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Карактеристике


Програм КалПлус је софтверски пакет намењен вођењу робно-материјалног књиговодства, односно 
изради евиденције о стању и промету робе и материјала у малим и средњим предузећима. Начин 
обрачуна и метод процене, који се користе приликом евидентирања излаза залиха из магацина, је по 
пондерисаној просечној цени.


Као и остали програми из едиције Мали пословни програми, подржава:


 вођење више предузећа, 


 бесплатно преузимање будућих измена и допуна са Internet-а, 


 интеграцију са другим програмима из Едиције. 


КалПлус је намењен:


 књиговођама и књиговодственим агенцијама, које за своје клијенте врше услуге евиденције 
робно-материјалног књиговодства 


 предузећима која самостално воде евиденцију о стању и променама робе и материјала 


Програм обухвата:


 Евиденцију промета робе и материјала – у магацину, продавници, складишту, стоваришту и сл. 
Евиденција промета артикала може бити по просечној набавној цени, планској цени, цени 
коштања, продајној цени и продајној цени са порезом. На основу евиденције промета 
формирају се основни извештаји, под којима се подразумева картица артикала, евиденција 
промета, стање залиха, лагер листа, евиденција промета залиха по просечној цени и промет у 
магацину по категоријама. 


 Калкулацију цене – путем које се може реализовати калкулација набавне, продајне или 
продајне цене са порезом, у зависности од тога који метод обрачуна цене се користи за 
конкретан магацин. 


 Нивелацију цене – која омогућава свођење цена артикала у магацинима, који се воде по 
продајним ценама. 


 Почетно стање – омогућава постављање почетног стања за период књижења. 


 Попис– омогућава попис артикала за одређени период књижења. 


 


1.2.1.1  Евиденција промета


Суштину програма чини евиденција промета, која подразумева конкретно књижење података о улазу и 
излазу артикала у оквиру датог магацина. Евиденција промета се базира на изради робних докумената 
(калкулација, нивелација) и магацинских докумената (пријемница, отпремница, интерна пријемница и 
отпремница, међумагацински пренос, отпис, требовање, повраћај материјала, предаја производа, 
утрошак и реверс).


Под појмом артикaл (тачно одређена јединица робе са одређеним особинама и квалитетом) у оквиру 
програма подразумева се: роба (трговачка), материјал (репроматеријал, полупроизвод), производ, 
алати и инвентар, услуга и резервни делови.


Под појмом магацин (објекат – простор, за који се води евиденција о количинском стању артикала) 
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програм обухвата осим магацина и продајне објекте на велико и мало (складишта, стоваришта, 
продавнице и сл).


Сви извештаји, везани за стање артикала, који се могу видети и штампати, креирају се на основу 
података унетих у евиденцију промета.


Евиденција промета омогућава:


 Праћење стања количине робе, материјала, производа и услуга, резервних делова, алата и 
инвентара у оквиру магацина предузећа. 


 Праћење стања артикала по планским, просечним набавним, продајним или продајним 
ценама са порезом и ценама коштања. Продајне цене се аутоматски преписују из ценовника, а 
просечне цене програм израчунава на основу унетих података. Уколико је потребно, кориснику 
је остављена могућност промене цена у току евидентирања саме промене. 


Груписање промена, везаних за артикле истог магацина, по документима, као и по налозима у 
финансијском књиговодству, које се врши ради лакше контроле.


 


1.2.2.1  Магацински документи


Магацински документи су надградња основне функције модула – евиденције промета у магацину. Они 
представљају основ за књижење промена у робно материјалном књиговодству. Омогућавају евиденцију 
пријема и издавања артикала у оквиру магацина који се воде по набавној, продајној и продајној цени са 
порезом.


Магацински документи се могу евидентирати у робно материјалном књиговодству аутоматски или на 
захтев корисника.


Такође, могуће је промене из улазних и излазних рачуна, креираних у програму Аванс, преузети и 
искористити за формирање магацинских докумената (пријемница, отпремница...).


Програмом је омогућено и књижење појединих докумената у програму за финансијско књиговодство 
Конто.


 


1.2.3.1  Калкулација цена


Калкулација цена представља надградњу над основном функцијом програма и треба да олакша 
кориснику обрачун набавне и продајне цене и евиденцију приликом пријема артикала у магацин. 
Могуће је израдити калкулацију за магацине који се воде по набавној, продајној и продајној цени са 
порезом.


Калкулација се може евидентирати у робно материјалном књиговодству аутоматски или на захтев 
корисника.


Такође, могуће је податке из улазних рачуна, креираних у програму Аванс, преузети и на основу њих 
формирати калкулацију.


Програмом је омогућено и књижење калкулације у програму за финансијско књиговодство Конто.


 


1.2.4.1  Нивелација цена


Нивелација цена представља помоћни документ, који се може креирати само за магацине, у којима се 


1.2.2 Магацински документи


1.2.3 Калкулација цена


1.2.4 Нивелација цена
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артикли воде по продајним ценама.


Нивелацију је могуће евидентирати у промету, као промену вредности, без промене количине артикала 
на које се нивелација односи.


Програмом је омогућено и књижење нивелације у програму за финансијско књиговодство Конто.


Важно је напоменути, да је приликом израде нивелације, а на основу ње, могуће извршити промену над 
већ постојећим ценама у ценовнику.


 


1.2.5.1  Почетно стање


У почетно стање се уносе подаци о стању артикала на почетку обрачунског периода, који се 
истовремено евидентирају у картици промета. Почетно стање се може креирати директним уношењем 
артикала и њиховог стања у ставке табеле или аутоматским креирањем ставки на основу неког 
претходног обрачунског периода.


 


1.2.6.1  Попис


Попис се ради са циљем усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине (артикала у 
оквиру магацина). На основу пописа формирају се извештаји у оквиру којих се уносе подаци о стварном 
количинском стању, листе са пописним вишком и пописним мањком.


 


1.2.7.1  Повезивање са другим модулима


Модул подржава неколико механизама који омогућавају лако књижење промена у робно-материјалном 
књиговодству на основу докумената који су настали у овом или неком другом модулу.


Могуће је преузимање података из докумената у самом модулу и евидентирање промена у картици 
промета. То значи да се подаци унети у калкулацију, као и подаци унети у нивелацију могу пренети и 
евидентирати у картици промета.


Са друге стране, дозвољено је импортовање података из других модула, у документе у модулу 
КалПлус. Преузети подаци из улазног рачуна, креираног у програму Аванс, могу се евидентирати у 
калкулацији у програму КалПлус.


Такође, програм је могуће конфигурисати кроз опцију Систем→Подешавања тако да се рачуни 
настали у програму Аванс са већим или мањим степеном аутоматизма евидентирају у картици робно-
материјалних промена.


Промене евидентиране у програму КалПлус, могу се пренети у налоге за књижење у програму Конто
и прокњижити, ако за тим постоји потреба.


 


1.3.1.1  Периоди књижења


1.2.5 Почетно стање


1.2.6 Попис 


1.2.7 Повезивање са другим модулима
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Избором опције Периоди књижења, отвара се табела у којој постоји могућност уноса почетног и 
крајњег датума једне пословне године предузећа. Крајњи датум пословне године односи се на дан када 
предузеће затвара своје пословне књиге.


У табели се попуњавају следећа поља:


 Назив – корисник даје назив одређеној пословној години – уписује текст по свом избору. 
Најбоље је дати назив који ће вас асоцирати на одређени период пословања. 


 Датум од – датум почетка пословне године. 


 Датум до – датум краја пословне године. 


 Централизовани период – период за који се везује период у робно-материјалном 
књиговодству (ова колона је додата да би се спречило књижење робних докумената из једног 
периода у контном плану за други). 


 


1.3.2.1  Изабери период


Опција Изабери период даје форму, у којој корисник притиском на стрелицу у десном углу поља, може 
видети све периоде књижења које је претходно унео и сачувао.


1.3.2 Изабери период
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Напомена: Важно је да корисник означи период, у оквиру којег ће књижити настале промене и 
притисне на дугме У реду.


 


Пријемница


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Пријемница подразумева пријем артикала у магацин.


Избором ове опције отвара се форма за унос података пријемнице. Нова пријемница има статус у 
припреми. 


 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


1.3.3 Нови документ


1.3.3.1 Пријемница
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 Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Аванса улазни 
рачун, из модула за магацинско пословање пријемница). Притиском на ово дугме отвориће се 
форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајуће документе. Дуплим притиском левог 
дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у пријемницу. 


За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите пријемницу у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово 
дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са 
Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, пријемница ће 
аутоматски бити прокњижена у програму Конто.


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање  Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили 
за полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирану пријемницу можете видети у 
картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали 
пријемницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа. 


Ако је статус пријемнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање пријемнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања пријемнице. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број пријемнице коју израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете пријемницу. 


 Шифра – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). Није обавезан пословни партнер ако се, на пример, роба премешта 
из магацина у магацин у оквиру предузећа. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се пријемница односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
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 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира пријемница. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Пор. стопа – ово поље се попуњава избором једне од понуђених опција из листе, која се отвара 
притиском на стрелицу у десном углу поља. Реч је о продајној пореској стопи. 


 Рб. доб. – рабат добављача, представља попуст добављача на бруто фактурну вредност, 
изражен у процентима. Веома је битно како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се 
као 0,18. Уколико рабат није одобрен од стране добављача, ово поље се не попуњава. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Отпремница


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Отпремница прати артикле који су издати из магацина.


Избором ове опције отвара се форма за унос података отпремнице. Нова отпремница има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај 
напомене у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу 
дугмета) брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје 
евидентиран у кепу). 


 Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Аванса излазни 
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рачун, из модула за магацинско пословање отпремница). Притиском на ово дугме отвориће се 
форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајуће документе. Дуплим притиском левог 
дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у отпремницу. 


За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите отпремницу у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово 
дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са 
Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, отпремница ће 
аутоматски бити прокњижена у програму Конто.


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили 
за полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирану отпремницу можете видети 
у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали 
отпремницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа. 


Ако је статус отпремнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање отпремнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања отпремнице. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број отпремнице коју израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете отпремницу. 


 Шифра – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). Није обавезан пословни партнер ако се, на пример, роба премешта 
из магацина у магацин у оквиру предузећа. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се отпремница односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира отпремница. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Рабат – представља попуст на бруто фактурну вредност, изражен у процентима. Веома је битно 
како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се као 0,18. Уколико рабат није одобрен, ово 
поље се не попуњава. 


 Пор. ст. – пореска стопа, аутоматски се преписује из унетих података о артиклима. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 
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Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


 


Интерна пријемница


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Интерна пријемница подразумева пријем артикала у магацин, из магацина у оквиру предузећа.


Избором ове опције отвара се форма за унос података интерне пријемнице. Нова интерна пријемница 
има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Кала интерна отпремница, 
из Аванса улазни рачун, из модула за магацинско пословање интерна пријемница). Притиском на ово 
дугме отвориће се форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајући документ. Дуплим притиском 
левог дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у пријемницу. 


За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите пријемницу у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово 
дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са 
Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, интерна пријемница ће 
аутоматски бити прокњижена у програму Конто.


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили 
за полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирану интерну пријемницу можете 
видети у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете 
евидентирали пријемницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици 
артикала, иако је иста важећа. 


Ако је статус интерне пријемнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље 
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Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети 
куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање интерне пријемнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања интерне пријемнице. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број пријемнице коју израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете пријемницу. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се пријемница односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира интерна пријемница. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Рб. доб. – рабат добављача, представља попуст добављача на бруто фактурну вредност, 
изражен у процентима. Веома је битно како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се 
као 0,18. Уколико рабат није одобрен, ово поље се не попуњава. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Интерна отпремница


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Интерна отпремница прати артикле који су издати из магацина у оквиру предузећа.


Избором ове опције отвара се форма за унос података интерне отпремнице. Нова отпремница има 
статус у припреми.


1.3.3.4 Интерна отпремница
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу) 


Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Аванса излазни рачун, из 
модула за магацинско пословање интерна отпремница). Притиском на ово дугме отвориће се форма, у 
којој помоћу филтера бирате одговарајући документ. Дуплим притиском левог дугмета миша на 
жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у отпремницу. 


За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите интерну отпремницу у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните 
ово дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите 
са Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, интерна отпремница 
ће аутоматски бити прокњижена у програму Конто.


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили 
за полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирану интерну отпремницу можете 
видети у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете 
евидентирали интерну отпремницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у 
Картици артикала, иако је иста важећа. 


Ако је статус интерне отпремнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље 
Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети 
куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање интерне отпремнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања интерне отпремнице. 


 Интерна пријемница – даје могућност да податке унете у интерну отпремницу препишете у 
интерну пријемницу. Притиском на дугме отвориће се форма са питањем Да ли желите да 
креирате интерну пријемницу на основу интерне отпремнице? и ако желите изаберите Yes. 
Отвориће се документ (интерна пријемница) у који ће аутоматски бити пренети подаци из 
интерне отпремнице. 


Поља која се попуњавају у форми су:
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 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број интерне отпремнице коју израђујете, или можете унети неки 
свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете интерну отпремницу. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се интерна отпремница односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира интерна отпремница. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Рабат – представља попуст на бруто фактурну вредност, изражен у процентима. Веома је битно 
како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се као 0,18. Уколико рабат није одобрен, ово 
поље се не попуњава. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Међумагацински пренос


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Међумагацински пренос прати пренос артикала из једног у други магацин у оквиру предузећа.


Избором ове опције отвара се форма за унос података међумагацинског преноса. Нови документ има 
статус у припреми.


 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 


1.3.3.5 Међумагацински пренос
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Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани међумагацински пренос можете 
видети у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете 
евидентирали међумагацински пренос у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у 
Картици артикала, иако је исти важећи. 


Ако је статус међумагацинског преноса важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и 
поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се 
унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање међумагацинског преноса. Ова команда је доступна само ако је 
документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања међумагацинског преноса. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број међумагацинског преноса који израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете међумагацински пренос. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Излазни магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи 
треба означити магацин из којег желите да изнесете артикле. 


 Улазни магацин –бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи 
треба означити магацин у који желите да унесете артикле. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Напомена: Улазни и излазни магацин морају бити за артикле исте врсте. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира међумагацински пренос. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.
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Отпис


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма за унос података отписа. Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 
које одговарају магацину документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Аванса излазни рачун, из 
модула за магацинско пословање отпис). Притиском на ово дугме отвориће се форма, у којој помоћу 
филтера бирате одговарајући документ. Дуплим притиском левог дугмета миша на жељени документ, 
подаци ће се аутоматски преписати у отпис. 


За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите отпис у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово дугме и на 
питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са Yes. Након 
изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, отпис ће аутоматски бити 
прокњижен у програму Конто.


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили 
за полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани отпис можете видети у 
картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали 
отпис у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је 
исти важећи. 


Ако је статус отписа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази 
се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или 
избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање отписа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања отписа. 


1.3.3.6 Отпис
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број отписа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете отпис. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се отпис односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира отпис. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Требовање


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Требовање омогућава евидентирање репроматеријала.


Избором ове опције отвара се форма за унос података требовања. Нови документ има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 
које одговарају магацину документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 


1.3.3.7 Требовање
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у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми – за преузимање требовања из модула за магацинско пословање. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирано требовање можете видети у 
картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали 
требовање у робно-материјалном књиговодству, нећете гавидети у Картици артикала, иако је 
исто важеће. 


Ако је статус требовања важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање требовања. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања требовања. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа –аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број требовања које израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете требовање. 


 Истребовао – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). Није обавезан пословни партнер ако се, на пример, роба премешта 
из магацина у магацин у оквиру предузећа. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листекоја приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се требовање односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифраартикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла,аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Повраћај материјала


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


1.3.3.8 Повраћај материјала
 


Кал 16







Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 
које одговарају магацину документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми – за преузимање документа из модула за магацинско пословање. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани повраћај материјала можете 
видети у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете 
евидентирали документ у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици 
артикала, иако је исти важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете повраћај материјала. 


 Повраћај – шифра пословног партнера,може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
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 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра –шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Предаја производа


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми – за преузимање предатнице производа из модула за магацинско пословање. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирану предају производа можете видети у 
картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали 
документу робно-материјалном књиговодству, нећете гавидети у Картици артикала, иако је исти 
важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 


1.3.3.9 Предаја производа
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или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете предају производа. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.·         


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Утрошак


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 


1.3.3.10 Утрошак 
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које одговарају магацину документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми – за преузимање радних налога из модула за производњу. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани утрошак можете видети у картици 
робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали документ у 
робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – за штампање документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа –аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете утрошак. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе.


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Реверс


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Нови документ има статус у припреми.


1.3.3.11 Реверс
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 
које одговарају магацину документа) 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми –  за преузимање реверса из модула за магацинско пословање. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани реверс можете видети у картици 
робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали документ у 
робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – за штампање документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете реверс. 


 Истребовао – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
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избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Повраћај добављачу


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира  након што се документ прогласи важећим. Омогућава да се 
документ евидентира у Кепу књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу 
књиге у којој ће се документ евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге 
које одговарају магацину документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Преузми –  за преузимање документа из модула за магацинско пословање. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да 
евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за 
полуаутоматско подешавање), одговорите са Yes. Евидентирани документ можете видети у картици 
робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали документ у 
робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


1.3.3.12 Повраћај добављачу
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 Штампај – за штампање документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете документ. 


 Шифра партнера – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера (Ф9). 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – попуњавате износом набавне цене, која се односи на јединицу робе. 


 Рабат – представља попуст на бруто фактурну вредност, изражен у процентима. Веома је битно 
како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се као 0,18. Уколико рабат није одобрен, ово 
поље се не попуњава. 


 Пор. ст. – пореска стопа, аутоматски се преписује из унетих података о артиклима. 


 Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


1.3.4.1  Отвори документ


Након избора ове опције отвара се филтер за избор одређеног робног документа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног документа су:


 Број документа – приказује документе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује документе чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује документе који су књижени у задатом периоду. 


 Тип документа – приказује документе који припадају изабраном типу. Бира се из листе 
понуђених типова. 


 Магацин – приказује документе који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Орг. јед. – приказује документе који су везани за изабрану организациону јединицу. Бира се 
из листе понуђених организационих јединица. 


 Пословни партнер - приказује све документе који су везани за пословног партнера  


Документ се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени документ или избором 
документа и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељени документ, појављује се форма која садржи следеће опције:


1.3.4 Отвори документ
 


Кал 23







 Отвори – отвара изабрани документ. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог документа на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани документ. 


Корисници стандардног пакета, имају могућност да селектују више докумената одједном (контрол и 
шифт тастери) и за селектоване документе имају 2 додатне функционалности


 Штампај - штампа селектоване документе 


 Прокњижи у финансијско - књижи више докумената истог типа на један налог за књижење 


 


1.3.5.1  Промет


Избором опције Промет отвара се форма која даје могућност евидентирања насталих промена, везаних 
за стање артикала у предузећу. Пре било каквог уноса података у табелу, неопходно је означити период 
књижења на који се подаци (промене) односе.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Прерачунај промет – притиском на ово дугме отвара се форма за избор магацина за који 
желимо да прерачунамо промет (ово дугме се користи само за магацине који се воде по 
просечној набавној цени). 


 Преузми – ово дугме користите ако промене настале на основу неког од креираних 
докумената  желите да прокњижите у картици робно-материјалног књиговодства. Притиском 
на дугме отвара се форма за избор типа извора промене. Након обележавања одговарајућег 
типа и притиска на дугме У реду, отвара се филтер који вам омогућава да видите документе 
везане за изабрани тип извора промене. Селектовањем једног или више докумената и 
притиском на дугме Изабери, подаци ће се преписати у картицу робно-материјалног 
књиговодства. 


 Штампај – за штампање изваштаја о промету. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


У подсекцији Филтер налазе се поља, уз помоћ којих можете имати увид у евидентиране промене, или 
лакше пронаћи одређену промену. Поља у филтеру су:


 Датум промене (од  до) – приказује промене које се односе на изабрани период. 


 Магацин – приказује промене које се односе на изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Организациона јединица – приказује промене које су везане за изабрану организациону 
јединицу. Бира се из листе понуђених организационих јединица. 


 Артикал – приказује промене које се односе на изабрани артикал. 


1.3.5 Промет
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 Пословни партнер – приказује промене које су везане за изабраног пословног партнера.  


 Налог – приказује промене које су прокњижене у оквиру изабраног налога. 


 Број – приказује промене чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Опис – приказује промене чији опис почиње текстом у овом пољу. 


Поља која се попуњавају у табели Промене су:


 Налог – у ово поље корисник уписује налог, који обухвата групу промена. 


 Д. промене – аутоматски се поставља тренутни датум, али се може уписати и неки други. 


 Магацин – магацин на који се промена односи. Бира се из листе у којој су приказани сви унети 
и сачувани магацини. 


 Документ – корисник наводи документ на основу којег књижи насталу промену. То може бити, 
на пример, број пријемнице, број отпремнице… 


 Артикал – шифра артикла за који књижимо промену. Може се унети ручно или преко филтера 
за избор артикла (Ф9). 


 Улаз – уколико се ради о пријему артикала у магацин, у ово поље се уписује количина 
примљене робе. 


 Излаз – уколико се ради о издавању артикала из магацина, у ово поље се уписује количина 
издате робе. 


 Наб. цена – набавна цена (јединице робе) се уноси у случају када се артикли у магацину воде по 
набавној цени, али се може унети и у случају када се воде по просечној цени. 


 Цена – ако се роба и материјал у магацину воде по продајној цени, онда се поље попуњава 
износом цене, који се односи на јединицу робе. 


 Дугује – ако се у промени ради о улазу робе у магацин, попуњавањем поља улаз и набавна цена 
(ако се роба води по набавној цени) или цена (ако се роба у магацину евидентира по продајној 
цени), у поље дугује се аутоматски исписује вредност (апликација аутоматски множи поље улаз 
и вредност поља у које сте унели цену). 


 Потражује – ако се у промени ради о излазу робе из магацина, попуњавањем поља излаз и 
набавна цена (ако се роба води по набавној цени) или цена (ако се роба у магацину евидентира 
по продајној цени), у поље потражује се аутоматски исписује вредност (апликација аутоматски 
множи поље излаз и вредност поља у које сте унели цену). 


 Орг.јед. – шифра организационе јединице. Може се унети ручно или преко филтера за избор 
организационе јединице (Ф9). 


 Партнер – шифра пословног партнера. Може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). 


 Почетно стање – уколико се врши евиденција почетног стања, потребно је означити ово поље. 


 Опис – корисник може унети опис настале (прокњижене) промене. 


Напомена: 


1. Може се прокњижити само важећи документ. 


2. За одређени артикал не може се у истом реду табеле унети и улаз и излаз. Сваки нови улаз и сваки 
нови излаз робе из магацина књиже се у засебним редовима. 


3. У колонама улаз или излаз може се унети и негативна вредност. То се ради у случају када је 
потребно сторнирати количину робе, коју смо примили или издали из магацина. 


4. Када желите да прегледате прокњижене промене за одређени период књижења, у горњем делу 
форме (Датум промене) потребно је означити датум почетка, као и датум краја жељеног периода. 
Такође је важно у пољима Магацин и Артикал означити опције (магацин и артикал за који 
желимо да видимо прокњижене промене) и у табели ће се појавити промене, које се односе на 
тражени период књижења. 
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1.3.6.1  Картица артикла


Избором опције Картица артикла отвара се форма у којој је могуће да помоћу филтера изаберете 
период, магацин и артикал, за који желите да видите промене.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Период (од  до) – приказује промене које се односе на изабрани период. 


 Магацин – приказује промене које се односе на изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Шифра артикла – приказује промене које се односе на изабрани артикал. Шифра артикла се 
може унети ручно или преко филтера за избор артикла (Ф9).   


Притиском на дугме У реду, видећете евидентиране промене у оквиру изабраних ставки у филтерима.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


1.3.7.1  Зависни трошкови


Избором опције Зависни трошкови корисник може видети табелу назива зависних трошкова, који се 
могу искористити приликом израде калкулације за одређену робу или материјал. У табели се може 
видети и врста којој трошак припада.


Уколико у табели не постоји трошак који је кориснику потребан за израду калкулације, у првом 
слободном реду (означен стрелицом) у колону назив може се унети име трошка, а у другој колони, 
притиском на стрелицу у десном углу поља, из листе изаберете којој врсти трошак припада (директном 
трошку, трошку царињења или порезу). Поред наведених могу се унети и друге врсте трошкова.


1.3.6 Картица артикла


1.3.7 Зависни трошкови
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Дугме Сачувај служи за чување свих унетих података.


 


1.3.8.1  Нова калкулација


Избором ове опције отвара се форма у којој је могуће израдити калкулацију, приликом пријема робе у 
магацин. Нова калкулација има статус у припреми.


 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, 
а након што се калкулација прогласи важећом. Омогућава да се калкулација евидентира у Кепу 
књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се калкулација 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
калкулације). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


Преузми – даје могућност преузимања докумената из других модула (из Кала пријемница, интерна 


1.3.8 Нова калкулација
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пријемница, интерна отпремница; из Аванса улазни рачун; из модула за магацинско пословање 
пријемница). Притиском на дугме отвориће се форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајући 
документ. Дуплим притиском левог дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски 
преписати у калкулацију. 


 


Када калкулацију прогласите важећом, на месту дугмета Преузми појављује се дугме 
Прокњижи. Ако желите да прокњижите калкулацију у програму за финансијско књиговодство 
Конто, притисните ово дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите 
документ?, одговорите са Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У 
реду, калкулација ће бити прокњижена у програму Конто.


 Важећа – документ се прогалашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
дугме Важећа појавиће се форма са питањем Да ли желите да евидентирате калкулацију у 
робно-материјалном књиговодству?. Притиском на команду Yеs,уместо дугмета Важећа
отвориће се дугме Сторнирај и поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се 
на датум сторнирања, може се унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском 
на стрелицу у углу поља). 


 Избриши – за брисање калкулације. Ова команда је доступна само ако је калкулација у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. 


 Штампај – за штампање калкулације. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број калкулације коју израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете калкулацију и то може 
бити, на пример, број пријемнице или број фактуре. 


 Датум промене – аутоматски се поставља на тренутни датум, али можете и сами унети датум 
промене. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Шифра партнер – шифру пословног партнера можете унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера (Ф9). 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 
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 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Фак. цена – цена са фактуре добављача без ПДВ. 


 Бруто фак. – бруто фактурна вредност. Уносите укупну вредност робе која је назначена у 
документу (на пример, фактура добављача). 


 Рб. доб. – рабат добављача, представља попуст добављача на бруто фактурисану вредност, 
изражен у процентима. Веома је битно како уписујете проценат. Проценат од 18% уписује се 
као 0,18. Уколико рабат није одобрен од стране добављача, ово поље се не попуњава. 


 Факт. наб. вр. – фактурна набавна вредност. Апликација обрачунава и уписује вредност која 
представља набавну вредност са урачунатим рабатом, чиме је смањена ПДВ основица.   


 Фак . пор. ст. – фактурна пореска стопа. Аутоматски се преписује из унетих података о 
артиклима, али је можете променити. 


 Факт. пдв – ово поље аутоматски приказује износ ПДВ-а, чија је основица за израчунавање 
фактурна набавна вредност. 


 Директни тр. – уноси се вредност директних трошкова, насталих приликом набавке артикла. 
То могу бити, на пример, трошкови транспорта, трошкови утовара, трошкови банкарских 
услуга итд. Вредности уносите у случају да сте у картици Трошкови, за врсту калкулације 
изабрали опцију ручна. 


 Тр. царињења – трошкови царињења се јављају приликом увоза артикала из иностранства. Ако 
се не ради о увозу робе, поље се не попуњава. 


 Порески тр. – порези, административне таксе и сл., приликом увоза робе. 


 Наб. цена – набавна цена. Апликација аутоматски исписује јединичну цену артикла на који се 
односи ставка и то ради тако што сабере унету фактурну набавну вредност, зависне трошкове, 
трошкове царињења и пореске трошкове (вредности из попуњених колона) и добијену 
вредност подели са унетом количином. 


 Наб. вредност – набавна вредност. Апликација аутоматски попуњава ово поље и то тако што 
сабере унету фактурну набавну вредност, зависне трошкове, трошкове царињења и пореске 
трошкове (вредности из попуњених колона). 


 Разлика % – разлика у цени се аутоматски исписује у процентима. 


 Разлика – разлика у цени се аутоматски исписује и обрачунава, тако што апликација од 
продајне цене артикла, која је унета у ценовник, одузима јединичну набавну цену (поље 
набавна цена). 


 Цена – аутоматски се исписује продајна цена артикла, која је унета у ценовник. Уколико 
желите да промените цену и унесете другу вредност у ово поље, притиском на дугме Важећа, 
отвориће се форма са питањем: Да ли желите да се формира нивелација за артикле који су 
променили цену?. Ако изаберете опцију Yes, отвориће се нова нивелација, чијим се 
проглашењем за важећу, може променити цена у ценовнику. 


 Пор. ст. – пореска стопа, аутоматски се преписује из унетих података о артиклима. 


 Цена са пдв – аутоматски се приказује вредност добијена сабирањем вредности поља Цена и 
Пореска стопа. 


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена – уписује се додатни опис, уколико је потребан. 


 Трошкови – у овој картици се налазе: 


o   Поље Врста калкулације – ово поље се попуњава избором из листе понуђених начина 
расподеле трошкова (ручна, сразмерно по вредности, сразмерно по количини).


o   Табела Трошкови – ова табела се користи када корисник није унео вредности у поље зависни 
трошкови у табели са ставкама калкулације. У том случају, притиском на стрелицу у десном делу 
поља Трошак, видећете листу зависних трошкова и изабраћете трошак који је настао приликом 
набавке артикла. У поље Износ уносите вредност зависних трошкова, а у поље Документ можете 
унети назив документа на основу којег ћете прокњижити овај трошак. Можете придружити већи 
број трошкова.
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o   Дугме Придружи трошкове – притиском на ово дугме, апликација ће аутоматски 
распоредити трошкове по жељеном критеријуму и уписати их у поље зависни трошкови у табели 
која се односи на ставке калкулације.


 


1.3.9.1  Отвори калкулацију


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређене калкулације.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене калкулације су:


 Број какулације – приказује све калкулације чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује све калкулације чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све калкулације које су књижене у изабраном периоду. 


 Магацин – приказује све калкулације које су везане за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Организациона јединица – приказује све калкулације које су везане за изабрану 
организациону јединицу. Бира се из листе понуђених организационих јединица. 


 Пословни партнер - приказује све калкулације које су везане за изабраног пословног 
партнера 


Калкулација се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену калкулацију или 
избором калкулације и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељену калкулацију, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрану калкулацију. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања нове калкулације на основу 
изабране. 


 Обриши – брише изабрану калкулацију. 


Корисници стандардног пакета, имају могућност да селектују више калкулација одједном (контрол и 
шифт тастери) и за селектоване калкулације имају 2 додатне функционалности


 Штампај - штампа селектоване калкулације 


 Прокњижи у финансијско - књижи више калкулација на један налог за књижење 


 


1.3.10.1  Нова нивелација


Нивелација подразумева промену вредности залиха у оквиру једног магацина. Евидентира се за 
магацине у којима се роба и материјал воде по продајној цени.


Избором ове опције отвара се форма за унос података нивелације. Нова нивелација има статус у 
припреми.


1.3.9 Отвори калкулацију


1.3.10 Нова нивелација
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се нивелација прогласи важећом. Омогућава да се нивелација евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се нивелација 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
нивелације). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


 Важећа – документ се прогалашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
дугме Важећа појавиће се форма са питањем Да ли желите да евидентирате нивелацију у 
робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за полуаутоматско 
подешавање) и ако желите притиснете Yes. Ако не будете евидентирали нивелацију у робно-
материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је нивелација 
важећа. Након тога, апликација ће вас питати Да ли желите да промените цену у ценовнику?
и ако изаберете опцију Yes, нова цена ће бити сачувана у ценовнику уместо старе. 
Евидентирану нивелацију можете видети у картици робно-материјалних промена, избором 
опције Промет. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту отвориће се дугме Прокњижи. Ако желите да 
прокњижите нивелацију у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово 
дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?, одговорите са 
Yes. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, нивелација ће бити 
прокњижена у програму Конто.


 Избриши – за брисање нивелације. Ова команда је доступна само ако је нивелација у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. 


 Штампај – за штампање нивелације. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број нивелације коју израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Датум промене – аутоматски се поставља на тренутни датум, али можете и сами унети датум 
промене. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине, који се воде по 
продајној цени. У листи је потребно означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
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 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Стара цена – приликом избора шифре артикла, поље се аутоматски попуњава продајном 
ценом, коју сте унели у ценовник, али је можете и ви сами унети. 


 Стара пор. ст. – стара пореска стопа. Аутоматски се уписује пореска стопа коју сте унели у 
табелу о артиклима.  


 Стара цена са пор. – стара цена са порезом. Апликација обрачунава и уписује вредност, на 
основу претходна два поља, али је можете и ви унети. 


 Нова цена – корисник уноси нову продајну цену. 


 Нова пор. ст. – нова пореска стопа. Уколико је дошло до промене пореске стопе за артикал, 
корисник уноси нову стопу. 


 Нова цена са пор. – нова цена са порезом. Апликација аутоматски исписује нову цену са 
порезом, на основу унетих података. 


 Ефекат – ефекат нивелације. Апликација приказује разлику добијену одузимањем старе 
вредности од нове вредности, након што притиснете дугме Сачувај. 


 Ефекат са ПДВ – аутоматски се исписује вредност из претходног поља увећана за стопу пореза. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју можете унети текст који желите да се види приликом 
штампања нивелације.


 


1.3.11.1  Отвори нивелацију


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређене нивелације.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене нивелације су:


 Број нивелације – приказује све нивелације чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све нивелације које су књижене у изабраном периоду. 


 Магацин – приказује све нивелације које су везане за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


Нивелација се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену нивелацију или 
избором нивелације и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељену нивелацију, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрану нивелацију. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања нове нивелације на основу 
изабране. 


 Обриши – брише изабрану нивелацију. 


Корисници стандардног пакета, имају могућност да селектују више нивелација одједном (контрол и 
шифт тастери) и за селектоване нивелације имају 2 додатне функционалности


 Штампај - штампа селектоване нивелације 


 Прокњижи у финансијско - књижи више нивелација на један налог за књижење 


1.3.11 Отвори нивелацију
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1.3.12.1  Почетно стање


Опција Почетно стање омогућава унос података о стању артикала на почетку обрачунског периода, 
који се истовремено евидентирају у картици промета. Почетно стање се може креирати директним 
уношењем артикала и њиховог стања у ставке табеле или аутоматским креирањем ставки на основу 
неког претходног обрачунског периода. Притиском миша на Почетно стање, појавиће се две опције: 
Ново и Отвори.


 


Ново почетно стање


Избором опције Ново почетно стање отвара се форма у коју се уносе подаци о стању артикала на 
почетку обрачунског периода. Нови документ има статус у припреми.


 У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Kepu - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након 
што се документ прогласи важећим. Омогућава да се документ евидентира у Кепу књизи. 
Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се документ 
евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину 
документа). 


 преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
преузима податке о евидентирању документа у кепу књигу, и дописује их на крај напомене 
у формату #кепу:5/10(3)#. 


 избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) 
брише из напомене податке о евидентирању у кепу (документ остаје евидентиран у кепу). 


Преузми – за преузимање почетног стања из модула за магацинско пословање. 
Важећа – документ се прогалашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на дугме 
Важећа појавиће се форма са питањем Да ли желите да евидентирате почетно стање у робно-
материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за полуаутоматско подешавање) и ако 
желите притиснете Yes. Евидентирани документ можете видети у картици робно-материјалних 
промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали почетно стање у робно-материјалном 
књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи. 


Испод дугмета Важећа налази се поље Датум које се односи на датум сторнирања. Може се 
унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском  на стрелицу у углу поља.


 Избриши – за брисање почетног стања. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


1.3.12 Почетно стање 


1.3.12.1 Ново почетно стање
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 Сачувај – за памћење свих унетих промена. 


 Штампај – за штампање документа. 


 Формирај – уколико притиснете ово дугме, појавиће се порука за Избор периода на основу 
којег желите да формирате почетно стање, при чему помоћу стрелице у десном углу поља 
бирате период. Притиском на дугме У реду аутоматски уносите податке у почетно стање. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број – аутоматски се уноси број почетног стања које израђујете, или можете унети неки свој 
број. 


 Спољни број – интерна ознака за лакше проналажење одређеног почетног стања. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ. 


 Јединична цена – цена артикла за одређени магацин. 


 Дугује – апликација аутоматски приказује износ добијен на основу унетих података. 


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена – уписује се додатни опис, уколико је потребан. 


 Аналитике – приказује се ако постоји интегратор. 


 


Отвори почетно стање


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређеног почетног стања.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног почетног стања су:


 Број документа – приказује сва почетна стања чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује сва почетна стања чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује сва почетна стања која су књижена у изабраном периоду. 


 Тип документа – приказује документе који припадају изабраном типу. Бира се из листе 
понуђених типова. 


 Магацин – приказује сва почетна стања која су везана за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Орг. јед. – приказује сва почетна стања која су везана за изабрану организациону јединицу. 
Бира се из листе понуђених организационих јединица. 


1.3.12.2 Отвори почетно стање
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Почетно стање се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељено почетно стање или 
избором почетног стања и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељено почетно стање, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрано почетно стање. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог почетног стања на 
основу изабраног. 


 Обриши – брише изабрано почетно стање.


 


1.3.13.1  Попис


Опција Попис омогућава усклађивање књиговодственог са стварним стањем артикала у оквиру 
магацина. На основу пописа формирају се извештаји у оквиру којих се уносе подаци о стварном 
количинском стању, листе са пописним вишком и пописним мањком. Притиском миша на Попис,
појавиће се две опције: Ново и Отвори.


 


Нови попис


Избором ове опције отвара се форма за унос података о количинском стању артикала. Нови документ 
има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Формирај – уколико притиснете ово дугме, аутоматски ће се унети подаци у табелу. Након 
унетих података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били 
запамћени. 


 Важећи – документ се прогалашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
дугме Важећа појавиће се форма са питањем Да ли желите да евидентирате попис у робно-
материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за полуаутоматско подешавање) и 
ако желите притиснете Yes. Евидентирани документ можете видети у картици робно-
материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали попис у робно-
материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи. 


 Избриши – за брисање пописа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. 


 Штампај – за штампање документа. Притиском на ово дугме појавиће се форма Избор за 
штампу у којој, уколико притиснете стрелицу у углу поља, имате понуђене следеће листе за 
штампање: пописна листа, попис, пописни вишак и пописни мањак. 


1.3.13 Попис


1.3.13.1 Нови попис
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 Преузми – за преузимање пописа из модула за магацинско пословање. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број пописа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за 
избор одређеног артикла (Ф9), који је у оквиру изабраног магацина. 


 Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла. 


 Јед. цена – јединична цена. Ако се артикли у магацину воде по продајној цени, онда се поље 
аутоматски попуњава износом цене, који се односи на јединицу робе, или је можете ручно 
унети. 


 Количина по књигама – попуњава се аутоматски када изаберете шифру артикла. 


 Износ по књигама – попуњава се аутоматски када изаберете шифру артикла. 


 Количина по попису – аутоматски уноси количину по књигама, али можете ручно унети 
количину добијену по попису. 


 Износ по попису – аутоматски уноси износ добијен на основу јединичне цене и количине по 
попису. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


Отвори попис


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређеног пописа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног пописа су:


 Број – приказује све пописе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све пописе који су књижени у изабраном периоду. 


 Магацин – приказује све пописе којису везани за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


Попис се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени попис или избором пописа 
и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељени попис, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани попис. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог пописа на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани попис. 


 


1.3.13.2 Отвори попис
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1.3.14.1  Извештаји


Опција Извештаји омогућава преглед и штампање извештаја везаних за стање залиха и евиденцију 
промета.


 


Стање залиха


Ова опција омогућава преглед залиха у одређеном магацину. Избором ове опције отвара се форма у ко-
јој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 На  дан – датум за који се приказује извештај. 


 Сортирај – одређује да ли ће приказани артикли бити сортирани по шифри или по називу. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу која показује стање залиха у изабраном дану. Листу 
можете штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Евиденција промета (по документима)


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.3.14 Извештаји


1.3.14.1 Стање залиха


1.3.14.2 Евиденција промета (по документима)
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум промене (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Прикажи са ПДВ-ом - код магацина који се води по продајним ценама без пдв-а, извештај 
приказује износе са пдв-ом (због корисника који овај извештај користе за контролу КЕПУ 
књиге) . 


 Групиши по партнерима - документи су груписани по пословним партнерима. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу промета коју можете штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Евиденција промета (по артиклима)


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум промене (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Групиши по партнерима - артикли су груписани по пословним партнерима. 


 Групиши по организационим јединицама – артикли су груписани по организационим 


1.3.14.3 Евиденција промета (по артиклима)
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јединицама. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу промета груписану по артиклима коју можете штампати, 
уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


Лагер листа


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 На  дан – датум за који се приказује извештај. 


 Сортирај – одређује да ли ће приказани артикли бити сортирани по шифри или по називу. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу артикала на лагеру коју можете штампати, уколико је 
потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Евиденција промета залиха по просечној цени


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни, Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.3.14.4 Лагер листа


1.3.14.5 Евиденција промета залиха по просечној цени
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Период (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу која приказује промет залиха по просечној набавној цени у 
изабраном периоду, независно од начина вођења магацина. Листу можете штампати, уколико је 
потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Промет у магацину по категоријама артикала


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Категоризација – категоризација артикала за коју се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у извештају бити детаљно приказане или ће 
садржати мање података. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу промета у магацину по категоријама артикала, коју можете 
штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Промет у магацину по категоријама партнера


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.3.14.6 Промет у магацину по категоријама артикала


1.3.14.7 Промет у магацину по категоријама партнера
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Категоризација – категоризација пословних партнера за коју се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у извештају бити детаљно приказане или ће 
садржати мање података. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу промета у магацину по категоријама пословних партнера, 
коју можете штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Преглед промета по организационим јединицама


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Орг. јединица – организациона јединица за коју се приказује извештај. 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у извештају бити детаљно приказане или ће 
садржати мање података. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу промета у магацину по организационим јединицама, коју 
можете штампати, уколико је потребно.


1.3.14.8 Преглед промета по организационим јединицама 
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Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Преглед докумената


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Прикажи – потребно је означити документ за који се приказује извештај. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Само важеће документе – даје могућност избора да ли ће у извештају бити приказани сви 
документи или само важећи. 


 Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у извештају бити детаљно приказане или ће 
садржати мање података. 


 По магацинима - даје могућност груписања по магацинима 


 По организационим јединицама - даје могућност груписања по организационим 
јединицама 


Притиском на дугме У реду, видећете листу изабраних докумената коју можете штампати, уколико је 
потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


1.3.14.9 Преглед докумената
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Преглед докумената по пословним партнерима


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Прикажи – потребно је означити документ за који се приказује извештај. 


 Пословни партнер – пословни партнер за ког се приказује извештај. Шифру пословног 
партнера можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Само важеће документе – даје могућност избора да ли ће у извештају бити приказани сви 
документи или само важећи. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу изабраних докумената по пословним партнерима. Листу 
можете штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


 


1.3.14.10 Преглед докумената по пословним партнерима
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Трговачка и КЕПУ књига


Област Трговачка и КЕПУ књига подржава опште принципе на којима се заснивају Трговачка и КЕПУ 
књига (законом прописане обавезне евиденције, утврђене у прописима о трговини):


 Трговачка и КЕПУ књига се воде посебно за сваки објекат, омогућена је евиденција 
набављених артикала, књижења се врше на основу веродостојних исправа. 


 Ниједна промена се не књижи аутоматски, него корисник сам књижи промене. 


 Сва задужења се преузимају из програма за робно-материјално књиговодство – КалПлус, сва 
раздужења из програма за фактурисање и вођење ПДВ евиденције – Аванс, а све уплате 
(износи) из програма за евиденцију платног промета и благајне – Салдо. Уколико корисник 
нема било који од горе наведених програма, подаци се уносе ручно. 


 


2.1.1  Нова трговачка књига


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни пакет.


Трговачка књига (односи се на малопродајне објекте – магацине) садржи евиденцију о набавци и 
продаји артикала, као и евиденцију о уплати дневног промета. Вредност артикла се евидентира по 
малопродајним ценама са укалкулисаним порезом на промет.


Пре било каквог уноса података у ову форму, неопходно је да у области Систем →Подешавања →
Трговачка књига, подесите какав желите да вам буде основ за књижење (да ли желите да књижите 
документе из промета или не).


Избором опције Нова трговачка књига отвара се форма у чијем горњем делу се налазе командни 
дугмићи:


 


 Закључан – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ 
прогласите важећим. То ћете учинити притиском на дугме Закључај, на чијем месту ће се 
појавити дугме У припреми. Ово дугме користите уколико желите да промените статус 
документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене. 


 Избриши – за брисање трговачке књиге. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – за штампање документа. Притиском на ово дугме отвара се форма у којој је 
потребно попунити следећа поља: 


o   Цела књига – уколико је означено ово поље, биће одштампана цела трговачка књига.


2  Трговачка и КЕПУ књига


2.1  Нова трговачка књига
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o   Од датума – До датума – период за који се штампа трговачка књига.


 Преузми – ово дугме користите ако промене, које настају на основу неког од докумената у 
робно-материјалном књиговодству у програму КалПлус, излазном и збирном рачуну у 
програму Аванс или изводу у програму Салдо, желите да прокњижите у Трговачкој књизи. 
Притиском на дугме отвара се форма у којој се, уколико притиснете стрелицу у углу поља, 
отвара листа за избор типа извора промене. 


Уколико изаберете робно-материјално књиговодство, отвориће вам се форма која омогућава 
да помоћу филтера (број документа, датум и магацин), видите документе везане за изабрани 
тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на документ (такође можете да 
селектујете један или више докумената и притиснете дугме Изабери), који-е желите да 
прокњижите, подаци ће се преписати у трговачку књигу у поље Задужење. Аутоматски ће се 
унети и датум књижења у пољу Датум промета, као и опис документа у пољу Документ.


Уколико изаберете финансијски документи, отвориће вам се форма, која омогућава да помоћу 
филтера (тип документа, тип књиге, шифра пословног партнера, датум и магацин), видите 
документе везане за изабрани тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на 
документ (такође можете да селектујете један или више докумената и притиснете дугме 
Изабери), који-е желите да прокњижите, подаци ће се преписати у трговачку књигу у поље 
Раздужења. Ако сте приликом израде рачуна имали промену цене артикла или сте дозволили 
рабат, нивелација и рабат ће вам се преписати у колону Задужење. Аутоматски ће се унети и 
датум књижења у пољу Датум промета, као и опис документа у пољу Документ.


Уколико изаберете изводи и благајна, отвориће вам се форма, која омогућава да помоћу 
филтера (текући рачун, датум, документ и тип разрешења - где ћете уколико притиснете тастер 
Ф9, видети нову форму са типовима разрешења, при чему се дуплим притиском левог тастера 
миша на тражено разрешење приказују документа везана за њега), видите документе везане за 
изабрани тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на документ (такође 
можете да селектујете један или више докумената и притиснете дугме Изабери), који-е желите 
да прокњижите, подаци ће се преписати у трговачку књигу у поље Уплата (износ). Аутоматски 
ће се унети и датум књижења у пољу Датум уплате, као и опис документа у пољу Документ.


Напомена 1:    Може се прокњижити само важећи документ.


Напомена 2:    Уколико корисник нема неки од горе наведених програма, подаци се уносе 
ручно.


 Сортирај – сортира ставке књиге на основу датума. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Година – аутоматски се уноси текућа година, али можете притиском на стрелицу у десном 
углу поља одабрати тражену. 


 Продајно место – односи се на магацин, који се бира помоћу стрелице у десном делу поља. 
Притиском на стрелицу појављује се листа која приказује све унете и сачуване магацине. У 
листи треба означити магацин на који се трговачка књига односи (могуће је вршити књижење 
само за магацине који се воде по продајним ценама са порезом). 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Д. промета – односи се на датум књижења. Апликација аутоматски попуњава ово поље 
приликом преузимања документа или га можете унети ручно. 


 Документ – уноси се назив и број документа који се односи на набавку и продају артикла, као и 
друге промене. 


 Опис – у ово поље можете унети додатни опис, уколико је потребан. 


 Задужење – уноси се укупна вредност набављених артикала по малопродајним ценама 
(продајна цена са порезом), као и подаци о промени цена услед нивелације, или промене стопе 
пореза на промет артикла, враћању, отпису и расходу артикла. 
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 Раздужење – уноси се износ дневног промета продатих артикала. 


 Д. уплате – односи се на датум уплате пазара. 


 Уплата (износ) – уносе се уплате на основу промета робе и извршених услуга. 


У доњем делу форме налази се дугме Обриши ставке које служи за брисање ставки из табеле. Ова 
команда је доступна само ако је документ у припреми.


 


2.2.1  Отвори трговачку књигу


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни пакет.


Опција Отвори трговачку књигу омогућава да, избором броја документа и избором магацина, видите 
трговачке књиге.


Притиском десног дугмета миша на жељену трговачку књигу, појављује се форма која садржи три 
опције:


 Отвори – отвара изабрану трговачку књигу. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања нове трговачке књиге на 
основу изабране. 


 Обриши – брише изабрану трговачку књигу. 


 


2.3.1  Нова КЕПУ књига


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни пакет.


КЕПУ књига (односи се на велепродајне објекте – магацине) евидентира, како промет робе, тако и 
услуге у промету робе. Вредност артикла евидентира се по велепродајним ценама (продајним и 
просечним ценама).


Избором опције Нова КЕПУ књига отвара се форма у чијем горњем делу се налазе командни дугмићи:


 Закључан – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ 
прогласите важећим. То ћете учинити притиском на дугме Закључај, на чијем месту ће се 
појавити дугме У припреми. Ово дугме користите уколико желите да промените статус 
документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене. 


 Избриши – за брисање КЕПУ књиге. Ова команда је доступна само ако је документ у 
припреми. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


2.2  Отвори трговачку књигу


2.3  Нова КЕПУ књига
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напомена: уколико је у подешавањима(кепу књига/трговачка и кепу књига/убележи у изворни 
документ број под којим је заведен) изабрано "да", кепу књига ће у све изворне документе у 
напомену уписати број под којим су ти документи заведени). Белешка се додаје на крај постојеће 
напомене у документу у формату #кепу:78/10(3)#.


 Штампај – за штампање документа. Притиском на ово дугме отвара се форма у којој је 
потребно попунити следећа поља: 


o   Цела књига – уколико је означено ово поље, биће одштампана цела КЕПУ књига.


o   Од датума – До датума – период за који се штампа КЕПУ књига.


 Преузми – ово дугме користите ако промене, које настају на основу неког од докумената у 
робно-материјалном књиговодству у програму КалПлус, излазном и збирном рачуну у 
програму Аванс или изводу у програму Салдо, желите да прокњижите у КЕПУ књизи. 
Притиском на дугме отвара се форма у којој се, уколико притиснете стрелицу у углу поља, 
отвара листа за избор типа извора промене. 


Уколико изаберете робно-материјално књиговодство, отвориће вам се форма која омогућава 
да помоћу филтера (број документа, датум и магацин), видите документе везане за изабрани 
тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на документ (такође можете да 
селектујете један или више докумената и притиснете дугме Изабери), који-е желите да 
прокњижите, подаци ће се преписати у КЕПУ књигу у поље Задужење. Аутоматски ће се унети и 
датум књижења у пољу Датум промета, као и опис документа у пољу Документ.


Уколико одаберете финансијски документи, отвориће вам се форма, која омогућава да помоћу 
филтера (тип документа, тип књиге, шифрa пословног пaртнера, датум и магацин), видите 
документе везане за изабрани тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на 
документ (такође можете да селектујете један или више докумената и притиснете дугме 
Изабери), који-е желите да прокњижите, подаци ће се преписати у КЕПУ књигу у поље 
Раздужења. Ако сте приликом израде рачуна имали промену цене артикла или сте дозволили 
рабат, нивелација и рабат ће вам се преписати у колону Задужење. Аутоматски ће се унети и 
датум књижења у пољу Датум промета, као и опис документа у пољу Документ.


Уколико одаберете изводи и благајна, отвориће вам се форма, која омогућава да помоћу 
филтера (текући рачун, датум, документ и тип разрешења - где ћете уколико притиснете тастер 
Ф9, видети нову форму са типовима разрешења, при чему се дуплим притиском левог тастера 
миша на тражено разрешење приказују документа везана за њега), видите документе везане за 
изабрани тип извора промене. Дуплим притиском левог дугмета миша на документ (такође 
можете да селектујете један или више докумената и притиснете дугме Изабери), који-е желите 
да прокњижите, подаци ће се преписати у трговачку књигу у поље Уплата (износ). Аутоматски 
ће се унети и датум књижења у пољу Датум уплате, као и опис документа у пољу Документ.


Напомена 1:    Може се прокњижити само важећи документ.


Напомена 2:    Уколико корисник нема неки од горе наведених програма, подаци се уносе 
ручно.


 Сортирај – сортира ставке књиге на основу датума. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Година – аутоматски се уноси текућа година, али можете притиском на стрелицу у десном 
углу поља одабрати тражену. 


 Продајно место – односи се на магацин, који се бира помоћу стрелице у десном делу поља. 
Притиском на стрелицу појављује се листа која приказује све унете и сачуване магацине. У 
листи треба означити магацин на који се КЕПУ књига односи (могуће је вршити књижење само 
за магацине који се воде по продајним и просечним ценама). 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Д. промета – односи се на датум књижења. Апликација аутоматски попуњава ово поље 
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приликом преузимања документа или га можете унети ручно. 


 Документ – уноси се назив и број документа који се односи на набавку и продају артикла, као и 
друге промене. 


 Опис – у ово поље можете унети додатни опис, уколико је потребан. 


 Задужење – уноси се укупна вредност набављених артикала по велепродајним ценама 
(продајна и просечна цена), као и подаци о промени цена услед нивелације, или промене стопе 
пореза на промет артикла, враћању, отпису и расходу артикла. 


 Раздужење – уноси се износ дневног промета продатих артикала. 


 Уплата (износ) – уносе се уплате на основу промета робе и извршених услуга. 


У доњем делу форме налази се дугме Обриши ставке које служи за брисање ставки из табеле. Ова 
команда је доступна само ако је документ у припреми.


 


2.4.1  Отвори КЕПУ књигу


Ову опцију је могуће користити уколико имате Основни пакет.


Опција Отвори КЕПУ књигу омогућава да, избором броја документа и избором магацина, видите 
КЕПУ књигу.


Притиском десног дугмета миша на жељену КЕПУ књигу, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрану КЕПУ књигу. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања нове КЕПУ књиге на основу 
изабране. 


 Обриши – брише изабрану КЕПУ књигу.


 


 


2.4  Отвори КЕПУ књигу
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Евиденција производње







Карактеристике


Eвиденција производње је додатни модул који функционише у оквиру модула Кал за вођење 
робноматеријалног књиговодства. Софтверски пакет је намењен за праћење производње у предузећима 
и угоститељским објектима која се самостално баве производњом.


Као  и остали програми из едиције Мали пословни програми, подржава:


·         вођење више предузећа,


·         бесплатно преузимање измена и допуна програма са Интернета,


·         интеграцију са другим програмима из Едиције.


Евиденција производње је намењена:


·         књиговођама и књиговодственим агенцијама, које за своје клијенте врше услуге евиденције 
погонског књиговодства,


·         предузећима која самостално воде производњу.


Програм обухвата:


·         Праћење прозводње – могуће је креирати спецификацију (саставницу) производа, а на основу ње 
дневни извештај са могућношћу израде једног или више обрачуна. Директни утрошак материјала се 
рачуна по просечним ценама из робно-материјалног књиговодства, а директни трошкови 
амортизације, услуга, остали директни трошкови као и сви индиректни трошкови се уносе ручно.


 


Дневни извештај


Дневни извештај јесте главни документ и платформа са које се барата са свим документима и 
извештајима било да се формирају у оквиру овог извештаја, или да се као већ формирани документи у 
другим модулима користе за ефикаснију обраду података.  Углавном се ослања на робно-материјално 
књиговодство. Могуће је унети издати рачун који садржи податке о производу који је продат. Ако је за 
тај артикал направљена спецификација материјала од кога је сачињен, аутоматски ће се попунити 
табела материјала у извештају. Материјал се попуњава на основу спецификације што се количине тиче, 
док се јединична цена вуче из ценовника. Ово омогућава креирање утрошка у магацину материјала за 
задате артикле. Такође, директно из извештаја формира се обрачун трошкова који је могуће 
прокњижити у модул Конто, где ће се направити налог за књижење за укупан утрошак материјала и 
додатне трошкове.


Магацини који се могу дефинисати кроз Магацинско пословање су „физички“. У случају да постоји 
више „физичких магацина“, они се могу везати у један логички магацин у робно-материјалном 
књиговодству.


 


1.2.2.1  Спецификација


Први корак у процесу производње је креирање Спецификације на основу које ће се издавати материјали 


1  Евиденција производње – модул за вођење производње 
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1.2.2 Спецификација
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из магацина. У спецификацији се наводи производ за који се избацују  материјали из магацина (на 
једној спецификацији се може навести више производа) и количина тих производа, материјал 
неопходан за његову израду и количина тих материјала.


 


1.2.3.1  Повезивање са другим модулима


Програм Евиденција производње подржава неколико механизама који омогућавају сарадњу са 
модулима из едиције МПП који су потребни за што лакшу и ефикаснију обраду података у оквиру ових 
пар докумената у оквиру овог модула.


Што се тиче увоза података из других модула, могуће је преузимање података из већ формираних 
робних докумената који се налазе у модулу Кал, а на који се због своје природе углавном и ослања, као 
и комуникација са издатим рачунима који се налазе у модулу Аванс.


У обрнутом смеру, тј. извоз података насталих у Евиденцији производње, креира се обрачун трошкова 
који се може прокњижити у књиговодство као укупан обрачун свих трошкова. 


Евиденција производње


Ово је модул који омогућава праћење производње и утрошка материјала везаног за одређени производ. 
 Аутоматизовано креирање утрошка употребљеног материјала по одређеном производу.  Као у свакој 
производњи омогућено је евидентирање свих накнадних утрошака у производном процесу.


1.3.1.1  Нови дневни извештај


 


Избором ове опције, отвара се табела за унос артикала у ставке дневног извештаја . Могућа је претрага 
артикала помоћу филтера Ф9, или директан унос шифре артикла у поље „шифра“. Постоји и могућност 
аутоматског попуњавања ставки преузимањем рачуна из модула Аванс, као и преузимање докумената 
из модула Кал.


1.2.3 Повезивање са другим модулима


1.3  Евиденција производње


1.3.1 Нови дневни извештај
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


·         Важећи - када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме.


·         Избриши – ако желите да избришете цео документ, потребно је да притиснете ово дугме. Брисање 
документа на овај начин могуће је само ако је статус документа „у припреми“


·         Сачувај – Било какву промену коју направите у документу, ако желите да буде сачувана док је 
документ у припреми, кликните на ово дугме


·         Штампај – Омогућава приказ документа у штампаној форми,  као и саму штампу


·         Креирај утрошак – отвориће се документ из робно материјалног књиговодства „Утрошак“ чије ће 
ставке аутоматски бити попуњене артиклима материјала који су по спецификацији повезани са 
изабраним артиклима (готовим производима...) који се налазе у ставкама дневног извештаја. Тачније, 
ставке утрошка ће бити попуњене артиклима материјала који су приказани у дну документа, у табели 
„Материјал“. Погледати утрошак (ms-its:help_mk.chm::/Utrosak.html) у модулу Кал.


·         Преузми – омугућава преузимање документа „Издати рачун“ из финансијског књиговоства (модул 
Аванс), као и било који документ из робноматеријалног књиговодства (модул Кал). Ово је процес који 
омогућава аутоматско попуњавање ставки дневног извештаја, коришћењем горе поменутих докумената 
на којима  су већ наведени готови производи.     


·         Преузми цене – Преузимањем цене могуће је преузети цене за унети материјал из ценовника. 
Дакле, свим артиклима материјала који се налазе на извештају могуће је доделити цене које су задате у 
ценовнику


·         Обрачун трошкова – додатни трошкови при изради производа  могу се унети кроз ову форму где 
сваки од могућих трошкова има своје поље које се ручно испуњава.


Поља која се попуњавају у табели су:


·         Број документа – јесте редни број документа. Сам програм га формира хронолошки , у форми 
број/година књижења и могуће га је мењати или му додавати додатне ознаке.


·         Одговорно лице – Поље где се уноси лице које је одговорно за креирање извештаја. Унос је могућ 
претрагом лица преко Ф 9 или уносом шифре лица директно у поље.


·         Спољни број – Поље где се уноси број или посебан назив извештаја. Овај податак се поред броја ,  
види у избору дневних извештаја у опцији Отвори дневни извештај


·         Датум – датум на који је извештај формиран. Могуће је нети датум ручно или изабрати падајући 
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мени који омогућава увид у  календар где је могуће изабрати годину, месец и датум.


Поља која се попуњавају у табели Ставке дневног извештаја су:


·         Шифра - шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих артикала унетих у ценовник. 
 Дуплим притиском левог тастера миша на жељени артикал, његова шифра ће се аутоматски уписати у 
поље.


·         Назив - назив артикла. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.


·         Јединица мере -  Аутоматски се уписује када изаберте шифру артикла.


·         Пренета количина – Пренета количина артикала у дневни извештај из претходног извештаја. 
Наиме, у ово поље се преноси залиха на крају дана из претходног извештаја за исти артикал која после 
утиче на износ залихе на том извештају


·         Набављена количина – Количина артикала (производа) који су унети у магацин на дан када се 
ради дневни извештај. Може да се попуни помоћу преузимања било ког улазног документа из модула 
Кал, кликом на дугме Преузми...


·         Укупна количина – Количина коју чине пренета количина  и набављена количина у збиру


·         Утрошена количина – Утрошена количина јесте количина која је тог дана утрошена (продата)  и 
само за ту количину се креира утрошак материјала на основу саставнице за тај артикал (производ)  


·         Залиха на крају дана – је залиха која остаје по том извештају када се одузме утрошена количина од 
збирног износа пренете и набављене количине


·         Јединична цена – јесте јединична цена артикла (производа) задата у преузетом рачуну или цена 
тог артикла у ценовнику на тај дан.


·         Износ - Овај износ је производ утрошене количине и јединичне цене артикла


·          Јединична цена коштања -  Јединична цена коштања утрошеног материјала по артиклу у тој 
ставци


·         Цена коштања – укупна цена коштања утрошеног материјала по артиклу у тој ставци


·         Саставница – Могуће је изабрати саставницу по којој желите да се обрачуна утрошак материјала 
за задати производ у тој ставци.


 


Поља која се попуњавају у табели Материјал:


·         Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у ценовник, који 
су у оквиру изабраног магацина.  Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова 
шифра ће се аутоматски уписати у поље.


·         Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.


·         Јединица мере – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала.


·         Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ.


·         Јединична цена – Јединична цена материјала који се налази у ставци. Преноси се цена из 
ценовника, а уколико није дефинисана цена за тај дан, може се унети преко тастера преузми цене


·         Износ  -  износ је производ количине и јединичне цене материјала у тој ставци


·         Магацин – Могућност избора магацина из којег ће се креирати одређени утрошак материјала. 
Магацин ће се унети с обзиром на врсту артикла који је унет у ставку


Ова табела ће се попунити артиклима материјала аутоматски при уносу артикла производа у ставке 
дневног извештаја, уколико је направљена спецификација за тај унети производ , тј. ако су 
специфицирани материјали као нормативи за производ.


 


1.3.1.1 Обрачун трошкова
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Обрачун трошкова


 


Уколико притиснете дугме Обрачун трошкова, добићете могућност да се поред већ обрачунатих 
директних трошкова материјала, упишу и додатни трошкови који утичу на укупну вредност производа.


 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Прокњижи – Притиском на ово дугме, могуће је прокњижити обрачун трошкова у финансијско 
књиговодство (модул Конто). На основу шеме за књижење „Обрачун радног налога“, креираће се 
налог за књижење у финансијском књиговодству 


 Избриши – Уколико желите да избришете креирани обрачун, притисните овај тастер 


 Сачувај – било какву промену да унесете, тј. било које поље да се попуни или избрише потребно је 
сачувати притском на ово дугме 


 Штампај - Омогућава приказ документа у штампаној форми, као и саму штампу 
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Поља која се попуњавају у табели су:


 Број документа – Број обрачуна је редни број. Попуњава се при креирању обрачуна и није 
подложан накнадној измени 


 Спољни број - Поље где се уноси број или посебан назив обрачуна. Ово поље се аутоматски 
попуњава бројем дневног извештаја на основу кога је обрачун трошкова направљен. 


 Датум - датум на који је обрачун формиран. Могуће је унети датум ручно или изабрати падајући 
мени који омогућава увид у календар, где је могуће изабрати годину, месец и датум. 


 


Поља за унос су подељена у две групе:


 Директни трошкови – Јесу трошкови који настају током процеса производње и као такви утичу на 
цену коштања готовог производа. (Директни трошкови материјала, директни трошкови услуга, 
директни трошкови амортизације, директни трошкови фактура, зарада...) 


 Индиректни трошкови – Трошкови који не настају директно у процесу производње али ипак улазе 
у цену производа. (Индиректан утрошак материјала, зарада, амортизације, услуга...) 


У дну обрачуна се налази поље „Производна вредност“ које приказује тренутну вредност производа, 
насталу на основу директних и индиректних трошкова.


1.3.2.1  Отвори дневни извештај


 


Избором ове опције отвара се филтер за претрагу већ постојећих дневних извештаја.


У горњем делу форме налазе се два поља  у којима се врши претрага по броју документа , односно, по 
спољном броју документа (извештаја) .


У главном менију приказаће се извештаји, и то у форми ставке, где су приказани само број и спољни 
број документа, било да су у припремном или важећем статусу.


Извештај је могуће отворити тако што се једном кликне на жељени извештај и кажемо „у реду“ (тастер 
за потврду који се налази у дну форме)  , или дупли клик левим тастером миша на жељени документ.


 


 


1.3.3.1  Нова спецификација


 


Нова Спецификација  је документ који дефинише везу производа и материјала (норматива). У даљем 


1.3.2 Отвори дневни извештај


1.3.3 Нова спецификација
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раду, односно, креирању дневног извештаја, управо је Спецификација веза на основу које се аутоматски 
креира утрошак материјала по одређеном производу.   


У горњем делу документа се налазе командни тастери:


·         Закључај – Након уноса свих потребних података, да би саставница постала валидна, тј. да би се 
материјал повезао са производом, потребно је закључати документ кликом на дугме Закључај


·         Избриши - ако желите да избришете цео документ, потребно је да притиснете ово дугме. Брисање 
документа на овај начин могуће је само ако је статус документа „у припреми“


·         Сачувај - Било какву промену коју направите у документу, ако желите да буде сачувана док је 
документ у припреми, кликните на ово дугме


·         Штампај - Омогућава приказ документа у штампаној форми,  као и саму штампу


Поља која се попуњавају у форми су:


·         Број документа - јесте редни број документа. Сам програм га формира хронолошки, у форми 
број/година књижења и није га могуће мењати или му додавати додатне ознаке.


·         Спољни број - Поље где се уноси број или посебан назив документа. Овај податак се поред броја,  
види у избору дневних извештаја у опцији Отвори спецификацију


·         Опис - Поље где се уноси број или посебан назив спецификације али у евентуално дужој форми.


·         Датум - датум на који је Спецификација формирана. Могуће је унети датум ручно или изабрати 
падајући мени који омогућава увид у календар где је могуће изабрати годину, месец и датум.


 


 


Отвори спецификацију


 


Избором ове опције отвара се филтер за претрагу већ постојећих спецификација.


1.3.4 Отвори спецификацију
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У горњем делу форме налазе се два поља  у којима се врши претрага по броју документа, односно, по 
спољном броју спецификације.


У главном менију приказаће се спецификације, и то у форми ставке, где су приказани само број и 
спољни број документа.


Спецификацију  је могуће отворити тако што се једном кликне на жељени документ и затим кликне 
тастер у реду (тастер за потврду који се налази у дну форме), или дуплим кликом левим тастером миша 
на жељени документ.
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1. Обнова и одустајање од обнове лиценце


Након истека периода коришћења Софтверског пакета, Стицалац права може обновити лиценцу у 
складу са важећим комерцијалним условима у тренутку обнове лиценце, или може одустати од 
употребе Софтверског пакета.


У колико одустане од обнове лиценце, Стицалац права може задржати Софтверски пакет у 
затеченом стању ради прегледа података које је унео у периоду коришћења Софтверског пакета, али 
нема право уноса нових података.


2. Права корисника


ПС.ИТ, по основу овог уговора, даје Стицаоцу права следеће:


 право да користи Софтверски пакет за своје потребе - за праћење својег пословања или 
пословања других привредних субјеката ако је регистрован за такву делатност 


 могућност да инсталацију Софтверског пакета преузме на компакт диску или са сајта ПС.ИТ-а 


 могућност да преузме Упутсво за инсталацију у штампаној или електронској форми 


 могућност да преузме Корисничко упутство у електонској форми на компакт диску или са сајта 
ПС.ИТ-а 


 право да умножи и одштампа Упутство за инсталацију и Корисничко упутство за потребе обуке или 
рада са Софтверским пакетом


 право да инсталира неограничен број инстанци Софтверског пакета на различитим рачунарима 
у оквиру своје организације 


 право да инсталира Софтверски пакет на више од једног компјутера за потребе рада у локалној 
мрежи у оквиру свог правног лица 


 да бесплатно преузме измене и допуне са сајта ПС.ИТ-а ради:  


o   усаглашавања Софтверског пакета са законским изменама


o   отклањања регистрованих грешака у Софтверском пакету


o   проширења и побољшања функционалности Софтверског пакета


 бесплатне консултације телефоном или e-mail-ом 


 техничку подршку на локацији Стицалац права у складу са комерцијалним условима ПС.ИТ-а 


3. Власништво над подацима


Стицалац права је једини власник свих података које унесе кроз опције Софтверског пакета и 
сачува у бази података.


ПС.ИТ је једини власник свих података који се дистрибуирају као саставни део Софтверског пакета.


4. Ограничења у коришћењу


Стицалац права је ограничен, по овом уговору, у свом праву коришћења Софтверског пакета у 
следећем:


1  Увод


1.1  Услови коришћења
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 Стицалац права не стиче никаква права, експлицитна или имплицитна, осим оних која су 
наведена у овом уговору 


 Стицалац права нема право да прода, изнајми или лиценцира Софтверски пакет или било 
који део Софтверског пакета


 Стицалац права нема право да трајно или привремено пренесе права одобрена овим уговором на 
другу особу или ентитет без експлицитне сагласности ПС.ИТ-а 


 Стицалац права ће предузети све разумне и законске мере да заштити Софтверски пакет од 
нелегалног копирања и редистрибуције 


 Стицалац права нема право да, без писмене сагласности ПС.ИТ-а, врши дисасемблирање, 
реверзни инжењеринг или измене Софтверског пакета, да мења базу података ван опција 
Софтверског пакета или да користи податке дистрибуиране са Софтверским пакетом за 
друге сврхе. Изузеци су: 


o   измене које би ПС.ИТ описао кроз Корисничко упутство или кроз on-line техничку подршку


o   дораде и измене које би извршили сертификовани партнери ПС.ИТ-а а које су одобрене од 
стране ПС.ИТ-а


Стицалац права је упознат са чињеницом да се Софтверски пакет ставља на располагање за 
коришћење такав какав јесте – ПС.ИТ нема обавезу да


 ради било какве модификације Софтверског пакета да би га прилагодио специфичним 
потребама Стицаоца права


 на захтев Стицаоца права проширује функционалност Софтверског пакета којим би се 
обухватиле законом предвиђене процедуре, евиденције или документи које нису већ обухваћене 
Софтверским пакетом. Oвакви захтеви излазе из оквира овог уговора и они могу бити део 
посебног договора између Стицаоца права и ПС.ИТ-а. 


5. Ограничење одговорности


ПС.ИТ није законски одговоран за било какву могућу специфичну, случајну, индиректну или 
последичну штету која може проистећи из коришћења или немогућности коришћења Софтверског 
пакета.


Стицалац права је свестан да Софтверски пакет може правити грешке као последицу погрешног 
руковања, грешке у самом софтверу или у имплементацији Софтверског пакета.


6. Технички услови


Стицалац права је одговоран за обезбеђење регуларних техничких услова за функционисање 
програма. ПС.ИТ није одговоран за евентулане проблеме који могу настати у функционисању 
Софтверског пакета као последица неисправности или ограничења у функционисању оперативног 
система, мрежне инфраструктуре или рачунара.


Оптимална конфигурација


За коришћење програма оптималан је PC компатибилан рачунар са следећим карактеристикама:


 процесор 500Mhz, 


 256MB RAM меморије, 


 300MB простора на чврстом диску, 


 графичка картица која даје слику у боји са резолуцијом од најмање 1024 x 768, 


 оперативни систем Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista или новији. 


 


1.2  Оптимална конфигурација
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Регионалне поставке


Да би се избегли проблеми у раду са Тотал-ом, неопходно је да регионалне поставке буду Serbian 
(Cyrillic).


Регионалне поставке подешавате помоћу Start -> Settings -> Control Panel -> Regional and Language 
Options (Regionl Options у случају Windows 2000). Слике приказују исправне регионалне поставке на 
рачунару са оперативним системом Windows XP.


 


 Требало би обратити пажњу да је неопходно да испрaвно буде подешена и опција Select a language to 
match the language version of the non-Unicode programs you want to use на картици Advanced. Рачунари са 
инсталираним Language Interface Pack за српски језик (тзв. ћирилични Windows) већ имају ове 
параметре правилно подешене.


 


Основне поставке рада са програмом


2  Почетак рада са програмом 


2.1  Регионалне поставке


2.2  Основне поставке рада са програмом
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Након покретања програма, могу се одмах уочити два реда менија. Горњи ред менија је резервисан за 
помоћне модуле (Систем, Чиниоци пословања, Курсна листа, Додатни извештаји и сл...) који служе за 
припрему програма за рад, тачније за попуњавање података који ће се касније користити при раду. 
Подаци који се овде уносе, могу се користити у свим главним модулима у доњем реду.


Доњи ред менија се односи на главне модуле програма (Зараде и накнаде, Књиговодство, Основна 
средства, Обрачун камате и др.) и служи за уношење докумената и њихово праћење кроз разне 
извештаје. Уколико је инсталирано више различитих модула на рачунару, исти се групишу и ређају 
један поред другог у доњем реду менија.


Унос података у програму се врши уз помоћ табела, уписивањем конкретних података у поља табеле. 
Табеле које имају доста поља за попуњавање, имају могућност прегледнијег уноса података кроз тзв. 
картицу, притиском на тастер Ф10. Свака табела која нуди могућност уноса података преко картице, у 
доњем левом углу има исписано Ф10-детаљ.


Даље, у зависности од количине података за унос, доњи део картице може имати и више секција.


Поља за унос података су, у већини случајева, текстуалног типа и служе за унос произвољног текста. 
Међутим, постоје и друге опције за унос података и то:


 Листа. Када подаци могу имати само одређен скуп вредности, оне су приказане у листи, па 
корисник бира одговарајућу вредност. 


 Поље за означавање. На пример, ПДВ обвезник: означено поље указује на то да је пословни 
партнер ПДВ обвезник, а неозначено поље да није. 


 Филтер поља. Ова поља имају у продужетку дугме ... које притиском отвара филтер форму за 
избор већ унетих података. Исти ефекат се постиже и притиском тастера Ф9. 


 Датумска поља. У ова поља корисник може уписати датум или исти изабрати из календара који 
се налази на крају овог поља. 
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Након завршетка уноса података или било каквих измена, потребно је притиснути дугме Сачувај, које 
се налази на свим формама за унос података.


Дугме Штампај се налази на оним формама из којих је могуће штампати неке извештаје. Сваки 
извештај је даље могуће штампати на штампачу или експортовати у .pdf, .xls, .doc или .rtf формат.


Треба приметити да се на већини извештаја у доњем делу налазе одштампани подаци из лиценцног 
кључа. За више информација о раду са кључем треба погледати поглавље Административна 
конзола - лиценцни кључ (Section 2.5.1).


Било који модул из едиције МПП у комбинацији са модулом за финансијско књиговодство (Конто и 
КонтоПлус), даје кориснику могућност аутоматског књижења докумената помоћу већ припремљених 
шема за књижење. Помоћу дугмета Прокњижи (које се појављује на свим важећим документима), 
кориснику се даје могућност избора шеме за књижење. Избором одговарајуће шеме, отвара се налог за 
књижење са већ попуњеним ставовима књижења (контима) који је у статусу у припреми. Док је у овом 
статусу, налог се може мењати или избрисати. Када се налог коначно прокњижи, више се не може 
мењати, може се само сторнирати.


Сви модули који се инсталирају на истом рачунару (Тотал, Конто, Аванс, Кал, Полис, Салдо или Погон), 
интегришу се у јединствену целину и добијају могућност дељења података, тј. подаци или документи 
унети у једном модулу, могу се користити у другим модулима како би се избегло дупло уношење 
података.


 


Претрага


У доњем левом делу екрана налази се поље које служи за брзу претрагу по називу менија и форми. 
Уношењем текста у ово поље, биће приказани сви менији и форме који садрже унети текст.


2.3  Претрага
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Стандардни менији


У верзији 2.0 постоји могућност да се мења изглед програма. Менији могу да задрже свој стари изглед 
или да буду покретни. Изглед менија бирамо у опцији Систем→Подешавања→Основна 
подешавања→Мени. Стари изглед програма остаје ако као тип главног менија изаберемо „Статичан“, а 
приказ прозора „Стандардан“. Менији ће се ређати један за другим у врху екрана. Уколико као тип 
главног менија изаберемо опцију „Покретни менији“, могуће је померити меније на десну страну 
екрана (или другачије по сопственом нахођењу) једноставним превлачењем док је притиснуто лево 
дугме миша.


 


Панел мени


Поред класичних менија постоји и тзв. панел мени на левој страни екрана. Његово појављивање 
контролишемо преко опције Отворени прозори→Прикажи панел мени. Осим тога, на самој форми се 


може изабрати да ли ће панел мени да буде статичан  или покретан  кликом на иконицу  у 
горњем десном углу.


2.4  Рад са новим менијима и формама


2.4.1 Мени


2.4.1.1 Стандардни менији


2.4.1.2 Панел мени
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Панел мени садржи „Мој мени“,„Мени апликација“ и меније свих модула програма.


 Мени апликација обухвата све меније који иначе постоје у програму. 


 Мој мени је нова опција која омогућава кориснику да програм прилагоди својим потребама. У 
почетку је овај мени празан. Корисник може да изабере његов садржај превлачењем одређених 
ставки постојећих менија. 


 Остали менији, панел менија, су менији свих модула који постоје у програму. 


Садржај сваког од ових менија може се видети кликом на  иконицу са десне стране.


 


2.4.2 Форме


2.4.2.1 Прозори
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Прозори


Поред изгледа менија могуће је мењати и изглед прозора. Прозори ће имати класичан изглед ако је у 
опцији Систем→Подешавања→Основна подешавања→Мени као Приказ прозора изабран 
„Стандардан“. Друга могућност су „Таб прозори“. У том случају програм ће изгледати овако:


Изглед прозора се може мењати и преко опције Отворени прозори→Прикажи прозоре у табовима.


Да би изабрани изглед програма постао активан, потребно је поново покренути програм.


 


Табеле


 


У табели  је могуће:


 Мењати редослед колона - једноставним превлачењем 


 Подесити одговарајућу ширину колоне – дуплим кликом на десну линију 


 Груписати податке по једној или више колона 


Изнад сваке табеле постоји низ  иконица:


 


1.      Почетни изглед – враћа табели њен почетни изглед, ако је нешто мењано


2.       Закључај колоне у табели – закључава / откључава колоне које се налазе лево од изабране. 
Ово је корисно када у табели постоји велики број колона. Кликом на одређену колону (нпр. назив) и 
кликом на ову иконицу прве колоне у табели (шифра и назив) ће бити закључане. Померање клизача 
неће утицати на закључане колоне. Оне ће се увек видети чиме је омогућено да знамо који ред 


посматрамо. Клик на иконицу  откључава колоне.


3.       Тип селекције ћелија – мења тип селекције ћелија табеле  у двоструки / једноструки  клик. 
Када је изабран:


 једноструки клик, једним кликом је омогућена промена садржаја ћелије. 


 двоструки клик, једним кликом ће ћелија бити селектована, а другим ће моћи да се мења њен 
садржај. 


2.4.2.2 Табеле
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4.       Прикажи нови ред на почетку табеле – приказује нови ред на почетку / крају  табеле.


5.       Прикажи ред за филтрирање – приказује/сакрива ред за филтрирање. Омогућава лакше 
проналажење редова у табели. Филтрирање је детаљније објашњено у поглављу Филтрирање 
(Section 2.4.2.3).


6.       Прикажи навигатор – приказује / сакрива навигатор. На дну табеле може да буде клизач 
који се помера лево – десно


или навигатор:


Навигатор омогућава већи комфор при раду. Овде постоји више иконица:


a.    - пребацује нас на први ред табеле


b.      - помера за целу страну уназад


c.      - пребацује нас на претходни ред табеле


d.      - пребацује нас на следећи ред табеле


e.      - помера за целу страну унапред


f.      - пребацује нас на последњи ред табеле


g.       - брише означени ред


h.       - омогућава промену садржаја означене ћелије у табели


i.        - завршетак измена садржаја ћелије. Промене остају сачуване.


j.        - одустаје се од измена садржаја ћелије. Промене се поништавају.


 


7.      Прикажи област за груписање – приказује / сакрива област за груписање. Када је област 
видљива, могуће је превући једну или више колона и подаци ће бити груписани по тим колонама нпр.


Клик на + испред назива групе приказује све редове који припадају тој групи. Клик на иконицу 


 враћа табели првобитни изглед.


8.      Штампај табелу – штампа садржај табеле.


9.      Извези табелу у RTF – креира Word датотеку са садржајем идентичним табели.


10.    Извези табелу уExcel– креира Excel датотеку са садржајем идентичним табели.


11.    Извези табелу уPDF– креира Pdf датотеку са садржајем идентичним табели.


 


Десним кликом на назив колоне отвара се форма:
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 Сортирај растуће – сортира врсте у растућем редоследу по изабраној колони 


 Сортирај опадајуће – сортира врсте у опадајућем редоследу по изабраној колони 


 Поништи сортирање – враћа табели првобитни изглед 


 Групиши по овој колони – групише податке из табеле по изабраној колони 


 Прикажи област за груписање – приказује област за груписање 


 Уклони ову колону – изабрана колона се више неће видети. 


 Избор колона – отвара форму 


 Оптимална ширина – поставља оптималну ширину колоне (управљајући се према 
вредности највеће дужине) 


 Оптимална ширина (све колоне) – поставља оптималну ширину свим колонама 


 Уређивач филтера – приказује форму „Формирање филтера“. Погледати поглавље 
Формирање филтера (Section 2.4.2.3.1). 


 


Филтрирање


Ред за филтрирање садржи све колоне табеле и омогућава филтрирање по свакој колони. Разликујемо 
више врста колона:


 Колоне чији садржај сами уносимо. Филтер ових колона ради тако што приказује само оне 
редове чији атрибут почиње текстом из филтера. 


2.4.2.3 Филтрирање
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 Колоне које попуњавамо тако што бирамо из листе која је унапред дефинисана (нпр. општина). 
Филтрирање по оваквим колонама се врши избором неке вредности из листе понуђених. 
Филтер поништавамо притиском на дугме [Delete] на тастатури. 


 Колоне типа датум. Ако се откуца одређени датум,  тада ће бити приказани они редови табеле 
који садрже баш тај датум. 


Осим овог, аутоматског, начина филтрирања могућа су одређена прилагођавања филтера. Кликом на 
иконицу  у горњем десном углу назива колоне, отвара се форма :


Овде се може изабрати:


1. Сви - биће приказани сви редови табеле.


2. Прилагођено – отвара се форма за прилагођавање аутоматског филтера


 


У овој форми се прилагођава филтер табеле по изабраној колони. Уноси се услов:


o   једнако


o   није једнако


o   веће од


o   веће или једнако


o   мање од


o   мање или једнако


o   празне
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o   нису празне


и произвољна вредност.


Могуће је унети 1 или 2 услова логички повезаних оператором и/или.


3. Празно – биће приказани сви редови код којих ова колона није попуњена


4. Није празно – биће приказани сви редови код којих је ова колона попуњена.


5. Једна од вредности које постоје у тој колони – биће приказани редови који имају ту вредност 
колоне.


 


Ако је колона типа датум, форма која се појављује кликом на  изгледа овако:


Ако је  чекирана опција:


1.       Прикажи све – биће приказани сви редови табеле


2.       Филтер по специфичном датуму – приказује ред у коме та колона има вредност 
изабраног датума.


3.       Касније ове године – приказује редове са датумима у овој години,а иза данашњег


4.       Сутра – приказује редове са сутрашњим датумом


5.       Јуче - приказује редове са јучерашњим датумом


6.       Раније ове седмице - приказује редове са датумима из ове седмице, а пре данашњег


7.       Прошле седмице – приказује редове са датумима из претходне седмице


8.       Раније овог месеца - приказује редове са датумима из овог месеца искључујући оне из 
текуће и претходне седмице


9.       Раније ове године - приказује редове са датумима из ове године, пре данашњег, 
искључујући текући месец


Осим прве две опције, ови услови не искључују једни друге и могу се комбиновати. Не постоје увек све 
ове опције код колона типа датум. Када у табели имамо две колоне датума, то су обично датум од и 
датум до. Датум од ће, осим прве две, имати и опције:
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o   Раније ове године


o   Пре ове године, а


датум до ће имати опције:


o   Касније ове године


o   Пре ове године.


 


2.4.2.3.1.1  Формирање филтера


Постоји још један начин прилагођавања филтера. Када се кликне на иконицу , у врху табеле се 
појави ред за филтрирање. Када се откуца нешто у било којој колони реда за филтрирање, у доњем 
десном углу табеле, појави се дугме „Прилагоди филтер“.


У овом примеру дата су два услова повезана логичким оператором „и“. Задати услови се могу мењати и 
то сваки њихов део:


 Колона по којој се филтрира. Кликом на назив колоне појавиће се списак свих колона табеле. 


 Услов. Кликом на услов појавиће се списак свих услова из којих бирамо један. 


2.4.2.3.1 Формирање филтера
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 Вредност са којом се пореде вредности колоне. Кликом на вредност се иста може променити. 


Могуће је додати још услова кликом на знак + (поред „и“). Ови услови ће подразумевано бити повезани 
логичким оператором „и“. Кликом на „и“ појавиће се следећи прозор:


Овде је омогућено:


 промена логичких оператора који повезују задате услове филтрирања 


 додавање нових услова 


 додавање групе услова (еквивалент заградама) 


 брисање свих услова 


 


Административна конзола


Административна конзола је посебан режим рада апликације који се користи за администрацију МПП-
а. Унутар конзоле је омогућен рад са:


2.5  Административна конзола
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 Лиценцним кључем 


 Базом 


 Портовима 


 Подешавањима (на администраторском нивоу) 


Административна конзола се покреће избором у Windows менију:


(START -> All programs -> PSIT -> Mali Poslovni programi – administracija)


У административној конзоли неће увек све опције у менију бити активне. Доступност појединих опција 
менија зависи од следећих фактора:


 Да ли корисник има администраторске привилегије на рачунару 


 Да ли је на рачунару инсталирана серверска или клијентска инстанца МПП-а 


 Да ли инстанца МПП-а може да се повеже на базу/сервер 


Приликом покретања Административне конзоле корисник добија обавештење (Дијагноза) о режиму у 
ком ради (у зависности од чега су му неке опције о(не)могућене).


 


2.5.1.1  Лиценцни кључ


Лиценцни (кориснички) кључ је датотека која садржи информације о кориснику апликације Малих 
пословних програма и омогућава рад ван демонстрационог режима. Ова датотека се зове cc.xml и 
налази се у фасцикли где је апликација инсталирана (подразумевано је x:\Program Files\PSIT\mAS, 
где је x системска партиција диска, обично c).


 


Рад са кључевима


У случају да постојећи лиценцни кључ треба да замените новим (који даје могућност рада са новим 
модулима) довољно је да прекопирате нови cc.xml фајл преко старог, или да користите опцију менија 
из администраторске конзоле (Лиценцни кључ → Рад са кључевима) која вам отвара форму за рад 
са лиценцним кључевима.


Притиском на дугме Учитај нови кључ омогућава се избор новог корисничког кључа и прегледање 
његових карактеристика, а активација се врши притиском на дугме сачувај нови кључ.


2.5.1 Лиценцни кључ


2.5.1.1 Рад са кључевима
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Рад са лиценцним кључевима омогућен је свим корисницима без обзира на ниво приступа, тип 
инсталације и могућност повезивања на базу.


 


2.5.2.1  Рад са базом


Рад са базом подразумева:


 Архивирање базе 


 Враћање базе из архиве 


 Информације о архиви 


 Примењивање измена на бази 


 Подешавање параметара повезивања апликације 


 Query прозор 


За неке опције постоји могућност да буду неактивне (осветљене), у зависности од корисничког нивоа 
приступа, типа инсталације и могућности повезивања на базу. Могући разлог неактивности је описан за 
сваку опцију.


 


 


 


Архивирај базу


Архивирање базе података (Backup) је снимање комплетног тренутног стања. Препорука је


да се архивирање података ради на бази редовног распореда (нпр. дневно). Датотеке архиве


се могу после пренети на неку другу јединицу (ЦД, изменљиви диск) да би се сачували уколико дође до 
потпуног отказивања рада рачунара.


Опција архивирај базу се покреће избором на (Рад са базом → Архивирај базу). Након тога могуће 
је именовати архиву базе и одредити локацију на којој ће бити сачувана.


2.5.2 Рад са базом


2.5.2.1 Архивирај базу
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Опција Архивирај базу је неактивна у случају:


 Административна конзола није покренута са серверске инстанце програма или 


 Није могуће повезивање на базу (лоши параметри повезивања) 


 


Врати базу из архиве


Враћање базе података из архиве (Restore) је поступак при коме се постојећа база у потпуности 
замењује оном из архиве. При томе ће сви подаци, који су евентуално унети након времена архивирања, 
бити неповратно изгубљени.


Пример: У случају комплетног отказа рачунара, ако сте сачували архиве базе података, неопходно је да 
примените следећи поступак: поново инсталирајте апликацију на нови рачунар, примените евентуалне 
измене апликације (patch) и након тога вратитe сачувану базу из архиве.


Опција менија Врати базу из архиве се покреће избором на (Рад са базом →Врати базу из архиве). 
Након тога је потребно изабрати датотеку са архивом базе (која је направљена поступком описаним у 
поглављу Архивирај базу).


Опција Врати базу из архиве је неактивна уколико:


 Корисник није улогован са администраторским привилегијама на windows или 


 Администраторска конзола није покренута са серверске инстанце 


 


Информације о архиви


Опција у менију информације о архиви (Рад са базом →Информације о архиви) омогућава да 
видимо податке о некој архиви података. Након покретања опције потребно је да изаберемо датотеку са 
архивом (која је направљена поступком описаним у поглављу Архивирај базу (Section 2.5.2.1)).


Опција информације о архиви је неактивна уколико:


 Администраторска конзола није покренута са серверске инстанце 


 


Примени измене на бази


Приликом инсталирања најновијих измена програма, може доћи до нерегуларне ситуације да се 
апликација промени на нову верзију, а верзија базе остане стара. Тада је потребно ручно покренути 
опцију примени измене у бази (Рад са базом →Примени измене у бази), која усагласи верзију 
базе са верзијом програма.


2.5.2.2 Врати базу из архиве


2.5.2.3 Информације о архиви


2.5.2.4 Примени измене на бази
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Опција Примени измене у бази је неактивна уколико:


 Корисник није улогован са администраторским привилегијама на windows или 


 Администраторска конзола није покренута са серверске инстанце или 


 Није могуће повезивање на базу (лоши параметри повезивања) 


 


Примени скрипт


Ова опција (Рад са базом →Примени скрипт) је намењена за напредне кориснике и користи се 
само у договору са техничком подршком ПСИТ-а.


Опција примени скрипт је неактивна уколико:


 Корисник није улогован са администраторским привилегијама на windows или 


 Администраторска конзола није покренута са серверске инстанце или 


 Није могуће повезивање на базу (лоши параметри повезивања) 


 


Параметри повезивања


Да би апликација могла да се повеже на сервер (базу) потребно је да параметри подешавања буду добро 
подешени.


Опција (Рад са базом →Параметри повезивања) отвара форму у којој можемо да подесимо 
параметре повезивања.


  


У пољу сервер треба да стоји ime_servera\psit .


Ime_servera је мрежни назив рачуна на коме је инсталирана серверска инстанца.


Уколико смо ову опцију покренули са серверске инстанце програма, у пољу сервер треба да стоји: 
(local)\psit.


2.5.2.5 Примени скрипт


2.5.2.6 Параметри повезивања
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Опција параметри повезивања је увек активна.


 


Query прозор


Ова опција (Рад са базом →Query прозор) је намењена за напредне кориснике и користи се само у 
договору са техничком подршком ПСИТ-а.


Опција Queryпрозор је увек активна.


 


Брисање предузећа


 


Следећи прозор се користи за бирање предузећа.


 


 


 


 Избор предузећа – бирају се предузећа која желите избрисати. Може се бирати више 
предузећа ознаком поља испред назива. 


 Важно!– обавезно проверити да ли сте изабрали жељена предузећа јер је процес неповратан и 
све информације о предузећу биће избрисани.  


 


Након клика на "У реду" отвориће се прозор на коме ће бити исписано предузеће које се тренутно 
брише. Кликом на "Заустави" ће се зауставити брисање.


2.5.2.7 Query прозор


2.5.2.8 Брисање предузећа


2.5.3 Портови


2.5.3.1 Отвори портове
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Отвори портове


Уколико је на windows-у дигнут “firewall”, овом опцијом (Портови →Отвори портове) отварамо 
портове на рачунарима у мрежи и омогућавамо да апликација комуницира са сервером.


Опција отвари портове је увек активна.


 


 


Затвори портове


Овом опцијом (Портови → Затвори портове) затварамо windows портове (супротна операција од 
отвори портова).


Опција затвори портове је увек активна.


 


 


Подешавања – администрација


У овом поглављу се говори о администрацији подешавања, без описивања појединачних подешавања. 
Детаљан опис појединачних подешавања је дат у поглављу Подешавања (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja.html).


Подешавања у програму су везана за појединачног корисника. Како програми из едиције препознају 
корисника на бази Windows аутентификације, два различита Windows корисника система у начелу могу 
да мењају подешавања тако да не утичу једно на друго. Програм детектује корисника који је пријављен 
Windows-у и:


 Ако је у питању постојећи корисник приказује и понаша се у складу са подешавањима која су 
већ постављена. 


2.5.3.2 Затвори портове


2.5.4 Подешавања


2.5.4.1 Подешавања – администрација
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 Ако је у питању корисник који први пут улази у програм, креира сет подешавања на основу 
вредности која су постављена у оквиру администрације и даље се понаша у складу са њима. 
Корисник може даље да мења ова подешавања. 


У горњем делу се налазе поређане картице са подешавањима појединачних модула. Називи модула су 
дати у скраћеном облику. Модули који се сигурно налазе у оквиру програма су:


 mAS-a-adm – модул за администрацију, 


 mAS-cfg – модул за конфигурацију (предузећа, банке), 


 mAS-zn – модул за зараде и накнаде. 


У оквиру сваке картице са подешавањима за модул, налази се више картица са груписаним 
подешавањима, тзв. објектима подешавања. Код модула за конфигурацију (на слици), објекти 
подешавања су локална подешавања, конекција и период књижења.


Понекад је неопходно да администратор постави неко подешавање за све кориснике и да корисници не 
могу да га мењају. Променом тзв. нивоа приступа подешавању омогућава се да администратор 
централизовано постави вредност неког подешавања за све кориснике система.


Свако подешавање има:


 Назив подешавања, 


 Вредност подешавања. Треба приметити да се не могу сва подешавања мењати из 
администраторске конзоле, такво је нпр. Иницијално предузеће. 


o   Ако је ниво приступа подешавању администраторски, сви обични корисници ће радити на бази 
ове вредности подешавања и неће моћи да је промене.


o   Сваки обичан корисник који први пут улази у програм ће имати ову почетну вредност 
подешавања.


o   Када обичан корисник притисне дугме поништи, вредност подешавања ће му се вратити на ову.


 Ниво приступа подешавању. Може да буде: 


o   Појединачно. Сваки корисник може по жељи да мења вредност подешавања.


o   Администраторско. Сви корисници раде на основу вредности подешавања дефинисане у 
административној конзоли и не могу да је мењају.


 Поништи. Враћа вредност подешавања на предефинисану од стране ПС.ИТ-а. 


Напомена: приликом промене, дугме сачувај постаје активно тек када се са промењеног поља пређе 
(кликне мишем) на неко друго поље. Такође, једноставан начин да се, после промене вредности, 
активира сачувај је да се притисне тастер Tab.


 


Приступ корисника предузећима


Ова опција функционише само код рачунарске мреже са Windows Active Directory сервисима 
(популарно назван Windows Domain).


Ако не постоји Windows Active Directory сви корисници могу да приступе свим предузећима.


 


2.5.4.2 Приступ корисника предузећима
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Предузеће – бира се предузеће коме се додељују Windows корисници.


 Корисници који могу да приступе предузећу – листа Windows корисника који могу да 
приступе предузећу. Ако ни један корисник није на листи, онда сви Windows корисници могу 
да приступе свим предузећима.
У кориснике се може унети и група корисника дефинисана у Active Directory. У том случају сви 
чланови групе имају приступ предузећу. 


 Додај – отвара се форма у којој се могу изабрати Windows корисници који имају право 
приступа предузећу. 


 Уклони – брише изабраног Windows корисника се листе оних који могу да приступе 
предузећу 


 Сачувај – чува листу корисника. 


 Затвори – затвара форму. Ако је било промена, појављује се опција да се оне сачувају. 


Када се програм покрене, корисник има могућност уласка само у она предузећа за која има право. Ако 
нема право уласка ни у једно предузеће, програм ће се затворити.
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Карактеристике


Програм КонтоПлус је софтверски пакет намењен вођењу пословних књига за једно или више преду-
зећа. Дистрибуира се са контним планом за предузећа и задруге и контним планом за друга правна ли-
ца, али је кориснику остављена могућност да сам унесе произвољан контни план. У програму су по-
држане субаналитике и аналитика пословног партнера. Програм обухвата широк скуп финансијских и-
звештаја који омогућавају кориснику да поред биланса стања и успеха, креира и своје билансе.


Карактеристике програма су:


 омогућена максимална флексибилност у коришћењу. За дефинисани контни план, корисник 
има могућност да сваки конто развије на произвољан број аналитика. Поред тога, корисник 
може за одређена конта да користи аналитику пословни партнер (правно или физичко лице-
/купац, добављач, запослени...). 


 једноставан је за употребу и захтева минималну обуку. Уколико корисник жели да му систем 
води рачуна о начину коришћења аналитика, пре почетка књижења потребно је да дефинише
за која конта се књиже аналитике. 


 користи важеће контне планове. Према условима за коришћење, биће омогућено преузимање
и будућих измена контних планова, као и измена у законским прописима (састављање била-
нса, и сл.). 


 дозвољава праћење девизних конта. 


 подржава преузимање података из осталих програма едиције Мали пословни програми са 
рачунара који нису у мрежи. 


 базиран је на савременим софтверским решењима, што омогућава високе перформансе и у ра-
чунарским мрежама са слабијим клијентским рачунарима (видети минималне захтеве). 


 осим лиценце за коришћење оперативног система, не захтева друге лиценце. 


 


Принципи


Да би започели са радом, потребно је изабрати предузеће, одговарајући контни план и означити деви-
зна конта у контном плану. Књижење се врши за једно предузеће по једном контном плану, дефиниса-
ном за одређени период. По истеку тог периода, копира се постојећи контни план у нови контни план и
дефинише се нови период. Такође, постоји могућност учитавања контног плана са диска, као и снима-
ња на диск (опције увези – извези контни план у књиговодству).


За свако предузеће из базе података постоји један или више пословних партнера, који могу бити сва
правна или физичка лица. Поред аналитике пословни партнери, могу да се користе и произвољне суба-
налитике, које се при књижењу уносе уз конто, после прописаног конта.


 


1.2.1.1  Књижење


Сва књижења у програму се обављају преко Налога за књижење. Налог за књижење се састоји од о-
пштег дела (број налога, датум, напомена...) и ставки. Ставке налога садрже конто на који се књижи, ду-
говну и потражну страну, као и додатне податке о књижењу.


Иницијално, по креирању, налог се налази у статусу у припреми. Док је у припреми налог се може ме-
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њати. Књижењем, налог прелази у статус прокњижен. Измене у прокњиженом налогу нису дозвољене. 
Прокњижен налог се може сторнирати. Сторнирањем налог прелази у статус сторниран, а креира се и
још један налог са статусом сторно, који је идентичан сторнираном налогу, осим што су све вредности
са негативним предзнаком.


Подразумева се да се у књиговодствним извештајима узимају у обзир само прокњижени налози. Про-
грам КонтоПлус омогућава да се у обзир узму и налози који су у припреми и то скидањем ознаке [Са-
мо важећи налози] са форме за активирање извештаја.


 


Број налога


Налози у припреми добијају привремени број који има облик <n>, где је n редни број налога од почетка
коришћења програма. Књижењем, налог добија стални број, који је редни број прокњижених налога
(по редоследу којим су књижени).


За кориснике који налоге држе дуже време у припреми, од значаја је и број налога, који је налог имао
док је био у припреми. Због тога се овај број чува у пољу оригинални број.


Сторнирањем налог не мења број. Сторно налог добија број који има облик # n, где је n број сторнира-
ног налога.


Налог може имати још једну ознаку, спољни број, који представља произвољан краћи текст који уноси
корисник, а који служи за лако препознавање налога и његово брзо проналажење у форми за отварање
налога за књижење.


 


Ставка налога за књижење


Поред конта, дуговне и потражне стране књижења, ставка налога за књижење садржи и следеће пода-
тке:


 датум промене – датум документа који се књижи, 


 датум настанка дужничко поверилачког односа, 


 рок плаћања,


 пословни партнер – с обзиром да је ово један од типова аналитике о њему ће бити више ре-
чи у следећем поглављу, 


 документ – број документа који се књижи. Да би се избегле могуће забуне, предлажемо да уз 
број унесете и неку ознаку за тип документа (рецимо Ф за фактуре, У за уговоре и сл.), 


 орг. јед. – организациона јединица. Бирате из листе организационих јединица за ваше 
предузеће. 


 опис – текстуални опис књижења. 


Приликом уноса конта кориснику се пружа могућност да преко одговарајуће форме, број конта пронађе
претраживањем контног плана.


 


Контрола уноса аналитике и субаналитике


1.2.2 Број налога


1.2.3 Ставка налога за књижење


1.2.4 Аналитика пословни партнер и субаналитике


1.2.4.1 Контрола уноса аналитике и субаналитике
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Програм има два режима рада са аналитиком пословни партнер и субаналитикама:


 Режим искључене контроле аналитике – не врше се никакве провере приликом књижења –
за сваки конто, корисник може, али не мора, да унесе субаналитику, или пословног партнера. 


 Режим укључене контроле аналитике – корисник у посебној табели наводи која конта имају
субаналитику, односно аналитику пословни партнер. 


По инсталирању, програм се налази у режиму искључене контроле аналитике. Када се (кроз форму
контни план у књиговодству) програм пребаци у режим контроле аналитике, потребно је извршити
подешавање ове контроле. Подешавање се ради преко табеле Контрола аналитика (форма
Књиговодство→ Контрола аналитика), и важе следећа правила:


 Иницијално, када је табела празна, у налогу за књижење није дозвољен унос пословног партне-
ра или субаналитике ни за један конто. То значи да корисник није имао потребе да дефинише
аналитику својих послових партнера, као и субаналитике осталих конта јер им контни план 
(који овај програм подржава) одговара. 


 Уколико субаналитика или пословни партнер за неку класу или конто нису специфицирани, 
значи да њихов унос у налогу за књижење није дозвољен. То значи да ако корисник није пре-
тходно дефинисао своје пословне партнере, као и конта која имају субаналитику преко табеле
Контрола аналитика, у налогу за књижење корисник не може произвољно да уноси своје по-
словне партнере и своје субаналитике. 


 Уколико су субаналитика или пословни партнер за неку класу или конто специфицирани, зна-
чи да је њихов унос у налогу за књижење обавезан. То значи да је корисник имао потребе да ра-
зврста своје пословне партнере и да прилагоди контни план својим потребама пословања. 


 Уколико се у табели означи да одређен конто има субаналитику, у налогу за књижење се мора
користити изабрана субанлитика, јер као што је познато књижење на синтетичким контима
није дозвољено. 


Провера исправности уноса аналитика се врши приликом књижења налога, а не приликом његовог у-
носа. Ово омогућава да, када налог не може да се прокњижи због аналитике неког конта, реагујемо тако
што исправљамо спорну ставку налога, или променимо контролу аналитике за дати конто.


 


Субаналитике


Корисник поред аналитике Пословни партнер може да користи и произвољне субаналитике, које се
при књижењу уносе уз конто, после прописаног конта.


 


Пословни партнер


Велики број аналитика, које се јављају у пракси, представљају правна или физичка лица на које се о-
дноси књижење и могу се подвести под термин Пословни партнер. Пример су купац, добављач, радник 
и сл. Због овога је у програму Конто омогућено да се уз свако књижење унесе аналитика пословног па-
ртнера.


За сваког пословног партнера се може унети један шири скуп података (шифра, назив, ознака да ли се
ради о правном или физичком лицу, адреса, место, држава, телефон, факс, адреса на електронској по-
шти, ПИБ и произвољна напомена). Осим шифре, која мора бити јединствена, ни један од ових пода-
така није обавезан. Шифра може бити произвољан краћи текст (до 20 знакова) који може асоцирати на
назив корисника, али може бити и рецимо бројчана ознака по шифарском систему који је корисник ра-
није користио.


Пословни партнер се уноси задавањем шифре пословног партнера (уколико је корисник зна) или пре-


1.2.4.2 Субаналитике


1.2.4.3 Пословни партнер
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траживањем базе корисника преко одговарајуће форме.


Да би се олакшало коришћење програма омогућено је да се нови пословни партнер унесе приликом са-
мог књижења.


 


1.3.1.1  Књижење


Сва књижења у програму се обављају преко Налога за књижење. Налог за књижење се састоји од о-
пштег дела (број налога, датум, напомена...) и ставки. Ставке налога садрже конто на који се књижи, ду-
говну и потражну страну, као и додатне податке о књижењу.


Иницијално, по креирању, налог се налази у статусу у припреми. Док је у припреми налог се може ме-
њати. Књижењем, налог прелази у статус прокњижен. Измене у прокњиженом налогу нису дозвољене. 
Прокњижен налог се може сторнирати. Сторнирањем налог прелази у статус сторниран, а креира се и
још један налог са статусом сторно, који је идентичан сторнираном налогу, осим што су све вредности
са негативним предзнаком.


Подразумева се да се у књиговодствним извештајима узимају у обзир само прокњижени налози. Про-
грам КонтоПлус омогућава да се у обзир узму и налози који су у припреми и то скидањем ознаке [Са-
мо важећи налози] са форме за активирање извештаја.


 


Нови налог за књижење


Избором ове опције отвара се форма за унос података налога. Нови налог има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Прокњижи – доступна је само ако је налог у статусу припреме. Притиском на ово дугме
покрећу се две акције. Извршава се провера унетог налога, да ли су сва обавезна поља попуње-
на, да ли су збирови дугује и потражује у равнотежи и ако се ради у режиму контроле аналити-
ке, да ли су специфицирана конта аналитике. Ако нешто није у реду, издаје се одговарајућа по-
рука. Само исправан налог ће бити прокњижен. 


 Избриши – притиском на ово дугме отвара се форма са питањем Да ли сте сигурни да жели-
те да избришете налог?. У зависности од тога коју команду изаберете (YES или NO), налог ће
бити избрисан или не. 


 Сачувај – доступна је само ако је налог у статусу у припреми и ако је нешто рађено на налогу. 
Уписује унете промене у базу података, и омогућује да се рад на налогу заврши накнадним по-
зивањем налога. Уколико се, по уносу података, не притисне дугме Сачувај а покуша се затва-
рање форме, појавиће се нова форма са питањем  Да ли желите да се сачувају измене?. 


1.3  Књиговодство


1.3.1 Рад са налогом за књижење


1.3.1.1 Нови налог за књижење
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 Штампај – динарско штампање налога. Ова команда је доступна у сваком статусу налога. 
Притиском на дугме Штампај могуће је прегледати штампу налога за књижење и изаћи из пре-
гледа не штампајући га. Уколико желите и да одштампате налог, потребно је да притиснете и-
коницу штампача у менију форме. 


 Штампај (дев.) – штампање налога у одговарајућој валути (само за девизна конта) . 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се додељује при креирању налога и привремено је, док је налог у припреми, 
исти као и број у пољу Оригинални број. Књижењем налога, број добија нову, сталну вредност. 
Има облик <n>, где је n редни број прокњижених налога по редоследу којим су књижени. 
Уколико желите да бројеви налога почну од неке жељене вредности потребно је у 
подешавањима за Финансијско књиговодство укључити опцију Бројеви налога у контном 
плану почињу од жељеног броја и ручно поставити број првог налога у контном плану на 
жељену вредност. Сваки следећи налог у припреми ће имати број за један већи. 


 Оригинални број – аутоматски се додељује при креирању налога и има облик <n>, где је n 
редни број креираних налога од почетка коришћења програма. 


 Тип налога – бира се из листе понуђених типова: 


o   Текући промет


o   Отварање пословних књига


o   Затварање пословних књига


 Спољни број – унос у ово поље није обавезан. Спољни број може бити произвољан краћи 
текст или број, који корисник уноси, а служи за лако препознавање налога и његово брзо 
проналажење у форми за отварање налога за књижење. 


 Датум – датум налога за књижење. Датум се уноси и приказује у формату који је постављен у
оперативном систему (дд.мм.гггг). При креирању налога програмски се додељује текући датум, 
који може да се промени све док је налог у статусу припреме. Датум се мења једноставним пре-
куцавањем преко постојећег датума, или избором одговарајућег датума из календара, који се о-
твара притиском на стрелицу у углу поља. 


 Напомена – информативно поље, које корисник уноси по свом нахођењу. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке налога:


 Р.б. – редни број. Исписује се аутоматски након уношења података у ред означен стрелицом 
(ред за унос података). 


 Конто – број конта се може унети ручно или, ако не знате број конта за одговарајућу промену, 
док сте позиционирани у пољу конто, притисните тастер Ф9. Тада се отвара форма у чијем се 
горњем делу налазе поља за филтрирање конта по броју или називу, а у доњем делу списак 
свих конта из вашег контног плана. 


 Дугује – износ у динарима са два децимална места, који може имати предзнак минус (-) за сто-
рниране ставке. 


 Потражује – износ у динарима са два децимална места, који може имати предзнак минус (-) за
сторниране ставке. 


 Д. промене – датум документа који се књижи. 


 Датум дпо – датум настанка дужничко поверилачког односа, уноси се по потреби. 


 Рок плаћања – рок плаћањa документа који се књижи. 


 П. партнер – шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера Ф9. 


 Документ – број документа који се књижи. 


 Орг. јед. – организациона јединица. Бира се из листе организационих јединица за ваше 
предузеће. 


 Опис – текстуални опис књижења. 
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Отвори налог за књижење


Избором ове опције отвара се форма за претраживање и отварање већ креираних налога.


Поља на форми која служе за филтрирање су:


 Број – приказује налоге чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује налоге чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује налоге чији датум креирања припада изабраном периоду. 


 Тип налога – приказује налоге који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених 
типова. 


 Статус – приказује налоге који су у изабраном статусу. 


 Сортирај по – одређује да ли ће изабрани налози бити сортирани по оригиналном броју или 
по датуму. 


Налози у различитом статусу се различито приказују на листи:


 налог у припреми (<n>/хх) – број налога, у угластим заградама / спољни број 


 потврђен и сторниран налог (n/хх) – број налога / спољни број 


 сторно налог (# n/хх) – # испред броја налога / спољни број. 


 


Изабери контни план


У овој опцији врши се избор тренутно активног контног плана, притиском миша на стрелицу која се 
налази на десној страни форме. Тада се отвара листа у којој се налазе два постављена плана:


 друга правна лица, 


 предузећа и задруге, 


као и контни планови које ви можете накнадно унети (објашњење је у поглављу Нови контни план 
(Section 1.3.2.3)).


 


Контни план


1.3.1.2 Отвори налог за књижење


1.3.2 Рад са контним планом


1.3.2.1 Изабери контни план


1.3.2.2 Контни план
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Избором ове опције отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:


 Назив контног плана – аутоматски је уписан, након што је претходно изабран. Након 
отварања форме, назив је селектован, тако да се други контни план може изабрати 
једноставним прекуцавањем, или враћањем на опцију Избор контног плана. 


 Датум  од:__ до:__ – период за који важи одабран контни план. 


 Укључена контрола субаналитика и пословних партнера – означавањем празног 
квадратића, активира се контрола субаналитике и пословних партнера, уколико за то постоји 
потреба. 


 Закључан (нису дозвољене измене) – уколико је поље означено, нису дозвољене измене 
контног плана. 


 


Нови контни план


Отварањем ове опције појављује се бланко део у који се уписује назив новог контног плана.


Даље постоје три опције:


 Креирај празан контни план – креира се нови контни план у који је потребно унети 
жељена конта и за који је потребно дефинисати одређени временски период. 


 Креирај копију контног плана – прави се копија постојећег контног плана за који се 
дефинише нови период важности. 


 Увези контни план са диска – овом опцијом се омогућава учитавање контног плана са 


1.3.2.3 Нови контни план
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диска. Активирањем се отвара форма где је потребно изабрати фасциклу са које желимо да 
учитамо контни план. 


 


Извези контни план


Овом опцијом се омогућава чување контног плана на диску. Активирањем се отвара форма где је 
потребно изабрати фасциклу у којој желимо да сачувамо контни план.


 


Контни планови


Избором ове опције отвара се форма у којој су приказани сви постојећи контни планови. У овој форми 
је могуће брисање контног плана, али само у случају да за њега није везано ниједно књижење.


 


Конта


Избором ове опције отвара се форма за преглед конта постојећег контног плана.


 У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Освежи конта – поново повлачи податке из базе. 


 Штампај – даје преглед свих конта на којима је дозвољено књижење. 


 Сачувај – чува све измене на контима. 


Филтер поља Број конта и Назив конта служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног 


1.3.2.4 Извези контни план


1.3.2.5 Контни планови


1.3.3 Конта и дефинисање аналитика


1.3.3.1 Конта


 


 


 


 


Конто 8







конта.


У табели Конта је омогућено:


 промена статуса конта (дозвољен – кликом на означени квадратић), 


 дефинисање девизних конта (кликом на означени квадратић), 


 измене броја или назива, 


 допуне и брисање конта. 


Ако је креиран празан контни план, онда се појављује празна табела у коју је потребно унети жељена 
конта.


 


Контрола аналитика


Ова опција је активна, ако је укључен режим контрола субаналитика и пословних партнера у форми 
Контни план. Рад са овом табелом описан је у делу Принципи (Section 1.2).


 


Дневник


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


 Прикажи само ставке налога – приказује ставке налога без заглавља налога. 


1.3.3.2 Контрола аналитика


1.3.4 Књиговодствени извештаји


1.3.4.1 Дневник
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Главна књига


Извештај Главна књига даје преглед књиговодствених промена на једном или више конта, у задатом 
периоду.


 Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Прелом по страни – уколико је поље означено, извештај ће бити приказан за сваки конто на 
посебној страни. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


Извештај се генерише притиском на дугме Прикажи. Кликом на дугме Извези, отвара се форма у 
којој су генерисани подаци главне књиге. Податке је могуће филтрирати, мењати и извести у 
текстуални и EXCEL фајл.


 


Закључни лист


Извештај Закључни лист приказује промет на контима по књижењима за задати период. Избором ове 
опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.3.4.2 Главна књига


1.3.4.3 Закључни лист
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У картици Основни приказ попуњавају се следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Број цифара – на колико цифара се приказује конто (од 1 до 8). 


 Класа –за коју класу се ради извештај. Уколико ово поље није означено, ради се извештај за 
све класе. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Укључи затварање пословних књига – уколико је поље означено, у обзир се узимају и 
налози затварања пословних књига. 


 Прилагоди за извоз у Excel – прилагођава извештај извозу у Excel. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


 Прикажи салдо – уколико је поље означено, приказују се салда на контима на којима је 
постојало књижење у току године. 


У картици Детаљни приказ налазе се подсекције:


 Организациона јединица – уколико је означено поље по организационим јединицама,
отвара се поље у које је могуће унети организациону јединицу за коју желимо да прикажемо 
извештај. 


 Додатне аналитике – уколико је означено поље по додатним аналитикама, отвара се поље 
у које је могуће унети додатну аналитику за коју желимо да прикажемо извештај. 


Извештај се генерише притиском на дугме Штампај. Кликом на дугме Прикажи, отвара се форма у 
којој су генерисани подаци закључног листа, који се потом могу обрађивати и извести у документ.


 


Бруто биланс


Изваштај Бруто биланс омогућава корисницима преглед промета по контима за задати период. 
Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.3.4.4 Бруто биланс
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У картици Основни приказ попуњавају се следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Број цифара – на колико цифара се приказује конто (од 1 до 8). 


 Класа –за коју класу се ради извештај. Уколико ово поље није означено, ради се извештај за 
све класе. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Укључи затварање пословних књига – уколико је поље означено, у обзир се узимају и 
налози затварања пословних књига. 


 Прилагоди за извоз у Excel – прилагођава извештај извозу у Excel. 


 Прикажи салдо – уколико је поље означено, приказују се салда на контима на којима је 
постојало књижење у току године. 


У картици Детаљни приказ налазе се подсекције:


 Организациона јединица – уколико је означено поље по организационим јединицама,
отвара се поље у које је могуће унети организациону јединицу за коју желимо да прикажемо 
извештај. Такође се отвара и поље груписање по контима, које одређује да ли се 
организационе јединице групишу по контима или не. 


 Додатне аналитике – уколико је означено поље по додатним аналитикама, отвара се поље 
у које је могуће унети додатну аналитику за коју желимо да прикажемо извештај. 


Извештај се генерише притиском на дугме Штампај. Кликом на дугме Прикажи, отвара се форма у 
којој су генерисани подаци бруто биланса, који се потом могу обрађивати и извести у документ.


 


 


Аналитичка картица


Извештај Аналитичка картица даје преглед књиговодствених промена на једном или више конта, у 
задатом периоду, за пословне партнере, или субаналитику. Избором ове опције отвара се форма у којој 
се задају параметри за извештај.


1.3.4.5 Аналитичка картица
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У картици Основни приказ попуњавају се следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Износ од, износ до – распон износа за преглед. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


 Прелом по страни – уколико је поље означено, извештај ће бити приказан за сваки конто на 
посебној страни. 


 Прикажи аналитике на свакој страни –уколико је поље означено, понавља називе 
аналитика на свакој страни. 


 Прикажи међусуме – уколико је поље означено, приказује суме по аналитикама. 


 Укључи затврање п.књига – уколико је поље означено, у обзир се узимају и налози 
затварања пословних књига. 


У картици Детаљни приказ налазе се подсекције:


 Тип аналитике за приказ – потребно је означити који типови аналитика се приказују и 
којим редоследом. Типови аналитика су: пословни партнер, организационе јединице, 
документ, субаналитика и аналитика. 


 Филтер – у овој подсекцији се налазе поља за филтрирање и лакше проналажење одређеног 
пословног партнера, организационе јединице, документа, субаналитике и аналитике. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Аналитичка картица отворених ставки


Извештај Аналитичка картица отворених ставки даје преглед отворених ставки за одређеног 
пословног партнера.


1.3.4.6 Аналитичка картица отворених ставки
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Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Пословни партнер – шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера Ф9. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Затвори ставке по сличности бројева докумената –затвара ставке које имају сличне 
бројеве докумената (на пример, '1/09' и 'Рч 1/09'). 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


 Прелом по страни – уколико је означено ово поље, извештај ће бити приказан за сваки 
конто на посебном листу. 


 Приказује се салдо по документу – уколико је поље означено, приказују се салда на 
контима на којима је постојало књижење у току године. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Извод отворених ставки


Овим извештајем се приказује извод отворених ставки за одређеног пословног партнера.


1.3.4.7 Извод отворених ставки
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Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум до – књижена документа у периоду до означеног датума, а увек од почетка 
књиговодственог периода. 


 Конто – приказује промене на изабраном конту. 


 Пословни партнер – шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера Ф9. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Затвори ставке по сличности бројева докумената – затвара ставке које имају сличне 
бројеве докумената (на пример, '1/09' и 'Рч 1/09'). 


 Пословни партнер је дужник – уколико је поље означено, на извештају ће писати да је 
пословни партнер дужник. 


 Приказују се и пословни партнери који немају отворених ставки – уколико је поље 
означено, у изводу ће бити приказани и пословни партнери који немају отворених ставки. 


 Приказује се салдо по документу – уколико је поље означено, приказују се салда на 
контима на којима је постојало књижење у току године. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Извештај о доспелим обавезама


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Пословни партнер – шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера Ф9. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Рок плаћања – приказује обавезе доспеле до изабраног датума. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


1.3.4.8 Извештај о доспелим обавезама
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Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Преглед салда пословних партнера


Извештај Преглед салда пословних партнера приказује салда за све пословне партнере на једном или 
више конта. Груписање салда је по конту за све партнере.


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


 Само аналитике са салдом –  уколико је поље означено, приказују се само аналитике са 
салдом, тј. не приказују се аналитике чији је салдо нула. 


У подсекцији Салда потребно је означити да ли желимо да буду приказана салда пословних партнера, 
организационих јединица или додатних аналитика.


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


1.3.4.9 Преглед салда пословних партнера


1.3.4.10 Преглед промета пословних партнера
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Преглед промета пословних партнера


Извештај Преглед промета пословних партнера приказује промет на једном или више конта, за једног 
или све пословне партнере. Груписање промета је по пословном партнеру за сва конта.


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Пословни партнери – шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера 
за избор пословног партнера Ф9. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Девизна конта – уколико је поље означено, приказују се сва књижења на контима која су
означена као девизна у контном плану. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Преглед салда конта


Извештај Преглед салда конта приказује салда на једном или више конта.


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум од, датум до – период у коме су књижена документа. 


 Конта од, конта до – распон конта за преглед. Уколико се ова поља не попуне, даје се 
преглед на свим контима на којима има промена. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Само конта са салдом –  уколико је поље означено, приказују се само конта са салдом, тј. не 
приказују се конта чији је салдо нула. 


 По аналитикама – уколико је поље означено, отвориће се подсекција Салда по у којој је 
потребно означити да ли ће бити приказана салда конта по пословним партнерима, 
организационим јединицама или додатним аналитикама. 


 Укључи затварање пословних књига –  уколико је поље означено, у обзир се узимају и 
налози затварања пословних књига. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


1.3.4.11 Преглед салда конта
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Налози у неравнотежи


Избором ове опције приказују се налози који имају салдо.


 


Налози изван периода важења к.п.


Избором ове опције приказују се налози чији датум излази из временског периода за који важи контни 
план.


 


1.3.7.1  Биланси


Ова опција нам омогућава детаљан преглед финансијских извештаја (биланс стања и биланс успеха), 
као и извоз података.


 


Биланс стања


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум од, датум до – период за који се приказује извештај. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Укључи затварање пословних књига –  уколико је поље означено, у обзир се узимају и 
налози затварања пословних књига. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


1.3.5 Налози у неравнотежи


1.3.6 Налози изван периода важења к.п.


1.3.7 Биланси


1.3.7.1 Биланс стања


1.3.7.2 Биланс успеха
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Биланс успеха


Избором ове опције отвара се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Датум од, датум до – период за који се приказује изваштај. 


 Само важећи налози – уколико је поље означено, биће приказани само прокњижени 
налози. У супротном, биће приказани сви. 


 Укључи затварање пословних књига – уколико је поље означено, у обзир се узимају и 
налози затварања пословних књига. 


Извештај се активира притиском на дугме Прикажи.


 


Извоз података


Избором ове опције отвара се форма за извоз података у програм НБС, у којој се налазе следеће 
подсекције:


 Заглавље – сачињавају подаци о предузећу чији се подаци извозе. 


 Подаци – бирају се извештаји који се извозе (биланс стања, биланс успеха или оба) и бира се 
временски период. 


 Претходна година – бира се контни план из којег се узимају подаци за претходну годину. 


 


1.3.9.1  Шаблони


Овде су дати шаблони налога за отварање и затварање пословних књига по МРС-у за предузећа и 
задруге.


1.3.8 Извоз података


1.3.9 Шаблони
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Отварање пословних књига


Избором ове опције отвара се форма којом се врши избор контног плана из претходне године.


Избором контног плана на основу којег су пословне књиге затворене, појављује се форма Налози за 
књижење.


У овој форми се налазе филтер поља (број, спољни број, датум, тип налога, статус) која служе за 
филтрирање и лакше проналажење налога који ће послужити за отварање почетног стања. Такође, 
могуће је дефинисати да ли су налози сортирани по оригиналном броју или по датуму.


 


Затварање пословних књига


1. Утврђивање резултата пословања 1 – избором ове опције отвара се аутоматски попуњен 
налог којим се утврђује да ли је предузеће пословало са добитком или губитком. Добијени налог је 
у статусу припреме како би га корисник евентуално кориговао.


2. Утврђивање резултата пословања 2


3. Закључивање рачуна успеха главне књиге - избором ове опције отвара се аутоматски 
попуњен налог којим се затварају конта класе 5 и 6.


4. Закључивање рачуна стања главне књиге - избором ове опције отвара се аутоматски 
попуњен налог којим се затварају конта стања и од кога ће се касније креирати почетно стање у 
новом контном плану.


 


1.3.10.1  Копирање налога


Избором опције Копирање налога отвара се форма за избор налога које желимо да копирамо из једног 
у други контни план.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Контни план из ког се копира – бира се из листе понуђених контних планова. 


 Филтер поља Број и Спољни број – служе за лакше проналажење одређеног налога. 


 Контни план у који се копира – бира се из листе понуђених контних планова. 


 


1.3.9.1 Отварање пословних књига


1.3.9.2 Затварање пословних књига


1.3.10 Копирање налога


1.3.11 Увоз налога за књижење
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1.3.11.1  Увоз налога за књижење


Избором опције Увоз налога за књижење отвара се форма за избор XML документа који садржи налоге 
за књижење.


 


1.3.12.1  Извоз налога за књижење


Избором опције Извоз налога за књижење отвара се форма за избор налога за књижење које желимо 
да извеземо у XML документ.


 


 


1.3.12 Извоз налога за књижење
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Карактеристикe


Програм Аванс је напредна верзија за фактурисање, обрачунавање ПДВ и вођење пореске евиденције.


Као и други програми из едиције Мали пословни програми, подржава:


 вођење више предузећа, 


 бесплатно преузимање измена и допуна са Интернета, 


 интеграцију са другим програмима Едиције. 


Аванс је намењен:


 књиговођама и књиговодственим агенцијама који обрачунавају ПДВ и воде пореску 
евиденцију за своје клијенте. Поред тога, корисницима програма Конто је омогућено 
олакшано контирање примљених и издатих рачуна, као и пореских обавеза и потраживања. 
Уколико књиговодствена агенција користи Аванс, од својих клијената, корисника програма 
Аванс, може да преузме читаве књиге у електронском облику. Ако користи програм Конто, од 
својих клијената, корисника програма Аванс, може преузети већ формиране налоге за 
књижење у електронском облику. 


 свим предузећима, која су ПДВ обвезници и који издају рачуне на једној или више локација. 


Програм обухвата:


 Фактурисање – креирање предрачуна и различитих типова излазних докумената, предвиђених 
за ПДВ обвезнике Законом о ПДВ-у (члан 42) и Правилником о издавању рачуна. 


 Вођење књига примљених и издатих рачуна, које представљају основу за вођење пореске 
евиденције. 


 Обрачунавање ПДВ-а и штампање пореске пријаве. 


 ПДВ евиденције – штампање различитих изваштаја који обухватају податке, који су 
Правилником о евиденцијама (члан 2, став 2) сврстани у 32 тачке. 


 Подешавања – прилагођавање функција програма потребама и жељама корисника. 


 Размену података у електронском облику – памћење и преузимање књига примљених и 
издатих рачуна, као и налога за књижење у електронском XML формату. 


 вођење девизног пословања за извознике и предузећа која послују са КИМ и Црном Гором. 


 издавање и вођење специјалних типова излазних докумената, као што су: девизни рачуни, 
рачуни трошка, исправке ПДВ основице, збирни промети, признанице пољопривредницима, 
обрасци РЕФ4 за рефакцију страним држављанима и сл. 


 вођење обрачуна задужења при делимичним испорукама по уплаћеном авансу. 


 размену књига издатих и примљених рачуна у електронском облику, што је веома погодно за 
књиговође и њихове клијенте, као и за предузећа која обављају продају на више локација. 


 памћење налога за књижење у електронском облику, тако да се могу преузети на другој 
локацији, на којој је инсталиран програм Конто. 


Начини коришћења:


 Примљени рачуни се воде само кроз Књиге примљних рачуна, са сумарним подацима за сваки 
рачун. То је довољно за књижење и вођење ПДВ евиденције. 


 Књиговође и књоговодствене агенције могу уносити само сумарне податке о издатим рачунима 
у Књиге уздатих рачуна. То је довољно за књижење и вођење ПДВ евиденције. Такође, могу 
преузимати књиге у електронском облику од клијената који су корисници програма Аванс. 


1  Аванс - модул за фактурисање и вођење ПДВ 
евиденције 


1.1  Карактеристикe
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 Предузећа која издају рачуне, користе опције програма које омогућавају фактурисање. Овако 
сачувани рачуни се аутоматски уписују у Књиге издатих рачуна, које се даље могу користити за 
преузимање на другим локацијама, књижење и вођење ПДВ евиденција.   


 


АвансПлус и Закон о ПДВ


Сва решења у програму су заснована на одредбама Закона о ПДВ и осталим важећим прописима о ПДВ. 
Такође су узета у о обзир тумачења Привредног саветника и Пореске управе. Све законске промене и 
детаљнија тумачења биће ажурно праћена бесплатним изменама и допунама програма.


Програм подржава најчешће случајеве примене Закона, али и велики број предвиђених 
специфичности, као што су: набавке од пољопривредника, увоз добара и услуга, вођење евиденције о 
крајњој потрошњи, рефакције страним држављанима, обрачун ПДВ са сразмернимм одбитком, 
туристичке агенције и слично.


Обухваћени су најзначајнији поступци у вођењу пословања, који су повезани са Законом о ПДВ и 
осталим важећим прописима о ПДВ. Сви ПДВ обвезници треба да обрате пажњу на посебне сегменте 
пословања, као што су:


 Обавезно вођење евиденције улазних рачуна. Ово је по закону обавезна евиденција, а такође 
представља законски основ за одбитак претходног пореза. 


 Вођење евиденције о томе да ли су добављачи ПДВ обвезници. Ако добављачи у рачуну 
обрачунају ПДВ, а нису ПДВ обвезници, немате права на одбитак тог обрачунатог пореза. 


 Садржина (а не форма) рачуна који издају ПДВ обвезници је строго прописана Законом (члан 
42). Изузеци су описани у посебном Правилнику. Ако рачун који добијете од добављача нема 
све обавезне податке, немате право на одбитак претходног пореза. Такође, рачуни које ви 
издајете, морају да обухвате све обавезне податке. 


 Када примите исправну фактуру од ПДВ обвезника, ако су испуњени сви услови из Закона 
(промет не подлеже члану 29, набавка се не односи на промет из члана 25 и сл.), имате право 
на одбитак ПДВ-а исказаног у примљеном рачуну. Овај ПДВ је претходни порез са правом на 
одбитак. Осим за увоз, право на одбитак претходног пореза важи без обзира да ли је рачун 
плаћен.   


 Вођење евиденције о ПИБ-у купаца, ако рачуне издајете ПДВ обвезницима. 


 За сваки примљени аванс, пре испоруке, обавезни сте да издате такозвани Рачун за аванс. У 
овом рачуну треба да искажете обрачунати ПДВ, који представља део авансне уплате по 
прерачунатој стопи. Тај износ ПДВ-а је за вас пореска обавеза, а за вашег купца, ПДВ 
обвезника, претходни порез који се може одбити у обрачунском периоду у коме је извршена 
уплата, ако су испуњени услови наведени у важећим прописима. 


 У коначном рачуну, који издајете уз испоруку, наводите све податке који су обавезни за сваки 
други рачун. Такође, исказујете укупан износ накнаде за испоруку, висину дотадашњих 
авансних уплата и разлику за плаћање до пуне накнаде, тј. износ за уплату. У свим овим 
износима треба да буде јасно исказан ПДВ. У коначном рачуну износ за уплату може да буде 
нула динара ако је приликом авансног плаћања плаћен цео износ задужења. Ако су испуњени 
сви услови по Закону, ПДВ који је исказан у делу за уплату је пореска обавеза за издаваоца, а 
пореско потраживање за примаоца коначног рачуна. 


 Иако Законом није прописано, Пореска управа препоручује и додатне податке у авансним и 
коначним рачунима: опис уговорене испоруке, приближан рок до кога ће испорука бити 
обављена, датуме претходних авансних плаћања и сл. 


 О промету који је ослобођен од ПДВ води рачуна предузеће које врши такав промет. Ово су 
специјалне врсте промета, као што су на пример: извоз (члан 24), банкарски послови, 
здравствене услуге, услуге образовања, културе, науке, игре на срећу... (члан 25). Ако је промет 


1.2  Принципи


1.2.1 АвансПлус и Закoн о ПДВ
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ослобођен од ПДВ, приликом издавања рачуна обавезно је да у напомени буде наведена 
законска одредба по којој је промет ослобођен од ПДВ. У том случају потребно је добро 
познавање Закона. 


Програм подржава наведене поступке прописане Законом уз различите видове помоћи кориснику. 
Фактуре издате у програму се проверавају и корисник се обавештава о одступањима од Закона. Уз поља 
о напоменама у фактури постоје филтери за избор законских одредби које можете уписати у напомену.


 


1.2.2.1  Фактурисање


Фактурисање је намењено предузећима која су обвезници ПДВ и која су по закону обавезна да издају 
рачуне у складу са Законом о ПДВ.


У програму се могу водити различити типови излазних докуманата, а сваки тип се аутоматски уписује у 
одговарајућу књигу. Сви нови документи се додају из менија за област Финансијски документи.


Изглед штампаног рачуна се не може прилагођавати корисницима, ван могућности које пружа програм 
(опција Систем→Подешавања → Аванс - модул за вођење ПДВ евиденције), али се може мењати на 
захтев корисника који се пријављује у ПС.ИТ (више о овоме наћи ћете у поглављу о специјалним 
прилагођењима програма). Као и сви други извештаји у Едицији, излазни документ се може 
експортовати у PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word или RTF документ. Ову могућност можете 
користити за додавање Лога фирме или слично. При таквом мењању фактура, треба водити рачуна да 
се не уклоне обавезни подаци, прописани Законом.


У програму Аванс девизни рачуни се воде у посебној књизи, и то у динарским износима. Приликом 
девизног фактурисања сви износи у ставкама се дефинишу у задатој валути, али се такође аутоматски 
прерачунавају и износи у динарској противвредности по курсу на датум издавања. Ови динарски 
износи се аутоматски уписују у књигу Извоз добара и услуга из Републике.


Предрачуни нису законски документи, али су у програму обавезни као основ за издавање рачуна за 
аванс и коначних рачуна, као и обрачуна за делимичне испоруке.


Основни принципи:


 Фактурисање омогућава креирање и штампање динарских и девизних рачуна, са свим 
подацима, обавезним по важећим прописима. 


 Фактурисање подржава креирање и штампање предрачуна, као и рачуна за авансне уплате, 
обрачуна за делимичне испоруке и коначних рачуна, на основу тих предрачуна. 


 Фактурисање омогућава креирање и штампање других специјалних излазних докумената, као 
што су: рачуни трошка, исправке ПДВ основице, збирни промет, признанице 
пољопривредницима, обрасци РЕФ4 за рефакцију страним држављанима. 


 Сваки нови документ се аутоматски уписује у одговарајућу Књигу издатих рачуна и има на 
почетку статус у припреми.   


 Сви документи се могу брисати и мењати док су у припреми. 


 Документ који је у припреми можете издати, тј. прогласити важећим. Након тога га не можете 
мењати и брисати, али га можете књижити. Издавањем документ улази у пореске евиденције и 
обрачун ПДВ са датумом важења, тј. промета. 


 Важећи документ можете сторнирати. При сторнирању аутоматски се креира сторно копија, са 
износима идентичним као у сторнираном документу, али са знаком минус. Сторно документ се 
аутоматски уписује у одговарајућу књигу издатих рачуна и улази у пореске евиденције и 
обрачун ПДВ са датумом сторнирања. 


 Сваком новом динарском, девизном, авансном и коначном рачуну аутоматски се додељује број, 
јединствен за текућу годину и све њихове књиге заједно. Осталим излазним документима се 
при креирању аутоматски додељује број, јединствен у одговарајућој књизи за текућу годину. 


 Омогућено је креирање сложених рачуна који обухватају ставке са различитим начинима 
опорезивања, иако то није препоручљиво. 
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 На нивоу ставке рачуна подржани су сви предвиђени начини опорезивања: 


o   ПДВ се не обрачунава,


o   ослобађање од ПДВ,


o   опорезивање по општој или посебној стопи,


o   обрачунавање ПДВ на разлику у цени.


 Тиме су подржани и специјални случајеви предвиђени Законом и Правилницима , као на 
пример извозници, обвезници који имају право на сразмени одбитак претходног пореза, 
туристичке агенције, промет половних возила и антиквитета… Детаљан опис предвиђених 
типова опорезивања дат је у посебном поглављу Типови опорезивања (Section 1.2.5). 


 При уносу ставки рачуна врши се аутоматско прерачунавање износа пореза и/или основице. 


 При уносу ставки рачуна аутоматски се повлаче износи цена из ценовника артикала и услуга. 
Корисник може предложене износе да промени, унесе проценат рабата или сам унесе све 
податке за услуге које нису у ценовнику. 


 Врши се аутоматска контрола унетих података уз евентуално упозорење о унетим износима 
или могућим одступањима од важећих прописа о ПДВ. 


 


1.2.3.1  Књиге примљених рачуна (КПР)


Програм подржава одвојено вођење књига примљених рачуна за:


1. Примљена добра и услуге од добављача у Републици,


2. Дате авансе,


3. Изузимања и крајњу потрошњу (члан 29),


4. Увоз добара и услуга,


5. Набавке од пољопривредника,


6. Увоз без царине.


Основни принципи:


 У било коју од књига на исти начин уносе се сумарни износи за сваки рачун. 


 Уз сваки рачун се задаје начин опорезивања (опширније у поглављу Типови опорезивања 
(Section 1.2.5)). 


 При уносу сложених примљених рачуна, са комбинованим начинима опорезивања, омогућени 
су алати за прорачун сумарних износа. 


 На основу унетих података о пословним партнерима аутоматски се евидентира да ли је 
добављач ПДВ обвезник. 


 Програм обавља аутоматску контролу унетих података уз евентуално упозорење кориснику о 
унетим износима, или могућим неправилностима по важећим прописима о ПДВ. 


 Све књиге се могу штампати као пореска евиденција, при чему се може изабрати период, 
добављач, рачуни од добављача који нису ПДВ обвезници, територија и сл. 


Више у поглављу Финансијски документи.
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Књиге издатих рачуна (КИР)


Програм подржава одвојено вођење књига издатих рачуна:


1. Промет добара и услуга у Републици,


2. Авансне уплате и коначни рачуни,


3. Сопствена потрошња и расходи,


4. Извоз добара и услуга из Републике,


5. Обрачуни за делимичне испоруке,


6. Исправке ПДВ основице,


7. Збирни промет,


8. Рефакције страним држављанима,


9. Опорезивање разлике (члан 35 и 36),


10. Рачуни ино купцима.


Основни принципи:


 У било коју од књига на исти начин уносе се сумарни износи за сваки документ, укључујући и 
девизне рачуне. 


 Уз рачун се могу унети и специјални подаци, потребни за пореску евиденцију, као што су, на 
пример, да ли се ради о уносу у слободну зону, услугама за кориснике слободних зона, промету 
са Црном Гором или КиМ и сл. 


 Постоји аутоматска контрола унетих података уз евентуално упозорење корисника о унетим 
износима, или могућим неправилностима по важећим прописима о ПДВ. 


 Све књиге се могу штампати као пореска евиденција, при чему се може изабрати период, 
купац, територија и сл. 


Више у поглављу Финансијски документи →Књига издатих рачуна (Section 1.3.6).


1.2.5.1  Типови опорезивања


У програму су подржани сви начини опорезивања који су предвиђени важећим прописима о ПДВ.


Типови опорезивања предвиђени за фактурисање су:


Не обрачунава се (0%).


Треба да наведете напомену о законској одредби по којој се ПДВ не обрачунава. У фактури се исказује 
само укупна накнада за ставку. ПДВ се не исказује. Овај износ не улази у пореску обавезу обрачуна 
ПДВ.


Примењује се:


 Када продавац није ПДВ обвезник. 


 Ако предузеће посредује, на износ који је платило у име и за рачун другог лица не обрачунава 
ПДВ, већ само на провизију за услугу посредовања. 


 За неке административне таксе... 


Ослобођено од ПДВ (0%).


Треба да наведете напомену о законској одредби по којој је промет ослобођен од ПДВ. Обавезно морате 
да означите да ли је промет ослобођен са правом на одбитак претходног пореза или без права на 
одбитак претходног пореза. У фактури се исказује само укупна накнада за ставку. Овај износ улази у 
тачку 001 и 002 обрачуна ПДВ, у зависности да ли постоји право на одбитак или не.


Примењује се у случајевима описаним Законом:


 Члан 24 са правом на одбитак претходног пореза (извоз...), 
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 Члан 25 без права на одбитак претходног пореза (банкарски послови, здравствене услуге, 
образовање, култура, наука, игре на срећу...). 


Општа стопа (18%).


Основица и ПДВ улазе у пореску обавезу обрачуна ПДВ под тачкама 003 и 103.


Посебна стопа (8%).


Основица и ПДВ улазе у пореску обавезу обрачуна ПДВ под тачкама 004 и 104.


На разлику у цени (18%).


Обавезно је унети набавну и продајну јед. цену, а онда се основица ПДВ аутоматски израчунава на 
основу разлике ове две цене (умањене за ПДВ по прерачунатој стопи). У фактури се исказује само 
продајна цена. Основица и ПДВ улазе у пореску обавезу обрачуна ПДВ под тачкама 003 и 103.


Примењује се у случајевима описаним важећим прописима о ПДВ:


 Члан 35 Туристичке агенције , 


 Члан 36 Продавци половних добара, уметничких дела, антиквитета... 


Типови опорезивања предвиђени за набавке су:


Не обрачунава се (0%).


У примљеном рачуну није исказан ПДВ. Овај износ улази у обрачун ПДВ под тачкама 006 и 008.


Примењује се:


 Када добављач није ПДВ обвезник. 


 Ако је добављач тако навео у својој фактури. 


Ослобођено од ПДВ (0%).


У примљеном рачуну није исказан ПДВ за ставку, али је наведена напомена о пореском ослобођењу. 
Овај износ улази у обрачун ПДВ под тачкама 006 и 008.


Примењује се ако је добављач тако навео у својој фактури.


Општа стопа (18%).


Основица и ПДВ улазе у обрачун ПДВ под тачкама 006 и 008.


Посебна стопа (8%).


Основица и ПДВ улазе у обрачун ПДВ под тачкама 006 и 008.


Набавка од пољопривредниика (5%).


Основица и ПДВ улазе у обрачун ПДВ под тачкама 007 и 107.


Примењује се у случајевима описаним важећим прописима о ПДВ (члан 34 Закона).


Царине и таксе (18%).


У ставци примљеног рачуна је исказан само ПДВ (без основице). Овај износ улази у обрачун ПДВ под 
тачку 106.


Примењује се за ПДВ при увозу у царинском рачуну. Овај ПДВ је обрачунат на износ који није 
фактурисан у рачуну царине, већ је обрачунат на основу вредности увезене робе.


 


1.2.6.1  Обрачун ПДВ


Обрачуни ПДВ се памте као аутоматски нумерисани документи, које можете додавати, мењати или 
брисати.


Помоћу команде Обрачунај, покреће се аутоматско обрачунавање на основу Књига примљених и 
издатих рачуна за задати период. Након било каквих измена у овим књигама, треба поновити 
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аутоматски обрачун.


При аутоматском обрачунавању можете изабрати произвољан период, тако да можете знати пореску 
обавезу у било ком тренутку, без обзира на законску обавезу. При аутоматском обрачунавању можете 
изабрати опцију Са сразмерним одбитком.


Сваки обрачун садржи сумарне податке за пореску пријаву и ставке, које корисник може прегледати, 
али се оне не виде у пријави ПДВ. Свака ставка обрачуна представља сумарне податке о појединачном 
издатом или примљеном рачуну, за који почетак пореске обавезе или право одбитка претходног пореза 
припада задатом обрачунском периоду.


Сумарне податке за пореску пријаву можете да мењате, нпр. да их сами заокружите на динарске износе 
без пара, што је Законом прописано, или да задате аутоматско заокруживање сумарних износа за 
пореску пријаву помоћу команде Заокружи.


Омогућено је штампање података за попуњавање пореске пријаве на основу било ког обрачуна ПДВ. 
Тако штампан предлог пријаве садржи само сумарне податке из обрачуна, као што је Законом 
прописано. Овако штампана пријава се не може предати Пореској управи, јер Пореска управа сваком 
обвезнику прослеђује посебан образац. Значи, податке из овог извештаја треба преписати у пријаву 
која се предаје Пореској управи.


Уз пореску пријаву могуће је штампати и преглед обрачуна ПДВ на два начина: сумарно и детаљно.


Више о овоме у поглављу Финансијски документи →Нови обрачун ПДВ (Section 1.3.7).


 


Евиденцијa ПДВ


У програму Аванс предвиђено је штампање 13 извештаја за евиденцију ПДВ. Они обухватају податке 
сврстане у 27 од 32 тачке, прописане посебним правилником. Аутоматски се креирају на основу Књига 
примљених рачуна и Књига издатих рачуна.


Више о овоме у поглављу Финансијски документи → Евиденције ПДВ (Section 1.3.9).


1.2.8.1  Преузимање КИР и КПР


Ова функција омогућава размену књига издатих и примљених рачуна у електронском облику између 
различитих корисника програма Аванс. На веома једноставан начин предузећа могу периодично 
достављати своје фактуре у електронском облику књиговодственој агенцији, која након преузимања 
података има комплетну базу предузећа, без потребе да ручно уноси податке у књиге примљених или 
издатих рачуна, ради аутоматског контирања или обрачунавања ПДВ. Помоћу ове функције, предузећа 
која фактурисање обављају на различитим локацијама, могу водити пореске евиденције на једном 
месту. Поред тога, размена књига рачуна у електронском облику пружа и друге корисне могућности: 
чување књига у стандардном електронском XML формату, једноставан трансфер података са једне 
локације на другу без потреба за мрежним повезивањем и слично.


 


Рачун


Избором опције Рачун отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у припреми.


1.2.7 Евиденција ПДВ


1.2.8 Преузимање КИР и КПР


1.3  Финансијски документи


1.3.1 Нови документ


1.3.1.1 Рачун
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Преузми - помоћу обог дугмета се отвара прозор у коме бирате модул из кога желите увезете 
податке. Након тога бирате документ из модула кога сте изабрали у претходном кораку. 


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити коију рачуна. Копија је у статусу у 
припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. 
Након притиска на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији. 


 Дугме + уз дугме Копирај – притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налази дугме 
У предрачун. Оно омогућава копирање ставки динарског рачуна у предрачун. Копија је у 
статусу у припреми под датумом копирања. Након притиска на ово дугме, отвара се форма за 
унос података о новом предрачуну. 


 КЕПУ - притиском на ово дугме рачун ће бити директно преузет у КЕПУ књигу. Отвориће се 
прозор у коме бирате КЕПУ књигу. Ако је изабран магацин онда ће бити приказани само КЕПУ 
књиге за тај магацин. 


 Дугме + уз дугме КЕПУ - притиском на ово дугме  отвара се листа у којој се налазе опције за 
брисање и преузимање броја документа из КЕПУ књиге. 


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Нови – притиском на ово дугме појављује се дугме РЕФ4 које омогућава креирање обрасца 
РЕФ4 за рефакцију страном држављанину, а на основу важећег рачуна за промет у Републици. 
Образац РЕФ4 се аутоматски уписује у посебну КИР са статусом у припреми. Детаљно упутство 
за унос података у образац РЕФ4 биће дато касније. 


 Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 
истог документа. Након притиска на ово дугме, ако не постоје документи повезани са 
отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма Издати рачуни – Избор 
за селекцију више докумената. У овој форми ће бити приказан списак повезаних докумената. 
Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу. 
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни 
рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или 
коначни рачун. Овај податак можете променити. 


 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 
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 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату) . Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од 
ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налази секција Укупна вредност документа 
(која се аутоматски попуњава) и следећа поља: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи →Опције (Section 1.3.4). 
Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито 
важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од 
ПДВ.


o   Територија – отвара се листа у којој је једина понуђена опција Република без Косова.


 КИР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након 
притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу издатих рачуна.    


 Наплата


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 Штампа – у овој картици се налазе поља за измену неких параметара извештаја пре самог 
штампања. 


 Поља у картици су:
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o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити. На пример, пре самог штампања, текст Рачун број: можете променити у Рачун 
отпремница број:


o   Тип извештаја – бирате из листе понуђених типова.


 


 


Девизни рачун за извоз


 Избором опције Девизни рачун за извоз отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има 
статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију девизног рачуна. Копија је у 
статусу у припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном 
документу. Притиском на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији. 


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 


1.3.1.2 Девизни рачун за извоз
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команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 
истог документа. Типичан пример је: сви авансни рачуни, обрачуни за делимичне испоруке и 
коначни рачун који су креирани по истом предрачуну. Други пример је: образац РЕФ4, издат 
страном држављанину уз изабрани рачун. Након притиска на ово дугме, ако не постоје 
документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма 
Издати рачуни – Избор за селекцију више докумената. У овој форми ће бити приказан списак 
повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у поглављу Повезани 
документи (Section 1.3.12). 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни 
рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или 
коначни рачун. Овај податак можете променити. 


 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


 Валута - валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре 
свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању 
документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција CSD. Детаљнији 
опис овог поља погледајте у поглављу о девизном фактурисању. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
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променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од 
ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налази секција Укупна вредност документа 
(која се аутоматски попуњава) и следећа поља: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи →Опције (Section 1.3.4). 
Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито 
важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од 
ПДВ.


o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: АП Косово и Метохија, Црна Гора 
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и иностранство.


o   Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној зони, 
Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. Последње две 
опције су значајне за пореску евиденцију.


o   Напомена о курсу – текст који се аутоматски поставља након промене датума издавања, валуте 
или курса. Овај текст можете променити и по жељи искључити или укључити у текст напомене у 
штампаној фактури, пре саме штампе.


o   Курс – курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље 
је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс 
уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања 
рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се 
унети курс памти уз саму фактуру.


Прерачунај – ово дугме се користи након промене валуте или курса и служи за промену јединичне 
продајне цене артикла и износа ставке.


 КИР – у овој картици се приказује износ рачуна прерачунат у динарску противвредност. Он се, 
након притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписује у књигу издатих рачуна. 


 Наплата


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 Штампа – у овој картици се налазе поља за измену неких параметара извештаја пре самог 
штампања. Поља у картици су: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


o   Тип извештаја – бирате из понуђених типова.


o   Напомена о курсу – ако означите ово поље, напомена о курсу ће се штампати у оквиру напомене 
о рачуну.


o   У обе валуте – Ако означите ово поље, поред укупне вредности рачуна у изабраној валути, биће 
штампана и укупна вредност рачуна изражена у динарима.


 


 


Предрачун


Избором опције Предрачун отвара се форма за унос података предрачуна. Нови предрачун има статус у 
припреми.


1.3.1.3 Предрачун
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију предрачуна. Копија је у статусу у 
припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. 
Након притиска овог дугмета, отвара се форма за унос података о копији. 


 Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, 
форма се затвара. Ако су на основу предрачуна унете авансне уплате, корисник се о томе 
посебно обавештава: Предрачун по коме постоје авансне уплате не може се обрисати. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се предрачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Пошто предрачуни нису прописани законом, могу 
се мењати по потреби, иако су важећи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Нови – притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налазе следећи командни дугмићи: 


o   Аванс – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог рачуна за аванс.


o   Коначни рч. – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог коначног рачуна.


o   Испорука – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање делимичне испоруке 
(детаљно објашњено у поглављу Рачун за аванс (Section 1.3.1.4)).


 Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 
истог документа. Типичан пример је: сви авансни рачуни, обрачуни за делимичне испоруке и 
коначни рачун који су креирани по истом предрачуну. Други пример је: образац РЕФ4, издат 
страном држављанину уз изабрани рачун. Након притиска овог дугмета, ако не постоје 
документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма 
Издати рачуни – Избор за селекцију више докумената. У овој форми ће бити приказан списак 
повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу.
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. Овај податак можете променити. 


 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 
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 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од 
ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налази секција Укупна вредност документа 
(која се аутоматски попуњава) и следећа поља: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи →Опције (Section 1.3.4). 
Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито 
важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од 
ПДВ.


o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП Косово 
и Метохија, Црна Гора и иностранство.


 Наплата


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 Штампа – у овој картици се налазе поља за измену неких параметара извештаја пре самог 
штампања. Поља у картици су: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.
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o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити. Тип извештаја – бирате из листе понуђених типова.


 


Рачун за аванс


Избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна по коме је примљена авансна уплата.


Поља која се попуњавају у филтеру су:


 Статус  – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу. 


 Година  – приказује предрачуне који припадају изабраној години. 


 Број  – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Тип – приказује предрачуне који одговарају изабраном типу. 


 Датум – приказује предрачуне чији датум креирања припада изабраном периоду. 


 Купац – приказује предрачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира притиском 
тастера Ф9. 


Након избора предрачуна отвара се форма за унос података новог рачуна за аванс, који има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, 
форма се затвара. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 


1.3.1.4 Рачун за аванс
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команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ? Након тога нећете моћи да га мењате!. Притиском на команду Yеѕ, уместо 
команде Издај отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Девизно – даје могућност избора да ли ће на штампаном рачуну бити приказан динарски или 
девизни износ.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


 Пов. документи - ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 
истог документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Број за штампу – број који се приказује на штампаном документу. Поставља се аутоматски 
при креирању документа, али га по потреби можете променити. 


 Спољни број – у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна 
уплата. Овај податак можете променити. 


 Шифра купца – поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и његов садржај не 
можете променити. 


 Датум издавања – приликом креирања новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на 
тренутни датум и можете га променити. 


 Датум важења – приликом креирања рачуна аутоматски се поставља на текући датум и 
можете га променити. Ово је датум од кога важи ваша пореска обавеза и по Закону треба да уђе 
у месец у коме је извршена авансна уплата. 


 Валута – валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре 
свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању 
документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција CSD. 


 Курс – у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, 
програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи 
која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не 
утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


У оквиру секције Уплата у валути налази се поље Укупно, које приказује износ авансне уплате. 
Приликом креирања у ово поље се аутоматски уписује цео износ преостао за плаћање по предрачуну. 
Ако тај износ промените, и унесете стварни износ авансне уплате, аутоматски ће се попунити ставке 
рачуна за аванс и прерачунати сумарни износи у секцијама Уплаћено и Аванс, као и износи у пољима 
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Укупно без пореза и Укупно порез. 


Табела  Уплата по стопама се аутоматски попуњава на основу предрачуна и износа авансне уплате. 
Ако предрачун садржи ставке са различитим начинима опорезивања, авансна уплата из поља Укупно се 
аутоматски сразмерно распоређује на те типове опорезивања. Ставке авансног рачуна не смете брисати. 
У случају потребе можете мењати њихове износе, при чему се аутоматски ажурирају износи у пољу 
Укупно и осталим сумарним секцијама. У том случају морате да водите рачуна да се износ у пољу 
Укупно поклопи са стварно уплаћеним износом.


Испод табеле се налазе следећа поља и секције:


 Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП 
Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. 


 Напомена – ово поље се аутоматски копира из предрачуна и његов садржај можете 
променити. 


 Опис – ово поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и можете га променити. У ово 
поље се уписује основ за уплаћен аванс, на пример број предрачуна, као и списак датума када 
су извршене претходне авансне уплате, ако их је било. Штампање основа за аванс у рачуну за 
аванс је обавезно по Закону. 


 Уплаћено – садржи износе који представљају пореску обавезу за нову авансну уплату. Ови 
износи се израчунавају аутоматски и не могу се мењати. 


 Пренете уплате – приказује аутоматски обрачунат салдо купца за посао по предрачуну пре 
нове авансне уплате. Овај салдо се израчунава као сума свих претходних важећих уплата пре 
нове авансне уплате, умањена за вредност свих претходних важећих делимичних испорука. 


 Аванс – садржи износе који представљају пореску обавезу за нову авансну уплату. Ови износи 
се израчунавају аутоматски и не могу се мењати. 


Основни принципи за авансне рачуне:


 У програму није могуће креирати рачун за аванс, без претходног креирања предрачуна. 
Иако предрачун није законски документ, он најчешће представља основ за авансне уплате од 
купца. У најширем смислу, предрачун се може посматрати као понуда или уговор, у коме је 
дефинисано шта ће бити испоручено уколико купац изврши авансну уплату. Без обзира да ли 
купцу издајете предрачун из програма Аванс или не, неопходно је да у програму прво 
креирате предрачун, да бисте могли да водите авансне уплате, делимичне испоруке и коначне 
рачуне. Ако у току реализације посла дефинисаног предрачуном, дође до измена, предрачун у 
програму можете изменити, тако да при коначној испоруци затворите цео посао. Више 
авансних уплата и делимичних испорука може бити везано за исти предрачун, али по 
предрачуну можете издати само један коначни рачун. 


 Да би програм могао да прати све авансне уплате и испоруке по једном предрачуну, неопходно 
је да сваки од докумената повезаних са предрачуном прогласите важећим, пре него што 
креирате нови повезани документ. 


 Није препоручљиво да у оквиру једног предрачуна дефинишете ставке са различитим 
начинима опорезивања, иако вам програм то дозвољава. У таквим случајевима, програм 
аутоматски расподељује уплаћене авансе на различите типове опорезивања, сразмерно 
дефинисаним износима у предрачуну. У оквиру сваког типа опорезивања ПДВ се обрачунава 
по прерачунатој стопи. 


 Приликом креирања новог рачуна за аванс, програм подразумева да је уплаћена целокупна 
сума, преостала за плаћање по одговарајућем предрачуну. Ако то није случај, у поље Укупно
унесите износ уплаћеног аванса, а остале износе ће програм аутоматски израчунати. 


 


Основни принципи за делимичне испоруке:


 Обрачун за делимичне испоруке је специјалан документ, који се у пракси јавља као рачун 
ситуације или обрачун дуга приликом више испорука по једном предрачуну, уговору о 
претплати и сл. 
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 Ако сте од купца примили једну или више авансних уплата за неки посао, а испоруку обављате 
у више етапа, уз сваку испоруку можете издати документ типа: Обрачун за делимичну 
испоруку. Обрачун за последњу делимичну испоруку има значење коначног рачуна. 


 Издавање овог документа уз сваку испоруку обезбеђује аутоматско сторнирање
одговарајућег дела аванса у КИР Авансне уплате и коначни рачуни, као и ажурно вођење 
стања дуга купца. 


 Штампани документ типа Обрачун дуга садржи све ставке за појединачну испоруку, као и ново 
стање дуга након испоруке, тј. колико је преостало од претходно уплаћеног аванса. Овај 
документ најчешће не представља пореско задужење за продавца, ни претходни порез за 
купца, већ помоћну евиденцију за праћење задужења и ажурно књижење у финансијском 
књиговодству. Изузетак су случајеви када вредност укупне испоруке по предрачуну премаши 
вредност уплаћеног аванса. 


 Да би програм могао да прати стање дуга за делимичне испоруке, неопходно је да ажурно 
уносите и издајете све авансне уплате и делимичне испоруке. То значи да сваки од докумената 
повезаних са предрачуном прогласите важећим, пре него што креирате нови обрачун за 
делимичне испоруке.  


Коначни рачун


Избором ове опције отвара се филтер за избор предрачуна по коме ће бити креиран коначни рачун.


Поља која се попуњавају у филтеру су:


 Статус  – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу. 


 Година  – приказује предрачуне који припадају изабраној години. 


 Број  – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Тип – приказује предрачуне који одговарају изабраном типу. 


 Датум – приказује предрачуне чији датум креирања припада изабраном периоду. 


 Купац – приказује предрачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира 
притиском тастера Ф9. 


Када изаберете предрачун, отвара се форма за унос података новог коначног рачуна, који има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ако је документ успешно избрисан, 
форма се затвара. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 


1.3.1.5 Коначни рачун
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команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 
истог документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна. Овај податак можете 
променити. 


 Купац - поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и његов садржај не можете 
променити. 


 Датум издавања – приликом креирања новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на 
тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – приликом креирања рачуна аутоматски се поставља на текући датум и 
можете га променити. Ово је датум од кога важи ваша пореска обавеза по коначном рачуну. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно јер коначни 
рачун најчешће подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Табела Ставке се аутоматски попуњава копирањем ставки предрачуна.


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од 
ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налазе следећа поља и секције: 


o   Напомена – ово поље се аутоматски копира из предрачуна и његов садржај можете променити.


o   Територија – отвара се листа у којој је једина понуђена опција Република без Косова, АП Косово 
и Метохија, Црна Гора и иностранство.


o   Укупна вредност документа – вредност укупне испоруке по предрачуну. Ови износи се 
аутоматски израчунавају као сума свих ставки.


 КИР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по коначном рачуну. Ови 
износи се израчунавају аутоматски и не могу се мењати. Приликом креирања у ово поље се 
аутоматски уписује цео износ преостао за плаћање по предрачуну. Ови износи аутоматски се 
уписују у КИР Авансне уплате и коначни рачуни, након притиска на дугме Сачувај. Пореска 
обавеза може бити нула, ако је купац унапред платио целу вредност предрачуна. 


 Наплата – у овој картици се налазе следећа поља и секције: 


o   Опис уплата – ово поље се попуњава аутоматски на основу предрачуна и можете га променити. У 
ово поље се уписује основ за уплаћен аванс, на пример број предрачуна, као и списак датума када су 
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извршене претходне авансне уплате, ако их је било.


o   Пренето стање – непотрошени претходни аванси


o   Аванс који покрива испоруку – приказује аутоматски обрачунат збир свих важећих авансних 
уплата по предрачуну које су претходиле коначном рачуну.


o   За наплату – преостали износ за наплату.


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 Штампа – у овој картици се налазе поља за измену неких параметара извештаја пре самог 
штампања. Поља у картици су: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


 


Основни принципи:


 У програму није могуће креирати коначни рачун, без претходног креирања предрачуна. Без 
обзира да ли купцу издајете предрачун из програма Аванс или не, неопходно је да у програму 
прво креирате предрачун, да бисте могли да водите авансне уплате и коначне рачуне. По 
једном предрачуну можете издати само један коначни рачун, тј. по једном предрачуну може 
постојати највише један коначни рачун. 


 Коначни рачун се издаје уз испоруку дефинисану предрачуном. Ако сте по предрачуну 
издавали обрачуне за делимичне испоруке, коначни рачун не треба да издајете! Обрачун за 
последњу делимичну испоруку има значење коначног рачуна. 


 Да би програм могао да прати све авансне уплате по једном предрачуну, неопходно је да сваки 
од рачуна за аванс, повезаних са предрачуном, прогласите важећим, пре него што креирате 
коначни рачун. 


 Коначни рачун обухвата целокупну испоруку по предрачуну. Приликом креирања новог 
коначног рачуна, програм подразумева да је извршена целокупна испорука, дефинисана 
предрачуном. Ако је у међувремену дошло до измена, предрачун у програму можете изменити, 
тако да при издавању коначног рачуна затворите цео посао. 


 


Предрачун девизни


1.3.1.6 Предрачун девизни
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Избором опције Предрачун девизни отвара се форма за унос података предрачуна. Нови предрачун има 
статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију девизног рачуна. Копија је у 
статусу у припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном 
документу. Након притиска на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији. 


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Пошто предрачуни нису прописани законом, могу 
се мењати по потреби, иако су важећи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


 Копирај у РчИ. – омогућава копирање ставки девизног предрачуна у рачун за ино купца. 
Копија је у статусу у припреми под датумом копирања. Након притиска на ово дугме, отвара се 
форма за унос података о новом рачуну. 


 Нова уплата – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог авансног рачуна. 
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 Коначни рачун – притиском на ово дугме отвара се форма за креирање новог коначног 
рачуна. 


 Повезани – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су повезани 
са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу истог 
документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. Овај податак можете променити. 


 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


 Валута – валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре 
свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању 
документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј. опција CSD. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
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опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – поља у овој картици су: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи → Опције. Изабрани текст ће се уписати 
на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је 
обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.


o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП Косово 
и Метохија, Црна Гора и иностранство.


o   Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној зони, 
Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. Последње две 
опције су значајне за пореску евиденцију.


 Девизе


 Домаћа валута


 КИР


 Сумарно


 Уплате


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 


Рачун за ино купца


Избором опције Рачун за ино купца отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у 


1.3.1.7 Рачун за ино купца
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припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   ПИБ купца се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказан у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. Овај податак можете променити. 
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 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


 Валута – валуту у којој исказујете рачун купцу бирате из листе. На располагању су вам шифре 
свих валута које су дефинисане у оквиру области менија Курсна листа. При креирању 
документа у овом пољу је аутоматски изабрана ваша основна валута, тј опција CSD. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
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ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – поља у овој картици су: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи → Опције. Изабрани текст ће се 
уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када 
је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.


o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП Косово 
и Метохија, Црна Гора и иностранство.


o   Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној зони, 
Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. Последње две 
опције су значајне за пореску евиденцију.


 Девизе – у овој картици се отвара табела у коју се аутоматски уписују вредности рачуна у 
изабраној валути. У табели се налазе следећа поља : 


o   Укупно – вредност укупне испоруке.


o   Уплаћено – приказује аутоматски обрачунат збир свих важећих авансних уплата по девизном 
предрачуну.


o   Разлика – разлика између вредности укупне испоруке и авансних уплата.


 Домаћа валута
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 КИР


 Сумарно


 Уплате


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 


 


Рачун трошка


Избором опције Рачун трошка отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у 
припреми.


1.3.1.8 Рачун трошка
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију рачуна. Копија је у статусу у 
припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. 
Након притиска на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији. 


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – може бити произвољан краћи текст или број, који корисник уноси, а служи за 
лако препознавање рачуна и његово брзо проналажење у форми за отварање рачуна. 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 


Аванс 31







отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 


 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, као и основице и ПДВ за 
обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налази секција Укупна вредност документа 
(која се аутоматски попуњава на основу ставки документа) и следећа поља: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
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дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи → Опције. Изабрани текст ће се уписати 
на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је 
обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.


o   Територија – отвара се листа у којој је једина понуђена опција Република без Косова.


 КИР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након 
притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу издатих рачуна. 


 Наплата


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 


 


Исправка ПДВ основице


Избором опције Исправка ПДВ основице отвара се форма за дефинисање рачуна на које се исправка 
односи. Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Додај – притиском на ово дугме отвара се форма за избор докумената на које се исправка 
односи. У горњем делу форме се налазе филтер поља за лакше проналажење одређеног рачуна. 


 Избриши – за брисање исправке, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
документ у припреми. Након издавања документа, када он прелази у статус важећи, ова 
команда прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 


1.3.1.9 Исправка ПДВ основице
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за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани документ бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Обавештење о умањењу ПДВ одбитка.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – поставља се аутоматски при креирању документа и не може се мењати. 


 Шифра купца – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера (Ф9). 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. 


 Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП 
Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. 


 Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној 
зони, Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. 
Последње две опције су значајне за пореску евиденцију. 


 Датум издавања – означава датум када је документ издат. При креирању нове исправке 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум важења – датум од када важи пореска обавеза. При креирању новог документа 
аутоматски се поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог документа аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Спољни број – може бити произвољан краћи текст или број, који корисник уноси, а служи за 
лако препознавање документа и његово брзо проналажење у форми за отварање документа. 


 Књижно одобрење - бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Књижно 
одобрење, Књижно задужење и Књижно обавештење.


 Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити. 


Поља у табели Списак докумената за исправку се попуњавају аутоматски додавањем рачуна у 
списак, које се обавља притиском на дугме Додај.


Испод табеле се налазе следећа поља и секције:


 Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље 
се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. 
Притиском на дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или 
стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи →Опције. Изабрани 
текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за 
случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ. 


 Опис – ово поље се аутоматски попуњава и његов садржај можете променити. 


 Укупно у документима за исправку – након додавања или брисања рачуна из списка за 
исправку, аутоматски се израчунава сума свих рачуна у списку, у облику износа по стопама. 


 За доплату – разлика за доплату, коју можете дефинисати као износе по стопама или као 
проценат од суме износа за изабране рачуне. У пољима Проценат и Укупно, притиском на 
тастер Ф9, отвара се форма у којој можете унети проценат, тј. укупну вредност 
попуста/задужења. 
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Основни принципи:


 Приликом додавања нове исправке ПДВ основице, она се уписује у посебну књигу издатих 
рачуна Исправке ПДВ основице као књижно одобрење. Новом документу се аутоматски 
додељује први слободни број за текућу годину у наведеној књизи. 


 За сваку исправку можете дефинисати групу рачуна за које се одобрава накнадни 
попуст/задужење.  


 Разлику за доплату можете дефинисати као износе по стопама или као проценат од суме 
износа за изабране рачуне. 


 Ако је разлика негативна, подразумева се документ типа Књижно одобрење, а ако је позитивна 
Књижно задужење. Ове наслове можете променити у текст по вашој жељи и он ће се 
приказивати као назив штампаног документа. 


 У књигу издатих рачуна Исправке ПДВ основице се уписује само разлика за доплату/повраћај 
која улази у пореску пријаву при аутоматском обрачуну ПДВ. 


 Исправке се за купца штампају са свим дефинисаним подацима (списак рачуна на који се 
исправка односи, износ исправке...). 


 По закону о ПДВ, у случају књижних одобрења (попуста, повраћаја исл.) продавац проглашава 
исправку важећом, тек када добије писмено обавештање да је купац исправио свој претходни 
порез. У складу са тим, програм аутоматски поставља текстове напомене и описа који се 
штампају уз документ. Ове текстове можете променити. 


 


 


Збирни промет


Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
документ у припреми. Након издавања документа, када он прелази у статус важећи, ова 
команда прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, кликом на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, јер улази у пореску 
обавезу!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај отвориће се команда Прокњижи. 


1.3.1.10 Збирни промет
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 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани документ бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – поставља се аутоматски при креирању документа и не може се мењати. 


 Број за штампу – број који се приказује на штампаном документу. Поставља се аутоматски 
при креирању документа, али га по потреби можете променити. 


 Спољни број – може бити произвољан краћи текст или број, који корисник уноси, а служи за 
лако препознавање документа и његово брзо проналажење у форми за отварање документа. 


 Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити. 


 Датум издавања – означава датум када је документ издат. При креирању новог документа  
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум важења – датум од када важи пореска обавеза. При креирању новог документа 
аутоматски се поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП 
Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство.


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


У горњем делу форме налази се и секција Изузимање докумената, у којој се попуњавају следећа 
поља:


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. 


 За период од:__до:__ - период на који се збирни промет односи. 


Дугме Додај додаје у списак све рачуне који се изузимају из промета.


Поља у табели Списак докумената који су изузети и збирног промета се попуњавају аутоматски 
додавањем рачуна у списак, које се обавља притиском на дугме Додај.


Испод табеле се налазе следећа поља и секције:


 Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље 
се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. 
Притиском на дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или 
стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи →Опције. Изабрани 
текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за 
случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ. 


 Опис – слободан текст. 


 Укупан промет по стопама – у ова поља се уносе износи из извештаја са фискалне касе. 
Можете унети вредност промета на који се не обрачунава ПДВ, затим део промета који је 
ослобођен од ПДВ, као и износе основице и пореза по општој и посебној стопи. 


 Укупно у документима који се изузимају – ова поља се аутоматски попуњавају након 
избора рачуна који се изузимају из промета. 
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 Пореска обавеза – програм аутоматски ажурира пореску обавезу по документу. У овој 
секцији постављају се изоси из унетог промета умањени за износе из секције Укупно у 
документима који се изузимају.


 


Рачун – опорезивање разлике


Избором опције Рачун – опорезивање разлике отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун 
има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Копирај – помоћу овог дугмета могуће је направити копију рачуна. Копија је у статусу у 
припреми под датумом копирања. Остали подаци су идентични као у оригиналном документу. 
Након притиска на ово дугме, отвара се форма за унос података о копији. 


 Дугме + уз дугме Копирај – притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налази дугме 
У предрачун. Оно омогућава копирање ставки динарског рачуна у предрачун. Копија је у 
статусу у припреми под датумом копирања. Након притиска на ово дугме, отвара се форма за 
унос података о новом предрачуну. 


 Избриши – за брисање рачуна, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је 
рачун у припреми. Након издавања рачуна, када он прелази у статус важећи, ова команда 
прелази у команду Сторнирај.


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. Након памћења свих промена, корисник се обавештава о евентуалним 
неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ. Да би се рачун могао сачувати, мора да 
постоји унета макар једна ставка. 


 Издај – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, притиском на 
команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате 
документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, постаје важећи и улази у 
порески обрачун под наведеним датумом!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај 
отвориће се команда Прокњижи. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Нови – притиском на ово дугме појављује се дугме РЕФ4 које омогућава креирање обрасца 
РЕФ4 за рефакцију страном држављанину, а на основу важећег рачуна за промет у Републици. 
Образац РЕФ4 се аутоматски уписује у посебну КИР са статусом у припреми. Детаљно упутство 
за унос података у образац РЕФ4 биће дато касније. 


 Пов. Документи – ово дугме омогућава преглед и отварање излазних докумената који су 
повезани са отвореним. Међусобно повезани документи су они који су креирани на основу 


1.3.1.11 Рачун – опорезивање разлике
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истог документа. Типичан пример је: сви авансни рачуни, обрачуни за делимичне испоруке и 
коначни рачун који су креирани по истом предрачуну. Други пример је: образац РЕФ4, издат 
страном држављанину уз изабрани рачун. Након притиска на ово дугме, ако не постоје 
документи повезани са отвореним, штампа се обавештење. У супротном отвара се нова форма 
Издати рачуни – Избор за селекцију више докумената. У овој форми ће бити приказан списак 
повезаних докумената. Рад у овој форми ће бити детаљније описан у посебном поглављу. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – овај податак се поставља аутоматски при креирању ако је документ креиран 
на основу неког другог документа. На пример, ако је у питању авансна уплата или коначни 
рачун, у ово поље се аутоматски уписује број предрачуна на који се односи авансна уплата или 
коначни рачун. Овај податак можете променити. 


 Купац – шифра купца се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). 


 Датум издавања – означава датум када је рачун издат. При креирању новог рачуна 
аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Датум промета – дан од када почиње пореска обавеза. Најчешће означава датум испоруке 
добара или датум авансне уплате. При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље 
поставља на тренутни датум и можете га променити. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Магацин – бирате из листе магацина за ваше предузеће. Ово поље је веома битно ако рачун 
подразумева испоруку добара и њихову отпрему из неког магацина и ако предузеће води 
различите ценовнике за различите магацине. 


 Орг. јединица – бирате из листе организационих јединица за ваше предузеће. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Артикал – шифра артикла или услуге. Ако корисник на овом пољу притисне тастер Ф9, 
отвориће се филтер за избор из табеле унетих артикала и услуга, за изабрани магацин у 
заглављу рачуна. 


 Назив – назив изабраног артикла или услуге. Ако је ово поље аутоматски попуњено на основу 
шифре, корисник може променити текст, водећи рачуна да се он штампа у фактури за купца. 


 Јм – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла или услуге и може се 
променити. 


 Кол – количина продатих артикала или обим услуга. Ово поље се на почетку аутоматски 
поставља на вредност 1,000. Ако корисник промени ову вредност, аутоматски се прерачунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Јед. цена – продајна цена по јединици. Ако је овај износ аутоматски постављен из ценовника, 
корисник га може променити. Након измене овог податка аутоматски се израчунавају износи у 
пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Наб. цена – набавна цена по јединици. Аутоматски се попуњава након избора артикла или 
услуге. Корисник овај износ може променити. Овај податак има значај само у случају да се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени. Тада, након измене овог податка, аутоматски се израчунавају 
износи у пољима основица, ПДВ и за уплату. 


 Опорезивање – начин опорезивања за ставку. Бира се из листе понуђених начина. Након 
измене овог податка, аутоматски се попуњава поље стопа и прерачунавају се износи у пољима 
основица, ПДВ и за уплату. 
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 Стопа – пореска стопа. Ово поље се аутоматски попуњава на основу изабраног начина 
опорезивања и не може се независно променити. 


 Са правом на одбитак – ознака да ли ослобођени промет има право на одбитак претходног 
пореза. Овај податак је битан само ако је у пољу опорезивање изабрано ослобођен 0%. У 
супротном, поље треба да буде неозначено. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (шифра, опорезивање, јед. цена, наб. цена, за уплату). Ако корисник промени 
овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима ПДВ и за уплату. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља основица, ПДВ и за уплату. Рабат се односи на смањење основице 
ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 За уплату – укупан износ за уплату, тј. укупна продајна цена ставке. Овај износ најчешће 
представља збир износа основице и ПДВ (осим у случају члана 35 и 36 Закона када се ПДВ 
обрачунава на разлику у цени). Након измене аутоматски израчунатог податка, прерачунавају 
се износи за продајну јединичну цену, основицу и ПДВ по прерачунатој стопи, узимајући у 
обзир задати рабат и количину. 


 Напомена – напомена уз ставку. У ово поље корисник може унети напомену у случају 
ослобођења од ПДВ или ако се ПДВ не обрачунава. Ако на овом пољу притиснете тастер Ф9,
отвориће се филтер за избор законских одредби и стандардних напомена. Након избора неке 
од опција, она ће се уписати у напомену. У штампаној фактури за купца у доњем делу стране се 
приказује прво општа напомена за рачун, а затим редом све напомене уз ставке. 


Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за 
документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од 
ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.


У доњем делу форме налазе се следеће картице:


 Напомена и остали подаци – у овој картици се налази секција Укупна вредност документа 
(која се аутоматски попуњава) и следећа поља: 


o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се 
аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на 
дугме Ф9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних 
напомена које сте задали опцијом Финансијски документи → Опције. Изабрани текст ће се уписати 
на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је 
обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.


o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП Косово 
и Метохија, Црна Гора и иностранство.


 КИР – ова картица садржи износе који представљају пореску обавезу по рачуну. Они се, након 
притиска на дугме Сачувај, аутоматски уписују у књигу издатих рачуна. 


 Наплата


 Аналитике – у овој картици налази се дугме Избор, које служи за избор одговарајуће 
аналитике. 


 Штампа – у овој картици се налазе поља за измену неких параметара извештаја пре самог 
штампања. Поља у картици су: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 
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документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити. На пример, пре самог штампања, текст Рачун број: можете променити у Рачун 
отпремница број:


o   Тип извештаја – бирате из листе понуђених типова.


 


Признаница


Избором ове опције отвара се форма за детаљно дефинисање набавке од пољопривредника. Нови 
документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Преузми – омогућава преузимање рачуна из робно-материјалног књиговодства. 


 Избриши – брише рачун уз вашу потврду. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно 
пре затварања форме. 


 Важећи – мења статус примљеног рачуна. На месту дугмета Важећи појавиће се дугме 
Прокњижи. Уколико користите програм за финансијско књиговодство Конто и желите да 
прокњижите рачун, притисните ово дугме. На питање Да ли сте сигурни да желите да 
прокњижите документ?, одговорите са Yes, и рачун ће аутоматски бити прокњижен у 
програму Конто. 


 Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши 
провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о 
ПДВ. 


 Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. 
Поља која треба попунити: 


o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани 
за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају 
износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде 
неозначена.


o   ПИБ прим. се приказује – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.


o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке 


1.3.1.12 Признаница 
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документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.


o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане 
или ће садржати мање података.


o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или 
латиничном писму.


o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби 
можете променити.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Спољни број – поставља се аутоматски при креирању рачуна и не може се мењати. 


 Шифра добављача – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). 


 Датум издавања – датум када је добављач издао рачун. За нови рачун се поставља 
аутоматски на текући датум. 


 Датум промета – датум када рачун улази у обрачун ПДВ-а. За нови рачун се поставља 
аутоматски на текући датум. 


 Напомена – текстуална напомена уз рачун. 


 Укупно без пореза – аутоматски се попуњава на основу ставки унетих у табели. 


 Укупно порез – аутоматски се попуњава на основу ставки унетих у табели. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – редни број. Попуњава се аутоматски након уноса артикла и не може се мењати. 


 Шифра артикла – може се уносити ручно или избором артикла преко филтера Ф9. Ако у ово 
поље унесете текст који није шифра постојећег артикла, добићете упозорење: Текст не 
представља шифру артикла. 


 Врста добара – аутоматски се попуњава на основу претходног поља, уколико је артикал 
постојећи. У супротном, ово поље се попуњава ручно. 


 Кол. – количина или обим примљене услуге. За нову ставку се поставља на 1, али ову вредност 
можете променити. 


 Опорезивање – начин опорезивања ставке. Бира се из листе у којој је једина понуђена опција 
за пољопривредника.


 Стопа – пореска стопа. Поставља се аутоматски на основу претходног поља и не може се 
променити. 


 Факт. јед. нето цена – цена без ПДВ по јединици. 


 ПДВ по јед. – обрачунат ПДВ по јединици. Израчунава се програмски након уноса у петходна 
два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури. 


 Може се одбити – одређује да ли се обрачунат ПДВ може одбити као претходни порез. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља нето јед. цена, основица, ПДВ  и укупно. Рабат се односи на 
смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан 
износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 Нето јед. цена – цена без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу претходних поља. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (опорезивање,  факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., рабат, ПДВ, укупно). Ако 
корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима факт. јед. нето 
цена, ПДВ по јед., нето јед. цена, ПДВ и укупно. 
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 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Укупно – укупна вредност ставке. Програмски се израчунава на основу поља кол., нето јед. 
цена и ПДВ по јед. Овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној 
фактури. 


 Напомена – ваша текстуална напомена уз ставку. 


Испод табеле се налазе:


 Дугме Аналитике – притиском на ово дугме, отвара се форма у којој се налази дугме Избор, 
које служи за избор одговарајуће аналитике. 


 Поље Организациона јединица – бирате из листе понуђених организационих јединица. 


 Поља ПДВ се не обрачунава, Ослобођено ПДВ, ПДВ основица и Претходни порез, 
која се аутоматски попуњавају на основу података унетих у табелу Ставке.    


 


Отвори предрачун


Након избора ове опције отвара се филтер за избор предрачуна. Иницијално су приказани сви 
предрачуни издати од почетка текуће године до тренутног датума, и то у редоследу од најновијег до 
најстаријег.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног предрачуна су:


 Статус – приказује предрачуне који припадају изабраном статусу. 


 Година – приказује предрачуне који су издати у изабраној години. 


 Број – приказује предрачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Тип – приказује предрачуне који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених 
типова. 


 Датум (од  до) – приказује предрачуне који су издати у изабраном периоду. 


 Купац – приказује рачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира притиском на 
дугме ... или кроз филтер, притиском тастера Ф9. 


 


 


Отвори рачун/документ


Након избора ове опције отвара се филтер за избор излазног рачуна. На самом почетку у оквиру 
филтера излиставају се сви излазни документи (осим предрачуна) издати од почетка текуће године до 
тренутног датума, сортирани од најновијег ка најстаријем.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног излазног документа су:


 Тип – приказује рачуне који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених типова. 


 Статус – приказује рачуне који припадају изабраном статусу. 


 Година – приказује рачуне који су издати у изабраној години. 


 Број – приказује рачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује рачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум  издавања – приказује рачуне који су издати у изабраном периоду. 


1.3.2 Отвори предрачун


1.3.3 Отвори рачун/документ
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 Купац шифра – приказује рачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира 
притиском тастера Ф9. 


 Магацин – приказује рачуне који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе понуђених 
магацина. 


 Територија – бира се из листе у којој су на располагању опције: Република без Косова, АП 
Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. 


 Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу. 


 


1.3.4.1  Опције


Избором ове опције, отвара се форма која се састоји из два дела. У првом делу форме се налазе:


 Поље Орг. јединица. Попуњава се избором из листе понуђених организационих јединица, 
унетих у области Чиниоци пословања. 


 Табела Стандардне напомене. Омогућава да се за тренутно активно предузеће дефинишу 
обрасци напомена које је могуће додавати при креирању нових рачуна. Подаци који се 
попуњавају у табели Стандардне напомене су: 


o   Текст. Текст напомене.


o   Тип документа. За сваку напомену могуће је одредити да ли је предвиђена за све типове рачуна 
или за одређени тип, који се бира из листе понуђених типова. 


 


У другом делу форме налази се секција Фактурисање у којој је могуће подешавати изглед штампаног 
рачуна за тренутно активно предузеће. У оквиру ове секције налазе се следећа поља:


 Писмо. Даје могућност избора да ли ће штампани рачуни бити приказни у ћириличном или 
латиничном писму. Без обзира које је писмо изабрано при конфигурацији, могуће га је 
променити непосредно пре самог штампања фактуре, у форми за фактурисање. 


 Ознака домаће валуте. Аутоматски се попуњава уколико је у системском подешавању попуњено 
поље Ознака домаће валуте (Систем →Подешавања → Аванс – модул за вођење ПДВ 
евиденције). 


 Подаци о предузећу. 


 Детаљан приказ ставки фактуре. Даје могућност избора да ли ће ставке рачуна у штампаним 
фактурама бити детаљно приказане (сви подаци: опис, бар код, јед. мере, количина, цена по 
јединици, рабат, ПДВ основица, стопа ПДВ, укупна накнада) или ће садржати мање података 
(опис, количина, цена без рабата, рабат, пореска стопа и основица, укупна накнада). Први 
начин је погоднији за продају различитих артикала, док је други начин погодан за рачуне који 
се односе на услуге са опширним описом и који се опорезују по истој стопи. Без обзира који од 
начина изаберете при конфигурацији, можете га променити непосредно пре самог штампања 


1.3.4 Опције
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фактуре, у форми за фактурисање. 


 Штампње на меморандуму. Даје могућност избора да ли ће страница за фактуру имати 
повећане маргине. Уколико изаберете опцију „да“, моћи ћете да изаберете и једну од 
понуђених опција за величину горње и доње маргинe: 


o   Мања маргина ( око 2,5cm)


o   Већа маргина (преко 5cm)


Ово ће вам омогућити да штампате фактуре на готовим меморандумима или, ако то не радите, да 
штампана фактура има стандардну доњу и горњу маргину.


 Подаци о издаваоцу фактуре. Даје могућност избора где ће се приказати подаци о предузећу: 


1. У секцији Издавалац - (до 200 слова, до 4 реда). Подразумева се краћи текст (назив, адреса и 
ПИБ).


2. У заглављу стране – у ширини стране. Подразумева се више података о предузећу (назив, адреса, 
телефони, матични број, текући рачун и ПИБ). Уколико се изабере ова опција, у самом рачуну неће 
постојати секција издавалац, већ само секција прималац, а подаци о предузећу ће се приказивати у 
заглављу сваке стране. 


3. Не штампају се из програма. Уколико се изабаре ова опција, неопходно је да се изабере да се 
фактуре штампају на мемордандуму.


Избором неког од ових начина, у поље Текст ће се уписати препоручени текст о вашем предузећу, који 
можете променити. 


 Текст. Могуће је унети произвољан текст који ће се приказивати у штампаној фактури, као 
подаци о вашем предузећу. 


 


Књига примљених рачуна


Избором опције Књига примљених рачуна, отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:


 Књига. Бира се из листе понуђених књига: 


1. Примљена добра и услуге од добављача у Републици,


2. Дате авансе,


3. Изузимања и крајњу потрошњу (члан 29),


4. Увоз добара и услуга,


5. Набавке од пољопривредника,


6. Увоз без царине.


 Датум издавања од: __ до: __. Потребно је дефинисати период за који се посматра изабрана 
књига. 


1.3.5 Књига примљених рачуна
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Притиском на дугме Извези за ПУ биће извезене све књиге које су законом одређене за извоз, а не 
само тренутно изабрана. Након тога отвориће се прозор са упитом за локацију и назив датотеку у коју 
ће се сачувати подаци.


Притиском на дугме Отвори отвара се табела у којој се налазе подаци о примљеним рачунима задатог 
типа, за изабрани период, и то од најновијег до најстаријег.


Дугме Извези – детаљније је описано у одељку Преузимање података (Section 1.3.11).


У форми за унос књиге примљених рачуна на врху се исписује назив отворене књиге. Поред тога, ако је 
тренутно активно предузеће ПДВ обвезник, исписан је текст о томе.


Испод назива књиге налази се секција Филтер која служи за филтрирање и лакше проналажење 
одређеног примљеног рачуна. Поља у филтеру су:


 Са сразм. одбитком – одређује да ли се приказују рачуни са сразмерним одбитком. 


 Година – приказује рачуне који припадају изабраној години. 


 Статус – приказује рачуне који припадају изабраном статусу. 


 П. партнер (поч. шифре) – приказује рачуне који су везани за изабраног пословног 
партнера. Пословни партнер се бира притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском 
тастера  Ф9. 


 Број (од  до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу. 


 Сп.број (почетак) – приказује рачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 П. партнер није ПДВ обвезник – одређује да ли је пословни партнер, за кога су везани 
рачуни које треба приказати, ПДВ обвезник или није. 


 Датум промета (од  до) – приказује рачуне чији промет припада изабраном периоду. 


 Рок плаћања (од  до) – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду. 


 Напомена (део) – приказује рачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу. 


 Разгр. ПДВ – одређује да ли се приказују рачуни са разграниченим ПДВ. 


 Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу. 
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У горњем десном углу налазе се командни дугмићи:


 Провери – притиском на ово дугме, програм проверава све рачуне који су приказани у табели 
и евентуално вас упозорава да обратите пажњу на неке податке у рачунима, који нису 
стандардно попуњени. 


 Прокњижи све – сви примљени рачуни у табели се припремају за контирање у финансијском 
књиговодству. 


 Сачувај – чување свих података. Ово дугме треба користити што чешће, а нарочито након 
значајних промена. Ако не притиснете ово дугме пре затварања прозора, ваше измене 
података неће бити сачуване. Након ове команде, програм такође проверава све нове ставке 
књиге и пребацује их у статус важећи. 


 Поништи – брише услове задате у филтер пољима. 


 Штампај – даје преглед свих примљених рачуна. 


У доњем левом углу налази се дугме Аналитике. Притиском на ово дугме, отвара се форма у којој се 
налази дугме Избор, које служи за избор одговарајуће аналитике.


У другом делу форме налази се табела са свим примљеним рачунима који су издати у периоду, задатом 
при отварању књиге. У свим књигама примљених рачуна приказују се основна, стандардна поља:


 Година – година издавања рачуна. За нови рачун се поставља аутоматски на текућу годину. 


 Број – аутоматски додељен редни број приликом додавања рачуна. Сваком новом рачуну 
аутоматски се поставља први наредни број, у односу на највећи у свим књигама примљених 
рачуна заједно за текућу годину. 


 Статус – статус рачуна који се бира из листе понуђених статуса: 


o   у припреми


o   важећи


o   сторнирано


o   сторно


          Подаци о рачуну се могу мењати без обзира у ком је статусу.


 Датум изд. – датум када је добављач издао рачун. За нови рачун се поставља аутоматски на 
текући датум. 


 Датум промета – датум када рачун улази у обрачун ПДВ-а. За нови рачун се поставља 
аутоматски на текући датум. Овај датум треба да буде у обрачунском периоду када су испуњени 
сви услови за одбитак претходног пореза: обављен промет/уплаћен аванс и примљен рачун од 
добављача. 


 Разгр. ПДВ – ознака да ли је ПДВ разграничен. 


 Спољ. број – оригинални број у рачуну добављача. Овај број мора да буде јединствен за 
добављача и годину у којој је рачун издат. Ово поље је обавезно за унос. 


 П. партнер – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера (тастер Ф9). Ово поље је обавезно за унос. 


 ПДВ обвезник – податак да ли је добављач ПДВ обвезник. Поље се поставља аутоматски из 
табеле пословних партнера и не може се променити у оквиру ове форме. 


 Рок плаћања – рок плаћања се уноси ако је наведен у рачуну добављача. 


 Прокњижен – ово поље је потребно означити након књижења рачуна, како га програм не би 
узео у обзир приликом поновног књижења. 


 Опорез. – начин опорезивања (видети поглавље Принципи → Типови опорезивања 
(Section 1.2.5)). Бирате из листе свих предвиђених типова опорезивања (општа стопа, 
посебна стопа, комбиновано, не обрачунава се, ослобођено). Ако сте примили рачун који има 
ставке са различитим начинима опорезивања, изаберите опцију комбиновано. У оваквим 
случајевима је ипак препоручљиво да рачун унесете као више ставки у књизи, свака са 
одређеним типом опорезивања. 
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 ПДВ основица – сумарни износ који представља пореску основицу, онако како је наведено у 
примљеном рачуну. 


 П. може се одбити – претходни порез који можете да одбијете. Ово је сумарни износ 
обрачунатог ПДВ-а који по Закону можете да одбијете на основу примљеног рачуна. 


 П. не може се одбити – претходни порез који не можете да одбијете. Ово је сумарни износ 
обрачунатог ПДВ-а који по Закону не можете да одбијете на основу примљеног рачуна. 


 Неопорез. – неопорезовани део вредности фактуре, који по Закону не подлеже опорезивању. 


 Ослобођ. – део вредности фактуре који је по Закону ослобођен од ПДВ-а. 


 Нето укупно – укупна вредност рачуна без пореза. Не може се мењати и израчунава се 
програмски као збир износа у пољима ПДВ основица, неопорез. и ослобођ. 


 Укупно ПДВ – укупна вредност пореза. Не може се мењати и израчунава се програмски као 
збир износа у пољима п. може се одбити и п. не може се одбити. 


 Укупно – укупна вредност фактуре. Не може се мењати и израчунава се програмски као збир 
износа у претходна два поља. 


 Напомена – текстуална напомена уз рачун. 


 Са сраз. – сразмерни одбитак. 


 % сразм. одбитка – проценат сразмерног одбитка. 


 Територија – територија са које је набављена роба/услуга. Бирате из листе предвиђених 
територија за одређену књигу. Максимално вам могу бити понуђене опције: Република без 
Косова, АП Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. Последње три опције су битне за 
књигу Увоз добара и услуга. 


 Орг. јединица – шифра организационе јединице се може унети ручно или преко филтера за 
избор организационе јединице (тастер Ф9). Притиском на тастер Ф4 отвара се форма која 
приказује пун назив изабране организационе јединице. 


Уколико желите да дефинишете ставке примљеног рачуна, притисните тастер Ф10 у било ком пољу. 
Тада ће се отворити форма за детаљан унос ставки рачуна.


У горњем левом углу форме можете видети статус рачуна. Испод њега се налазе поља Број, Спољни 
број, Шифра добављача, Датум издавања, Датум промета (аутоматски се попуњавају и не могу се 
мењати) и поље Напомена, у које можете уписати текстуалну напомену.


У табели Ставке потребно је попунити следећа поља:


 Редни број – аутоматски додељен редни број. 


 Шифра артикла – може се уносити ручно или избором артикла преко филтера Ф9. Ако у ово 
поље унесете текст који није шифра постојећег артикла, добићете упозорење: Текст не 
представља шифру артикла. 


 Врста добара – аутоматски се попуњава на основу претходног поља, уколико је артикал 
постојећи. У супротном, ово поље се попуњава ручно. 


 Кол. – количина или обим примљене услуге. За нову ставку се поставља на 1, али ову вредност 
можете променити. 
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 Опорезивање – начин опорезивања ставке. Бира се из листе понуђених опција. За нову ставку 
се поставља на Не обрачунва се. 


 Стопа – пореска стопа. Поставља се аутоматски на основу претходног поља и не може се 
променити. 


 Факт. јед. нето цена – цена без ПДВ по јединици. 


 ПДВ по јед. – обрачунат ПДВ по јединици. Израчунава се програмски након уноса у претходна 
два поља, али овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној фактури. 


 Може се одбити – одређује да ли се обрачунат ПДВ може одбити као претходни порез. 


 Рабат – проценат рабата за ставку. Ако корисник промени аутоматски постављену вредност 
0%, прерачунавају се поља нето јед. цена, основица, ПДВ  и укупно. Рабат се односи на 
смањење основице ПДВ. Смањење основице повлачи мањи износ ПДВ, а такође и мањи укупан 
износ за уплату.
Иако се вредност овог поља приказује у процентима, корисник уноси децималан број, а не 
вредност у процентима. На пример, за рабат од 20% треба укуцати број 0,2. 


 Нето јед. цена – цена без ПДВ. Уписује се аутоматски на основу претходних поља. 


 Основица – износ основице за ПДВ. Овај износ се аутоматски израчунава након измене других 
поља у ставци (опорезивање,  факт. јед. нето цена, ПДВ по јед., рабат, ПДВ, укупно). Ако 
корисник промени овај износ, аутоматски се прерачунавају износи у пољима факт. јед. нето 
цена, ПДВ по јед., нето јед. цена, ПДВ и укупно. 


 ПДВ – износ пореза. Ово поље се аутоматски попуњава на основу других поља ставке. 


 Укупно – укупна вредност ставке. Програмски се израчунава на основу поља кол., нето јед. 
цена и ПДВ по јед. Овај износ можете променити, ако се не поклапа са оним у примљеној 
фактури. 


 Напомена – ваша текстуална напомена уз ставку. 


Испод табеле за унос ставки налази се поље Организациона јединица, које се попуњава избором из 
листе понуђених организационих јединица.


У форми за унос ставки примљеног рачуна на располагању су вам и следеће команде:


 Преузми – омогућава преузимање рачуна из робно-материјалног књиговодства. 


 Избриши – брише примљени рачун из књиге уз вашу потврду. 


 Сачувај – чува све измене уз проверу унетих података. 


 Важећи – мења статус примљеног рачуна. На месту дугмета Важећи појавиће се дугме 
Прокњижи. Уколико користите програм за финансијско књиговодство Конто и желите да 
прокњижите рачун, притисните ово дугме. На питање Да ли сте сигурни да желите да 
прокњижите документ?, одговорите са Yes, и рачун ће аутоматски бити прокњижен у 
програму Конто. 


 Штампај – штампање рачуна. Уколико је потребно додатно подешавање изгледа и садржаја 
пре саме штампе, можете користити дугме [+] уз дугме Штампај. Притиском на ово дугме, у 
форми ће се отворити група поља за измену неких параметара извештаја пре самог штампања. 


 


Књига издатих рачуна


Избором опције Књига издатих рачуна, отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:


 Књига. Бира се из листе понуђених књига: 


1. Промет добара и услуга у Републици,


2. Авансне уплате и коначни рачуни,


1.3.6 Књига издатих рачуна
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3. Сопствена потрошња и расходи,


4. Извоз добара и услуга из Републике,


5. Обрачуни за делимичне испоруке,


6. Исправке ПДВ основице,


7. Збирни промет,


8. Рефакције страним држављанима,


9. Опорезивање разлике (члан 35 и 36),


10. Рачуни ино купцима.


 Датум издавања од: __ до: __. Потребно је дефинисати период за који се посматра изабрана 
књига. 


Притиском на дугме Извези за ПУ биће извезене све књиге које су законом одређене за извоз, а не 
само тренутно изабрана. Након тога отвориће се прозор са упитом за локацију и назив датотеку у коју 
ће се сачувати подаци.


Притиском на дугме Отвори отвара се табела у којој се налазе подаци о издатим рачунима задатог 
типа, за изабрани период, и то од најновијег до најстаријег.


Дугме Извези – детаљније је описано у одељку Преузимање података (Section 1.3.11).


У форми за унос књиге издатих рачуна на врху се исписује назив отворене књиге. Поред тога, ако је 
тренутно активно предузеће ПДВ обвезник, исписан је текст о томе.


Испод назива књиге налази се секција Филтер која служи за филтрирање и лакше проналажење 
одређеног издатог рачуна. Поља у филтеру су:


 Година – приказује рачуне који припадају изабраној години. 


 Статус – приказује рачуне који припадају изабраном статусу. 


 П. партнер (поч. шифре) – приказује рачуне који су везани за изабраног пословног 
партнера. Пословни партнер се бира притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском 
тастера Ф9. 
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 Шифра (део) – приказује рачуне чија шифра почиње садржајем овог поља. 


 Број (од  до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу. 


 Сп.број (почетак) – приказује рачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Магацин – приказује рачуне који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе понуђених 
магацина. 


 Датум промета (од  до) – приказује рачуне чији промет припада изабраном периоду. 


 Рок плаћања (од  до) – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду. 


 Напомена (део) – приказује рачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу. 


 Разгр. ПДВ –  одређује да ли се приказују рачуни разграниченим ПДВ. 


 Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу. 


У књигама Обрачуни за делимичне испоруке и Рачуни ино купцима приказује се додатно поље.


 Коначни – бирате да ли ће бити приказани сви документи, само коначни или само они који 
нису коначни. 


У горњем десном углу налазе се командни дугмићи:


 Провери – притиском на ово дугме, програм проверава све рачуне који су приказани у табели 
и евентуално вас упозорава да обратите пажњу на неке податке у рачунима, који нису 
стандардно попуњени. 


 Прокњижи све – сви издати рачуни у табели се припремају за контирање у финансијском 
књиговодству. 


 Сачувај – чување свих података. Ово дугме треба користити што чешће, а нарочито након 
значајних промена. Ако не притиснете ово дугме пре затварања прозора, ваше измене 
података неће бити сачуване. Након ове команде програм такође проверава све нове ставке 
књиге и пребацује их у статус важећи. 


 Поништи – брише услове задате у филтер пољима. 


 Штампај – даје преглед свих примљених рачуна. 


У доњем левом углу налази се дугме Аналитике за додавање аналитика за документ.


Испод секције Филтер је табела са свим излазним документима који су издати у периоду, задатом при 
отварању књиге. У свим књигама издатих рачуна приказују се основна, стандардна поља:


 Година – година издавања рачуна. За нови рачун се поставља аутоматски на текућу годину. 


 Број – аутоматски додељен редни број приликом додавања рачуна. Сваком новом рачуну 
аутоматски се поставља први наредни број, у односу на највећи у свим књигама заједно (за 
динарски рачун, авансни рачун, девизни рачун) или у посебној књизи (за рачун трошка, 
обрачун за делимичну испоруку, збирни промет, образац РЕФ4) у текућој години. 


 Шифра – аутоматски се попуњава, али је можете променити. Ово поље се појављује на рачуну 
уколико је у системском подешавању означено поље Документи имају шифру.


 Статус – статус рачуна који се бира из листе понуђених статуса: 


o   у припреми


o   важећи


o   сторнирано


o   сторно


 Датум изд. – датум када је рачун издат. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум. 


 Датум промета – датум када рачун улази у обрачун ПДВ-а. За нови рачун се поставља 
аутоматски на текући датум. 


 Разгр. ПДВ – ознака да ли је ПДВ разграничен. 


 Спољ.број – број неког другог документа који је повезан са рачуном. 
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 Купац – шифра купца у табели пословних партнера. Шифра купца се може унети ручно или 
преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). Ако укуцате шифру која није у табели 
пословних партнера, морате да одговорите на питање Да ли желите да се креира нови 
пословни партнер? После потврдног одговора, у табелу пословних партнера програм ће 
додати партнера са задатом шифром, а остале податке попуните сами у табели пословних 
партнера. 


 ПДВ обвезник – податак да ли је купац ПДВ обвезник. Поље се поставља аутоматски из табеле 
пословних партнера и не може се променити у оквиру ове форме. 


 Рок плаћања – датум до када купац треба да изврши уплату за испоручена добра или услуге. 
Овај датум се не штампа у рачуну, већ се користи само за вашу евиденцију. Ако је потребно да 
купца обавестите о очекиваном року, наведите га у оквиру поља напомена као услов плаћања. 
При креирању новог рачуна аутоматски се ово поље поставља на тренутни датум. 


 Прокњижен – ово поље је потребно означити након књижења рачуна, како га програм не би 
узео у обзир приликом поновног књижења. 


 Основица-18% – сумарни износ који представља пореску основицу по општој стопи (износ који 
улази у пореску пријаву у тачку 003). 


 ПДВ-18% – сумарни износ пореске обавезе по општој стопи (тачка 103 пореске пријаве). 


 Основица-8% – сумарни износ који представља пореску основицу по посебној стопи (износ 
који улази у пореску пријаву у тачку 004). 


 ПДВ-8% – сумарни износ пореске обавезе по посебној стопи (тачка 104 пореске пријаве). 


 Ослоб.са правом на одбитак – део вредности који је по Закону ослобођен од ПДВ-а са правом 
на одбитак претходног пореза (члан 24) – износ који улази у пореску пријаву у тачку 001. 


 Ослоб.без права на одбитак – део вредности фактуре који је по Закону ослобођен од ПДВ-а без 
права на одбитак претходног пореза (члан 25) – износ који улази у пореску пријаву у тачку 
002. 


 Неопорез. – неопорезовани део задужења купца, који по Закону не подлеже опорезивању 
(износ који не улази у пореску пријаву). 


 Укупно – укупна вредност задужења купца. Не може се мењати и израчунава се програмски 
као збир износа у претходних седам поља. 


 Напомена – текстуална напомена уз рачун. 


 Магацин – магацин из кога се врши промет. Бирате из листе свих магацина предузећа. У 
случају промета услуга, изаберите опцију било који. 


 Територија – територија места промета. Бирате из листе предвиђених територија за одређену 
књигу. Максимално вам могу бити понуђене опције: Република без Косова, АП Косово и 
Метохија, Црна Гора и иностранство. Последње три опције су битне за књигу Извоз добара и 
услуга из Републике. 


 Орг. јединица – шифра организационе јединице се може унети ручно или преко филтера за 
избор организационе јединице (тастер Ф9). Притиском на тастер Ф4 отвара се форма која 
приказује пун назив изабране организационе јединице. 


У књигама Авансне уплате и коначни рачуни и Рачуни ино купцима приказују се додатна поља:


 Валута – бира се из листе свих дефинисаних валута. 


 Курс – важећи курс на дан издавања рачуна. 


 Коначан – ознака да ли је у питању коначни рачун. 


 Плаћено без ПДВ – укупно претходно плаћен аванс без ПДВ. 


 Плаћен ПДВ-18% – укупан обрачунат ПДВ по општој стопи у свим претходно уплаћеним 
авансима. 


 Плаћен ПДВ-8% – укупан обрачунат ПДВ по посебној стопи у свим претходно уплаћеним 
авансима. 


 Слободна зона – бира се из листе понуђених опција.   
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У књизи Извоз добара и услуга из Републике приказују се додатна поља:


 Валута – бира се из листе свих дефинисаних валута. 


 Курс – важећи курс на дан издавања рачуна. 


 Слободна зона – бира се из листе понуђених опција. 


У књизи Обрачун за делимичне испоруке приказују се додатна поља:


 Коначан – ознака да ли је у питању коначни рачун. 


 Сторно аванса без ПДВ – износ који се сторнира са ПДВ основице аванса. 


 Сторно ПДВ-18% – износ ПДВ по општој стопи који се сторнира из аванса. 


 Сторно ПДВ-8% – износ ПДВ по посебној стопи који се сторнира из аванса. 


У књизи Збирни промет уместо поља Купац, ПДВ обвезник и рок плаћања, приказује се поље Опис.


Уколико желите да дефинишете ставке издатог рачуна, притисните тастер Ф10 у било ком пољу. Тада 
ће се отворити форма за детаљан унос ставки рачуна, како је описано у поглављу Нови документ.


 


Нови обрачун ПДВ


Избором опције Нови обрачун ПДВ из области менија Финансијски документи отвара се форма за 
обрачун ПДВ-а. Нови обрачун има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Избриши – брисање обрачуна. 


 Сачувај – чување измена у обрачуну. 


 Обрачунај – извршавање обрачуна, након чега обрачун добија статус обрачунат. 


 Дугме [+] уз дугме Обрачунај – служи за избор начина обрачунавања. Када притиснете ово 
дугме, отвара се форма у којој је могуће изабрати тип обрачуна и метод обрачуна. Ако 
притиснете на неку од опција, извршиће се обрачун на одговарајући начин. Ако не задате 
начин обрачунавања, подразумевана је прва опција. 


 Штампај – штампање обрасца ПППДВ. 


 Преглед – штампање прегледа обрачуна ПДВ. 


 Дугме [+] уз дугме Преглед – служи за избор једне од варијанти извештаја: Детаљни и 
Сумарни. Подразумевана је друга опција. Ако изаберете опцију Детаљни, у прегледу ће бити 
излистане све ставке обрачуна, груписане по типовима и описима. У супротном, штампаће се 
преглед који даје само сумарне износе по типовима ставки обрачуна. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 За период од:__ до:__ – период за који се врши обрачун. 


1.3.7 Нови обрачун ПДВ
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 Број – поставља се аутоматски при креирању обрачуна и не може се мењати. 


 Датум – датум креирања новог обрачуна. 


Притиском на команду Обрачунај, извршава се обрачунавање ПДВ-а и у табелу Ставке се уписују 
ставке обрачуна. Свака ставка обрачуна представља сумарне податке о појединачном издатом или 
примљеном рачуну из КИР или КПР, за који почетак пореске обавезе или право одбитка претходног 
пореза припада задатом обрачунском периоду. Ставке обрачуна се по потреби могу мењати, брисати и 
додавати. Након било какве измене у ставкама потребно је притиснути команду Сачувај и Сумирај. 
Тада обрачун добија статус измењен.


Ако се ради обрачун са сразмерним одбитком, аутоматски се попуњавају поља у секцији Са сразмерним 
одбитком, која замењују поља 106 до 110 у обрачуну без сразмерног одбитка.


У доњем делу форме се налазе издвојени подаци о сумарним износима потребним за попуњавање 
пореске пријаве. Ови подаци се израчунавају аутоматски након сваког обрачунавања ПДВ-а. Пре 
штампања пореске пријаве, препоручљиво је да притиснете дугме Заокружи да би се све вредности 
исправно заокружиле на износе у динарима без пара, што је обавезно по Закону.


Важна напомена: Штампани документ се не може предати пореској управи, већ се вредности из њега 
морају преписати у пореску пријаву.


 


Отвори обрачун ПДВ


Избором ове опције отвара се филтер за преглед урађених обрачуна. Филтрирање се врши 
дефинисањем једног или свих поља: година, број или датум креирања. Након избора једног обрачуна 
из листе филтера, отвара се форма за унос података о обрачуну. Рад у овој форми је идентичан као и 
при дефинисању новог обрачуна.


Важна напомена: Након било какве промене у књигама издатих и примљених рачуна, постојећи 
обрачуни се неће аутоматски ажурирати. Зато је потребно да у отвореном обрачуну поново задате 
команду Обрачунај.


 


Евиденције ПДВ


У програму Аванс предвиђено је штампање 13 извештаја за евиденцију ПДВ. Они обухватају податке 
сврстане у 27 од 32 тачке, прописане посебним правилником. Аутоматски се креирају на основу Књига 
примљених рачуна и Књига издатих рачуна.


Кориснику су на располагању следећи извештаји:


Књиге примљених рачуна (тачка 2). Избором ове опције отвара се форма за селекцију књиге 
примљених рачуна.


 У оквиру ове форме се могу попунити следећа поља:


 Књига – приказује примљене рачуне који припадају изабраној књизи. 


 Статус – приказује рачуне који су у изабраном статусу. 


 Датум пријема –  приказује рачуне чији датум пријема припада изабраном периоду. 


1.3.8 Отвори обрачун ПДВ


1.3.9 Евиденције ПДВ
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 Датум издавања – приказује рачуне чији датум издавања припада изабраном периоду. 


 Рок плаћања – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду. 


 Број (од  до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу. 


 Добављач шифра – приказује рачуне који су везани за изабраног добављача. Добављач се 
бира притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском тастера Ф9. 


 Није ПДВ обвезник – одређује да ли треба приказати само рачуне од добављача који нису 
ПДВ обвезници. 


 Територија – избор територије на коју се односе рачуни. 


 Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу. 


 Са сразмерним одбитком – одређује да ли се приказују рачуни са сразмерним одбитком. 


 Само разграничени ПДВ – одређује да ли се приказују рачуни са разграниченим ПДВ. 


Притиском на команду Прикажи је омогућено штампање различитих извештаја, који су погодни не 
само за званичну законску евиденцију, већ и остале потребе које се у пракси јављају.


Књиге издатих рачуна (тачка 1). Избором ове опције отвара се форма за селекцију књиге издатих 
рачуна.


У оквиру ове форме могу се попунити следећа поља:


 Књига – приказује издате рачуне који припадају изабраној књизи. 


 Статус – приказује рачуне који су у изабраном статусу. 


 Датум пријема –  приказује рачуне чији промет припада изабраном периоду. 


 Датум издавања – приказује рачуне чији датум издавања припада изабраном периоду. 


 Рок плаћања – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду. 


 Број (од  до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу. 


 Купац шифра – приказује рачуне који су везани за изабраног купца. Купац се бира 
притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском тастера  Ф9. 


 Територија – избор територије на коју се односе рачуни. 


 Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу. 


 Магацин – приказује рачуне који су везани за изабрани магацин. 


 Само разграничени ПДВ – одређује да ли се приказују рачуни са разграниченим ПДВ. 


Притиском на команду Прикажи је омогућено штампање различитих извештаја, који су погодни не 
само за званичну законску евиденцију, већ и остале потребе које се у пракси јављају.


Промет у Републици (обухвата КИР Промет добара и услуга у Републици и коначне рачуне из КИР 
Авансне уплате и коначни рачуни) (тачке 3 – 7 и 9). Избором ове опције отвара се форма за избор 
временског периода за који се евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих рачуна који 
нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у Књиге издатих рачуна.


Промет у иностранству (КИР Извоз добара и услуга из Републике за територију иностранство) 
(тачке 8, 10 – 12). Избором ове опције отвара се форма за избор временског периода за који се 
евиденција штампа. Поред тога, корисник може да изабере штампање извештаја само за унос у 
слободну зону или услуге за кориснике слободних зона, које су предвиђене посебним тачкама 11. и 12. 
Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у 
Књиге издатих рачуна.


Промет са Црном Гором (КИР Извоз добара и услуга из Републике за територију Црна Гора) (тачка 
13). Избором ове опције отвара се форма за избор временског периода за који се евиденција штампа. 
Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у 
Књиге издатих рачуна.


Промет са АП Косово и Метохија (КИР Извоз добара и услуга из Републике за територију АП 
Косово и Метохија) (тачка 14). Избором ове опције отвара се форма за избор временског периода за 
који се евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, 
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а који су претходно унети у Књиге издатих рачуна.


Примљене авансне уплате (КИР Авансне уплате и коначни рачуни без коначних рачуна) (тачка 19). 
Избором ове опције отвара се форма за избор временског периода за који се евиденција штампа. 
Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у 
Књигу издатих рачуна.


Набавке од добављача који нису ПДВ обвезници (КПР Примљена добра и услуге од добављача 
из Републике) (тачка 15). Избором ове опције отвара се форма за избор временског периода за који се 
евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који 
су претходно унети у Књигу примљених рачуна.


Примљена добра и услуге од добављача из Републике (КПР Примљена добра и услуге од 
добављача из Републике) (тачке 16 – 18). Избором ове опције отвара се форма за избор временског 
периода за који се евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих рачуна који нису у статусу у 
припреми, а који су претходно унети у Књиге примљених рачуна.


Авансно плаћање (КПР Дати аванси) (тачка 20). Избором ове опције отвара се форма за избор 
временског периода за који се евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих рачуна који 
нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у Књигу примљених рачуна.


Плаћање ПДВ при увозу из иностранства (КПР Увоз добара и услуга) (тачке 21 – 23). Избором ове 
опције отвара се форма за избор временског периода за који се евиденција штампа. Извештај се 
формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у Књигу 
примљених рачуна.


Набавке од пољопривредника (КПР Набавке од пољопривредника) (тачке 24 и 25). Избором ове 
опције отвара се форма за избор временског периода за који се евиденција штампа. Извештај се 
формира на основу свих рачуна који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у Књигу 
примљених рачуна.


Рефакције страним држављанима – образац РЕФ4Е (тачка 31). Избором ове опције отвара се 
форма за избор временског периода за који се евиденција штампа. Извештај се формира на основу свих 
образаца који нису у статусу у припреми, а који су претходно унети у Књигу издатих рачуна.


Напомена: Сваки извештај се може штампати и експортовати у PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word или 
rtf документ.


 


Извоз података


Након задавања команди менија Финансијски документи → Књига примљених рачуна или 
Финансијски документи → Књига издатих рачуна отвара се форма за дефинисање типа књиге и 
периода. У овој форми поред дугмета Отвори постоји и дугме Извези. Притиском на ово дугме иницира 
се чување задате књиге за задати период у XML фајлу на диску. Пре тога чувања, треба да задате где ће 
и под којим именом фајл бити сачуван. Програм вам предлаже назив фајла у формату: 
prefix_datum_kn_datum1_datum2_sifra


 prefix: fd_ir за издате рачуне, fd_ur за улазне рачуне. 


 datum: датум експорта у формату ггммдд (гг-година, мм-месец, дд-датум) 


 n: редни број књиге (по редоследу којим се наводе у свим пољима за избор) 


 datum1: почетни датум периода за који је извршен експорт у формату ггммдд (гг-година, мм-
месец, дд-датум) 


 datum2: крајњи датум периода за који је извршен експорт у формату ггммдд (гг-година, мм-
месец, дд-датум) 


 sifra: шифра предузећа. 


У XML фајл програм уписује све податке за изабрани период о рачунима, њиховим ставкама и 
предрачунима (за авансне и коначне рачуне, као и све податке који се налазе тог тренутка у бази за 
изабрано предузеће о: артиклима, пословним партнерима и магацинима. Такође се уписује и 


1.3.10 Извоз података
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административни део – подаци о извршеном експорту (датум, редни број књиге, период, подаци о 
предузећу, броју експортованих докумената и сл...) .


Експортовани XML фајл корисник може доставити другом кориснику програма Аванс (књиговођи, 
централи и сл.) .


 


Преузимање података


У менију Финансијски документи су опције: Преузимање КИР и Преузимање КПР. Након избора неке 
од ових опција, стартује се аутоматски Wizard за преузимање података у 7 корака.


Први корак је избор XML фајла (који се покреће притиском на дугме са три тачкице на себи и тада се 
бира фајл из фолдера где се експортују књиге, нпр. 
C:\PrograмFiles\PSIT\mAS\invoices\export\fd_ir_050506_k7_050101_050506_аbv.xml, где је задњи 
податак уствари XML фајл који представља жељену књигу) у коме су подаци који се преузимају, а затим 
следи провера предузећа, као и провера и преузимање свих података, који недостају у бази за 
предузеће: пословних партнера, магацина, артикала и на крају самих рачуна. Овакво преузимање се 
ради за све књиге примљених и издатих рачуна посебно.


Основна правила за прузимање:


 Као текуће предузеће треба поставити оно за које се преузимају подаци. 


 Шифра предузећа мора да се поклапа са оном која је наведена у фајлу за преузимање. 


 Преузимање подразумева само додавање нових података, а не и измену већ постојећих. 


 Ако неки документ већ постоји у бази, не прузимају се подаци о њему. Ако сви документи већ 
постоје у бази, ништа се не преузима. 


 Ако у бази не постоје неки од пословних партнера, магацина или артикала, који су наведени у 
рачунима, од корисника се тражи да потврди њихово додавање у базу. 


 Заједно са сваким рачуном се додају и његове ставке, ако су биле дефинисане, као и предрачун 
по коме је креиран рачун – само за авансне и коначне рачуне. 


 


Повезани документи


Избором ове опције отвара се форма, у чијем горњем делу се налази филтер који служи за филтрирање 
и лакше проналажење одговарајућег рачуна.


1.3.11 Преузимање података


1.3.12 Повезани документи
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Поља у филтеру су:


 Тип – приказује документе који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених 
типова. 


 Коначни – одређује да ли се приказују коначни рачуни или не. 


 Статус – приказује документе који су у изабраном статусу. Бира се из листе понуђених статуса. 


 Датум издавања – приказује документе чији датум издавања припада изабраном периоду. 


 Година – приказује документе који припадају изабраној години. Аутоматски се поставља на 
текућу годину, али се може променити. 


 Број – приказује документе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Изворни документ – приказује документе изабране из листе понуђених изворних 
докумената. 


 Купац шифра – приказује документе који су везани за изабраног купца. Купац се бира кроз 
филтер, притиском тастера Ф9. 


 Магацин – приказује документе који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Територија – приказује документе који су везани за изабрану територију. Бира се из листе 
понуђених територија. 


У горњем десном делу форме налазе се следеће команде:


 Обриши услов – брише услове задате у филтер пољима. 


 Изабери – отвара се први селектовани документ. 


 Обележи све – селектују се сви документи који су приказани у табели. 


 Штампај – штампају се селектовани документи. 


 Прокњижи – сви селектовани документи се припремају за књижење у програму за 
финансијско књиговодство Конто. 


У табели Изабрани документи се приказују документи који одговарају условима задатим у филтер 
пољима.
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Карактеристике


Салдо је програм намењен вођењу евиденције платног промета на текућим рачунима једног или више 
предузећа, као и вођењу евиденције промета у благајнама предузећа.


Карактеристике програма су следеће:


 бесплатно преузимање измена и допуна програма са Интернета или преко других носиоца 
података, 


 интеграцију са другим програмима из Едиције, 


 истовремено вођење и увид у стање свих рачуна и благајни у предузећу, 


 програм се дистрибуира са типовима разрешења ставки извода, али поред тога кориснику је 
остављена могућност да сам унесе произвољан број нових типова разрешења, 


 контирање уплата и исплата са текућег рачуна и благајне, 


 даје приказ извештаја везаних за промет по рачунима, благајнама и пословним партнерима, 


 програм је једноставан за коришћење и захтева минималну обуку, 


 базиран је на савременим софтверским решењима, што омогућава високе перформансе на 
рачунарима као и у рачунарским мрежама са слабијим компјутерима, 


 осим лиценце за коришћење оперативног система не постоје захтеви за другим видовима 
лиценцирања. 


Програм је намењен:


 предузећима која хоће у сваком тренутку да имају разумљиве информације о свом 
финансијском стању на рачунима пословних банака, као и финансијско стање у свим 
благајнама које предузеће води, малим и средњим предузећима који имају потребу за 
интеграцију свог платног промета у Едицију Мали пословни програми, предузећима која желе 
да самостално воде евиденцију о стању и променама финансијског стања у благајнама као и на 
рачунима код пословних банака. 


Предности програма су што пружа могућност:


 истовременог вођења више рачуна код различитих банака, 


 увоз извода платног промета из банке у електронском облику, 


 уколико поред програма Салдо поседујете и програм за обрачун зарада Тотал, омогућено је 
извожење вирамана из обрачуна зарада у електронском облику који се касније прослеђује 
банци, 


 аутоматску припрему налога за књижење извода, 


 креирање свих потребних благајни у оквиру предузећа, као и њихово вођење и извештавање, 


 праћење промета новчаних средстава и финансијског стања на рачунима путем широког скупа 
свих потребних финансијских извештаја, 


 увид у стање својих обавеза као и задужења пословних партнера. 


 


Платни промет


1  Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење 
благајни


1.1  Карактеристике


1.2  Платни промет
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Програм је осмишљен тако да се помоћу скупа разрешења, којима су додељени бројеви конта, врши 
разрешавање извода и благајни. Тако се добијају детаљни извештаји о новчаним токовима предузећа, а 
књижење извода бива једноставно и лако.


 


1.2.1.1  Нови извод


Избором ове опције отвара се форма за ручни унос новог извода. Нови извод има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Закључај – за закључавање извода. Извод се не може брисати када има статус закључан. 
Након закључавања на овом месту појављује се дугме Откључај, које користите уколико 
желите да промените податке у изводу. 


 Избриши – за брисање извода. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми или сачуван. 


 Сачувај – за памћење унетих података. Након уноса ставки извода из банке и притиска на 
дугме Сачувај, форма прелази у статус сачуван. По правилу, подразумевано је да се један 
извод ради за један радни дан. Ако покушате да за исти дан креирате два извода са потпуно 
другачијим подацима, притиском на дугме Сачувај код израде другог извода, програм ће вас 
упозорити да већ постоји извод за тај дан и упитати да ли хоћете да снимите тренутно рађен 
извод. 


Обрада извода може се прекидати и настављати произвољан број пута с тим да се, након унетих 
података притиском на дугме Сачувај, подаци памте у бази програма.


 Прокњижи – промене евидентиране у програму Салдо могу се пренети у налог за књижење у 
програму Конто и прокњижити, ако сте сагласни са свим подацима у изводу. 


 Штампај – даје могућност штампања извода. Испод овог дугмета налази се секција Штампај
у оквиру које можете да изаберете да ли ће се штампати све ставке извода са или без 
разрешења, или само неразрешене ставке са или без разрешења. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси редни број извода који иде од почетка коришћења програма и не 
можете га мењати. 


 Број извода код банке – извод из банке по креирању добија привремени број који има 
облик <n>, где је n редни број документа од почетка коришћења програма. Закључавањем, 
извод добија стални број који је редни број закључаних докумената у години по редоследу 
којим су проглашавани важећим. За кориснике који документе држе дуже време у припреми 
(сачуван), од значаја је и оригинални број који је документ имао док је био у припреми тј. 
сачуван. 


 Текући рачун – ово поље се попуњава одговарајућим подацима који су уписани у основни 
текући рачун при конфигурисању изабраног предузећа. Уколико је потребно променити ово 


1.2.1 Нови извод
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поље, нове податке можете унети ручно или преко филтера за избор текућег рачуна (Ф9). 


 Банка – ово поље се попуњава одговарајућим подацима који су уписани у основни текући 
рачун при конфигурисању изабраног предузећа. Уколико је потребно променити ово поље, 
нове податке можете унети ручно или преко филтера за избор банке (Ф9). 


 Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. 


 Датум – датум креирања извода. Аутоматски се поставља тренутни датум, али га можете унети 
и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке извода су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Корисник (прималац, налогодавац) – име физичког или правног лица, фирме која учествује у 
финансијској трансакцији. 


 Сврха – повод за исплату или уплату новчаних средстава кориснику, уписана у банци. 


 Уплата – сума која се уплаћује исказана у динарима. 


 Исплата – сума која се исплаћује исказана у динарима. 


 Неразрешено – колико новчаних јединица чека разрешење. 


 Текући рачун – текући рачун корисника. Некад садржи рачун банке преко које је одрађена 
трансакција. 


 Позив на број одобрења 


 Позив на број задужења 


 Шифра плаћања 


У доњем делу форме Нови извод су разрешења. Прелазак са ставке извода на разрешење се  може 
извршити притиском тастера Ф8 на тастатури или притиском на неко поље у разрешењима.


Поља која се попуњавају у табели Разрешења су:


 Р.б – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Разрешење – вредност разрешења. 


 Ознака – ознака типа разрешења. Уноси се ручно или преко филтера Ф9. Њеним уношењем 
преко филтера аутоматски се попуњава и поље тип разрешења. 


 Тип разрешења –назив типа разрешења. Уноси се ручно или преко филтера Ф9. Његовим 
уношењем преко филтера аутоматски се попуњава и поље ознака. 


 Документ – број документа на који се дато разрешење односи. Уноси се ручно или се бира 
помоћу филтера Ф9, уколико је инсталиран програм Аванс. 


 П. партнер шифра – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера (Ф9). 


 П. партнер назив – назив пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за 
избор пословног партнера (Ф9). 


 МРС конто – аутоматски се попуњава након претходно унетог податка о типу разрешења. 


 Напомена – коментар датог разрешења. 


У доњем делу форме налазе се следећа поља:


 Претходно стање – ово поље представља салдо који претходи новоунетом. Аутоматски се 
израчунава на основу већ унетих извода на истом текућем рачуну до тог датума, а може да 
означава и почетно стање на рачуну. 


 Промет – аутоматски се израчунава на основу унетих ставки. 


 Ново стање – аутоматски се израчунава на основу унетих ставки. 


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.
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У случају неадекватно унетих података појављују се упозорења која вас информишу и спречавају да 
направите грешке.


 


 


1.2.2.1  Увези извод


У оквиру програма постоји могућност преузимања извода из банке, уколико поседујете програм за 
електронско плаћање. То се обавља преко опције увези извод. У оквиру ове опције постоје подопције 
Halcom, Pexim, Alpha, Piraeus, Raiffeisen, Eurobank EFG, Hypo Alpe Adria, Societe Generale, Findomestic. 
Специјално, постоји драјвер за увоз извода картица за Raiffeisen банку. Pexim и  Halcom су фирме које у 
оквиру свог пословања производе пословни софтвер за банке које послују на нашем тржишту, а Alpha, 
Piraeus, Raiffeisen, Eurobank EFG, Hypo Alpe Adria, Societe Generale, Findomestic  банке су развиле свој 
програм за електронско плаћање. У зависности која је од ових фирми креирала софтвер за одређену 
банку, када добијете извод у електронском облику, потребно је да га сачувате као фајл на рачунару или 
другом медију за пренос података и увезете у програм Салдо преко једне од ових опција. То је 
аутоматски увоз извода. Притиском на потребну опцију, отвара се прозор преко кога ћете наћи фајл 
извода из банке. Отварањем фајла аутоматски се отвара извод са већ попуњеним подацима који касније 
можете да прилагођавате, односно разрешујете, прокњижавате, штампате и тако даље. Уколико 
одустанете од увоза извода или се појави неки проблем приликом увоза, програм ће јавити поруку о 
грешци уз објашњење.


Напомена : Уколико има проблема са увозом извода, најчешћа грешка је погрешно регионално 
сетовање, тј. децимални зарез је уписан као тачка, што није у складу са писањем новчаних вредности у 
Србији. Погледати у Почетак рада са програмом→ Регионалне поставке.


 


Уколико текући рачун са којег се ради увоз извода није претходно евидентиран као текући рачун 
предузећа (Систем →Предузећа), отвориће се форма за унос новог текућег рачуна.


Поља која се попуњавају у форми су: 


 Текући рачун – број текућег рачуна (уноси се у формату xxx-xxxxxxxxxxxxxxx(-)xx). 


 Назив банке – назив банке се бира из шифарника банака притиском на дугме ... или притиском 
тастера Ф9, а може се и директно уписати у ово поље. Уколико се унесе назив који не постоји у 
листи већ унетих банака ({3BF61FB4-62DC-4E09-87D8-BF1C7B50A736}#Banke), програм ће 
питати корисника да ли жели да креира нову банку у шифарнику. Потврдним одговором 
корисника, програм ће креирати банку у Систем → Банке, а корисник ће моћи несметано да 
настави са радом. 


 Конто – конто за књижење. 


 Основни рачун – предузеће може имати више текућих рачуна (динарски, девизни, помоћни...), 
али само један може да буде основни. Текући рачун се поставља као основни означавањем овог 
поља, а подразумева да ће се овај текући рачун користити приликом попуњавања вирмана или 
приликом обраде података, ако за то постоји потреба. 


1.2.2 Увези извод
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 Посебан рачун (за боловање) – као посебан рачун се означава рачун који се отвара ради 
рефундирања средстава која се користе за исплату боловања на терет фонда или породиљског 
одсуства. 


 


1.2.3.1  Отвори извод


Избором ове опције отвара се филтер за отварање већ креираних извода.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног извода су:


 Текући рачун – приказује све изводе чији текући рачун почиње текстом у овом пољу. 


 Број извода – приказује све изводе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све изводе који су креирани у изабраном периоду. 


Извод се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени извод или избором извода 
и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељени извод, појављује се форма која садржи две опције:


 Отвори – отвара изабрани извод. 


 Обриши – брише изабрани извод. 


 


1.2.4.1  Типови разрешења


Избором ове опције отвара се форма која садржи типове разрешења и њихова конта по важећем 
контном плану према међународним рачуноводственим стандардима (МРС). Поред  већ стандардно 
унетих типова разрешења могу се уносити и нови типови разрешења као и њихово даље прилагођавање 
према властитим потребама.


1.2.3 Отвори извод


1.2.4 Типови разрешења


 


 


Салдо 5







Сваки тип разрешења дефинишу следећи параметри:


 Ознака – ознака типа разрешења. Ознаке су иницијално осмишљене као четвороцифрене, где 
оне које се односе на исплату почињу са 0, а оне које су везане за уплату почињу са 1. На 
кориснику је да прихвати овакву номенклатуру или је евентуално прилагоди себи. 


 Назив – опис типа разрешења. 


 МРС конто – конто по МРС на који ће разрешење бити књижено. 


 Буџет конто – за буџетске кориснике програма књижење се врши по овом конту. 


 Уплата/исплата – опција за одређивање да ли тип разрешења служи за разрешавање уплате 
или исплате. 


 Контрола п.партнера – опција за одређивање да ли конто има контролу пословног партнера тј. 
да ли је приликом избора тог типа разрешења потребно обавезно унети и пословног партнера, 
односно документ који је везан за пословног партнера. 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Штампај – даје могућност штампања свих типова разрешења. 


 Сачувај – притиском на ово дугме памте се све измене постојећих, као и додавање нових 
типова разрешења. 


 


Благајне


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором опције Благајне отвара се форма за унос благајни предузећа. Може се креирати неограничен 
број благајни у оквиру једног предузећа.


Поља која се попуњавају у табели Благајне су:


 Шифра – словна, нумеричка или мешовита ознака благајне. 


 Назив – кратак назив благајне у оквиру предузећа, нпр. динарска благајна, благајна 
бензинских бонова... 


 МРС конто – на основу важећег контног плана за текућу годину  уноси се већ постојећи или 


1.3  Рад са благајнама


1.3.1 Благајне
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конто који сте сами дефинисали, а који ће у случају вашег избора у овој форми бити резервисан 
за дату благајну. 


 Буџет конто – исто као за МРС конто, само за буџетске кориснике. 


Унети подаци се памте притиском на дугме Сачувај.


 


Нови дневник


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма за избор благајне за коју се креира дневник финансијских 
дешавања.


Нови дневник има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Закључај – за закључавање дневника благајне. Дневник се не може брисати када има статус 
закључан. 


 Избриши – за брисање дневника благајне. Ова команда је доступна само ако је документ у 
статусу отворен.


 Сачувај – за чување дневника благајне. 


 Прокњижи – ово дугме користите уколико желите да прокњижите дневник благајне у 
програму за финансијско књиговодство Конто. Дневник мора бити закључан да би се 


1.3.2 Нови дневник
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прокњижио. 


 Штампај – за штампање дневника благајне. 


 Дугме + уз дугме Штампај – притиском на ово дугме отвара се листа у којој се налазе три 
опције: 


o   Штампа свих налога за уплату везних за дневник


o   Штампа свих налога за исплату везних за дневник


o   Штампа изабраних налога/формирање вирмана – притиском овог дугмета отвара се 
форма у чијем горњем делу се налазе командни дугмићи:


 Штампај – даје могућност штампања означених налога благајни. 


 Формирај вирман – даје могућност формирања вирмана за означене налоге благајни. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси редни број дневника који иде од почетка коришћења програма и 
не можете га мењати. Приликом закључења дневника, овај број ће се променити у следећи 
слободни редни број дневника у оквиру одговарајуће благајне. 


 Оригинални број – број дневника који се аутоматски генерише у бази и не може се мењати. 


 Благајна – аутоматски се поставља благајна коју сте изабрали да вам буде радна тј. она која је 
тренутно активна. 


 Датум – датум креирања дневника. 


 Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. 


Главни оперативни део дневника благајне води се преко табеле Ставке дневника. Поља која се 
попуњавају су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Ознака – ознака типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор типа 
разрешења (Ф9). 


 Тип разрешења – назив типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор 
типа разрешења (Ф9). 


 Уплата – сума која се уплаћује исказана у динарима. 


 Исплата – сума која се исплаћује исказана у динарима. 


 Налог благајни – број налога у благајни. Када се формира ставка број налога је у <> заградама. 
Могуће је ручно променити број налога. Приликом памћења дневника проверава се да ли и 
даље постоје заграде у броју налога. Ако не постоје, претпоставља се да је клијент сам доделио 
број налогу и тај број се не мења. Ако постоје заграде, генерише се број налога као 
бројач свих налога у оквиру те благајне у тој години. У подешавањима (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_saldo.html) је могуће подесити да се одвојено формирају 
бројеви за налоге уплате и налоге исплате. У том случају у оквиру броја се појављује слово У 
или И.  


 Документ – финансијски документ на основу кога креирате налог. Притиском тастера Ф9
отвара се филтер за избор финансијских документа из програма за вођење ПДВ евиденције 
Аванс.


Напомена: уколико желите да купцу уз издати рачун пошаљете и налог за плаћање, са одговарајућим 
позивом на број и износом, потребно је у филтеру финансијских докумената изабрати тај излазни 
документ (подесити тип документа на издати).


 п.партнер шифра – шифра пословног партнера који је учествовао у трансакцији. Може се 
унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 


 п.партнер назив – аутоматски се попуњава на основу унете шифре пословног партнера 


 МРС конто – конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу унетог типа 
разрешења. 
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 Буџет конто –буџетски конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу 
унетог типа разрешења. 


 Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. Ова 
напомена се преписује у Дневник благајне у табелу Ставке дневника. 


У случају неадекватно унетих података појављују се упозорења која вас информишу и спречавају да 
направите грешке.


У доњем делу форме налазе се поља Претходни салдо – салдо свих дневника у тој благајни до 
претходног датума који су у статусу затворен, Укупно уплаћено, Укупно исплаћено и Салдо у оквиру 
којих добијамо аутоматски обрачун новчаних средстава. Ова поља нису подложна изменама.


Нови налог благајни


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се картица налога благајни. Преко једног налога можете унети више ставки, 
уколико се односе на истог пословног партнера.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Издај – када сте сигурни да је налог валидан, притиском на дугме Издај, налог прелази у 
статус важећи и тако улази у обрачун промета дневника за тај дан. Ако је статус налога важећи,
на овом месту појавиће се дугме Сторнирај. Уколико сте погрешно унели податке, налог 
можете сторнирати чиме он постаје видљив, али не улази у даље обрачуне уплате или исплате. 


 Избриши – за брисање налога. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за чување налога благајне. 


 Штампај – у зависности да ли су средства уплаћена или исплаћена, штампа одговарајуће 
обрасце. 


Поља која се поуњавају у форми су:


 Број налога – број који се аутоматски додељује при креирању новог налога за уплату или 
исплату и не може се мењати. 


 Број дневника – ово поље се преузима из дневника из којег се налог креира, закључано је и 
није подложно променама. 


 Благајна – ово поље се преузима из дневника из којег се налог креира, закључано је и није 
подложно променама. 


 Датум – ово поље се преузима из дневника из којег се налог креира, закључано је и није 
подложно променама. 


 П.партнер шифра – шифра пословног партнера који је учествовао у трансакцији. Може се 
унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 


 Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. Ова 


1.3.3 Нови налог благајни
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напомена се преписује у Дневник благајне у табелу Налози везани за дневник , а приликом 
штампања се уписује поред назива пословног партнера. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке налога су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Ознака – ознака типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор типа 
разрешења (Ф9). 


 Тип разрешења – назив типа разрешења. Може се унети ручно или преко филтера за избор 
типа разрешења (Ф9). 


 Уплата – сума која се уплаћује исказана у динарима. 


 Исплата – сума која се исплаћује исказана у динарима. 


 Документ – финансијски документ на основу кога креирате налог. Притиском тастера Ф9
отвара се филтер за избор финансијских документа из програма за вођење ПДВ евиденције 
Аванс.


Напомена: уколико желите да купцу уз издати рачун пошаљете и налог за плаћање, са одговарајућим 
позивом на број и износом, потребно је у филтеру финансијских докумената изабрати тај излазни 
документ (подесити тип документа на издати).


 МРС конто – конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу унетог типа 
разрешења. 


 Буџет конто –буџетски конто на који се књижи налог. Аутоматски се попуњава на основу 
унетог типа разрешења. 


 Напомена – у ово поље можете унети неку пропратну напомену, уколико је потребно. Ова 
напомена се преписује у Дневник благајне у табелу Ставке дневника. 


У доњем делу форме налази се поље Укупно у оквиру којег добијамо аутоматски обрачун новчаних 
средстава који нам показује да ли дати налог има конотацију дуговног или потражног. Ово поље није 
подложно изменама.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


У случају неадекватно унетих података појављују се упозорења која вас информишу и спречавају да 
направите грешке.


 


Отвори дневник


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се филтер за избор већ креираних дневника благајне.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног дневника су:


 Благајна – приказује све дневнике који су везани за изабрану благајну. Бира се из листе 
понуђених благајни. 


 Број дневника – приказује све дневнике чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све дневнике који су креирани у изабраном периоду. 


Дневник се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени дневник или избором 
дневника и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељени дневник, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани дневник. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог дневника на основу 
изабраног. 


1.3.4 Отвори дневник
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 Обриши – брише изабрани дневник. 


 


1.4.1  Вирмани


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Избором ове опције, отвара се форма која се састоји из два дела. У првом делу форме се налазе поља за 
филтрирање већ формираних вирмана, док се у другом делу форме налазе вирмани.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Сачувај – за чување унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања обрачуна вирмана. Притиском на ово дугме отвара се 
листа у којој се налазе следећи командни дугмићи, који одређују какав ће бити начин штампе: 


o   А4 – ласерски


o   GermanStdFanfold – матрични – користи се ако имате купљене обрасце специјално за штампач, 
на перфорираном папиру.


o   Листа вирмана


 Извези – даје могућност извоза вирмана. Избором ове опције отвара се листа из које бирате 
програм за е-банкинг. 


У поље За период (од  до) уносите временски период у коме су креирани вирмани који ће бити 
приказани.


Секција Филтер служи за филтрирање и лакше проналажење одређеног вирмана. Поља у филтеру су:


 Сврха плаћања – приказује све вирмане чија сврха плаћања почиње текстом у овом пољу. 


 Прималац - поверилац – приказује све вирмане који су везани за изабраног примаоца. 


 Износ – приказује све вирмане чији износ почиње текстом у овом пољу. 


 Рачун примаоца – приказује све вирмане чији рачун примаоца садржи цифре уписане у 
овом пољу. 


 Позив на број – приказује све вирмане чији позив на број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум пријема – приказује све вирмане чији је датум пријема исти као изабрани датум. 


 Датум валуте – приказује све вирмане чији је датум валуте исти као изабрани датум. 


 На основу документа – приказује све вирмане који су формирани на основу изабраног 
документа. 


 Напомена – приказује све вирмане чија напомена почиње текстом у овом пољу. 


Притиском на дугме Поништи филтер бришу се услови задати у филтер пољима.


1.4  Вирмани
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Подаци у вирманима могу се унети преко табеле Подаци у вирманима или преко картице. Картица 
је прегледнија за унос података, а отвара се позиционирањем у неком пољу табеле и притиском на 
тастер Ф10.


Поља која се попуњавају у табели Подаци у вирманима су:


 Датум формирања – датум формирања вирмана. 


 На основу документа – финансијски документ на основу кога креирате вирман. Притиском 
тастера Ф9 отвара се филтер за избор финансијских документа из програма за вођење ПДВ 
евиденције Аванс.


 За штампање/извоз – означавањем овог поља омогућено је штампање, односно извоз 
одређеног вирмана. 


 Плаћено – када је извршено плаћање вирмана потребно је штиклирати ово дугме. Програм 
приликом штампе или извоза вирмана поставља питање да ли желите да означите да је 
вирман плаћен. 


 Уплатилац – аутоматски се уписују подаци о вашем предузећу, али можете унети и пословног 
партнера (притиском тастера Ф9). 


 Рачун уплатиоца – избором уплатиоца, аутоматски се отвара филтер за избор рачуна 
уплатиоца (уколико уплатилац има више рачуна), или рачун можете изабрати притиском 
тастера Ф9.


 Модел уплатиоца – може да буде 97 или ништа. 


 Позив на број уплатиоца – ако је стављен модел 97, потребно је прерачунати позив на број по 
том моделу (притиском тастера Ф4). 


 Сврха уплате – текстуални опис плаћања. 


 Прималац – притиском тастера Ф9 отвара се филтер за избор примаоца. 


 Рачун примаоца – избором примаоца, аутоматски се отвара филтер за избор рачуна примаоца 
(уколико прималац има више рачуна), или рачун можете изабрати притиском тастера Ф9.


 Модел примаоца – исто као код уплатиоца. 


 Позив на број 


 Шифра плаћања 


 Валута – за плаћања унутар земље уписује се РСД. 


 Износ 


 Место пријема 


 Датум пријема – датум пријема у банку. 


 Датум валуте – датум плаћања. 


 Хитно – означава се ако је потребно вирман послати одмах. 


 Напомена – напомена уз ставку. 
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1.5.1  Извештаји


Програмски пакет Салдо подржава широк скуп извештаја који кориснику пружају преглед пословања 
његовог предузећа.


 


Финансијско стање


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Извештај  Финансијско стање даје преглед финансијског стања на основном рачуну фирме за 
дефинисан дан календарске године.


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Промет преко извода


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Текући рачун – текући рачун за који се приказује извештај. Бира се из листе понуђених 
текућих рачуна. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


1.5  Извештаји


1.5.1 Финансијско стање


1.5.2 Промет преко извода
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 Само неразрешене ставке – уколико желите да се у извештају прикажу само неразрешене 
ставке, означите ово поље. 


 Прикажи и разрешења – уколико желите да се у извештају, осим ставки извода, прикажу и 
разрешења, означите ово поље. 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Промет благајне


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Благајна – благајна за коју се приказује извештај. Бира се из листе понуђених благајни. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Само закључани дневници – уколико желите да се у извештају прикажу само закључани 
дневници, означите ово поље. 


 Приказ – одређује да ли ће извештај бити сортиран по ставкама дневника или по типовима 
разрешења. 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Преглед налога благајни


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.5.3 Промет благајне


1.5.4 Преглед налога благајни
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Благајна – благајна за коју се приказује извештај. Бира се из листе понуђених благајни. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Врста налога – врста налога за који се приказује извештај. 


 Само закључани дневници – уколико желите да се у извештају прикажу само закључани 
дневници, означите ово поље. 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Промет по пословним партнерима


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра пословног партнера – пословни партнер за кога се приказује извештај. Притиском 
тастера Ф9 отвара се форма за избор пословног партнера. 


1.5.5 Промет по пословним партнерима
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 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Преко извода – уколико желите да се у извештају прикажу активности пословног партнера 
преко извода, означите ово поље. 


 Преко благајне – уколико желите да се у извештају прикажу активности пословног партнера 
преко благајне, означите ово поље. 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Промет по типовима разрешења


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив типа разрешења – тип разрешења за који се приказује извештај. Притиском тастера 
Ф9 отвара се форма за избор типа разрешења. 


 Шифра пословног партнера – пословни партнер за кога се приказује извештај. Притиском 
тастера Ф9 отвара се форма за избор пословног партнера. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Преко извода – уколико желите да се у извештају прикаже промет по типовима разрешења 
преко извода, означите ово поље. 


 Преко благајне – уколико желите да се у извештају прикаже промет по типовима разрешења 
преко благајне, означите ово поље. 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


1.5.6 Промет по типовима разрешења


1.5.7 Салдо пословних партнера
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Салдо пословних партнера


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет.


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


У секцији Датум документа потребно је дефинисати период за преглед докумената, као и да ли ће се 
документи из књиге примљених рачуна и књиге издатих рачуна приказати према датуму издавања или 
року плаћања.


У оквиру секције Извор финансијских трансакција бирате из којих извора програма Салдо ће се 
приказати извештаји, да ли само из извода, само из благајне или из оба.


У поље Датум финансијске трансакције (од  до) уписује се период финансијске трансакције за 
који се приказује извештај.


Поље Укључују се и документи у припреми је могуће означити, уколико желите да се у извештају 
прикажу и документи који имају статус у припреми.


У оквиру секције Приказ могуће је означити да ли ће ставке у извештају бити приказане збирно или 
детаљно.


Могуће је ограничити приказ извештаја само на одређене пословне партнере који се уписују у поља 
Шифра партнера (од  до). Уколико сте шифре партнера означавали нумеричким редоследом, у овој 
опцији је омогућено ставити опсег шифара пословних партнера које желите да прикажете. Шифре се 
могу изабрати и притиском на тастер F9, отварањем филтера с пословним партнерима.


У поља Салдо (од  до), Укупно дуговање (од  до) и Укупно потраживање (од  до) можете унети 
опсег новчаних вредности у оквиру којег се налазе документи које желите да прикажете.


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Притиском на дугме Поништи филтер бришу се услови задати у филтер пољима.


Дугме Затвори омогућава излазак из форме.


 


Салдо по документима


Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни пакет и модул за фактурисање и 
вођење ПДВ евиденције (аванс).


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.5.8 Салдо по документима
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У секцији Датум документа потребно је дефинисати период за преглед докумената, као и да ли ће се 
документи из књиге примљених рачуна и књиге издатих рачуна приказати према датуму издавања или 
року плаћања.


У оквиру секције Извор финансијских трансакција бирате из којих извора програма Салдо ће се 
приказати извештаји, да ли само из извода, само из благајне или из оба.


У поље Датум финансијске трансакције (од  до) уписује се период финансијске трансакције за 
који се приказује извештај.


Поље Укључују се и документи у припреми је потребно означити, уколико желите да се у 
извештају прикажу и документи који имају статус у припреми.


У оквиру секције Приказ налазе се поља:


 Шифра партнера (од  до) – уколико сте шифре партнера означавали нумеричким 
редоследом, у овој опцији је омогућено ставити опсег шифара пословних партнера које желите 
да прикажете. Шифре се могу изабрати и притиском на тастер F9, отварањем филтера с 
пословним партнерима. 


Напомена: уколико желите да прикажете одређеног пословног партнера, потребно је у поље 
од и у поље до уписати исту шифру.


 Салдо документа (од  до) - у овој опцији је омогућено ставити опсег салда докумената које 
желите да прикажете. Салдо је разлика вредности документа и новчаних трансакција које су 
везане за њега. 


Напомена: уколико желите да прикажете само документе који имају салдо (нису у потпуности 
плаћени или су преплаћени), потребно је у поље од уписати, нпр. 0,1, а поље до може остати 
празно.


 Број документа – приказује извештај за изабрани документ. У ово поље треба уписати број 
документа без ознаке за тип документа (Рч, Ар, кпр1...). 


Претрага ће се вршити по документу са или без уписане године. Ако се упише број 23/0
претрага ће се вршити по документу 23 са годином између 2000 и 2009. Ако се упише 23/09 
тражиће се само документ 23/09. Ако се упише 23 тражиће се сви документи који почињу на 
23.


 Спољни број - омогућава приказ докумената који имају спољни број који почиње текстом 
који је уписан овде. 


 Сортирај по - нуди могућност сортирања извештаја по шифри или називу пословног 
партнера. 


 


Притиском на дугме Прикажи активира се извештај.


Притиском на дугме Поништи филтер бришу се услови задати у филтер пољима.
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Дугме Затвори омогућава излазак из форме.
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Карактеристике


Програм Тотал С је софтверски пакет намењен за обрачун зарада и накнада за једно или више 
предузећа. Програм обухвата све потребне извештаје и обрасце.


Карактеристике програма су следеће:


 Једноставан је за употребу и захтева минималну обуку, 


 Базиран је на савременим софтверским решењима, што омогућава високе перформансе и у 
рачунарским мрежама са слабијим клијентским рачунарима (видети минималне захтеве), 


 Може да се интегрише са другим програмима из ПС.ИТ едиције Мали пословни програми, 


 Осим лиценци за коришћење оперативног система, не захтева друге лиценце. 


 Поседује једноставан, моћан и брз обрачун зараде. Програм садржи више различитих начина 
обрачуна зараде који покривају све начине рачунања зараде са којима се сусрећемо у пракси: 


o   Радна листа која се базира на уговореној основној бруто заради и која садржи све уобичајене 
типове радних сати (редован рад, прековремени рад, боловање, годишњи одмор...).


o   Радна листа која се базира на уговореној основној нето заради и која садржи све уобичајене 
типове радних сати (редован рад, прековремени рад, боловање, годишњи одмор...).


o   Радна листа код које је почетна величина циљна бруто зарада за уобичајен радни учинак 
(основна зарада + минули рад + регрес + топли оброк).


o   Радна листа код које је почетна величина циљна нето зарада за уобичајен радни учинак (основна 
зарада + минули рад + регрес + топли оброк).


o   Обрачун доприноса без исплате зараде.


o   Обрачун зараде лицима упућеним на рад у иностранство.


 Ради са: 


o   Обуставама задатим као износ или као проценат од нето/бруто зараде,


o   кредитима (динарским и девизним),


o   добровољним додатним ПИО које исплаћује послодавац или које уплаћује запослени,


o   бонусима на зараду у бруто и нето износу


o   процентуалним увећањима зараде,


o   осталим неновчаним примањима (коришћење службеног аутомобила или мобилног телефона у 
приватне сврхе).


 Поседује обрачуне накнада трошкова (превоз, службени пут...). 


 Поседује обрачуне привремених и повремених послова: 


o   за пензионере,


o   за незапослена лица


 Поседује обрачуне исплата које се рефундирају од државе: 


o   боловање на терет фонда,


o   породиљско одсуство,


o   исплата инвалидима II или III категорије.


 Поседује обрачуне за све врсте уговора: 


o   ауторски уговор,
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o   уговор о делу,


o   допунски рад,


o   накнаде члановима управног и надзорног одбора,


o   приход спортиста или спортских стручњака


o   нерегистрована делатност,


o   откуп шумских плодова и лековитог биља,


o   откуп секундарних сировина.


 Поседује обрачуне осталих прихода: 


o   прихода од капитала,


o   закупа покретних или непокретних добара,


o   добитака од игара на срећу,


o   прихода од камата


o   стипендија, студентских кредита, хранарина,


o   отпремнина,


o   исплата лицима која нису запослена код исплатиоца.


 Штампа све законом прописане обрасце који се везују за једну исплату (ОПЈ, ОД…) 


 Штампа и извози у захтевани електронски облик све, законом прописане, обрасце који се 
везују за неки период (ППП, М4, МУН/К...) 


 Штампа основе за статистичке извештаје (РАД-1, РАД-2, ИТР) 


 Води евиденцију о одсуствима запослених (боловање, годишњи одмор,службени пут...). 
Подаци о одсуствима се могу аутоматски пренети у одговарајуће обрачуне или штампати на 
извештајима. 


 Штампа обрасце за пријаву/одјаву радника. 


 Води евиденцију о лицима здравствено осигураним преко запосленог. 


 


1.2.1.1  Лица


Кликом на опцију Лица падајућег менија отвара се форма за унос података о физичким лицима.


Код прегледа и уноса података преко табеле у доњем делу форме се може видети информација која се 
састоји од два дела:


 Шифре и имена лица. 


 Назива поља у табели које је тренутно активно. 


Лица, за која није везан ниједан обрачун, могу се обрисати селекцијом реда и притиском на дугме 
[Delete] на тастатури.


Дугме Штампај лица по банкама даје извештај о лицима која имају отворене рачуне у банкама. 
Извештај се може штампати за изабрану или за све банке.


Дугме Штампај даје преглед свих лица. Притиском на „+“ поред овог дугмета отвара се форма којом 
подешавамо параметре везане за штампу лица. Параметри који се подешавају су:


 Врста прегледа означава да ли ће се штампати основни или детаљан преглед. 


1.2  Зараде и накнаде


1.2.1 Лица
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 Ако је изабран детаљан преглед, опција прикажи текуће рачуне омогућава приказивање и 
дела са текућим рачунима лица. 


 Опција штампај пасивна лица штампа и лица која су у статусу пасиван. 


Подаци се могу уносити преко табеле и преко форме за рад са појединачним лицем. Форма за рад са 
појединачним лицем се отвара постављањем курсора на било који податак лица у табели и притиском 
на тастер F10. Пошто је ова форма детаљнија, опис свих података се налази у делу упутства који је 
описује.


Уколико се уноси ново лице, у табеларном приказу је неопходно унети бар шифру лица и онда 
притиснути тастер F10.


Свако лице је истовремено и пословни партнер и промена података о лицу доводи до промене података 
у шифарнику пословних партнера (ms-its:help_cp.chm::/Poslovni_partneri.html). Треба 
приметити да се подаци о лицима не могу мењати у шифарнику пословних партнера.


 


Форма за рад са појединачним лицем


У општем (горњем) делу форме уносе се следећи подаци:


 Шифра – може се мењати само у табеларном приказу. Програм, код уноса или мењања 
шифре лица, проверава да ли већ постоји лице или пословни партнер са истом шифром. Ако 
постоји, програм одбија унос такве шифре. 


 Презиме – заједно са средњим словом и именом чини назив пословног партнера у 
шифарнику пословних партнера. 


 Средње слово


 Име


 ЈМБГ – ако је укључено одговарајуће подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html) програм, код уноса овог поља, проверава 
исправност и упозорава у случају да услов исправности ЈМБГ-а није испуњен. Такође, из ЈМБГ-
а се добија информација о полу и датуму рођења лица где је то неопходно. 


 ПИБ


 Адреса


 Општина становања – јако битно да се правилно унесе јер утиче на усмеравање пореза и 
доприноса. 


 Место


 Држава


 Број личне карте


 Телефон


 Власник предузећа


 ПДВ обвезник


1.2.1.1 Форма за рад са појединачним лицем
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 Странац нерезидент – за овакво лице не може да се обрачунава зарада, већ само уговори и 
остала примања. 


 Странац резидент


 Е-mail


 Напомена


Остали подаци о лицу су подељени у следеће картице:


 


Подаци о запослењу


Инвалид II или III категорије – означава да ли је лице инвалид које ради пола радног времена. Ако 
је ово поље означено, у обрачун се преузима само половина сати, остали сати иду као инвалиднина.


Степен стручне спреме – означава стручну спрему лица. Овај податак се штампа на обрачунском 
листићу и има утицаја на статистичке (РАД) обрасце.


Поље води детаљан стаж означава да ли ће стаж бити приказан детаљно (у виду табеле) или збирно. 
Детаљан и прост начин вођења стажа су потпуно одвојени. Код тражења информације о стажу програм 
проверава да ли је код датог лица укључена опција води детаљан стаж и на основу тога одлучује да ли 
ће узети вредности из табеле за детаљан стаж.


Прост и детаљан стаж се могу комбиновати тј. да код једног лица начин вођења стажа буде прост, а код 
другог „детаљан“. ПС.ИТ препоручује да се користи детаљан стаж, јер ће стари начин вођења стажа у 
будућности бити одстрањен из програма, а подаци ће бити преписани у детаљан стаж.


 


Детаљан стаж


Ако се води детаљан стаж могуће је водити евиденцију о целокупној историји стажа лица, или о 
историји било каквог ангажовања. Ова опција је посебно погодна за предузећа која током године имају 
паузу у стажу радника, јер се она аутоматски уписује у стаж у обрасцу М4. За сваки интервал стажа, у 
табелу подаци о радном стажу, уноси се:


 Назив предузећа 


 Рад у овом предузећу – да ли је у питању рад у текућем предузеће. Од овог параметра (ако је и 
тип запослења одговарајући) зависи да ли период улази у стаж у предузећу. Такође, у обрачуне 
зарада, боловања, привремених послова и накнада трошкова могу да уђу само лица која раде у 
текућем предузећу у месецу обрачуна. 


 Датум заснивања радног односа 


1.2.1.1.1 Подаци о запослењу


1.2.1.1.1.1 Детаљан стаж
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 Датум краја радног односа 


 Тип запослења: 


o   Стални радни однос


o   Запослен на одређено време


o   Привремени и повремени послови (незапослени)


o   Привремени и повремени послови (пензионер)


o   Ангажовање по уговору


o   Остало


o   Неодређено


Oд типа запослења, на дан који одговара датуму обрачуна, зависи у које врсте обрачуна лице може 
да се унесе. Такође, од типа запослења зависи да ли период улази у обрачун стажа за минули рад.


 Проценат радног времена. Одређује колики део могућег радног времена ради запослени. Нпр. 
ако је 8-часовно радно време и овај проценат је 50%, онда се сматра да запослени ради 4 сата 
дневно. 


 Радно време 


o   Пуно


o   Делимично


 Бенефицирани стаж, 


 Назив радног места – притиском на тастер F9 добија се прописани шифарник занимања 
одакле се може попунити и назив и шифра радног места. Поред овога, програм подржава и 
унос слободног текста у ово поље. 


 Шифра радног места. 


Испод табеле приказани су стаж у текућем предузећу и укупан стаж. Укупан стаж се користи као основа 
за рачунање коефицијента минулог рада.


Команда Штампај М/1-3 штампа прописане обрасце М1, М2 и М3-А за изабрани интервал стажа из 
табеле. Интервал стажа се бира тако што се курсор постави у одговарајући ред. Обрасце је могуће 
штампати само ако је означена опција рад у овом предузећу. Ако је тип запослења остало или 
неодређено, обрасци се неће штампати.


 


Прост стаж


Код простог стажа уносе се подаци само за последњи период ангажовања. Подаци који се уносе су:


 Датум заснивања радног односа


 Датум краја радног односа


 Тип запослења:


o   Стални радни однос


1.2.1.1.1.2 Прост стаж
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o   Запослен на одређено време


o   Привремени и повремени послови (незапослени)


o   Привремени и повремени послови (пензионер)


o   Ангажовање по уговору


o   Остало


o   Неодређено


Oд типа запослења, на дан који одговара датуму обрачуна, зависи у које врсте обрачуна лице може 
да се унесе. Такође, од типа запослења зависи да ли период улази у обрачун стажа за минули рад.


 Радно време


o   Пуно


o   Делимично


 Бенефицирани стаж


 Назив радног места – притиском на тастер F9 добија се прописани шифарник занимања 
одакле се може попунити и назив и шифра радног места. Поред овога, програм подржава и 
унос слободног текста у ово поље. 


 Шифра радног места.


Тренутни стаж се аутоматски израчунава на основу претходног стажа и датума заснивања радног 
односа.


Команда Штампај М/1-3 штампа прописане обрасце М1, М2 и М3-А на основу унетих података.


 


Подаци о осигурању


Подаци који се уносе:


 Категорија осигураника


o   пољопривредник


o   самосталне делатности


o   запослени


Уколико је запослени и власник, као категорију осигураника треба изабрати самосталне 
делатности. Kатегорија осигураника је битна да би се добили правилни рачуни за уплату доприноса 
на вирманима и извештајима (ОД, ОПЈ...)


 Број здравствене књижице


 Лични број осигураника


 Регистарски број обвезника плаћања доприноса


У табели су подаци о лицима која остварују здравствено осигурање преко запосленог. Код уноса таквих 
лица као тип запослења треба изабрати „Oстало“. За свако лице попуњавамо следеће податке:


 шифра 


 име лица 


 основ осигурања 


 датум почетка и 


 датум истека осигурања 


1.2.1.1.2 Подаци о осигурању
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Испод табеле су подаци о осигурању код уговора о делу, ауторског уговора и слично.


Обрачунавају се доприноси за ПИО код уговора – одређује да ли се плаћа допринос за ПИО код 
исплата уговора о делу, чланства у одбору, ауторског уговора и слично.


Обрачунавају се доприноси за здравствено осигурање код уговора – одређује да ли се плаћа 
допринос за здравствено осигурање код исплата уговора о делу, чланства у одбору, ауторског уговора и 
слично.


 


Ослобађања


Уноси се следећи подаци:


 Да ли је лице инвалид у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање. Ова лица 
не плаћају порез на зараде. 


 Основа ослобађања од пореза / доприноса


o   Нема ослобађања


o   Новозапослени приправник млађи од 30 година


o   Новозапослени млађи од 30 година


o   Новозапослени старији од 45 година


o   Новозапослени старији од 50 година


o   Инвалид


o   Новозапослени 1.1.2005 - 31.12.2005 (ова опција се више не користи)


o   Приправник по програму „Прва шанса“


o   Приправник по програму АП Војводина


Следеће опције се виде само ако је изабран одговарајући основ ослобађања од пореза / 
доприноса:


 Проценат умањења пореза на зараде - вредност између 0 и 100. Део пореза који 
запослени плаћа заправо предузећу, а не држави. Треба приметити да се и у случају када 
постоји ослобађање, порез исказује на обрачунском листићу запосленог, једино што га 
предузеће не уплаћује. 


 Проценат ослобађања послодавца од доприноса - вредност између 0 и 100. Колики део 
доприноса на терет послодавца се не плаћа. 


 Датум истека олакшице. Код рачунања ослобађања у обрачуну, упоређује се датум обрачуна 
са овим датумом и у складу са тиме се узима или не у обзир ослобађање. Уколико је датум 
истека олакшице у средини месеца за који се обрачунава зарада, олакшица ће у обрачуну бити 
аутоматски нивелисана. Ако није унет овај датум, сматра се да олакшица увек постоји. 


Следеће опције се виде само ако основ ослобађања од пореза / доприноса приправник по 
програму „Прва шанса“:


 Износ субвенције – износ нето дела зараде који субвенционише национална служба за 
запошљавање (или извршно веће АП Војводина). 


1.2.1.1.3 Ослобађања
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 Број и датум уговора – подаци о уговору са Националном службом за запошљавање (или 
покрајинским секретаријатом). Подаци у одговарајућем извештају (опција) ће бити груписани 
у складу са овим податком. 


 Уговорени период финансирања – подаци из уговора. 


 Продужени период финансирања – подаци из уговора. 


Треба приметити да се измене у овим пољима не преносе аутоматски у обрачуне зарада који су у изради 
и на којима постоји текуће лице, већ је неопходно освежити лице у обрачуну.


 


Начин исплате


У табелу текући рачуни се уносе следећи подаци:


 Број. Број текућег рачуна (уноси се у формату xxx-xxxxxxxxxxxxxxx(-)xx) 


 Назив банке. Назив банке се бира из шифарника банака притиском на дугме ... или притиском 
тастера Ф9, а може се и директно уписати у ово поље. Уколико се унесе назив који не постоји у 
листи већ унетих банака (ms-its:help_cp.chm::/Banke.html), програм ће питати 
корисника да ли жели да креира нову банку у шифарнику. Потврдним одговором корисника, 
програм ће креирати банку у Систем→Банке, а корисник ће моћи несметано да настави са 
радом. 


 Позив на број. Ово је податак који се уписује у одговарајуће поље на вирману код плаћања на 
текући рачун. 


 Модел. Ово је податак који се уписује у одговарајуће поље на вирману код плаћања на текући 
рачун. 


 Проценат исплате на дати рачун - уноси се као децималан број (за 50% откуцати 0,5). Лице 
може да има више текућих рачуна и проценат одређује који се део зараде (накнаде) уплаћује на 
одговарајући рачун. Уколико је збир свих процената за лице мањи од 100%, остатак се 
исплаћује у готовини. 


Ако поља у реду текућег рачуна имају црвени оквир, онда је могуће да:


 За банку, за коју је рачун повезан (детаљније у шифарнику банака (ms-
its:help_cp.chm::/Banke.html)), није дефинисано поље шифра банке. 


 За банку, за коју је рачун повезан, шифра банке није идентична првим трима цифрама текућег 
рачуна. 


 


1.2.1.1.4 Начин исплате
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Коефицијенти и уговорене зараде


Овде се уносе подаци о уговореној заради лица. Ови подаци се могу користити као основица за обрачун 
зарада, привремених и повремених послова као и уговора о делу, ауторског уговора и накнада 
члановима управног и надзорног одбора.


Подаци који се уносе су следећи:


 Датум од - од када важи уговорена зарада. 


 Датум до - до када важи уговорена зарада. Ако није унет, сматра се да важи до даљњег. 


 Зарада се рачуна преко - начин обрачуна зараде. Опције су: 


 Коефицијента. Коефицијент се у обрачуну множи са основом за коефицијент који се налази у 
параметрима обрачуна. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у следеће колоне: 


 Коефицијент - вредност коефицијента. 


 Додатни коефицијент - вредност додатног коефицијента. 


 Укупни коефицијент - израчунава се аутоматски. 


 Износа. Зарада је задата преко износа. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у 
следеће колоне: 


 Зарада је дефинисана за - за који период се се уноси зарада. Могуће вредности су сат, дан и 
месец. 


 Износ зараде - износ уговорене зараде у динарима. Уписује се, или аутоматски рачуна ако 
је у питању девизна зарада. 


 Девизна зарада - да ли је зарада уговорена у девизама. Ако је ово поље означено, могуће је 
унети податке у следеће колоне: 


 Валута. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује у којој валути је дата зарада. 


 Који курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује по ком курсу се 
обрачунава (куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност зараде у 
страној валути. 


 Напомена - произвољна напомена. 


Уговорена зарада се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Уговорена зарада у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.3). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Ugovorena_zarada_u_okviru_obracuna)
"Уговорене зараде, обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима 
се уговорена зарада аутоматски преузима.


Унета зарада се третира као бруто или нето зарада зависно од типа обрачуна у који се преузима.


Избор лица


На сваком месту у програму где је могуће унети лице, притиском на F9 се отвара филтер форма за 
избор лица.


1.2.1.1.5 Коефицијенти и уговорене зараде


1.2.1.2 Избор лица
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У горњем делу прозора су филтери, преко којих можемо да пронађемо одређено лице. Опције помоћу 
којих је могуће сужавати опсег претраге лица су:


 Шифра – приказује само лица чија шифра почиње садржајем овог поља 


 Назив – приказује само лица чије име и презиме садрже текст овог поља 


 Тип запослења – приказује само лица која у овом тренутку имају изабрани тип запослења 


 Статус – приказује само лица са статусом активан односно пасиван 


Лице се може наћи и ручно у листи. Означавањем траженог лица и кликом на дугме „У реду“ завршен 
је избор лица.


 


1.2.2.1  Лица и организационе јединице


Овде дефинишемо припадност лица одређеној организационој јединици у неком периоду.


У горњем делу форме је поље датум које служи за сужавање опсега претраге лица. Избором одређеног 
датума приказаће се само лица која припадају изабраној организационој јединици на тај дан.


Нове организационе јединице се не додају из ове форме, већ преко чинилаца пословања (ms-
its:help_cp.chm::/Organizacione_jedinice.html).


Поља која се попуњавају у табели радници по организационим јединицама су:


 Шифра лица (име и презиме се попуњава аутоматски), опис филтера за избор лица дат је у 
поглављу избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Организациона јединица – бирамо једну од организационих јединица унетих у чиниоцима 
пословања. 


 Датум доласка у дату организациону јединицу. 


 Датум одласка. 


 Напомена. 


Треба приметити да ће програм, ако детектује да је лице у исто време придружено двема 
организационим јединицама, означити одговарајуће колоне.


На основу података из ове табеле, у обрачуну се попуњава колона организациона јединица и може се 
накнадно мењати. Међутим, извештаји, који имају могућност поделе по организационим јединицама а 
не штампају се директно из обрачуна, као што су статистички извештаји, припадност организационој 
јединици одређују на основу података из овог шифарника.


 


1.2.3.1  План одсуства запослених


Преко ове форме уносимо план одсуства запослених. На основу унетих података у овој форми у 
обрачуну зарада се аутоматски израчунавају сати редовног рада и сати одсуства.


У горњем делу форме су филтери преко којих можемо лакше да пронађемо неко одсуство. Опције 


1.2.2 Лица и организационе јединице


1.2.3 План одсуства запослених
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помоћу којих је могуће сужавати опсег претраге су:


 Датум почетка


 Датум краја периода - приказује само лица чија су одсуства планирана у изабраном периоду. 


Поља која се попуњавају у табели одсуства су:


 Шифра лица (име и презиме се попуњава аутоматски), опис филтера за избор лица дат је у 
поглављу избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Тип одсуства. 


o   боловање на терет послодавца


o   боловање на терет послодавца (пун фонд)


o   годишњи одмор


o   плаћено одсуство


o   прекид рада


o   неоправдани изостанак


o   неплаћено одсуство


o   породиљско одсуство


o   боловање на терет фонда


o   службени пут


 Датум почетка одсуства. 


 Датум завршетка, ако овај датум није унет сматра се да одсуство траје до даљњег . 


 Напомена. 


Треба приметити да ће програм, ако детектује да је лице у исто време има два одсуства, означити 
одговарајуће колоне.


На основу ових података се генерише извештај Коришћена одсуства – из плана одсуства (Section 
1.2.10.10).


 


1.2.4.1  Подаци о празницима


 


Преко форме преглед празника уносимо празнике. Поља која се попуњавају у табели празници су:


 датум празника, 


 број дана - колико траје празник и 


 назив празника. 


1.2.4 Подаци о празницима
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Ови подаци се аутоматски преносе у колону сати празника када радимо са обрачуном зарада.


Подаци о радном времену


У овој форми се уносе подаци о броју радних сати по дану у предузећу.


На основу ових података се рачуна  могућ фонд радних сати у месецу и фонд радних сати у обрачуну 
(поглавље Нови обрачун (Section 1.2.7)). Такође, ови подаци служе за аутоматско израчунавање 
сати редовног рада и сати одсуства појединачног лица у обрачуну.


 


1.2.6.1  Шаблони


Основна сврха шаблона је да служе као шифарник - узорак за различите податке потребне за израду 
обрачуна.


Подаци, који су унесени у шаблоне, се могу једноставно преузети код израде обрачуна. Важно је 
приметити да се, приликом преузимања података из шаблона у обрачун, креира локална копија која је 
везана за обрачун. Ово има следеће битне последице:


 Промена података у шаблонима нема никаквог утицаја на локалне копије података који су већ 
преузети у обрачуне. 


 Промена података у локалној копији нема никаквог утицаја на шаблон. 


 Ако се обрише обрачун, бришу се и локалне копије везане за њега, али то нема никаквог 
утицаја на шаблоне. 


 


Уговорена зарада


Овде се уносе подаци о уговореној заради лица. Ови подаци се могу користити као основица за обрачун 
зарада, привремених и повремених послова као и уговора о делу, ауторског уговора и накнада 
члановима управног и надзорног одбора. Приликом преузимања, било аутоматског, било када се 
притисне дугме Преузми из шаблона преузимају се сви подаци о зарадама који важе током месеца 
обрачуна.


1.2.5 Подаци о радном времену


1.2.6 Шаблони


1.2.6.1 Уговорена зарада
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Подаци који се попуњавају у оквиру табеле уговорена зарада су:


Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу Избор 
лица (Section 1.2.1.2). 


 Датум од - од када важи уговорена зарада. 


 Датум до - до када важи уговорена зарада. Ако није унет, сматра се да важи до даљњег. 


 Зарада се рачуна преко - начин обрачуна зараде. Опције су: 


 Коефицијента. Коефицијент се у обрачуну множи са основом за коефицијент који се налази у 
параметрима обрачуна. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у следеће колоне: 


 Коефицијент - вредност коефицијента. 


 Додатни коефицијент - вредност додатног коефицијента. 


 Укупни коефицијент - израчунава се аутоматски. 


 Износа. Зарада је задата преко износа. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у 
следеће колоне: 


 Зарада је дефинисана за - за који период се се уноси зарада. Могуће вредности су сат, дан и 
месец. 


 Износ зараде - износ уговорене зараде у динарима. Уписује се, или аутоматски рачуна ако 
је у питању девизна зарада. 


 Девизна зарада - да ли је зарада уговорена у девизама. Ако је ово поље означено, могуће је 
унети податке у следеће колоне: 


 Валута. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује у којој валути је дата зарада. 


 Који курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује по ком курсу се 
обрачунава (куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност зараде у 
страној валути. 


 Напомена - произвољна напомена. 


Уговорена зарада се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Уговорена зарада у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.3). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Ugovorena_zarada_u_okviru_obracuna)
"Уговорене зараде, обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима 
се уговорена зарада аутоматски преузима.


Унета зарада се третира као бруто или нето зарада зависно од типа обрачуна у који се преузима.


Обуставе – износ


У шаблону за обуставе – износ дефинишу се динарске обуставе.


1.2.6.2 Обуставе – износ
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Поља која се попуњавају у табели обуставе – износ су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица), опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив обуставе, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Девизни. Уколико је обустава исказана у девизама, потребно је то назначити у овом пољу. 


 Валута. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује у којој валути је дата обустава. 


 Који курс. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава 
(куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује вредност обуставе у страној 
валути. 


 Износ. Динарски износ обуставе. 


 Датум краја отплате. Када се обустава преузима у обрачун, датум обрачуна мора да буде мањи или 
једнак датуму краја отплате. Ако датум завршетка није дефинисан, сматра се да обустава увек 
постоји. 


 Активан. Да ли се обустава узима у обзир у обрачуну. 


 Преузима се. Да ли се обустава узима у обзир у обрачуну који је аконтација, који је коначни или 
увек. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Обуставе које имају идентична следећа поља:


 прималац, 


 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


имају могућност да се групно штампају. Више информација се може наћи у поглављу Вирмани за 
обуставе (Section 1.2.7.12.3).


Обустава се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Обуставе – износ у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.4). 
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Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Obustave_iznos_u_okviru_obracuna) "Обуставе, 
кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се обуставе аутоматски 
преузимају.


Да би се унета обустава појавила у обрачуну, неопходно ју је преузети. Процедура је описана у поглављу 
Обуставе – износ у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.4).


Обуставе – износ постоје код обрачуна зарада, боловања, привремених и повремених послова, као и 
ауторских, уговора о делу и обрачуна члановима управног и надзорног одбора.


Код обрачуна накнаде трошкова и стипендија, кредита, хранарина, обуставе постоје само као подршка 
за примену Закона о смањењу зарада у државној управи и јавним предузећима (поглавља 
Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору (Section 1.2.7.13.4) и Јавна 
предузећа и државна администрација (Section 1.2.14.1)).


Напомена: обуставе које тренутно нису активне су исписане блеђим текстом. 


 


Обуставе – проценат


У шаблону за обуставе – проценат дефинишу се обуставе задате као проценат од нето/бруто зараде.


Поља која се попуњавају у табели обуставе – проценат су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив обуставе, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Проценат. Проценат од бруто/нето зараде који се обуставља. 


 Активан. Да ли се обустава узима у обзир у обрачуну. 


 Рачуна се на. Да ли се рачуна као проценат од нето или бруто зараде. 


 Датум краја отплате. Када се обустава преузима у обрачун, датум обрачуна мора да буде мањи 
или једнак датуму краја отплате. Ако датум завршетка није дефинисан, сматра се да обустава 
увек постоји. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Важно је приметити да се износ обуставе рачуна у односу на суме у тренутној исплати. То значи да, ако 
имамо аконтацију и коначни обрачун, код коначног обрачуна се износ обуставе рачуна као проценат 
разлике између зараде у коначном обрачуну и зараде у аконтацији. Због тога је препоручљиво имати 
ове обуставе и у коначном обрачуну и у аконтацији.


Обуставе које имају идентичне следећа поља:


1.2.6.3 Обуставе – проценат
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 прималац, 


 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


имају могућност да се групно штампају. Више информација се може наћи у поглављу Вирмани за 
обуставе (Section 1.2.7.12.3).


Обустава се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Обуставе – проценат у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.5). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Obustave_procenat_u_okviru_obracuna)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се обуставе 
аутоматски преузимају.


Обуставе – проценат постоје код обрачуна зарада, боловања, привремених и повремених послова, као и 
ауторских, уговора о делу и обрачуна члановима управног и надзорног одбора.


Код обрачуна накнаде трошкова и стипендија, кредита, хранарина, обуставе постоје само као подршка 
за примену Закона о смањењу зарада у државној управи и јавним предузећима (поглавља 
Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору (Section 1.2.7.13.4) и Јавна 
предузећа и државна администрација (on-line documentation)).


Напомена: обуставе које тренутно нису активне су исписане блеђим текстом. 


 


Групне обуставе проценат - синдикалне чланарине, самодоприноси


У овом шаблону се уносе подаци о процентуланим обуставама које плаћа цело предузеће или већи број 
запслених.


Поља која се попуњавају у табели обуставе – проценат су:


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Проценат. Проценат од бруто/нето зараде који се обуставља. 


 Активан. Да ли се обустава узима у обзир у обрачуну. 


 Рачуна се на. Да ли се рачуна као проценат од нето или бруто зараде. 


 Само за поједина лица. Ако је ова опција означена, допринос се рачуна само за лица која су 
придружена комори. Придруживање лица комори се врши преко форме Лица за која се 
плаћају групне обуставе - проценат (Section 1.2.6.4.1) и која се отвара притиском на 
тастер F10. 


 Датум краја отплате. Када се обустава преузима у обрачун, датум обрачуна мора да буде мањи 
или једнак датуму краја отплате. Ако датум завршетка није дефинисан, сматра се да обустава 
увек постоји. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


1.2.6.4 Групне обуставе - проценат (синдикати, 
самодоприноси)
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 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Важно је приметити да се износ обуставе рачуна у односу на суме у тренутној исплати. То значи да, ако 
имамо аконтацију и коначни обрачун, код коначног обрачуна се износ обуставе рачуна као проценат 
разлике између зараде у коначном обрачуну и зараде у аконтацији. Због тога је препоручљиво имати 
ове обуставе и у коначном обрачуну и у аконтацији.


Обуставе које имају идентичне следећа поља:


 прималац, 


 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


имају могућност да се групно штампају. Више информација се може наћи у поглављу Вирмани за 
обуставе (Section 1.2.7.12.3).


Обустава се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Обуставе – проценат у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.5). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Obustave_procenat_u_okviru_obracuna)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се обуставе 
аутоматски преузимају.


Лица која плаћају групне обуставе - проценат


У овој форми се уносе лица за која се плаћа одговарајућа групна обустава.


Колоне у табели су:


 Шифра лица - ова колона је једина која се може мењати, вредности осталих се преузимају 
аутоматски из евиденције лица. 


 Назив лица 


 ЈМБГ 


 Тип запослења (на данашњи дан) 


 Општина становања лица 


Кредити – износ


У шаблону за кредите дефинишу се обуставе за које је неопходно пратити број рата отплате.


1.2.6.4.1 Лица за која се плаћају доприноси коморама


1.2.6.5 Кредити – износ
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив кредита, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Девизни. Уколико је кредит исказан у девизама, потребно је то назначити у овом пољу. 


 Валута. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује у којој валути је дати кредит. 


 Који курс. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава рата 
кредита (куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује вредност рате кредита у 
страној валути. 


 Износ. Вредност рате кредита у динарима. 


 Број рата. У колико рата се отплаћује кредит. 


 Претходно отплаћено. Број претходно отплаћених рата (уколико се у шаблоне уноси кредит за 
који је већ отплаћен известан број рата). 


 Отплаћено. Број отплаћених рата (збир поља претходно отплаћено и броја обрачуна у 
којима се појављује дати кредит). 


 Отплаћен. Уколико је кредит превремено отплаћен. 


 Преузима се. Да ли се кредит узима у обзир у обрачуну који је аконтација, који је коначни или 
увек. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Уколико је кредит исказан у страној валути, потребно је укључити опцију девизни за жељени кредит и 
у неком од поља валута, који курс, курс или девизни износ притиснути тастер Ф4. Потом, у форми 
калкулатора бирамо валуту, курс по ком рачунамо рату кредита и вредност курса. Потребно је унети 
или износ у девизама или у динарима, а програм ће прерачунати другу вредност.


Рад са курсним листама је објашњен у поглављу Курсна листа (ms-
its:help_cp.chm::/Kursna_lista.html#Izbor_lica).


Док смо позиционирани у реду неког кредита, притиском на тастер Ф10 добијамо списак свих обрачуна 
у којима се појављује дати кредит (поглавље Обрачуни у којима је отплаћиван кредит (Section 
1.2.6.5.1)).


Опција само кредити у исплати означава да ли се приказују сви кредити или само они код којих је 
преостала још нека рата за отплату.


Кредит се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Кредити – износ у оквиру 
обрачуна (Section 1.2.7.6). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Krediti_iznos_u_okviru_obracuna) "Обуставе, 
кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се кредити аутоматски 
преузимају.


Тотал 18







Напомена: Кредити који немају више рата за отплату су исписани блеђим текстом.


 


Обрачуни у којима је отплаћиван кредит


У овој форми се исписују подаци о евидентираним уплатама рата кредита.


Колоне у табели обрачуни су:


 Обрачун – опис обрачуна. 


 Тип – тип обрачуна (радна листа - нето, радна листа –бруто,  ауторски уговор…). 


 Датум обрачуна. 


 Датум исплате. 


 Износ рате. 


Дугме штампај омогућава штампу ове табеле.


 


Доприноси коморама


У овом шаблону се уносе подаци о доприносима коморама које плаћа предузеће.


Поља која се попуњавају у табели подаци о доприносима коморама су:


 Назив доприноса. Назив доприноса, штампа се на обрачунском листићу и рекапитулацији. 


 Проценат. Проценат од бруто зараде који се уплаћује комори. Треба имати у виду да се у овом 
пољу уноси проценат као број, тј. нпр. 1% се уноси као 1, а не као 0,01. 


 Активан. Да ли се допринос узима у обзир у обрачуну. 


 Само за поједина лица. Ако је ова опција означена, допринос се рачуна само за лица која су 
придружена комори. Придруживање лица комори се фрши преко форме Лица за која се 
плаћају доприноси коморама (Section 1.2.6.6.1) и која се отвара притиском на тастер 
F10. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


1.2.6.5.1 Обрачуни у којима је отплаћиван кредит


1.2.6.6 Доприноси коморама
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 Прималац. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


Процедура за измену локалне копије везане за обрачун је описана у поглављу Доприноси коморама 
у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.7).


Доприноси коморама постоје само у обрачунима зарада.


Напомена: доприноси које тренутно нису активни су исписани блеђим текстом. 


 


Лица за која се плаћају доприноси коморама


У овој форми се уносе лица за која се плаћа допринос одговарајућој комори.


Колоне у табели су:


 Шифра лица - ова колона је једина која се може мењати, вредности осталих се преузимају 
аутоматски из евиденције лица. 


 Назив лица 


 ЈМБГ 


 Тип запослења (на данашњи дан) 


 Општина становања лица 


Добровољно додатно ПИО


Овај шаблон дефинише податке о добровољном додатном ПИО. Подржане су обе постојеће варијанте 
за добровољно ПИО.


Поља која се попуњавају у табели подаци о добровољном додатном ПИО су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив ПИО, штампа се на обрачунском листићу. 


 Тип добровољног ПИО. Може да буде: 


o   Уплаћује послодавац


o   Обуставља се из зараде запосленог.


 Увећај бруто зараду за порез и доприносе. Ова опција се може означити само код 
доборовољног ПИО које уплаћује послодавац. Ако је износ овог ПИО већи од законског 
неопорезивог износа, део који је изнад се третира као неновчано примање на које се плаћају 


1.2.6.6.1 Лица за која се плаћају доприноси коморама


1.2.6.7 Добровољно додатно ПИО
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порез и доприноси. Очигледно, при константној бруто заради, повећање основице пореза и 
доприноса би смањило нето плату. Ако је ова опција означена, у обрачуну се креира бонус на 
зараду који компензује умањење нето плате тако да нето плата остаје иста. 


 Преузима се. Да ли се добровољно ПИО узима у обзир у обрачуну који је аконтација, који је 
коначни или увек. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Износ. Износ добровољног додатног ПИО. 


 Активан. Да ли се ПИО узима у обзир у обрачуну. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


Ако је у питању добровољно додатно ПИО које уплаћује послодавац, вирман ће се креирати у листи 
вирмана за уплату пореза и доприноса. Ако није унет рачун примаоца, вирман се неће ни креирати.


Ако је у питању добровољно додатно ПИО које се обуставља од зараде запослених, вирман ће се 
креирати међу вирманима за обуставе.


Добровољно додатно ПИО се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Добровољно додатно ПИО у 
оквиру обрачуна (Section 1.2.7.8). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Dobrovoljno_dodatno_pio_u_obracunu)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се добровољно 
додатно ПИО аутоматски преузима.


Добровољно додатно ПИО постоје код обрачуна зарада и боловања.


Напомена: доприноси које тренутно нису активни су исписани блеђим текстом. 


 


Остала неновчана примања


Шаблон за остала неновчана примања омогућава рад са примањима која нису директно новчана, али 
увећавају пореску и основицу доприноса. У оваква примања нпр. спадају:


 Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе. 


 Коришћење службеног мобилног телефона у приватне сврхе. 


 Исхрана у току радног времена коју обезбеђује предузеће. 


 Храна и друге потрепштине добијене од предузећа за кућну употребу. 


 Изнајмљивање стана које плаћа предузеће. 


1.2.6.8 Остала неновчана примања
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Поља која се попуњавају у табели остала неновчана примања су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица), опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив примања, штампа се на обрачунском листићу. 


 Износ. Новчани износ осталог примања. Важно је приметити да се овде уноси тачан износ 
неновчаног примања и да нема потреба за брутирањем тог износа. 


 Увећај бруто зараду за порез и доприносе. Очигледно, при константној бруто заради, повећање 
основице пореза и доприноса, услед постојања неновчаног примања, би смањило нето плату. Ако је 
ова опција означена, у обрачуну се креира бонус на зараду који компензује умањење нето плате 
тако да нето плата остаје иста. Дакле, код нето обрачуна је препоручљиво означити ову опцију. 


Неновчано примање се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Остала неновчана примања у 
оквиру обрачуна (Section 1.2.7.9). 


Подешавање (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Ostala_nenovcana_primanja_u_obracunu)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се неновчано 
примање аутоматски преузима.


Остала неновчана примања постоје код обрачуна зарада и уговора о делу.


 


Бонуси


Увећања (умањења) на зараде, било задата у бруто било у нето износу се могу унети у овој опцији.


Поља која се попуњавају у табели бонуси су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив бонуса, штампа се на обрачунском листићу. 


 Девизни. Уколико је бонус исказан у девизама, потребно је то назначити у овом пољу. 


 Валута. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује у којој валути је дата обустава. 


 Који курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава 
(куповни, средњи или продајни). 


1.2.6.9 Бонуси
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 Курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност бонуса у страној 
валути. 


Бруто/нето (да ли је бонус задат у бруто или нето износу). 
Бруто износ. Ако је у питању бруто бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов 
динарски износ. Могуће је унети и негативан износ. 
Нето износ. Ако је у питању нето бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов динарски 
износ. Могуће је унети и негативан износ. 
Датум почетка и датум завршетка. Када се бонус преузима у обрачун, датум обрачуна мора да буде 
између ова два датума. Ако датум завршетка није дефинисан, сматра се да бонус увек постоји. 
Напомена. Слободан текст. 


Бонус се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Бонуси у оквиру обрачуна 
(Section 1.2.7.10). 


Подешавање (ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Bonusi_u_okviru_obracuna)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се бонуси 
аутоматски преузимају.


Бонуси постоје код већине врста обрачуна зарада.


 


Учинак


У шаблону за учинак се дефинише процентуално увећање (умањење) зараде лица у неком периоду.


Поља која се попуњавају у табели учинак су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица) опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Основ учинка. Одређује на основу чега се рачуна учинак. Може бити: 


o   Део зараде из рада. Основ учинка је редован рад + увећања за рад (прековремени, ноћни рад) + 
минули рад.


o   Укупна зарада. Основ учинка је редован рад + увећања за рад (прековремени, ноћни рад) + 
накнаде (боловање, годишњи одмор) + минули рад.


o   Основна зарада. Основ учинка је уговорена зарада.


 Назив. Назив се појављује на обрачунском листићу и рекапитулацији. 


 Проценат учинка. Проценат може да буде негативан. 


 Датум почетка и датум завршетка. Када се учинак преузима у обрачун, датум обрачуна мора да 
буде између ова два датума. Ако датум завршетка није дефинисан, сматра се да учинак увек 
постоји. 


 Напомена. Слободан текст. 


Поље „Подразумевани основ учинка“ омогућава кориснику да унесе основ учинка који ће му се 


1.2.6.10 Учинак
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појавити код уноса новог реда.


Учинак се може појавити у обрачуну на један од два начина:


 Аутоматски чим се унесе лице у обрачун. 


 Преузимањем из шаблона. Процедура је описана у поглављу Учинак у оквиру обрачуна 
(Section 1.2.7.11). 


Подешавање (ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Ucinak_u_okviru_obracuna)
"Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица" дефинише у којим обрачунима се увећање 
аутоматски преузима.


Шаблон учинка се може преузети само у обрачун зарада, али не у једноставне обрачуне на основу нето 
и на основу бруто.


 


1.2.7.1  Нови обрачун


У оквиру ове опције се појављује могућност избора врсте обрачуна са којим желимо да радимо. Детаљан 
опис различитих врста обрачуна дат је у поглављу Обрачуни (Section 1.2.15). Када изаберемо 
жељени обрачун, отвориће се форма за рад са њиме.


Напомена: Уколико је из било ког разлога неопходно вратити се на стари изглед обрачуна, то се може 
урадити у подешавањима (ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html).


У горњем левом углу је исписан статус обрачуна. Може да буде:


 Нов – ово је статус обрачуна који је креиран, али још није сачуван. У нормалном раду обрачун је 
јако кратко у овом статусу. 


 У изради – обрачун је сачуван, али није проглашен исплаћеним. 


 Исплаћен – обрачун се не може мењати. Такође, не може се брисати. 


Следеће дугме мења назив (прогласи исплаћеним, врати у израду) у зависности од статуса и 
притисак на њега мења исти.


Напомена: Одговарајуће подешавање (ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html)
дефинише да ли се једном исплаћен обрачун може вратити у израду.


Дугме додај аконтацију (раздвој аконтацију) повезује обрачун са његовом аконтацијом или брише 
повезивање за том аконтацијом. Рад са аконтацијама описан је у поглављу Рад са кумулацијама и 
аконтацијама (Section 1.2.7.1). Ова опција постоји само код обрачуна зарада, боловања и накнада 
трошкова.


Притисак на дугме избриши брише обрачун.


Дугме сачувај чува промене.


Креирање налога за књижење, било у модулу за финансијско књиговодство, било у облику датотека, се 
постиже помоћу дугмета прокњижи. Опис књижења је дат у поглављу Књижење обрачуна 


1.2.7 Нови обрачун
 


Тотал 24







(Section 1.2.7.2).


Штампај отвара листу извештаја коју је могуће штампати из обрачуна. Извештаји су детаљно описани 
у поглављу Извештаји (Section 1.2.7.12).


У заглављу обрачуна се налазе следећа поља:


 Број обрачуна додељује систем и корисник га не може мењати. 


 Рачунај тромесечни просек одређује како се одређује цена сата накнаде: 


o   Неозначено – цена сата накнаде је једнака цени сата рада увећана за коефицијент минулог рада.


o   Означено – цена сата накнаде се одређује на основу тромесечног просека. Који све делови зараде 
улазе у тромесечни просек се може одредити у подешавањима (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Izvestaji). Ако је потребан детаљан извештај на 
који се начин дошло до износа просека, то се може урадити преко опције Зараде и накнаде →
Калкулатор просека за накнаде (Section 1.2.11).
Уколико се не може израчунати тромесечни просек, за цену сата накнаде се узима цена рада 
увећана за коефицијент минулог рада.


Ова опција постоји само код обрачуна зарада који имају у себи и сате накнада.


 Коначни обрачун означава да ли је у питању последња исплата за месец за који се плаћа 
зарада (накнада). Ова опција постоји само код обрачуна зарада, боловања и накнада трошкова. 


 Ако је обрачун означен као само за просек, сматра се да он није ни исплаћен већ да служи 
само за опис зараде коју би породиља остварила док је на боловању (одсуству), јер та зарада 
неопходна за рачунање месечних усклађивања. Процедура рачунања накнаде за породиљско 
одсуство описана је у поглављу Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства 
(Section 1.2.13). Ова опција постоји само код обрачуна зарада. 


 Редни број исплате означава број исплате за месец у коме се плаћа зарада (накнада). Ова 
опција постоји само код обрачуна зарада. 


 Спољни број је слободан текст у који се може уписати интерна ознака обрачуна. Треба 
приметити да се обрачуни могу претраживати (Section 1.2.8) по спољном броју. 


 Датум исплате означава дан на који се врши исплата обрачуна. Овај датум одређује да ли 
обрачун улази у ППП пријаву за одговарајућу годину. 


 Датум обрачуна означава дан за који се рачуна обрачун.
Ово поље има огроман утицај на обрачун зарада и боловања, јер одређује до ког датума у 
месецу се рачуна зарада. Такође, на основу овог поља се одређује да ли обрачун улази у М4 
пријаву за одговарајућу годину. Ако је укључена одговарајућа опција у подешавањима програм, 
на основу датума, обрачуна рачуна: 


o   Фонд сати у месецу – број радних сати у месецу обрачуна. Радне сате по дану у недељи 
дефинишемо у опцији радно време (Section 1.2.5).


o   Фонд сати у обрачуну – број радних сати од првог у месецу до (укључујући и) датума обрачуна.


o   Број сати рада и накнада лица у обрачуну – рачуна се на основу података о одсуствима 
(Section 1.2.3), празницима (Section 1.2.4) и радном времену (Section 1.2.5) од првог у 
месецу до (укључујући и) датума обрачуна.


Важно је приметити да се код обрачуна зарада и боловања, променом датума обрачуна, врши и 
прерачунавање свих сати у обрачуну што би преписало евентуално ручно унете корекције. ПС.ИТ 
препоручује да се код рада са зарадама и боловањима прво унесе вредност овог поља.


Такође, ово поље се исписује у оквиру описа обрачуна у форми за отварање обрачуна.


 Врста ауторског дела одређује који се коефицијент нормираних трошкова узима код 
рачунања ауторског уговора. Ово поље постоји само код обрачуна ауторског уговора. 


 У поље опис се уноси слободан текст. Ово поље се исписује у оквиру описа обрачуна у форми 
за отварање обрачуна и представља део назива обрачуна. 


 Поље заокружен одређује да ли се израчунати износи сваког пореза и доприноса код сваког 
лица заокружују на динар. ПС.ИТ препоручује да је ово поље увек означено, јер је програм 
прилагођен раду за заокруженим обрасцима. Ако се због заокруживања појави примедба да је 
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код обрачуна на коме се налази већи број лица укупан износ пореза (доприноса) различит од 
пореске основице (основице доприноса) помноженој са стопом пореза (доприноса), то се може 
превазићи коришћењем процедуре описане у поглављу Прилагођавање износа пореза и 
доприноса ОПЈ и ОД обрасцима (Section 1.2.7.13.2). 


Поља на форми која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног лица су:


 Шифра – приказује само ставке лица чија шифра почиње са текстом у овом пољу. 


 Име – приказује само ставке лица чије име и презиме садржи текст у овом пољу. 


 Организациона јединица – приказује само ставке лица чија је организациона јединица. 


 Формула (напредна опција) – ова опција служи за техничку подршку и не би је требало 
користити у редовном раду. 


У табели ставке обрачуна се налазе подаци о заради (накнади, боловању…) одговарајућег лица. 
Најзначајније колоне су:


 Редни број. 


 Шифра - уносом у ову колону се попуњава и колона лице. Треба приметити да се шифра може 
унети и преко филтера за избор лица (притиском на тастер F9 или на дугме у пољу шифра),с 
опис филтера за избор лица дат је у поглављу Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Организациона јединица – ово је последња колона у табели. Унета вредност у овој колони 
дефинише за коју организациону јединицу је повезана ставка. Иницијална вредност у овој 
колони се добија на основу података из шифарника Лица и организационе јединице 
(Section 1.2.2). 


Остале колоне зависе од врсте обрачуна. Постоје три основна типа колона:


 Колона за унос – ова колона је у активном реду светло плава. У њу уносе вредности 
одговарајућих података 


 Колона која је само за читање – ова колона је у активном реду тамно плава. Вредност ове 
колоне се аутоматски израчунава на основу вредности других колона и вредности унетих у 
заглављу или параметрима обрачуна. 


 Израчуната колона у коју се може уписивати – ова колона је у активном реду светло плава са 
оквиром. Иницијална вредност ове колоне се аутоматски израчунава на основу вредности 
других колона и вредности унетих у заглављу или параметрима обрачуна, али се она може 
накнадно мењати. Треба приметити да се ручно уписана вредност у овакву колону може 
избрисати ако се мењају подаци у заглављу обрачуна, параметрима обрачуна или колонама 
обрачуна које су лево од дате колоне. 


Код прегледа и уноса података преко табеле ставке обрачуна у доњем делу форме (статусној линији) 
се може видети неколико информација:


 Шифре, име лица и назив поља у табели које је тренутно активно. 


 Тренутни износ бруто и нето зараде (накнаде, боловања…). 


 Евентуална упозорења. 


Уколико програм детектује да постоје неке неправилности у ставци обрачуна (нпр. нето износ је мањи 
од нуле) он ће исписати одговарајуће упозорење. Такође, овакве ставке ће бити обојене у жуту боју ако 
курсор није у тој ставци. Корисник треба да прегледа упозорења и да одлучи да ли да их игнорише или 
не.


Уколико дође до грешке у рачунању, ставка у којој је грешка ће се офарбати у црвено. У нормалном 
раду ово не би требало да се дешава.


Картица обуставе – износ отвара форму за рад са обуставама задатим као у оквиру обрачуна. Опција 
је описана у поглављу Обуставе – износ у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.4). Ова опција не 
постоји код свих врста обрачуна.


Картица обуставе – проценат отвара форму за рад са обуставама задатим као у проценат обрачуна. 
Опција је описана у поглављу Обуставе – проценат у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.5). Ова 
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опција не постоји код свих врста обрачуна.


Картица кредити отвара форму за рад са кредитима у оквиру обрачуна. Опција је описана у поглављу 
Кредити – износ у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.6). Ова опција не постоји код свих врста 
обрачуна.


Картица добровољно додатно ПИО отвара форму за рад са додатним ПИО у оквиру обрачуна. 
Опција је описана у поглављу Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.8). 
Ова опција не постоји код свих врста обрачуна.


Картица бонуси отварају форму за нето и бруто увећањима (умањењима) у оквиру обрачуна. Опција је 
описана у поглављу Бонуси у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.10). Ова опција не постоји код свих 
врста обрачуна.


Картица учинак отвара форму за рад са процентуалним увећањима (умањењима) у оквиру обрачуна. 
Опција је описана у поглављу Учинак у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.11). Ова опција не постоји 
код свих врста обрачуна.


Картица остала примања отварају форму за рад са неновчаним примањима у оквиру обрачуна. 
Опција је описана у поглављу Остала неновчана примања у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.9). 
Ова опција не постоји код свих врста обрачуна.


Картица доприноси коморама отвара форму за рад са доприносима коморама у оквиру обрачуна. 
Опција је описана у поглављу Доприноси коморама у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.7). Ова 
опција не постоји код свих врста обрачуна.


У табелу параметри обрачуна се уносе вредности које су заједничке за цео обрачун. Вредност ових 
параметара има утицаја на ставке обрачуна.


Дугме додатне операције отвара приступ додатним операцијама. Опис је дат у поглављу Додатне 
опције (Section 1.2.7.13).


Ради прегледности, у обрачуну се не приказују све колоне и вредности у њима. Ниво детаља приказа се 
подешава помоћу дугмади сакупи и прошири.


Опција додај сва лица у ставке обрачуна додаје сва лица која су тренутно у радном односу. Ова опција 
постоји само код обрачуна зарада.


У подсекцији за ову исплату се налазе:


 Нето – исписује укупан нето у овој исплати (ако постоји аконтација то је разлика нето зараде у 
коначном и аконтацији). Треба приметити да у од овог нето износа нису одузете евентуалне 
обуставе. 


 Бруто – исписује укупан бруто у овој исплати (ако постоји аконтација то је разлика бруто 
зараде у коначном и аконтацији). 


 Укупно – исписује укупну суму које је неопходна за исплату обрачуна. 


 


Рад са кумулацијама и аконтацијама


Програм подржава више исплата зараде (накнаде трошкова, боловања) током месеца. Неопходно је 
приметити да, ако постоји више исплата, каснија исплата треба да садржи укупне износе, а не разлику 
између две исплате. Због тога је неопходно да се сви елементи, који постоје у аконтацији а који утичу на 
висину зараде, понове и на коначном обрачуну. То су:


 Доприноси коморама, 


 Добровољно додатно ПИО, 


 Остала неновчана примања, 


 Бонуси, 


 Учинак. 


1.2.7.1 Рад са кумулацијама и аконтацијама
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Код израде аконтационог обрачуна треба водити рачуна да не буде означено поље коначни обрачун. 
Ако постоји параметар обрачуна фонд сати обрачуна у њему треба да се унесе број сати за који се ради 
обрачун. Ово се најлакше постиже подешавањем поља датум обрачуна.


Када се ради коначни обрачун, у њега се уноси зарада за цео месец и параметар фонд сати обрачуна би 
требало да буде једнак параметру фонд сати месеца (ако постоје). Такође, потребно је унети 
одговарајућу вредност у поље редни број исплате. Након тога, притиском на дугме додај 
аконтацију се бира обрачун са којим се жели кумулирати.


Приликом кумулирања, програм врши провере и боји у жуто редове код којих примети неправилности. 
Постављањем курсора било где у тај ред се у доњем делу обрачуна може видети узрок упозорења. 
Типична упозорења која могу да настану код кумулације су:


 Нето за исплату је мањи од нуле. Треба проверити да не постоје превелике обуставе, или да ли 
је на неки начин код лица укупна зарада мања него у аконтацији. 


 Пореска основица је мања од нуле. Треба проверити да ли је неопрезив део у коначном 
обрачуну мањи од неопорезивог дела у аконтацији. 


 Основица доприноса мања од нуле. Вероватно је укупна зарада мања од зараде у аконтацији. 


Аконтациони обрачун се, после кумулирања, пребацује у статус исплаћен (ако већ није био у овом 
стадијуму) и не може се мењати.


Веза између кумулације и аконтације се раскида притиском на дугме раздвој аконтацију.


Програм подржава неограничан број исплата током месеца, само увек треба водити рачуна да следећи 
обрачун у низу садржи најмање све што и претходни.


 


Књижење обрачуна


Избором опције за књижење, отвара се прозор за избор шеме за књижење.


Шема одређује која шема за књижење се користи. Треба приметити да се код већине обрачуна може 
бирати између шема по МРС-у и шема за буџетске кориснике. Такође, ако је за корисника рађена 
посебна шема, она ће се појавити у избору.


Направи аналитику трошкова по организационим јединицама означава да ли ставке налога 
на контима трошкова имају аналитике по организационим јединицама. Колона организационе 
јединица у ставци обрачуна одређује припадност. За више информација треба погледати поглавље 
Лица и организационе јединице (Section 1.2.2).


1.2.7.2 Књижење обрачуна
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Направи аналитику трошкова по лицима (пословним партнерима) означава да ли ставке 
налога на контима трошкова имају аналитике по пословним партнерима. Треба приметити да су сва 
лица истовремено и пословни партнери.


Тип књижења одређује на који ће се начин генерисати налог за књижење. Може да буде:


 Креирај налог за књижење у програму Конто – отвара нови налог за књижење у модулу за 
финансијско књиговодство едиције МПП. Да би ова опција постојала, неопходно је да имате 
инсталиран овај модул. 


 Извези налог за књижење у XML формату – креира документ у XML формату са свим 
подацима из налога који се може сачувати на диск. Овај документ се касније, и на другом 
рачунару, може учитати у модул за финансијско књиговодство едиције МПП. 


 Извези налог за књижење у Excel формату – креира документ у Excel формату са свим 
подацима из налога који се може сачувати на диск. Треба приметити да формат у који се 
извози није класична бинарна датотека, већ такозвани XML like Excel, због чега се приликом 
отварања овако креиране датотеке у Excel 2007 програму може појавити упозорење. 


Уколико је за корисника урађен посебан тип књижења, и он ће се појавити у овој листи.


Алгоритам за књижење је напредна опција и користи се само код корисника за које је прављен 
специфични алгоритам.


 


Уговорена зарада у оквиру обрачуна


Овде се уносе подаци о уговореној заради лица. Приликом преузимања, било аутоматског, било када се 
притисне дугме Преузми из шаблона преузимају се сви подаци о зарадама који важе током месеца 
обрачуна.


Подаци који се попуњавају у оквиру табеле уговорена зарада су:


Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу Избор 
лица (Section 1.2.1.2). 


 Датум од - од када важи уговорена зарада. 


 Датум до - до када важи уговорена зарада. Ако није унет, сматра се да важи до даљњег. 


 Зарада се рачуна преко - начин обрачуна зараде. Опције су: 


 Коефицијента. Коефицијент се у обрачуну множи са основом за коефицијент који се налази у 
параметрима обрачуна. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у следеће колоне: 


 Коефицијент - вредност коефицијента. 


 Додатни коефицијент - вредност додатног коефицијента. 


 Укупни коефицијент - израчунава се аутоматски. 


 Износа. Зарада је задата преко износа. Када је ова опција изабрана, могуће је унети податке у 
следеће колоне: 


 Зарада је дефинисана за - за који период се се уноси зарада. Могуће вредности су сат, дан и 
месец. 


 Износ зараде - износ уговорене зараде у динарима. Уписује се, или аутоматски рачуна ако 
је у питању девизна зарада. 


 Девизна зарада - да ли је зарада уговорена у девизама. Ако је ово поље означено, могуће је 
унети податке у следеће колоне: 


 Валута. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује у којој валути је дата зарада. 


 Који курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује по ком курсу се 
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обрачунава (куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је зарада исказана у девизама, приказује вредност зараде у 
страној валути. 


 Напомена - произвољна напомена. 


Унета зарада се третира као бруто или нето зарада зависно од типа обрачуна у који се преузима.


По дефиницији, курс код девизних зарада се аутоматски рачуна на дан обрачуна. Усаглашавање се тим 
курсом се може извршити помоћу команде усагласи са курсем на дан обрачуна.


Уколико је потребно, курс се може везати и за курс на дан исплате помоћу команде усагласи са 
курсем на дан исплате.


 


Обуставе – износ у оквиру обрачуна


У картици обуставе - износ се дефинишу обуставе задате у динарском износу лица у текућем обрачуну.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојеће и преузеће се све обуставе из 
шаблона обустава - износ (Section 1.2.6.2) који задовољавају следеће услове:


 Лице се налази на обрачуну. 


 Датум обрачуна је мањи или једнак датуму краја отплате у шаблону. 


Поља која се попуњавају у табели обустава – износ су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив обуставе, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Девизни. Уколико је обустава исказана у девизама, потребно је то назначити у овом пољу. 


 Валута. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује у којој валути је дата обустава. 


 Који курс. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава 
(куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је обустава исказана у девизама, приказује вредност обуставе у страној 
валути. 


 Износ. Динарски износ обуставе. 


 Умањење зарада (јавна предузећа). Да ли је у питању обустава која је последица примене Закона о 
смањењу зарада у државној управи и јавним предузећима (поглавља Усклађивање са просеком 
у државној управи и јавном сектору (Section 1.2.7.13.4) и Јавна предузећа и државна 
администрација (ms-
its:help_cp.chm::/Javna_preduz_i_drz_adm.html#Uskladj_sa_prosekom_u_drzavnoj_upravi)


Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 
Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 
Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 
Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 
Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 
Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Обуставе које имају идентична следећа поља:


 прималац, 
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 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


имају могућност да се групно штампају. Више информација се може наћи у поглављу Вирмани за 
обуставе (Section 1.2.7.12.3).


Поред обуставе који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократне обуставе који се 
појављују само у текућем обрачуну.


Обуставе – износ постоје код обрачуна зарада, боловања, привремених и повремених послова, као и 
ауторских, уговора о делу и обрачуна члановима управног и надзорног одбора.


Код обрачуна накнаде трошкова и стипендија, кредита, хранарина, обуставе постоје само као подршка 
за примену Закона о смањењу зарада у државној управи и јавним предузећима.


 


Обуставе – проценат у оквиру обрачуна


У картици обуставе - проценат се дефинишу обуставе задате као проценат од нето/бруто зараде.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојеће и преузеће се све обуставе из 
шаблона обустава - проценат (Section 1.2.6.3) који задовољавају следеће услове:


 Лице се налази на обрачуну. 


 Датум обрачуна је мањи или једнак и датуму краја отплате у шаблону. 


Поља која се попуњавају у табели обуставе – проценат су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица), опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив обуставе, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Проценат. Проценат од бруто/нето зараде који се обуставља. Треба имати у виду да се у овом 
пољу уноси проценат као број, тј. нпр. 22% се уноси као 22 а не као 0,22. 


 Износ. Прерачунати износ обуставе. Не може се мењати. 


 Рачуна се на. Да ли се рачуна као проценат од нето или бруто зараде. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу.  


Такође, преузеће се групне обуставе - проценат (Section 1.2.6.4) које задовољавају следеће услове:


 Датум обрачуна је мањи или једнак и датуму краја отплате у шаблону. 


 Обустава је дефинисана да важи за сва лица или се лице налази у списку оних за које је 
дефинисана обустава. 


Важно је приметити да се износ обуставе рачуна у односу на суме у тренутној исплати. То значи да ако 
имамо аконтацију и коначни обрачун, код коначног обрачуна се износ обуставе рачуна као проценат 
разлике између зараде у коначном обрачуну и зараде у аконтацији. Због тога је препоручљиво имати 
ове обуставе и у коначном обрачуну и у аконтацији.
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Обуставе које имају идентична следећа поља:


 прималац, 


 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


имају могућност да се групно штампају. Више информација се може наћи у поглављу Вирмани за 
обуставе (Section 1.2.7.12.3).


Поред обустава који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократне обуставе које се 
појављују само у текућем обрачуну.


Обуставе – проценат постоје код обрачуна зарада, боловања, привремених и повремених послова, као и 
ауторских, уговора о делу и обрачуна члановима управног и надзорног одбора.


Код обрачуна накнаде трошкова и стипендија, кредита, хранарина, обуставе постоје само као подршка 
за примену Закона о смањењу зарада у државној управи и јавним предузећима.


 


Кредити – износ у оквиру обрачуна


Списак свих кредита који се налазе у датом обрачуну се види на картици Кредити. Уколико је у 
питању нов обрачун или мењамо постојећи (додајемо ново лице, мењамо податке о кредитима) 
потребно је да преузмемо кредите из шаблона. Кредити се преузимају из шаблона кликом на дугме 
Преузми из шаблона. Приликом преузимања кредита из шаблона, постојећи подаци о кредитима 
везаним за обрачун ће бити обрисани.


Да би се кредит преузео мора да испуњава два услова:


 Лице за које је везан кредит мора да се налази на обрачуну 


 Кредит мора да је активан тј. да није отплаћен . Уколико је број отплаћених рата кредита 
једнак укупном броју рата или уколико је означено да је кредит превремено отплаћен, неће се 
преузети из шаблона. 


Приликом преузимања девизних кредита, за израчунавање динарског износа, користиће се курс за дату 
валуту из курсне листе чији је датум једнак или мањи од датума обрачуна.


Рад са курсним листама је објашњен у поглављу Курсна листа (ms-
its:help_cp.chm::/Kursna_lista.html).


Док смо позиционирани у реду неког кредита, притиском на тастер Ф10 добијамо списак свих обрачуна 
у којима се појављује дати кредит (поглавље Обрачуни у којима је отплаћиван кредит (Section 
1.2.6.5.1)).


Везивање нових кредита за обрачун је могуће само преузимањем кредита из шаблона. Измена кредита 
који су већ везани за обрачун се своди на измену следећих поља:


 Назив. Назив кредита, штампа се на обрачунском листићу. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Девизни. Уколико је кредит исказан у девизама потребно је то назначити у овом пољу. 


 Валута. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује у којој валути је дати кредит. Мења се 
у форми калкулатора која се приказује притиском на тастер Ф4. 


 Који курс. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава рата 
кредита (куповни, средњи или продајни). Мења се у форми калкулатора која се приказује 
притиском на тастер Ф4. 


 Курс. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је кредит исказан у девизама, приказује вредност рате кредита у 
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страној валути. 


 Износ. Вредност рате кредита у динарима. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Осим ових постоје и колоне чије вредности се преузимају из шаблона и не могу се мењати:


 Број рата 


 Претходно отплаћено 


 Број преосталих рата 


Дугме Усагласи са курсом прерачунава девизни износ како би би усклађен са курсом на дан исплате.


Унос кредита у шаблоне објашњен је у поглављу Кредити – износ (Section 1.2.6.5).


 


Доприноси коморама у оквиру обрачуна


У овој картици се уносе подаци о доприносима коморама који се плаћају при исплати текућег обрачуна.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојеће и преузеће се сви доприноси 
коморама из шаблона који су активни. Ако комори постоје придружена лица (означено је поље само за 
поједина лица), преузеће се само она лица која се налазе на обрачуну у том тренутку.


Поља која се попуњавају у форми доприноса коморама су:


 Назив доприноса. Назив доприноса, штампа се на обрачунском листићу и рекапитулацији. 


 Проценат. Проценат од бруто зараде који се уплаћује комори. Треба имати у виду да се у овом 
пољу уноси проценат као број, тј. нпр. 1% се уноси као 1, а не као 0,01. 


 Само за поједина лица. Ако је ова опција означена, допринос се рачуна само за лица која су 
придружена комори. Придруживање лица комори се врши преко форме Лица за која се 
плаћају доприноси коморама (Section 1.2.6.6.1) и која се отвара притиском на тастер 
F10. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману пореза и доприноса у истоименом пољу. 


Доприноси коморама постоје само у обрачунима зарада.


 


1.2.7.7 Доприноси коморама у оквиру обрачуна


1.2.7.7.1 Лица за која се плаћају доприноси коморама
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Лица за која се плаћају доприноси коморама


У овој форми се уносе лица за која се плаћа допринос одговарајућој комори.


Колоне у табели су:


 Шифра лица - ова колона је једина која се може мењати, вредности осталих се преузимају 
аутоматски из евиденције лица. 


 Назив лица 


 ЈМБГ 


 Тип запослења (на данашњи дан) 


 Општина становања лица 


Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна


У картици добровољно ПИО дефинишемо податке о уплати добровољног додатног ПИО у текућем 
обрачуну. Подржане су обе постојеће варијанте за добровољно ПИО.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојећи и преузеће се ПИО из шаблона 
добровољног додатног ПИО (Section 1.2.6.7) за лица која се налазе на обрачуну.


Притисак на дугме додај свим лицима добровољно ПИО на терет послодавца ће отворити 
форму у којој се уноси износ ПИО који ће се доделити свим лицима на обрачуну.


Поља која се попуњавају у табели подаци о добровољном додатном ПИО су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица), опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
3.6.1.2. 


 Назив. Назив ПИО, штампа се на обрачунском листићу. 


 Тип добровољног ПИО. Може да буде: 


o   Уплаћује послодавац


o   Обуставља се из зараде запосленог.


 Увећај бруто зараду за порез и доприносе. Ова опција се може означити само код 
доборовољног ПИО које уплаћује послодавац. Ако је износ овог ПИО већи од законског 
неопорезивог износа, део који је изнад се третира као неновчано примање на које се плаћају 
порез и доприноси. Очигледно, при константној бруто заради, повећање основице пореза и 
доприноса би смањило нето плату. Ако је ова опција означена, у обрачуну се креира бонус на 
зараду који компензује умањење нето плате тако да нето плата остаје иста. 


 Исплатилац. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Износ. Износ добровољног додатног ПИО. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману у истоименом пољу. 


Ако је у питању добровољно додатно ПИО које уплаћује послодавац, вирман ће се креирати у листи 
вирмана за уплату пореза и доприноса. Ако није унет рачун примаоца, вирман се неће ни креирати.


Ако је у питању добровољно додатно ПИО које се обуставља од зараде запослених, вирман ће се 
креирати међу вирманима за обуставе.


Ако постоји више исплата током месеца, добровољно ПИО, које је унето у аконтацији би требало да се 


1.2.7.8 Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна
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понови и у коначном обрачуну, иначе не би имало никакав утицај на укупну зараду запосленог.


Добровољно додатно ПИО постоји код обрачуна зарада и боловања.


 


Остала неновчана примања у оквиру обрачуна


Остала неновчана примања (коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе, исхрана у току радног 
времена коју обезбеђује предузеће…) се уносе у овој картици.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојећи и преузеће се неновчана 
примања из шаблона осталих неновчаних примања (Section 1.2.6.8) за лица која се налазе на 
обрачуну.


Поља која се попуњавају у табели остала неновчана примања су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив примања, штампа се на обрачунском листићу. 


 Износ. Новчани износ примања. Важно је приметити да се овде уноси тачан износ неновчаног 
примања и да нема потреба за брутирањем тог износа. 


 Увећај бруто зараду за порез и доприносе. Очигледно, при константној бруто заради, повећање 
основице пореза и доприноса, услед постојања неновчаног примања, би смањило нето плату. 
Ако је ова опција означена, у обрачуну се креира бонус на зараду који компензује умањење 
нето плате тако да нето плата остаје иста. Дакле, код нето обрачуна је препоручљиво означити 
ову опцију. 


Поред неновчаних примања који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократна 
неновчана примања који се појављују само у текућем обрачуну


Ако постоји више исплата током месеца, неновчано примање који је унето у аконтацију би требало да се 
понови и у коначном обрачуну, иначе не би имало никакав утицај на укупну месечну зараду 
запосленог.


Ако је лице у шифарнику лица означено као странац резидент, порези на остала неновчана примања се 
неће рачунати, до процента прописаног Законом.


Остала неновчана примања постоје код обрачуна зарада и уговора о делу.


 


Бонуси у оквиру обрачуна


Увећања (умањења) зараде у текућем обрачуну, било задата у бруто било у нето износу, се могу унети 
преко ове картице.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојећи и преузеће се сви бонуси из 
шаблона бонуса (Section 1.2.6.9) који задовољавају следеће услове:


 Лице се налази на обрачуну. 


 Датум обрачуна је између датума почетка и датума завршетка у шаблону учинка. 


Поља која се попуњавају у табели бонуси су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Назив. Назив бонуса, штампа се на обрачунском листићу. 


 Девизни. Уколико је бонус исказан у девизама, потребно је то назначити у овом пољу. 


1.2.7.9 Остала неновчана примања у оквиру обрачуна


1.2.7.10 Бонуси у оквиру обрачуна
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 Валута. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује у којој валути је дата обустава. 


 Који курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава 
(куповни, средњи или продајни). 


 Курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност курса. 


 Девизни износ. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност бонуса у страној 
валути. 


 Бруто/нето (да ли је бонус задат у бруто или нето износу). 


 Бруто износ. Ако је у питању бруто бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов 
износ. Могуће је унети и негативан износ. Код нето бонуса овде се исписује његов прерачунати 
бруто износ. 


Нето износ. Ако је у питању нето бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов износ. 
Могуће је унети и негативан износ. Код бруто бонуса овде се исписује његов прерачунати нето износ. 
Напомена. Слободан текст. 


Поред бонуса који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократне бонусе који се 
појављују само у текућем обрачуну


Дугме Усагласи са курсом на дан исплате прерачунава девизни износ како би би усклађен са 
курсом на дан исплате.


Дугме Усагласи са курсом на дан обрачуна прерачунава девизни износ како би би усклађен са 
курсом на дан обрачуна.


Ако постоји више исплата током месеца, бонус, који је унет у аконтацији, би требало да се понови и у 
коначном обрачуну, иначе не би имао никакав утицај на укупну месечну зараду запосленог.


Треба приметити да, због ефеката заокруживања пореза и доприноса, може да се догоди да бонуси 
задати у нето износу утичу на плату са динар или два разлике у односу на унети износ. Нпр. ако је задат 
бонус од 5000 динара нето, може да се догоди да он увећа плату за 4999 или 5001 динар.


Такође, на обрачунском листићу и рекапитулацији се као бонуси третирају и увећања зараде која могу 
настати ако је означена опција увећај бруто зараду за порез и доприносе код осталих 
неновчаних примања (Section 1.2.7.9) или добровољног додатног ПИО (Section 1.2.7.8).


Бонуси постоје у обрачунима зарада, али не и у једноставним обрачунима на основу нето и на основу 
бруто.


 


Учинак у оквиру обрачуна


У картици учинак се дефинише процентуално увећање (умањење) зараде лица у текућем обрачуну.


Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојећи и преузеће се сви учинци из 
шаблона учинка (Section 1.2.6.10) који задовољавају следеће услове:


 Лице се налази на обрачуну. 


 Датум обрачуна је између датума почетка и датума завршетка у шаблону учинка. 


Поља која се попуњавају у форми учинка су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу 
Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Основ учинка. Одређује на основу чега се рачуна учинак. Може бити: 


o   Део зараде из рада. Основ учинка је редован рад + увећања за рад (прековремени, ноћни рад) + 
минули рад.


o   Укупна зарада. Основ учинка је редован рад + увећања за рад (прековремени, ноћни рад) + 
накнаде (боловање, годишњи одмор) + минули рад.


1.2.7.11 Учинак у оквиру обрачуна
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o   Основна зарада. Основ учинка је уговорена зарада.


 Назив. Назив се појављује на обрачунском листићу и рекапитулацији. 


 Проценат учинка. Проценат може да буде негативан. 


 Износ. Прерачунати износ учинка. Не може се мењати. 


 Напомена. Слободан текст. 


Поред учинака који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократне учинке који се 
појављују само у текућем обрачуну. Опција „Подразумевани основ учинка“ омогућава кориснику да 
унесе основ учинка који ће му се појавити код уноса новог реда.


Ако постоји више исплата током месеца, учинак који је унет у аконтацији би требало да се понови и у 
коначном обрачуну, иначе не би имао никакав утицај на укупну месечну зараду запосленог.


Картица учинак постоји у обрачунима зарада али не и у једноставним обрачунима на основу нето и на 
основу бруто.


 


Извештаји


Напомена: Извештаји се могу штампати без отварања обрачуна из опција отвори обрачун (Section 
1.2.8) и групно штампање извештаја (Section 1.2.10.4).


Притиском на дугме штампај у форми новог обрачуна отвара се секција која је подељена у више 
подсекција. Свака подсекција представља један извештај. Постоје две заједничке опције за све 
извештаје. То су:


 Датум исплате.
Када је означена ова опција, датум исплате се штампа на извештајима на за то предвиђеним 
местима. 


 Користи податке из тренутка када је обрачун проглашен важећим.
Ову опцију је могуће користити тек када је обрачун проглашен исплаћеним. Када је означена 
опција користе се подаци из свих значајних шифарника (лица, предузећа, банке…) који су били 
актуелни у тренутку проглашења обрачуна важећим. 


Вирмани за нето зараду


Генерише вирмане за исплату нето износа зараде или накнаде.


У листи Тип штампе се налазе следеће опције:


1.2.7.12 Извештаји


1.2.7.12.1 Вирмани за нето зараду
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 А4. Штампа вирмане на чистом листу папира формата А4 


 German Standard Fanfold. Омогућава штампање на матричном штампачу, на готовом обрасцу 
који се може купити у књижари. Формат обрасца је German Standard Fanfold. Обавезно 
проверите да ли у подешавањима штампача стоји да штампа на овом формату папира. 


 Листа вирмана. Штампа преглед вирмана. 


На вирману ће бити одштампана ознака хитно уколико означите опцију хитно.


Када је означена опција групни вирман, биће одштампан групни вирман за банке код којих је 
означен групни вирман у форми из менија Систем → Банке, описан у одељку Банке (ms-
its:help_cp.chm::/Banke.html).


Рачун дужника је листа жиро рачуна предузећа који су унети у форми шифарника предузећа (Систем 
→ Предузећа), описаној у одељку Предузећа (ms-its:help_cp.chm::/Preduzeca.html). Из листе се 
бира рачун предузећа са кога ће се вршити пренос средстава.


У поље за место пријема је уписано место предузећа. Ако има потребе, може да се упише неко друго 
место, које ће бити штампано у вирману на за то прописаном месту.


Означавањем опције заокружи вирман на цео износ, програм аутоматски врши заокруживање и 
тај заокружени износ штампа на вирману.


Постоји могућност да се не штампа име лица на вирману који није групни. Потребно је да се не означи 
опција штампај име лица на вирману. У том случају ће и на вирману за појединачно лице да се 
штампа назив банке.


У поље сврха исплате је, у зависности од врсте обрачуна, уписан предефинисан текст који је могуће 
изменити.


Упоље шифра плаћања је, у зависности од врсте обрачуна, уписан предефинисан број који је могуће 
изменити.


Подсекција Подаци за буџетске кориснике, је активна уколико је предузеће означено као буџетски 
корисник. Ова подсекција садржи поља:


 Подекономска класификација
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Извор финансирања
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Раздвој цртицама
Раздваја цртицама делове позива на број задужења који се генерише ако је предузеће буџетски 
корисник. 


Ако је означена опција упиши спољни број обрачуна у позив на број задужења, онда се спољни 
број обрачуна (текст који корисник може слободно да уноси код израде обрачуна) уноси у позив на број 
задужења на вирману ради лакшег књижења извода. Уколико се позива на број задужења већ користи 
(нпр. код буџетских корисника), онда ову опцију није могуће означити.


Треба приметити да програм не врши контролу карактера који су уписани у позива на број задужења, 
тако да се може догодити да банке одбију вирмане који имају недозвољене карактере (нпр. 07/09 не би 
прошло контролу док би 0709 прошло).


Дугме извоз вирмана у програме за платни промет омогућава извоз вирмана у неки од програма 
за електронско банкарство. Ово дугме је видљиво само ако је на рачунару инсталиран „Салдо – модул за 
платни промет“.


Ако обрачун није у статусу исплаћен, онда ће на штампи вирмана бити исписана одговарајућа порука 
која онемогућава да се одштампани вирмани предају у банци, а и неће бити могуће извести вирмане у 
неки од програма за електронско банкарство.
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Вирмани за порез и доприносе


Генерише вирмане за уплату пореза и доприноса.


На вирману ће бити одштампана ознака хитно уколико означите опцију хитно.


У листи Тип штампе се налазе следеће опције:


 А4. Штампа вирмане на чистом листу папира формата А4 


 German Standard Fanfold. Омогућава штампање на матричном штампачу, на готовом обрасцу 
који се може купити у књижари. Формат обрасца је German Standard Fanfold. Обавезно 
проверите да ли у подешавањима штампача стоји да штампа на овом формату папира. 


 Листа вирмана. Штампа преглед вирмана. 


Рачун дужника је листа жиро рачуна предузећа који су унети у форми шифарника предузећа (ms-
its:help_cp.chm::/Preduzeca.html) (Систем → Предузећа). Из листе се бира рачун предузећа са кога 
ће се вршити пренос средстава.


У поље за место пријема је уписано место предузећа. Ако има потребе, може да се упише неко друго 
место, које ће бити штампано у вирману на за то прописаном месту.


Подсекција Подаци за буџетске кориснике, је активна уколико је предузеће означено као буџетски 
корисник. Ова подсекција садржи поља:


 Подекономска класификација
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Извор финансирања
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Раздвој цртицама
Раздваја цртицама делове позива на број задужења који се генерише ако је предузеће буџетски 
корисник. 


У подсекцији допринос за ПИО усмери према, се налазе опције за усмеравање доприноса према:


 седишту предузећа – цео износ доприноса за ПИО се усмерава на општину седишта предузећа 
(препоручено) 


 седишту организационе јединице - износ доприноса за ПИО се дели на општине седишта 
организационих јединица, у складу са тиме које је лице придружено којој организационој 
јединици. За више информација о организационим јединицама погледати поглавља 
Организационе јединице (ms-its:help_cp.chm::/Organizacione_jedinice.html) и 
Лица и организационе јединице (Section 1.2.2). 


Ако је означена опција упиши спољни број обрачуна у позив на број задужења, онда се спољни 
број обрачуна (текст који корисник може слободно да уноси код израде обрачуна) уноси у позив на број 
задужења на вирману ради лакшег књижења извода. Уколико се позива на број задужења већ користи 
(нпр. код буџетских корисника), онда ову опцију није могуће означити.


Треба приметити да програм не врши контролу карактера који су уписани у позива на број задужења, 
тако да се може догодити да банке одбију вирмане који имају недозвољене карактере (нпр. 07/09 не би 
прошло контролу док би 0709 прошло).


1.2.7.12.2 Вирмани за порез и доприносе
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Подсекција допринос за здравствено усмери према означава се да ли ће доприноси бити 
усмерени према:


 седишту предузећа. Допринос се, у складу са важећим прописима, усмерава на: 


o   општину седишта послодавца ако је запослени на истој филијали фонда здравственог на којој је 
и седиште послодавца или


o    на општину запосленог ако запослени није на истој филијали фонда здравственог на којој је 
седиште послодавца.


 седишту организационе јединице. Допринос се усмерава на: 


o   општину седишта организационе једнице ако је запослени на истој филијали фонда 
здравственог на којој је и седиште организационе јединице или


o    на општину запосленог ако запослени није на истој филијали фонда здравственог на којој је 
седиште организационе јединице.


Дугме извоз вирмана у програме за платни промет омогућава извоз вирмана у неки од програма 
за електронско банкарство. Ово дугме је видљиво само ако је на рачунару инсталиран „Салдо – модул за 
платни промет“.


Ако обрачун није у статусу исплаћен, онда ће на штампи вирмана бити исписана одговарајућа порука 
која онемогућава да се одштампани вирмани предају у банци, а и неће бити могуће извести вирмане у 
неки од програма за електронско банкарство.


Напомена: Код штампе вирмана за уговоре и остале приходе, не виде се опције за расподелу доприноса 
за ПИО и здравствено.


 


Вирмани за обуставе


Генерише вирмане за уплату обустава.


На вирману ће бити одштампана ознака хитно уколико означите опцију хитно.


У листи Тип штампе се налазе следеће опције:


 А4. Штампа вирмане на чистом листу папира формата А4 


 German Standard Fanfold. Омогућава штампање на матричном штампачу, на готовом обрасцу 
који се може купити у књижари. Формат обрасца је German Standard Fanfold. Обавезно 
проверите да ли у подешавањима штампача стоји да штампа на овом формату папира. 


 Листа вирмана. Штампа преглед вирмана. 


Рачун дужника је листа жиро рачуна предузећа који су унети у форми шифарника предузећа (ms-
its:help_cp.chm::/Preduzeca.html) (Систем → Предузећа). Из листе се бира рачун предузећа са кога 
ће се вршити пренос средстава.


У поље за место пријема је уписано место предузећа. Ако има потребе може да се упише неко друго 
место, које ће бити штампано у вирману на за то прописаном месту.


Груписање сличних обустава на један вирман се врши означавањем опције групиши сличне 
обуставе на један вирман. Да би се обуставе груписале, морају имати идентична следећа поља:


1.2.7.12.3 Вирмани за обуставе
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 прималац, 


 рачун примаоца, 


 позив на број примаоца, 


 сврха исплате, 


Више информација о обуставама се може наћи у поглављима Обуставе – износ у оквиру обрачуна 
(Section 1.2.7.4), Обуставе – проценат у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.5), Кредити – износ 
у оквиру обрачуна (Section 1.2.7.6) и Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна (Section 
1.2.7.8).


Означавањем опције заокружи вирман на цео износ, програм аутоматски врши заокруживање и 
тај заокружени износ штампа на вирману.


Подсекција Подаци за буџетске кориснике је активна уколико је предузеће означено као буџетски 
корисник. Ова подсекција садржи поља:


 Подекономска класификација
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Извор финансирања
Вредност овог поља је преузета из шифарника предузећа, у случају потребе могуће је 
променити за текућу штампу. 


 Раздвој цртицама
Раздваја цртицама делове позива на број задужења који се генерише ако је предузеће буџетски 
корисник. 


Ако је означена опција упиши спољни број обрачуна у позив на број задужења, онда се спољни 
број обрачуна (текст који корисник може слободно да уноси код израде обрачуна) уноси у позив на број 
задужења на вирману ради лакшег књижења извода. Уколико се позива на број задужења већ користи 
(нпр. код буџетских корисника), онда ову опцију није могуће означити.


Треба приметити да програм не врши контролу карактера који су уписани у позива на број задужења, 
тако да се може догодити да банке одбију вирмане који имају недозвољене карактере (нпр. 07/09 не би 
прошло контролу док би 0709 прошло).


Дугме извоз вирмана у програме за платни промет омогућава извоз вирмана у неки од програма 
за електронско банкарство. Ово дугме је видљиво само ако је на рачунару инсталиран „Салдо – модул за 
платни промет“.


Ако обрачун није у статусу исплаћен онда ће на штампи вирмана бити исписана одговарајућа порука 
која онемогућава да се одштампани вирмани предају у банци, а и неће бити могуће извести вирмане у 
неки од програма за електронско банкарство.


 


ОПЈ


Штампа законом прописани ОПЈ образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


Спецификација уз ОПЈ


1.2.7.12.4 ОПЈ


1.2.7.12.5 Спецификација уз ОПЈ
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Штампа законом прописану спецификацију уз ОПЈ образац.


 


ОД


Штампа законом прописани ОД образац.


Категорија осигураника означава да ли се образац штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности (оснивачи). 


Штампај АОП 53 или веће одређује да ли се штампају АОП већи од 53 (износ доприноса за уплату 
по умањењу за више плаћене доприносе) или та поља остају празна.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


Спецификација уплате здравственог осигурања


Штампа образац на коме је спецификација уплате доприноса за здравствено по општинама.


Категорија осигураника означава да ли се штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности (оснивачи). 


У подсекцији допринос за здравствено усмери према означава се да ли ће доприноси бити 
усмерени према:


 седишту предузећа. Допринос се, у складу са важећим прописима, усмерава на: 


1.2.7.12.6 ОД


1.2.7.12.7 Спецификација уплате здравственог осигурања
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o   општину седишта послодавца ако је запослени на истој филијали фонда здравственог на којој је 
и седиште послодавца или


o   на општину запосленог ако запослени није на истој филијали фонда здравственог на којој је 
седиште послодавца.


 седишту организационе јединице. Допринос се усмерава на: 


o   општину седишта организационе јединце ако је запослени на истој филијали фонда 
здравственог на којој је и седиште организационе јединице или


o   на општину запосленог ако запослени није на истој филијали фонда здравственог на којој је 
седиште организационе јединице.


 


Обрачунски листић


Штампа обрачунске листиће.


Сортирање може да се врши по:


 По шифри. Сортира лица (у оквиру организационе јединице) по шифри лица 


 По називу. Сортира лица (у оквиру организационе јединице) по азбучном реду према почетном 
слову презимена. 


 По нету за исплату. Сортира лица (у оквиру организационе јединице) по опадајућем износу 
нето зараде. 


Организациона једниница:


 Избором опције све организационе јединице, штампаће се обрачунски листићи за сва лица из 
обрачуна. 


 Избором одређене организационе јединице, штампају се само обрачунски листићи за лица из 
те организационе јединице. За више информација о раду са организационим јединицама 
погледајте одељке Организационе јединице (ms-


1.2.7.12.8 Обрачунски листић
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its:help_cp.chm::/Organizacione_jedinice.html) и Лица и организационе јединице 
(Section 1.2.2). 


Означавањем опције штампај потпис се штампа место за потпис лица.


 Листа прикажи следеће делове листића садржи листу различитих делова обрачунског листића 
о+и омогућава кориснику да изабере степен детаљности коришћен код штампе листића. Напомена: 
подсекција прикажи следеће делове не постоји код свих обрачуна.


Уколико обрачун има аконтацију, онда ће се на листићу штампати три колоне:


 Ова исплата. 


 Претходна исплата. 


 Укупно (збир колона ова исплата и претходна исплата). 


 


Обрачунски листић – појединачни


Штампа појединачни обрачунски листић за одабрано лице. Појединачни обрачунски листић се увек 
штампа са свим детаљима.


 


Рекапитулација


Штампа рекапитулацију целог обрачуна.


Уколико обрачун има аконтацију, онда ће се на рекапитулацији штампати три колоне:


 Ова исплата. 


 Претходна исплата. 


 Укупно (збир колона ова исплата и претходна исплата). 


Ако је означена опција по организационим јединицама, за сваку организациону јединицу се 
штампа посебан лист. Постоје три опције поделе по организационим јединицама:


 Подели по унетим ОЈ. Ако је ова опције означена, зарада лица ће бити придружена тачно оној 
организационој јединици којој је лице придружено у обрачуну. 


Остале две опције имају смисла само ако се корисити хијерархија организационих јединица.


 Подели по ОЈ највишег нивоа. Приказиваће се само организационе јединице првог (највишег) 
нивоа у хијарархији и њима ће бити придружена зарада свих лица која припадају тој 
организационој јединици и свим организационим јединицама које су у хијерархији испод ње. 


 ОЈ садржи и податке свих испод себе. Приказују се све организационе јединице с тиме што се 
свакој (без обзира на ниво у хијерархији) придружује и зарада свих лица која припадају тој 
организационој јединици и свим организационим јединицама које су у хијерархији испод ње. Како 


1.2.7.12.9 Обрачунски листић – појединачни


1.2.7.12.10 Рекапитулација
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се овде може догодити да се зарада једног лица придружи за више организационих јединица, збир 
по организационим јединицама је већи од укупно исплаћене зараде.


 


Исплатна листа


 


Штампа исплатну листу.


Опција кумулативно има утицаја једино ако постоји аконтациони обрачун. Ако је означена, онда се 
штампају укупни износи свих аконтација и коначног обрачуна. Ако није означена, онда се штампају 
само износи у текућој исплати.


Опција по организационим јединицама групише лица по организационим јединицама.


Постоје три опције поделе по организационим јединицама:


 Подели по унетим ОЈ. Ако је ова опције означена, зарада лица ће бити придружена тачно оној 
организационој јединици којој је лице придружено у обрачуну. 


Остале две опције имају смисла само ако се корисити хијерархија организационих јединица.


 Подели по ОЈ највишег нивоа. Приказиваће се само организационе јединице првог (највишег) 
нивоа у хијарархији и њима ће бити придружена зарада свих лица која припадају тој 
организационој јединици и свим организационим јединицама које су у хијерархији испод ње. 


 ОЈ садржи и податке свих испод себе. Приказују се све организационе јединице с тиме што се 
свакој (без обзира на ниво у хијерархији) придружује и зарада свих лица која припадају тој 
организационој јединици и свим организационим јединицама које су у хијерархији испод ње. Како 
се овде може догодити да се зарада једног лица придружи за више организационих јединица, збир 
по организационим јединицама је већи од укупно исплаћене зараде. 


Ако је означена опција Штампај обуставе у извештају се исписују и колоне са укупним износом 
обустава као и нето за исплату.


Означавањем опције не штампај износе ни један износ на исплатној листи неће бити штампан, већ 
само имена.


 Опција сортирање одређује редослед лица на исплатној листи:


 По шифри. Сортира лица по растућем редоследу шифре додељене лицу у форми лица. 


 По називу. Сортира лица по азбучном реду према почетном слову презимена. 


 По нету за исплату. Сортира лица по опадајућој вредности нета за исплату. 


Напомена: ако је означена опција по организационим јединицама, сортирање се врши у оквиру 
организационе јединице.


 


Исплатна листа – готовина


1.2.7.12.11 Исплатна листа


1.2.7.12.12 Исплатна листа – готовина
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Штампа исплатну листу за лица која примају зараду или накнаду у готовини. За информације о томе 
како се одређује да ли лице прима у готовини или на текући рачун треба погледати поглавље Начин 
исплате (Section 1.2.1.1.4).


Опција по организационим јединицама групише лица по организационим јединицама.


Опција сортирање одређује редослед лица на исплатној листи:


 По шифри. Сортира лица по растућем редоследу шифре додељене лицу у форми лица. 


 По називу. Сортира лица по азбучном реду према почетном слову презимена 


 По нету за исплату. Сортира лица по опадајућој вредности нета за исплату. 


Напомена: ако је означена опција по организационим јединицама, сортирање се врши у оквиру 
организационе јединице.


Ако запослени прима један део зараде преко жиро рачуна, а један на руке сортирање по нету за исплату 
неће бити лепо приказано. Програм сортира по целокупној заради.


 


Исплатна листа – обуставе


Штампа исплатну листу обустава. За информације о раду са обуставама треба погледати поглавља 
Обуставе – износ (Section 1.2.6.2), Обуставе – проценат (Section 1.2.6.3) и Добровољно 
додатно ПИО (Section 1.2.6.7).


Опција начин сортирања одређује редослед лица на исплатној листи:


 Групиши по лицима. Врши груписање обустава за свако лице понаособ. 


 Групиши по називу обуставе. Извршиће груписање обустава по називу истих. 


 Без груписања. Неће се извршити никакво груписање и издвајање. У овом случају опција 
свака група на посебну страницу не утиче на изглед извештаја. 


Свака група (лице или назив обуставе) може да се издвоји на посебну страну ако означимо опцију 
свака група на посебну страницу.


 


1.2.7.12.13 Исплатна листа – обуставе
 


 


Тотал 46







Исплатна листа по банкама


Штампа преглед исплата по банкама.


Опција банке одређује за коју се банку штампа листа.


 


ИНСЗ


Штампа законом прописани ИНСЗ образац. Опција избор извештаја одређује за коју се категорију 
запослених штампа извештај:


 За приправнике. 


 За лица млађа од 30 год. 


 За лица из члана 45 ст. 1 и 2. 


 За лица са инвалидитетом. 


Извештај ће бити штампан за свако лице на посебном листу ако је означена опција штампај 
појединачно.


Напомена: да ли лице припада некој од набројаних опција, зависи од унетих података у шифарнику 
лица објашњеном у поглављу Ослобађања (Section 1.2.1.1.3).


 


Приправници – захтев за учешћем у финансирању


1.2.7.12.14 Исплатна листа по банкама


1.2.7.12.15 ИНСЗ


1.2.7.12.16 Приправници – захтев за учешћем у 
финансирању
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Штампа извештај који служи за рефундацију дела зарада приправника. Треба приметити да се 
извештај групише по бројевима уговора са Националном службом за запошљавање (или покрајинским 
секретаријатом).


Финансирање преко означава да ли се штампа извештај за лица која се финансирају преко програма 
„Прва шанса“ или за лица која финансира АП Војводина.


Рачун предузећа је листа жиро рачуна предузећа који су унети у шифарнику предузећа (ms-
its:help_cp.chm::/Preduzeca.html). Из листе се бира рачун предузећа који се исписује у извештају.


 


Запослени са непуним радним временом


Овај извештај штампа листу запослених са непуним радним временом.


Уколико је лице има детаљан стаж, онда се узима тачан проценат радног времена унет у табели стаж.


Уколико лице нама детаљан стаж, онда се у овом извештају сматра да ради пола радног времена.


ОД-1


Штампа законом пропосани ОД-1 образац.


Категорија осигураника означава да ли се образац штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности (оснивачи). 


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОЗ -10


1.2.7.12.17 Запослени са непуним радним временом


1.2.7.12.18 ОД-1


1.2.7.12.19 ОЗ-10
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Штампа законом прописани ОЗ-10 (бивши ОЗ-11) образац.


Напомена: Штампа ОЗ-7, ОЗ-8 и ОЗ-9 образаца је описана у поглављу Основ за обрачун накнаде 
боловања (Section 1.2.12).


 


НЗ – 1


Штампа законом прописани НЗ-1 образац.


Категорија осигураника означава да ли се образац штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности (оснивачи). 


Рачун дужника је листа жиро рачуна предузећа који су унети у шифарнику предузећа описаној у 
поглављу Предузећа (ms-its:help_cp.chm::/Preduzeca.html). Из листе се бира рачун предузећа 
који се исписује у извештају.


 


ОПЈ-1


Штампа законом прописани ОПЈ-1 образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОПЈ-2


Штампа законом прописани ОПЈ-2 образац.


Категорија осигураника означава да ли се штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности 


 Пољопривредника. 


Повезивање лица са фондом ПИО је описано у поглављу Подаци о осигурању (Section 1.2.1.1.2).


Ако је означена опција прикажи лица и њихов нето на извештају ће се штампати и списак лица 
заједно са њиховим нето исплатама.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОПЈ-3


1.2.7.12.20 НЗ – 1


1.2.7.12.21 ОПЈ-1


1.2.7.12.22 ОПЈ-2


1.2.7.12.23 ОПЈ-3
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Штампа законом прописани ОПЈ-3 образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОПЈ-4


Штампа законом прописани ОПЈ-4 образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


Обрачун услуге закупа


Штампа обрачун услуге закупа. Овај извештај служи као улазни рачун код закупа непокретности и 
покретних ствари.


 


ОПЈ-5


Штампа законом прописани ОПЈ-5 образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).  


ОПЈ-6


Штампа законом прописани ОПЈ-6 образац.


Категорија осигураника означава да ли се образац штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности 


 Пољопривредника. 


Повезивање лица са фондом ПИО је описано у поглављу Подаци о осигурању (Section 1.2.1.1.2).


Ако је означена опција прикажи лица и њихов нето на извештају ће се штампати и списак лица 
заједно са њиховим нето исплатама.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОПЈ-7


1.2.7.12.24 ОПЈ-4


1.2.7.12.25 Обрачун услуге закупа


1.2.7.12.26 ОПЈ-5


1.2.7.12.27 ОПЈ-6


1.2.7.12.28 ОПЈ-7
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Штампа законом прописани ОПЈ-7 образац.


Категорија осигураника означава да ли се образац штампа за лица осигурана код фонда ПИО:


 Запослених 


 Самосталних делатности 


 Пољопривредника. 


Повезивање лица са фондом ПИО је описано у поглављу Подаци о осигурању (Section 1.2.1.1.2).


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).


 


ОПЈ-8


Штампа законом прописани ОПЈ-8 образац.


Дугме Извоз електронских пореских пријава омогућава да се пореска пријава извезе у 
електронском облику (Section 1.2.7.12.30).  


Извоз пореских пријава у електронски облик


На овој форми се могу прегледати и евентуално мењати пореске пријаве које се извозе у електронски 
облик. Пореске пријаве које се могу извести су:


 ПП ОД 


 ПП ОД-1 


 ПП ОПЈ 


 ПП ОПЈ-1 


 ПП ОПЈ-2 


 ПП ОПЈ-3 


 ПП ОПЈ-3 


 ПП ОПЈ-4 


 ПП ОПЈ-5 


 ПП ОПЈ-6 


 ПП ОПЈ-7 


 ПП ОПЈ-8 


Формати у који се могу извести пореске пријаве су:


 XML 


 TXT 


Пореске пријаве у овом облику се могу предати електронским путем на сајту Центра за велике пореске 
обвезнике.


У горњем делу форме се налазе основни подаци који се налазе у заглављу пријаве (предузеће, општина, 
адреса...). Ови подаци зависе од типа пријаве и требало би да су аутоматски попуњени и могу се 
мењати.


Поља Обрачунао и Одговорно лице се преузимају из одговарајућих подешавања (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html), али се могу и овде унети.


1.2.7.12.29 ОПЈ-8


1.2.7.12.30 Извоз пореских пријава у електронски облик
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У доњем делу се налазе табеле са садржајем пореске пријаве. Изглед табеле зависи од типа пореске 
пријаве. Код неких пореских пријава (ОПЈ, ОПЈ-1...) постоји и додатна табела са спецификацијом.


Пореске пријаве се извозе комадама Извези у TXT и Извези у XML.


Напомена: ПС.ИТ препоручује да се за неке пријаве (ОПЈ-2) користи само извоз у TXT.


Додатне операције


Преко додатних операција се могу покренути операције које имају утицаја на цео обрачун. Уобичајено 
је да се додатне операције покрећу када је завршен рад на обрачуну.


 


Прерачунај


Операција прерачунај поново израчунава све вредности поља у обрачуну. Било које кориснички унете 
измене аутоматски израчунатих вредности поља (поља са плавим оквиром) би се избрисале и поново 
замениле аутоматски израчунатим вредностима.


Ова операција је превасходно намењена за тестирање и у нормалном раду не би требала да се користи.


 


Прилагођавање износа пореза и доприноса ОПЈ и ОД обрасцима


Ова операција може да се користи само ако је у обрачуну означена опција заокружен.


Подразумевано понашање програма је да се износи пореза и доприноса код сваког лица заокружују на 
динар, да би се минимизовале грешке у законом прописаним обрасцима. Међутим, могуће је да, код 
обрачуна на коме се налази већи број лица, укупан износ пореза (доприноса) не буде једнак укупној 
пореској основици (основици доприноса) помноженој стопом пореза (доприноса). Математичко 
објашњење овог феномена се може свести на чињеницу да збир заокружених вредности не мора да буде 
једнак заокружењу збира истих тих вредности. Иако је пореска управа упозната са овим проблемом она 
понекад инсистира да ОПЈ и ОД обрасци у потпуности задовољавају тачност формули на њима.


Ова операција анулира грешку на обрасцима која настаје услед заокружења на тај начин што износ 
пореза (доприноса) код појединачних лица повећава/смањује за динар док износ укупног пореза 
(доприноса) не буде једнак укупној пореској основици (основици доприноса) помноженој стопом 
пореза (доприноса). Максимална промена појединачног пореза (доприноса) код једног лица може да 
буде један динар.


Уколико се на основу једног обрачуна штампа више истих образаца (нпр. на основу једног обрачуна 
уговора о делу се могу штампати ОПЈ-6 извештаји за три категорије осигураника), операција врши 
анулирање грешке за све могуће обрасце појединачно.


Ова операција, пошто зависи од износа пореза и доприноса код свих лица на обрачуну, мора да буде 
покренута последња. Било каква друга промена у обрачуну осим додатне операције умањење зарада 
у државној управи и јавном сектору би могла да промени износе пореза и доприноса и да 
поништи ефекте ове операције. Уколико се после покретања ове операције ипак мора нешто мењати у 
обрачуну, неопходно је покренути додатну операцију повратак на почетне вредности пореза и 
доприноса, па после извршених свих измена поново покренути ову операцију.


Напомена: назив ове операције може да варира у зависности од врсте обрачуна.


1.2.7.13 Додатне операције


1.2.7.13.1 Прерачунај


1.2.7.13.2 Прилагођавање износа пореза и доприноса ОПЈ и 
ОД обрасцима
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Повратак на почетне вредности пореза и доприноса


Ова операција поништава промене које су урађене операцијом прилагођавање износа пореза и 
доприноса ОПЈ и ОД обрасцима.


Напомена: назив ове операције може да варира у зависности од врсте обрачуна.


 


Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору


У оквиру ове операције се врши упоређивање основне зараде у текућем месецу са просеком основне 
зараде у јануару и фебруару 2009. Операција постоји само код обрачуна на основу радне листе.


Покретање ове операције ће отворити форму.


Ако је означена опција само исплаћени обрачуни у обзир се узимају само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дозвољено прекорачење просека одређује за колико зарада у текућем месецу може да буде већа од 
просека у јануару и фебруару а да програм не предложи смањивање на износ просека. Препоручљиво је 
држати износ од динар/два да би се анулирали ефекти заокружења.


Командом израчунај просек се покреће израчунавање и попуњавање табеле усклађивање. Уколико 
се лице налази на списку оних којима се не смањује зарада (Section 1.2.14.2), неће се ни наћи у овој 
табели. Табела има следеће колоне:


 Шифра 


 Презиме и име 


 Зарада 1/2009. Основна зарада у јануару 2009. 


 Зарада 2/2009. Основна зарада у фебруару 2009. 


 Просек зараде у основним месецима. Аритметички просек претходне две колоне, ако постоје 
подаци. Ако је вредност у једној колони 0 узима се вредност друге колоне. 


 Основна зарада у текућем месецу. 


 Да ли се узима просек или текући месец. Ово је једино поље које може да се мења. Програм ће 
да предложи мању од две вредности. Обратите пажњу за све људе код којих је обележено да се 
узима просек. То значи да ће се њима умањити плата на просек. 


 Основна зарада која ће да се рачуна у обрачуну. Или просек или текућа, у зависности од 
вредности претходне колоне. 


Након израчунавања просека треба проћи кроз сва лица на списку и обратити пажњу да ли је програм 
означио да му се смањи зарада на просек (код тих лица је зелена колона просек зараде у основним 
месецима). Треба одредити да ли је то жељено понашање, ако НЕ треба да се смањи на просек, онда 
треба скинути ознаку у колони узима се просек основе.


Дугме штампај штампа садржај табеле усклађивање.


Дугме у реду врши измене у обрачуну.  Програм одговарајућим лицима смањује основну зараду на 
просек. Приметите да се ова операције не може једноставно поништити. Ако сте код неког погрешили, 


1.2.7.13.3 Повратак на почетне вредности пореза и 
доприноса


1.2.7.13.4 Усклађивање са просеком у државној управи и 
јавном сектору
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морате да кликнете F9 поред његове шифра и да га поново изаберете. То ће му ресетовати основну 
зараду.


Дугме одустани затвара форму без извршавања икаквих измена.


 


Умањење зарада у државној управи и јавном сектору


Операције ће креирати вирмане за умањење зараде (Section 1.2.7.12.3) у обуставама – износ. 
Износ на вирману ће зависити од нето зараде запосленог и података у шифарнику параметри 
смањења плата (Section 1.2.14.1). Уколико се лице налази на списку оних којима се не смањује 
зарада (поглавље Лица којима се не смањују зараде (Section 1.2.14.2)), обустава неће бити 
креирана.


Уколико су следећи параметри у шифарнику исти:


 сврха исплате, 


 прималац, 


 шифра плаћања, 


 рачун примаоца, 


 модел, 


 позив на број, 


Онда се за једног запосленог креира један вирман за обуставе са укупним износом смањења. Уколико су 
различити, креираће се више вирмана.


Ова операција, пошто зависи од нето зараде лица на обрачуну, мора да буде покренута последња. Било 
каква друга промена у обрачуну осим додатне операције прилагођавање износа пореза и 
доприноса ОПЈ и ОД обрасцима би могла да промени износе пореза и доприноса и да поништи 
ефекте ове операције. Уколико се после покретања ове операције ипак мора нешто мењати у обрачуну, 
неопходно је покренути додатну операцију брисање умањења зарада, па после извршених свих 
измена поново покренути ову операцију.


Треба имати у виду да су прописани износи умањења (Section 1.2.14.1) дати на месечном нивоу. 
Уколико запослени има мањи фонд сати на обрачуну од фонда сати у месецу, прагови умањења се 
нивелишу.


Прописани извештаји о месечним износима смањења зарада и других примања се могу добити из 
опције Зараде и накнаде → Јавна предузећа и државна администрација → Обрачуната смањења 
(поглавље Обрачуната смањења (Section 1.2.14.3)).


 


Брисање умањења зарада


Ова операција брБрисање умањења зарадаише обуставе из обустава – износ које су креиране 
покретањем додатне операције умањење зарада у државној управи у јавном сектору.


 


1.2.7.13.5 Умањење зарада у државној управи и јавном 
сектору 


1.2.7.13.6 Брисање умањења зарада


1.2.7.13.7 Топли оброк као неновчано примање 
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Топли оброк као неновчано примање


Ова операција омогућава да се једноставно обрачуна и прикаже топли оброк који је запослени стварно 
добио на радном месту. Овај топли оброк има карактер неновчаног примања и на њега се морају 
платити порез и доприноси.


Операцију треба покренути када су унети сви радни сати. Покретањем се отвара форма.


 


 


Фонд сати месеца и фонд сати обрачуна су преписани из одговарајућих параметара обрачуна.


Опција месечни (означени) или дневни (неозначено) одређује да ли је унети износ топлог 
оброка дат на месечном или дневном нивоу.


Како се на неновчани топли оброк морају платити и порез и доприноси као и на остатак зараде, опција 
предузеће плаћа порез и доприносе на топли оброк одређује да ли се зарада аутоматски 
нивелише тако да овај топли оброк не утиче на износ нето зараде. Уколико ова опција није означена, 
нето зарада запосленог ће се смањити за износ пореза и доприноса на топли оброк.


У оквиру приказа топлог оброка, опција неновчано примање (означено) или бонус/обустава 
(неозначено) одређује како ће се у оквиру обрачуна појавити топли оброк:


  Ако се приказује као неновчано примање: 


o   Топли оброк се појављује у оквиру осталих неновчаних примања (Section 1.2.7.9). Треба 
приметити да ће се, ако је означена опција предузеће плаћа порез и доприносе, нивелација 
нето зараде појавити приказана као бонус на обрачунском листићу. Не треба мењати назив 
аутоматски генерисаног додатног примања.


o   Не генеришу се вирмани за обуставе.


o   Износ топлог оброка се појављује уписан у ред 5 код ОПЈ обрасца (остала примања запослених).


o   Могуће је обрачунавати топли оброк из више делова током месеца.


 Ако се приказује као бонус/обустава: 


o   Топли оброк се приказује у оквиру бонуса (Section 1.2.7.10) и обустава – износ (Section 
1.2.7.4). Не треба мењати називе аутоматски генерисаних обустава и бонуса.


o   Генеришу се вирмани за обуставе.


o   Износ топлог оброка је укључен у ред 1 ОПЈ обрасца (исплаћена зарада запосленима).


o   Није могуће обрачунавати топли оброк из више делова током месеца. Треба га придружити 
последњем обрачуну.


Уколико је изабрано да се топли оброк приказује као бонус/обустава, потребно је попунити поља у 
групи подаци за вирман:


 Сврха исплате.


 Прималац.


 Шифра плаћања.
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 Рачун примаоца.


 Модел.


 Позив на број.


Ови подаци ће се преписати у одговарајуће колоне код обустава – износ.


Износи топлог оброка појединих лица су уписани у табели неновчани топли оброк. Колоне ове 
табеле су:


 Шифра. 


 Име и презиме. 


 Прима топли оброк. Ако је ова колона означена, за дато лице ће се генерисати неновчани 
топли оброк. 


 Сати топлог оброка. Одређују колико сати улази у обрачун топлог оброка. 


 Износ топлог оброка: 


o   Ако је топли оброк задат на месечном нивоу, месечни износ топлог оброка се дели са фондом 
сати месеца и множи са вредношћу колоне сати топлог оброка.


o   Ако је топли оброк задат на дневном нивоу, дневни износ се множи са вредношћу колоне сати 
топлог оброка и дели са бројем радних сати у дану (овај број се дефинише у подешавањима (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html#Obustave_iznos_u_okviru_obracuna)).


Дугме у реду врши измене у обрачуну и креира остала неновчана примања, односно бонусе/обуставе. 
Такође, код лица на које утиче ова операција се у ставкама обрачуна анулира евентуално унет новчани 
износ топлог оброка.


Дугме одустани затвара форму без извршавања икаквих измена.


Уколико је потребно поништити ефекте ове операције, покрените брисање топлог оброка као 
неновчаног примања (Section 1.2.7.13.8).


 


Брисање топлог оброка као неновчаног примања


Ова операција поништава ефекте операције топли оброк као неновчано примање (Section 
1.2.7.13.7). Код лица на које утиче ова операција се у ставкама обрачуна поново генерише новчани 
износ топлог оброка.


 


1.2.8.1  Отвори обрачун


Ова опција менија служи да би се изабрао и отворио обрачун. Такође, из ове опције се може копирати 
или избрисати обрачун.


У горњем делу форме се налазе поља помоћу којих се постављају услови које обрачун треба да испуни 
да би се нашао у листи обрачуна у доњем делу форме. Опције помоћу којих је могуће сужавати опсег 
претраге обрачуна су:


Број – број обрачуна мора да почиње оним што је унето у овом пољу.


Спољни број – спољни број обрачуна мора да почиње оним што је унето у овом пољу.


Опис – опис обрачуна мора да садржи текст унет у ово поље.


Датум:


1.2.7.13.8 Брисање топлог оброка као неновчаног примања


1.2.8 Отвори обрачун
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 Обрачуна – Датум обрачуна мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


 Исплате – Датум исплате мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


Врста обрачуна – одређује коју врсту обрачуна тражимо. Може да буде:


 Сви – сви обрачуни. 


 Зарада – све врсте обрачуна зарада. 


 Боловање – обрачун породиљског и боловања на терет фонда. 


 Хонорар – обрачуни ауторског, уговора о делу и свих осталих који могу да имају допринос за 
ПИО. 


 Накнада трошкова – обрачуни накнаде трошкова. 


 Привремени и повремени послови – обрачуни привремених и повремених послова за 
незапослене и пензионере. 


 Остали обрачуни – остали обрачуни код којих се плаћа само порез (закупи, стипендије и сл.). 


Статус – одређује статус обрачуна који тражимо. Може да буде:


 Сви – сви обрачуни. 


 Нов – ово је статус обрачуна који је креиран, али још није сачуван. У нормалном раду обрачун 
је јако кратко у овом статусу. 


 У изради – обрачун је сачуван, али није проглашен исплаћеним. 


 Исплаћен – обрачун се не може мењати. 


Само обрачуни у којима је лице – ако је ова опција означена сужава избор само на обрачуне у 
којима се налази лице изабрано у пољу испод.


Обрачуни, који задовољавају задати услов, се налазе у листи. У листи је обрачун описан помоћу:


 Броја 


 Спољног броја 


 Датума обрачуна 


 Описа 


 Ознаком да ли је у питању аконтација или коначни обрачун. 


Делови описа су раздвојени цртицама (-).


Изабрани обрачун се отвара кликом на дугме у реду или притиском на тастер Enter.


Алтернативно, кликом на десно дугме миша се појављују опције:


 Отвори – отвара обрачун. 


 Копирај – креира и отвара идентичну копију обрачуна. У зависности од подешавања (поглавље 
Подешавања – модул за зараде и накнаде (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html)) обуставе – износ, проценат, добровољно 
ПИО, бонуси и увећања при копирању обрачуна се такође могу копирати. Треба приметити да 
се кредити, због својих специфичности, никад не копирају, док се доприноси коморама увек 
аутоматски преузимају из шаблона. 


 Обриши – брише обрачун. Обрачун је могуће обрисати само ако није у статусу „исплаћен“. 


 Штампај – штампа одговарајуће извештаје без потребе да отвара обрачун. Извештаји су 
описани у поглављу Извештаји (Section 1.2.7.12)). 


 Прокњижи – креира налог за књижење било у модулу за финансијско књиговодство, било у 
облику датотека. Опис књижења је дат у поглављу Књижење обрачуна (Section 1.2.7.2). 


 
 


Тотал 57







1.2.9.1  Креирај на основу постојећег


У овој опцији менија се креира и отвара идентична копија обрачуна. У зависности од подешавања 
(ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html) обуставе – износ, проценат, добровољно ПИО, 
бонуси и увећања при копирању обрачуна се такође могу копирати. Треба приметити да се кредити, 
због својих специфичности, никад не копирају, док се доприноси коморама увек аутоматски преузимају 
из шаблона.


Рад са овом опцијом је идентичан раду са опцијом „Отвори обрачун (Section 1.2.8)“, с тим што се 
кликом на дугме у реду или притиском на тастер Enter копира и отвара обрачун.


 


1.2.10.1  Извештаји/Обрасци


Извештаји/Обрасци представља део програма где се могу пронаћи различити извештаји и законом 
прописани обрасци који су периодични или се добијају на основу више обрачуна.


 


Примања лица у периоду


Извештај који штампа примања одређеног лица у изабраном периоду.


 У горњем делу форме се налазе поља помоћу којих се постављају услови које лице треба да испуни да 
би се нашло у листи лица која је у доњем делу форме. Опције, помоћу којих је могуће сужавати опсег 
претраге лица, су:


 Шифра – шифра лица мора да почиње текстом који је унет у овом пољу. 


 Назив – назив (име и презиме) лица мора да садржи текст унет у ово поље. 


 Тип запослења – лице у овом тренутку има одговарајући тип запослења. 


 Статус - да ли се код претраге узимају у обзир активна, пасивна или сва лица. 


О подешавању шифре, назива и осталих података о лицу пише у поглављу Лица (Section 1.2.1).


Избором лица отвориће вам се нов прозор.


1.2.9 Креирај на основу постојећег


1.2.10 Извештаји/Обрасци


1.2.10.1 Примања лица у периоду
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Врста обрачуна дефинише који обрачуни улазе у израчунавање просека. Може да буде:


 Зарада – све врсте обрачуна зарада. 


 Боловање – обрачун породиљског и боловања на терет фонда. 


 Накнада трошкова – обрачуни накнаде трошкова. 


 Привремени и повремени послови – обрачуни привремених и повремених послова за 
незапослене и пензионере. 


 Хонорар – обрачуни ауторског, уговора о делу и свих осталих који могу да имају допринос за 
ПИО. 


 Остало – остали обрачуни код којих се плаћа само порез (закупи, стипендије и сл.). 


Датум:


 Обрачуна – Датум обрачуна мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


 Исплате – Датум исплате мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


Датум је аутоматски подешен на период од почетка календарске године до датума када се врши 
преглед.


Ако је означена опција само исплаћени обрачуни у обзир се узимају само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Опција само коначни обрачуни одређује да ли се у исписују само коначне (укупне) исплате или се 
прави аналитика и по појединачним (аконтационим) исплатама.


Рачунај и обрачуне "само за просек" одређује да ли се у просеку исписују и обрачуни који се раде 
за израчунавање просека породиља. Детаљније објашњење ових обрачуна је дато у поглављу Основ за 
обрачун накнаде породиљског одсуства (Section 1.2.13).


Кликом на Штампај отвориће се извештај о примањима лица.


 


Збирни преглед примања


Збирни преглед примања је извештај који приказује укупна примања изабраних лица у одређеном 
временском периоду.


1.2.10.2 Збирни преглед примања
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У крајњем делу форме налази се избор врсте обрачуна:


Врста обрачуна дефинише који обрачуни улазе у израчунавање просека. Може да буде:


 Зарада – све врсте обрачуна зарада, 


 Боловање – обрачун породиљског и боловања на терет фонда, 


 Накнада трошкова – обрачуни накнаде трошкова, 


 Привремени и повремени послови – обрачуни привремених и повремених послова за 
незапослене и пензионере, 


 Хонорар – обрачуни ауторског, уговора о делу и свих осталих који могу да имају допринос за 
ПИО, 


 Остало – остали обрачуни код којих се плаћа само порез (закупи, стипендије и сл.). 


Датум:


        Обрачуна – Датум обрачуна мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до.
        Исплате – Датум исплате мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до.


Датум од  је аутоматски подешен на период од почетка календарске године, датум до је подразумевано 
данашњи дан.


Ако је означена опција само исплаћени обрачуни у обзир се узимају само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


У овом извештају се приказују само коначни обрачуни.


Извештај приказује примања само из коначних обрачуна без аконтација.


Штампај за омогућава избор лица за које ће се рачунати примања. Лица је могуће бирати по три 
основа:


 Сва лица – бирају се сва лица која постоје у предузећу, 


 Лица по орг. јединицама – означавањем овог поља отвара се листа са називима свих 
организационих јединица. Означавањем одређене организационе јединице у извештај улазе 
сва лица која су радила у тој организационој јединици у означеном периоду, 


 Избор лица – кликом на ово поље отвара се листа слична горњој, само што ће у овој листи 
бити сва лица. Сада можете означити појединачна лица која за која желите да видите извештај. 


Дугме Прикажи ће израчунати примања и приказати их у доњем делу форме. Лица која немају 
примања у назначеном периоду неће бити приказана иако су, евентуално, означена у Штампај за.


Кликом на Штампај отвориће се извештај о збирним примањима.
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Картица запосленог


Извештај Картица запосленог приказује све елементе зараде и боловања запосленог (износи, сати) у 
задатом периоду. Пошто се у извештају приказује велики број података, не препоручије се директна 
штампа овог извештаја.


У опцији Лице се бира запослени за кога се тражи извештај.


Датум:


        Обрачуна – Датум обрачуна мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до.
        Исплате – Датум исплате мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до.


Ако је означена опција само исплаћени обрачуни у обзир се узимају само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Опција само коначни обрачуни одређује да ли се у исписују само коначне (укупне) исплате или се 
прави аналитика и по појединачним (аконтационим) исплатама.


Команда Израчунај рачуна извештај.


Групни извештаји


Када, на пример, један део фирме ради обрачун на основу нето, а други део на основу радне листе, тада 
да би сабрали ова два обрачуна и добили један образац (нпр. ОД, ОПЈ) за целу фирму, користимо 
групне извештаје. Наравно, подразумева се да су све исплате извршене истог дана и за исти месец. 
Уколико исплате нису извршене истог дана, програм ће избацити упозорење.


Напомена: не могу се сви извештаји штампати на овај начин. За сада су подржани:


 ИНСЗ 


 НЗ-1 


 ОД 


 ОД-1 


 ОПЈ 


 ОПЈ-1 


 ОПЈ-2 


 ОПЈ-3 


 ОПЈ-4 


 ОПЈ-5 


 ОПЈ-6 


 ОПЈ-7 


 ОПЈ-8 


 Обрачун услуга закупа 


 ОЗ-11 


 Спецификација уз ОПЈ 


 Спецификација уплате здравственог осигурања 


 Вирмани за обуставе 


 Вирмани за порез и доприносе 


 Вирмани за уплату нето износ 


1.2.10.3 Картица запосленог


1.2.10.4 Групни извештаји
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 Обрачунски листић 


 Рекапитулација (треба приметити да може да дође до поремећаја у редоследу ставки ако 
обрачуни нису истог типа) 


 Исплатна листа 


 Запослени са непуним радним временом 


Уколико су изабрани обрачуни различитог типа (нпр. зарада и уговор о делу) програм ће дати 
могућност да се штампају само извештаји који су заједнички за оба типа обрачуна.


У горњем делу форме се налазе поља помоћу којих се постављају услови које обрачун треба да испуни 
да би се нашао у листи обрачуна у доњем делу форме. Опције, помоћу којих је могуће сужавати опсег 
претраге обрачуна, су:


Број – број обрачуна мора да почиње оним што је унето у овом пољу.


Спољни број – спољни број обрачуна мора да почиње оним што је унето у ово поље.


Датум:


 Обрачуна – Датум обрачуна мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


 Исплате – Датум исплате мора да буде у периоду који је између (укључујући) поља од и до. 


Врста обрачуна – одређује коју врсту обрачуна тражимо. Овде може да буде само зарада.


Статус – одређује статус обрачуна који тражимо. Може да буде:


 Сви – сви обрачуни. 


 Нов – ово је статус обрачуна који је креиран, али још није сачуван 


 У изради – обрачун је сачуван, али није проглашен исплаћеним. 


 Исплаћен – обрачун који се не може мењати. 


Само обрачуни у којима је лице – ако је ова опција означена сужава избор само на обрачуне у 
којима се налази лице изабрано у пољу испод.


Обрачуни, који задовољавају задате услове, се налазе у листи. У листи је обрачун описан помоћу:


 Броја. 


 Спољног броја – не обавезно. Нпр. ако у обрачун нисмо унели спољни број. 


 Датума обрачуна. 


 Описа. 


 Ознаком да ли је у питању аконтација или коначни обрачун. 


Делови описа су раздвојени цртицама (-).


Означавањем обрачуна (држати притиснуто [Ctrl] на тастатури и означавати жељене обрачуне кликом 
миша) и кликом на десно дугме миша, отвара се мени за избор обрасца који желимо да штампамо.


 


М-УН/М-УНК образац


Отвара форму за штампање или извоз М-УН, М-УН/К образаца. Да би се правилно изабрали подаци 
потребно је подесити следећа поља:


1.2.10.5 М-УН/М-УНК образац
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 Датум исплате


 Категорија осигураника може бити: 


o   пољопривредник


o   самосталне делатности


o   запослени


 Територија пребивалишта осигураника – могу бити означене све опције, неколико, само 
једна или ниједна. Опције су: 


o   Ужа Србија


o   Војводина


o   Косово и Метохија


o   Странац нерезидент


Штампа се врши преко Прикажи (групни извештај) или Прикажи појединачне.


Опција штампај датум исплате бира да ли се штампа датум исплате на обрасцу


Опција само исплаћени обрачуни бира да ли се штампају само исплаћени обрасци или сви.


М-УН/М-УНК образац такође може и да се извезе на дискету. За то је потребно попунити поља:


 број МФ ролне – уноси се број микрофилмске ролне, 


 почетна позиција – поље где треба уписати почетну позицију на ролни на коју се извози. 


Подаци о броју ролне и почетној позицији добијају се од одговорног лица из матичне филијале.


Извоз се врши притиском на дугме Извези.


 


М4


У подменију Извештаји/Обрасци постоји још један посебни подмени за М4 образац. Ту се налазе опције 
за:


 креирање обрасца М4 


 преглед и штампу обрасца 


 штампање основа за М4 


 штампање основа за сва лица одједном. 


1.2.10.6 М4
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Формирај М4


За формирање обрасца М4 потребно је попунити поље Формирај М4 за годину где треба унети 
годину за коју се формира образац. Поље је подразумевано попуњено вредношћу претходне године.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


За формирање треба кликнути на У реду и сачекати да се формирање заврши.


Команда Прекини служи да се заустави формирање обрасца.


 


Отвори М4


На врху форме, помоћу које се отвара жељени М4 образац, се налази поље Година које служи за лакше 
претраживање када постоји већи број образаца.


Да би се М4 за неку годину нашао у листи потребно га је претходно формирати што је описано у 
поглављу Формирај М4 (Section 1.2.10.6.1).


Када се кликне на жељену годину отвара се форма са М4 обрасцем.


1.2.10.6.1 Формирај М4


1.2.10.6.2 Отвори М4
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На дну прозора имамо приказ података у две картице:


 радници


 власници


Могућа је корекција свих података у овим картицама.


Уколико је неопходно, у М4 образац се сада могу ручно додавати лица и износи. Треба приметити да се 
додата лица не штампају у основу за М4 обрасцу. Лице се додаје уносом у колону шифра.


За сваки износ у табелама радници и власници постоје по две колоне:


 Обрачунат износ – износ обрачунат од стране система и не може да се мења. 


 Коригован износ – износ који може да се мења. Овај износ се штампа на обрасцу. Након 
креирања обрасца коригован износ је једнак обрачунатом износу. 


У горњем делу форме налазе се поља и опције:


 За годину – за коју годину је формиран тај М4. 


 Предузеће – назив предузећа за које је формиран. 


 Пребивалиште лица – овом опцијом је врши одабир која ће лица бити приказана у доњим 
картицама или штампана. Пребивалиште може бити: 


o   Ужа Србија


o   Војводина


o   Косово и Метохија


o   Недефинисано


 Регистарски број код фонда ПИО - избором једног од датих регистарских бројева у 
картицама радници и власници ће се приказивати и штампати само лица са изабраним 
регистарским бројем. Регистарски бојеви се попуњавају у складу са подешавањима у 
шифарнику предузећа (поглавље Предузећа (ms-its:help_cp.chm::/Preduzeca.html)) и 
шифарнику организационих јединица (поглавље Организационе јединице (ms-
its:help_cp.chm::/Organizacione_jedinice.html)). 


На горњој ивици десно налазе се команде:


 Преглед обрачуна у М4 - кликом на команду се добија списак свих обрачуна који су ушли у 
М4 образац. 


 Избриши – брише отворени образац. 


 Сачувај – чува измене које смо направили у картицама. 


 Поново придружи лица територији – враћа почетне вредности територија лицима у 
картицама ако смо претходно нешто мењали. 


 Прерачунај бенефицирани стаж - враћа вредности стажа на програмски израчунате. 


 Увези раднике и Увези власнике – увози податке потребне за генерисање М4 обрасца за 
одговарајуће исплате из датотеке. Датотека је у формату прилагођеном за увоз извештаја у 
фонду за ПИО. Ову опцију треба користити ако се ту току године прешли на коришћење 
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програма Тотал С, а из старог програма можете да извезете податке у одговарајућем формату. 
Ова опција ће: 


o   Ако је у питању лице које већ постоји у обрасцу (провера се врши по ЈМБГ-у) износе из датотеке 
ће додати на износе израчунате у Тоталу.


o   Ако је у питању лице које не постоји у обрасцу а унето је у шифарнику лица, додаће ред за ово 
лице и уписаће износе из датотеке.


o   Ако је у питању лице који не постоји у шифарнику лица, додаће то лице у шифарник (шифра ће 
му бити ЈМБГ) и уписаће износе из датотеке.


Процедура за увоз би била да се прво уради М4 образац у Тоталу, па да се након тога увезу подаци 
из датотеке.


Одмах изнад картица налазе се опције за извоз извештаја на дискету. Ту постоје поља:


 број МФ ролне - уноси се број микрофилмске ролне, 


 почетна позиција – поље где треба уписати почетну позицију на ролни на коју се извози. 


Подаци о броју ролне и почетној позицији добијају се од одговорног лица из матичне пореске службе.


Треба приметити да ће се лица штампати у складу са редоследом који имају у табели радници
(власници). Сортирање се врши кликом на назив одговарајуће колоне (нпр. ако желимо сортирање по 
презимену и имену треба кликнути на назив колоне презиме и име). Штампа и извоз извештаја се 
врши преко команди:


 Штампај М-4 (М-4К) – штампа лица која су на фонду запослених. Кликом на (+) отварају се 
опције: 


o   Штампај сумирано по јмбг-у – сабира и приказује као један ред све редове лица која имају 
исти ЈМБГ.


o   Извези у Excel (М-4К) – извози М4 за раднике (фонд запослених) у MicrosoftExcel формат.


o   Извези у TXT (М-4К) – извози М4 за раднике (фонд запослених) на дискету. Потребно је да су 
претходно попуњена поља број МФ ролне и почетна позиција.


 


 Штампај М-4/СП (М-4К/СП) - штампа лица која су на фонду самосталних делатности. 
Кликом на (+) отварају се опције: 


o   Штампај сумирано по јмбг-у – сабира и приказује као један ред све редове лица која имају 
исти ЈМБГ.


o   Извези у Excel (М-4К/СП) – извози М4 за власнике (самосталне делатности) у MicrosoftExcel 
формат.


o   Извези у TXT (М-4К/СП) – извози М4 за власнике (самосталне делатности) на дискету. 
Потребно је да су претходно попуњена поља број МФ ролне и почетна позиција.
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 Штампај појединачне М-4 - штампа појединачне извештаје М-4 на свакој страни. 


 Штампај М4 за изабрано лице - отвара филтер у коме се може изабрати лице за које 
желимо да штампамо М4 или М4/СП извештај. 


 


Основ за М4


Ова опција нам нуди преглед ставки које су коришћене за формирање М4 обрасца по изабраном лицу.


На врху форме налазе се опције којима се контролише појављивање лица у листи у доњем делу форме:


 Шифра – шифра лица мора почињати унетим подацима да би се приказала у доњој листи. 


 Назив – унети Назив лица треба да садржи унети податак на произвољној позицији. 


 Тип запослења – лице у овом тренутку има одговарајући тип запослења. 


 Статус - да ли се код претраге узимају у обзир активна, пасивна или сва лица. 


 Година – година М4 обрасца коју штампамо. 


Избором особе у листи и кликом на У реду отвориће се извештај где су приказани сви обрачуни који су 
коришћени за формирање М4 заједно са одговарајућим подацима из тих обрачуна.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


Могуће је отворити и неколико лица одједном тако што се лица означавају у листи и при том држи 
притиснуто [Ctrl] на тастатури.


 


Основ за М4 (сва лица одједном)


Ова опција штампа ставке које су коришћене за формирање М4, али, за разлику од опције описане у 
Основ за М4 (Section 1.2.10.6.3), где се штампа само једно лице овде се штампају сва лица.


У поље за годину треба уписати годину за коју се штампа основ за М4.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


Извештај се штампа кликом на Штампај где је потребно сачекати извесно време да програм генерише 
извештаје.


1.2.10.6.3 Основ за М4


1.2.10.6.4 Основ за М4 (сва лица одједном)
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ППП


У подменију Извештаји/Обрасци постоји још један посебни подмени за ППП образац. Ту се налазе 
опције за:


 креирање обрасца ППП (Формирај ППП) 


 преглед и штампу обрасца (Отвори ППП) 


 штампање основа за ППДГ-5 по лицу 


 штампање основа ППДГ-5 за сва лица. 


 


Формирај ППП


За формирање обрасца ППП потребно је попунити поље Формирај ППП за годину где треба унети 
годину за коју се формира образац. Поље је подразумевано попуњено вредношћу претходне године.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


За формирање треба кликнути на У реду и сачекати да се формирање заврши.


Команда Прекини служи да се заустави формирање обрасца.


 


 


1.2.10.7 ППП


1.2.10.7.1 Формирај ППП


1.2.10.7.2 Отвори ППП


 


 


 


Тотал 68







Отвори ППП


ППП образац ће се отворити аутоматски када се генеришете из опције Формирај ППП (Section 
1.2.10.7.1). Опцију Отвори ППП служи за касније отварање, евентуално мењање и штампање обрасца.


На врху форме се налази поље Година које служи за лакше претраживање када постоји већи број 
образаца.


Када се кликне на жељену годину отвара се форма са ППП.


На дну прозора имамо приказ података у две картице:


 приходи из радног односа


 приходи ван радног односа


Могућа је корекција свих података у овим картицама.


Уколико је неопходно, у ППП образац се сада могу ручно додавати лица и износи. Треба приметити да 
се додата лица не штампају у основу за ППП обрасцу. Лице се додаје уносом у колону шифра.


За сваки износ у табелама приходи из радног односа и приходи ван радног односа постоје по 
две колоне:


 Обрачунат износ – износ обрачунат од стране система и не може да се мења. 


 Коригован износ – износ који може да се мења. Овај износ се штампа на обрасцу. Након 
креирања обрасца коригован износ је једнак обрачунатом износу. 


У горњем делу форме налазе се поља и опције:


 За годину – за коју годину је формиран тај ППП. 


 Порески плац – назив предузећа. 


 Пребивалиште лица – овом опцијом је врши одабир која ће лица бити прикана у доњим 
картицама избором неке или више од понуђених пребивалишта. Пребивалиште може бити: 


o   Ужа Србија


o   Војводина


o   Косово и Метохија


o   Странац нерезидент


o   Недефинисано.


На горњој ивици десно налазе се команде:


 Избриши – брише отворени образац. 


 Сачувај – чува измене које смо направили у картицама. 


 Преглед обрачуна у ППП – у новом прозору приказује списак свих обрачуна који су ушли у 
ППП. 


 Поново придружи лица територији – враћа почетне вредности територија лицима у 
картицама ако смо претходно нешто мењали. 
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Штампа и извоз извештаја се врши преко команди:


 Штампај из радног односа – директни клик на ову команду штампа податке о примаоцима 
из радног односа. Кликом на (+) отварају се опције: 


o   Штампај сумирано по јмбг-у – сабира и приказује као један ред све редове лица која имају 
исти ЈМБГ.


o   Извези у датотеку (РО) – извози ППП у текстуални формат прилагођен за увоз извештаја у 
пореској управи. Ако постоји нека грешка код формата избора и података, програм ће вас 
упозорити пре чувања.


o   Извези у Excel (РО) – извози ППП у Microsoft Excelформат.


 Штампај ван радног односа – директни кликом штампају се подаци о примаоцима ван 
радног односа. Кликом на (+) отварају се додатне опције: 


o   Штампај сумирано по јмбг-у – сабира и приказује као један ред све редове лица која имају 
исти ЈМБГ.


o   Извези у датотеку (ВРО) – за извоз ППП обрасца у текстуални формат прилагођен за увоз 
извештаја у пореској управи. Ако постоји нека грешка код формата избора и података програм ће 
вас упозорити пре снимања.


o   Извези у Excel (ВРО) – извози ППП у Microsoft Excel формат.


 Штампај правна лица - штампа 4. део ППП обрасца за исплате правним лицима. Овај део 
обрасца се увек штампа празан јер опција исплата правним лицима још није подржана у 
програму. 


 


Подаци за ППДГ-5 пријаву


Ова опција отвара прозор за избор лица за које се штампа извештај Потврда о плаћеним порезима и 
доприносима по одбитку.


На врху форме налазе се опције којима се контролише појављивање лица у листи у доњем делу форме:


 Шифра – шифра лица мора почињати унетим подацима да би се приказала у доњој листи. 


 Назив – унети податак може се налазити на произвољној позицији назива лица. 
Претраживање по принципу „у себи садржи“. 


 Тип запослења – лице у овом тренутку има одговарајући тип запослења. 


 Статус - да ли се код претраге узимају у обзир активна, пасивна или сва лица. 


1.2.10.7.3 Подаци за ППДГ-5 пријаву
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 Година – година ППП обрасца коју штампамо. 


 Штампај детаљно – у зависности од означавања ове опције штампаће се извештај са мање 
или више података. 


Избором особе у листи и кликом на У реду отвориће се извештај где су приказани сви основи који су 
коришћени за формирање ППП.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


Могуће је отворити и неколико лица одједном тако што се лица означавају у листи и при том држи 
притиснуто [Ctrl] на тастатури.


 


Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)


Ова опција штампа податке ППДГ-5 за сва лица у изабраној години.


У поље за годину треба унети годину за коју се штампају подаци.


Поље штампај детаљно треба означити ако се жели детаљан приказ података.


Опција само исплаћени означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "исплаћен".


Притиском на штампај почеће формирање приказа извештаја коме, због веће количине података, 
треба извесно време да се прикаже.


 


 


Стаж на дан


Стаж на дан је извештај који приказује дужину стажа лица на изабрани датум. Ту су приказана:


 сва активна лица, 


 тип њиховог запослења, 


 подаци о стажу који тече у овом предузећу, 


 подаци о укупном стажу, где је укључен стаж који су лица остварила у неком другом предузећу. 


1.2.10.7.4 Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)


1.2.10.8 Стаж на дан
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Поље Датум служи за преглед стажа лица на тај дан. Изменом тог поља подаци се аутоматски мењају.


Командом Штампај штампа се извештај о стажу за изабрани датум.


 


Исплаћени регрес


Ова опција даје податке о исплаћеним регресима у одређеном временском периоду.


На форми налазе се опције којима се одређује шта ће се наћи на приказаном извештају. Поља која се 
могу бирати су:


 од – датум од ког се гледају исплаћени регреси, 


 до - датум до ког се гледају исплаћени регреси, 


 само исплаћени обрачуни – да ли се при генерисању извештаја у обзир узимају само 
исплаћени обрачуни или сви постојећи, 


 штампај детаљан приказ – означеном опцијом осим износа регреса штампају се датуми 
исплате, датуми обрачуна, као број и назив обрачуна. 


Извештај се приказује преко дугмета Штампај.


 


Коришћена одсуства – из плана одсуства


Коришћена одсуства су извештај који приказује план одсуства предвиђен у табели одсуства запослених 
(поглавље План одсуства запослених (Section 1.2.3)) у задатом периоду.


1.2.10.9 Исплаћени регрес


1.2.10.10 Коришћена одсуства – из плана одсуства
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На врху форме се налазе опције којима се контролише шта ће се приказати у табели у доњем делу. 
Поља која се могу мењати:


 Датум од – датум од ког се приказују коришћена одсуства. 


 Датум до - датум до ког се приказују коришћена одсуства. 


 Тип одсуства – листа где се бира тип одсуства за који се приказују коришћена одсуства. Тип 
одсуства може бити: 


o   Боловање на терет послодавца


o   Боловање на терет послодавца (пун фонд)


o   Годишњи одмор


o   Плаћено одсуство


o   Прекид рада


o   Неоправдани изостанак


o   Неплаћено одсуство


o   Породиљско одсуство


o   Боловање на терет фонда


o   Службени пут.


Извештај се приказује кликом на дугме Штампај.


 


Коришћена одсуства – из обрачуна


Коришћена одсуства из обрачуна, за разлику од одсуства из плана одсуства (поглавље Коришћена 
одсуства – из плана одсуства (Section 1.2.10.10)) штампа она одсуства која су евидентирана у 
обрачунима. Извештај исписује сате одговарајућих одсуства који су преузети у обрачун. Они немају 
податке о периоду одсуства, већ само о броју сати у месецу.


Помоћу поља на врху форме контролишете податке који ће се појављивати у листи на доњем делу. 
Поља су:


1.2.10.11 Коришћена одсуства – из обрачуна
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 Тип одсуства– листа где се бира тип одсуства за који се приказују коришћена одсуства. Тип 
одсуства може бити: 


o   Боловање на терет послодавца,


o   Боловање на терет послодавца (пун фонд),


o   Годишњи одмор,


o   Плаћено одсуство,


o   Прекид рада,


o   Неоправдани изостанак,


o   Породиљско одсуство,


o   Боловање на терет фонда.


 Само исплаћени - да ли се при генерисању извештаја у обзир узимају само исплаћени 
обрачуни или сви постојећи. 


 Датум од – датум од ког се приказују коришћена одсуства. 


 Датум до - датум до ког се приказују коришћена одсуства. 


Када подесите претходна поља потребно је кликнути на дугме Прикажи да би се извештај приказао у 
листи у доњем делу форме.


Приказ извештаја за штампу добија се преко команде Штампај.


 


Преглед примања новопријављених / одјављених лица


Овај извештај даје преглед кадрова који су запослени задате године, одјављених лица, као и прегледе 
њихових примања и преглед пројектованих примања, за лица која су одјављена током године, до краја 
године.


Извештај се приказује у форми за преглед у листи у централном делу форме. Приказ се контролише 
помоћу поља:


 Година - бира се година за коју се приказује списак примљених/одјављених лица. 
Подразумевано је постављена претходна година. 


 Тип извештаја – бира се коју врсту извештаја приказујемо. Може бити: 


o   Новозапослени – приказује лица која су примљена током изабране године и њихов просек 
примања.


o   Одјављени – лица која су одјављена током изабране године и њихов просек примања током 
године.


1.2.10.12 Преглед примања новопријављених / одјављених 
лица
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o   Одјављени за просеком до краја године – приказује лица која су одјављена и просек примања 
који би имала да су остала у предузећу до краја године. Просек се рачуна тако што се саберу износи 
закључно са претпоследњим месецом рада плус примање последњег месеца помножено бројем 
месеци до краја године. Цела сума се подели са 12.


Када се изаберу прва два параметра потребно је кликнути на команду Прикажи да би се приказао 
списак у листи.


Извештаји се штампају преко команде Штампај при чему се приказује онај извештај који је изабран у 
листи Тип извештаја.


 


Здравствено осигурани преко радника


Извештај здравствено осигурани преко радника приказује списак осигураника тј. особа које су 
осигуране преко лица запослених у овом предузећу као и особа преко којих осигурање иде. Начин 
повезивања носилаца здравственог осигурања са корисницима осигурања је описан у поглављу 
Подаци о осигурању (Section 1.2.1.1.2).


Извештај се отвара директно кликом на опцију ову опцију.


 


Статистички извештаји


У овој групи се налазе извештаји који служе за попуњавање статистичких образаца.


 


Основ за РАД-1


Ова опција омогућава приказ извештаја који садржи податке који се уписују у статистички образац 
РАД-1.


Датум одређује заправо месец за који се захтева извештај. Ако је нпр. задат 31. Март, у РАД-1 ће ући све 
зараде исплаћене у марту (датум обрачуна им је у марту).


У поље минимална нето зарада се уписује прописани износ минималне нето зараде у месецу 
извештаја. Почета вредност овог поља се уписује аутоматски на основу података из обрачуна.


Поље организациона јединица даје могућност избора организационе јединице за коју се штампа 


1.2.10.13 Здравствено осигурани преко радника


1.2.10.14 Статистички извештаји


1.2.10.14.1 Основ за РАД-1
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извештај.


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у извештај улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме штампај израчунава и штампа извештај.


 


Основ за РАД-2


Ова опција омогућава приказ извештаја који садржи податке који се уписују у статистички образац 
РАД-2.


Датум одређује заправо месец за који се захтева извештај. Ако је нпр. задат 31. Март, у РАД-2 ће ући 
све зараде исплаћене у марту (датум обрачуна им је у марту).


Поље организациона јединица даје могућност избора организационе јединице за коју се штампа 
извештај.


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у извештај улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме штампај израчунава и штампа извештај.


 


Основ за ИТР-Г


Ова опција омогућава приказ извештаја који садржи податке који се уписују у статистички образац 
ИТР.


Датум одређује заправо месец за који се захтева извештај. Ако је нпр. задат 31. Март, у ИТР ће ући све 
зараде исплаћене у марту (датум обрачуна им је у марту).


Поље организациона јединица даје могућност избора организационе јединице за коју се штампа 


1.2.10.14.2 Основ за РАД-2


1.2.10.14.3 Основ за ИТР-Г
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извештај.


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у извештај улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме штампај израчунава и штампа извештај


 


1.2.11.1  Калкулатор просека за накнаде


Ова опција служи за израчунавање просека који се користе код обрачуна накнада боловања. Поред 
самог израчунавања, опција пружа детаљну информацију о томе како је израчунат захтевани просек, 
тако да може да служи као допуна просецима који се аутоматски израчунавају у оквиру неких обрачуна.


У пољу лице се бира лице за које се израчунава просек.


Поље Датум обрачуна одређује месец за који се рачуна просек. Просек ће се рачунати на основу 
онолико месеци колико је унето у пољу број месеци. Тако, ако је нпр. датум обрачуна у марту 2009 и 
број месеци 3, просек ће се рачунати за фебруар и јануар 2009 и децембар 2008.


Важно је приметити да поље датум обрачуна у обрачуну зараде одређује ком месецу припада дати 
обрачун. Такође, обрачун мора да буде коначни да би ушао у основ за рачунање просека.


На основу поља просек за одређује се тип просека који се рачуна. Може да буде:


 Накнаде из средстава послодавца. Рачуна се просек за накнаде које се исплаћују из средстава 
послодавца. Одговарајућа опција у подешавањима (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html)  одређује који делови зараде улазе у просек, 
тако да постоје две варијанте: 


o Улази целокупна зарада без накнада (боловања, годишњег одмора...)


o Улази само основна зарада и минули рад, слично просеку за боловање на терет фонда.


 Основна бруто зарада (боловање). Рачуна се просек за боловање на терет фонда и улазе само 
основна зарада и минули рад који се увек рачуна са 0,4% по години стажа. Ако је зарада већа од 
максималне основице доприноса, узима се максимална основица. 


Напомена: обрачун просека за боловање на терет фонда треба радити из одговарајуће 
опције (поглавље Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци) (Section 
1.2.12)). Из те опције се могу штампати и ОЗ обрасци.


 Основна бруто зарада (породиљско). Рачуна се просек за породиљско боловање и улазе само 
основна зарада и минули рад који се увек рачуна са 0,4% по години стажа. 


Често се дешава да породиља, пре одласка на породиљско боловање, буде извесно време на 
боловању ради одржавања трудноће и да нема сате на раду у месецима који претходе породиљском 
боловању. У том случају, за ту породиљу у тим месецима треба урадити посебне обрачуне код којих 
ће бити означена опција само за просек и који ће садржати зараду коју би остварила да је радила.


Напомена: обрачун просека за породиљско боловање треба радити из одговарајуће опције 
(поглавље Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства (Section 1.2.13)).


1.2.11 Калкулатор просека за накнаде
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 Основна бруто зарада целог предузећа. Рачуна се просек за сва лица у предузећу који служи за 
одређивање коефицијента усклађивања код породиљског и боловања на терет фонда. Улазе 
само основна зарада и минули рад који се увек рачуна са 0,4% по години стажа. Ако је ова 
опција изабрана, опција лице више није активна. 


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у просек улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме у реду израчунава просек.


Дугме штампај приказује извештај о просеку.


Израчунати просек се уписује у табелу. Ако је у питању накнада из средстава послодавца, основна бруто 
зарада (боловање) или основна бруто зарада (породиљско), табела има следеће колоне:


 Година 


 Месец 


 Основна зарада за сате на раду – зарада која улази у просек 


 Фонд сати рада – колико је сати радио запослени 


 Фонд сати месеца – колики је укупан фонд сати у месецу 


 Просек зараде за месец – упросечена зарада за месец 


 Просек зараде по сату - упросечена зарада за сат 


Ако је у питању основна бруто зарада предузећа табела има следеће колоне:


 Година 


 Месец 


 Укупна основна зарада за сате на раду – зарада која улази у просек (за сва лица на обрачуну 
укупно) 


 Укупан фонд сати рада – колико су сати радила сва лица на обрачуну 


 Фонд сати месеца (за сва лица) – колики је укупан фонд сати у месецу за сва лица на обрачуну 


 Фонд сати обрачуна - колики је укупан фонд сати у месецу 


 Просек зараде за месец - упросечена зарада за месец 


 Просек зараде по сату - упросечена зарада за сат 


 Просек зараде по лицу за месец (нормирано на 174 сата) – упросечена зарада за месец 
рачунајући да има 174 радна сата у сваком месецу. 174 сата у месецу је годишњи просек, а овај 
број се узима да би се избегла флуктуација просека настала услед тога што се фонд сати мења 
од месеца до месеца. 


Поље просечна месечна зарада за период приказује месечни просек у изабраном броју месеци.


Поље просечна зарада по сату за период приказује просек по сату у изабраном броју месеци. Треба 
приметити да се овај износ не добија пуким налажењем аритметичке средине, већ зависи од броја сати 
у одговарајућем месецу. Формула би била (у случају просека за три месеца): (MZ1+MZ2+MZ3)/
(FS1+FS2+FS3), где је MZ месечна зарада а FS фонд сати.


Уколико програм не нађе податке за просек у неком месецу, одговарајући ред ће се обојити у црвено.


Пошто је за неке просеке потребна просечна зарада по сату, а за неке просечна месечна зарада колона 
која је најбитнија за израчунавање захтеваног просека је обојена у зелено.


 


1.2.12.1  Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци)


Из ове опције се израчунава основ за обрачун накнаде боловања и штампају ОЗ-7 (бивши ОЗ-9), ОЗ-8 


1.2.12 Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци)
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(бивши ОЗ-10) и ОЗ-9 (бивши ОЗ-10/1) обрасци.


Напомена: ОЗ-10 (бивши ОЗ-11) образац се штампа директно из обрачуна боловања.


Да би се правилно израчунао просек за боловање, неопходно је имати унесене податке о зарадама три 
месеца пре месеца одласка на боловање лица за које се рачуна.


У опцији лице се бира лице за које се рачуна просек.


Датум одласка на боловање одређује када је лице започело боловање


Датум преласка на терет фонда одређује датум од када се боловање рефундира од стране фонда. То 
је најчешће 30 дана од почетка боловања, мада у је неким ситуацијама могуће да се боловање 
рефундира од првог дана.


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у просек улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Важно је приметити да поље датум обрачуна у обрачуну зараде одређује ком месецу припада дати 
обрачун. Такође, обрачун мора да буде коначни да би ушао у основ за рачунање просека.


Дугме у реду израчунава просек.


Када се израчуна просек у картицама у дољем делу се појаве табеле са основама за просек. Опис табела 
је дат у поглављу Извештаји/Обрасци (Section 1.2.10).


У картици остварена зарада лица у три месеца пре отварања боловања се налазе подаци 
неопходни за израду ОЗ-7 обрасца. Дугме штампај ОЗ-7 штампа одговарајући образац.


Уколико је испуњен услов за прво усклађивање, појавиће се картица прво усклађивање 
(предузеће). Из ове картице, помоћу дугмета штампај ОЗ-8 се може штампати одговарајући 
извештај о првом усклађивању


Ако постоје и наредна усклађивања, појавиће се и картица наредна усклађивања (предузеће). Из 
ове картице је могуће помоћу дугмета штампај ОЗ-9 добити извештаје о наредним усклађивањима. 
Опција само последње усклађивање одређује да ли се штампа ОЗ-9 само за последње усклађивање 
или за сва усклађивања (ако их има више).


По израчунавању просека попуниће се поље основ за обрачун накнаде. У овом пољу је просечна 
месечна зарада израчуната на основу података о заради лица у три месеца пре одласка на боловање.


Уколико је испуњен услов за прво усклађивање, попуниће се и поље прво усклађивање у коме ће 
бити исписан коефицијент првог усклађивања.


Уколико је испуњен услов за наредно усклађивање, коефицијенти накнадних усклађивања ће се 
појавити у пољу накнадна усклађивања.


У пољу усклађени основ за обрачун накнаде се налази месечна накнада коју је програм 
израчунао. Важно је приметити да је ово 100% од накнаде, ако се ради о боловању које се плаћа са 65% 
накнада ће се нивелисати у самом обрачуну боловања.


Напомена: Фонд за здравствено осигурање је издао два неусаглашена упутства за рачунање накнаде за 
боловање, тако да је могуће да у неким случајевима Фонд призна накнаду која се мало разликује од оне 
коју је програм израчунао. Зато ПС.ИТ препоручује да се пре самог обрачуна боловања, у Фонд однесу 
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ОЗ-7, 8 (ако постоји) и 9 (ако постоје) обрасци и на основу њиховог обрачуна уради исплата боловања.


 


1.2.13.1  Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства


Ова опција служи за израчунавање основа за накнаду породиљског одсуства.


Да би се правилно израчунао просек за породиљско одсуство, неопходно је имати унесене податке о 
зарадама четири месеца пре месеца одласка на одсуство лица за које се рачуна.


Често се дешава да породиља, пре одласка на породиљско боловање, буде извесно време на боловању 
ради одржавања трудноће и да нема сате на раду у месецима који претходе породиљском боловању. У 
том случају, за ту породиљу у тим месецима треба урадити посебне обрачуне код којих ће бити означена 
опција само за просек и који ће садржати зараду коју би остварила да је радила.


Такође, обрачуне са означеном опцијом само за просек треба радити и за месеце док је породиља на 
породиљском одсуству, да би програм имао податке о кретању породиљине зараде.


У опцији лице се бира лице за које се рачуна просек.


Датум одласка на боловање одређује када је лице започело породиљско одсуство.


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у просек улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме у реду израчунава просек.


Када се израчуна просек у картицама у доњем делу се појаве табеле са основама за просек. Опис табела 
је дат у поглављу Извештаји/Обрасци (Section 1.2.10).


У картици просечна основна зарада породиље се исписују подаци о просеку породиље. Уколико 
имате редова офарбаних црвеном бојом, можда је неопходно да урадите обрачуне који су само за просек 
породиље.


 У картици просечна основна зарада предузећа се исписују подаци о просеку предузећа.


По израчунавању просека попуниће се поље основ за обрачун накнаде. У овом пољу је накнада 
породиље у четири месеца пре одласка на одсуство.


У пољу прво усклађивање ће бити исписан коефицијент првог усклађивања, који зависи од пораста 
зараде породиље и предузећа у периоду између четвртог и првог месеца пре почетка одсуства.


Уколико је испуњен услов за наредна усклађивања, коефицијенти накнадних усклађивања ће се 
појавити у пољу накнадна усклађивања.


У пољу усклађени основ за обрачун накнаде се налази месечна накнада коју је програм 
израчунао. Овај износ се уноси у обрачун породиљског одсуства.


Дугме штампај приказује детаљни извештај о кретању зараде породиље и предузећа.


1.2.13 Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства
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Параметри смањења зарада


У новом Закону о умањењу плата јавних службеника се прописује начин смањења нето зараде ових 
лица. У пракси, израчуната нето зарада ових лица се умањује у складу са прописаном стопом. Стопа се 
уноси у овом шифарнику.


Ово смањење плата се понаша, заправо, као обустава.


Колоне у табели параметри смањења зарада су:


 Доњи праг. Износ од кога важи умањење. 


 Горњи праг. Износ до кога важи умањење. 


 Проценат смањења. Проценат смањења плате. 


 Сврха исплате. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Прималац. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Шифра плаћања. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Рачун примаоца. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Модел. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


 Позив на број. Податак који се штампа на вирману обустава у истоименом пољу. 


Да би се смањење зарада применило у обрачуну, неопходно је покренути додатну операцију умањење 
зарада у државној управи и јавном сектору (Section 1.2.7.13.5).


 


Лица којима се не смањују зараде


У складу са Законом о смањењу плата у државној управи и јавном сектору извесна занимања су 
ослобођена од овог смањења. Лица се не примењује смањење зарада треба да буду унета у овај 
шифарник. Ова лица ће бити изузета из рачунања смањења  (поглавље Умањење зарада у државној 
управи и јавном сектору (Section 1.2.7.13.5)).


Напомена: уколико се на предузеће не односи овај Закон, нема потребе да уносите сва запослена лица у 
овај шифарник. Једноставно не треба покренути опцију за смањење зарада.


1.2.14 Јавна предузећа и државна администрација


1.2.14.1 Параметри смањења зарада


1.2.14.2 Лица којима се не смањују зараде
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Поља која се попуњавају у табели лица на која се не односи смањење зарада су:


 Шифра лица (аутоматски попуњава име лица и назив радног места ), опис филтера за избор 
лица дат је у поглављу Избор лица (Section 1.2.1.2). 


 Напомена. Слободан текст. 


Дугме Штампај омогућава да се одштампа листа ових лица.


 


Обрачуната смањења


Ова опција омогућава приказ прописаних извештаја који садржи податке о смањењима зараде на 
основу Закона о умањењу плата јавних службеника.


Датум одређује заправо месец за који се захтева извештај. Ако је нпр. задат 31. Мај, у извештај ће ући 
све зараде исплаћене у мају (датум обрачуна им је у мају).


Ако је означено поље само исплаћени обрачуни, у извештај улазе само обрачуни који су у статусу 
исплаћен.


Дугме штампај израчунава и штампа извештај. Извештај има два дела:


 Део о смањењу зарада и боловања, 


 Део о смањењу накнада и осталих примања. 


 


 Обрачуни


 


1.2.14.3 Обрачуната смањења


1.2.15 Обрачуни


1.2.15.1 Зарада
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Зарада


 


1.2.15.1.1.1  Бруто обрачуни


Бруто обрачуни се базирају на бруто цени часа рада и накнаде. Бруто цена часа се касније множи а 
одговарајућим коефицијентом радног сата (ако постоји). Регрес, топли оброк, минули рад и остали 
делови зараде се такође задају у бруто износу, сем бонуса који могу бити и у бруто и у нето износу.


Цена часа накнаде се може рачунати или као цена часа рада увећана за коефицијент минулог рада, или 
на основу просека из претходна три месеца.


 


Бруто за подразумевани учинак


Полазни параметар је месечна бруто зарада заједно са минулим радом, регресом и топлим оброком. На 
основу овога се израчунава месечна основна бруто зарада без регреса, минулог рад и топлог оброка, а 
на основу ње бруто цена часа рада. Битне колоне обрачуна у које се могу уносити вредности су:


 Бруто износ (месечни) - месечна бруто зарада заједно са минулим радом, регресом и топлим 
оброком. Уколико постоје подаци о заради лица у картици уговорена зарада (Section 
1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Регрес (бруто) – месечни износ регреса. Израчунава се на основу параметра регрес и може да се 
мења. 


 Бруто цена часа рада. Израчунава се на основу претходне две колоне и параметра топли оброк 
и може се мењати. 


 Бруто цена часа накнаде. Израчунава се на основу бруто цене часа рада или на основу 
тромесечног просека, у зависности од тога да ли се рачуна тромесечни просек. 


 Сати редовног рада. Израчунавају се на основу броја сати у месецу, на основу података о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 Сати празника. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна износ накнаде за празник. 


 Сати годишњег одмора. Израчунава се на основу податка о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна износ накнаде за 
годишњи одмор. 


 Сати боловања на терет послодавца. Израчунава се на основу податка о плану одсуства 
запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
накнада за боловање. 


 Сати плаћеног одсуства. Израчунава се на основу податка о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна накнада за плаћено 
одсуство. 


 Сати прековременог рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
увећање за прековремени рад. 


 Сати топлог оброка. Сати који улазе у обрачун за износ топлог оброка. Израчунавају се на 
основу броја сати у месецу, на основу податка о плану одсуства запослених и на основу 
података о празницима. Може да се мења. 


 Износ топлог оброка – бруто износ топлог оброка Израчунава се на основу броја сати у месецу, 
сати топлог оброка и параметра топли оброк. 


1.2.15.1.1 Бруто обрачуни


1.2.15.1.1.1 Бруто за подразумевани учинак
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 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати радника. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати радника. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део зараде 
за месец и фонда сати радника. Може да се мења. 


Поред ових колона, ако се притисне дугме прошири, појављују се колоне са бруто износима разних 
накнада које су израчунате на основу цене сата накнаде, одговарајућег параметра и броја сати и који се 
могу мењати. То су:


 Бруто износ празника. 


 Бруто износ годишњег одмора. 


 Бруто износ боловања. 


 Бруто износ плаћеног одсуства. 


Уколико програм означи да је нека од накнада пала испод прописане минималне зараде, треба 
нивелисати одговарајући износ.


Такође, притиском на дугме прошири добија се могућност мењања следећих колона:


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


 


Бруто радна листа


Полазни параметар је основна месечна бруто зарада. Битне колоне обрачуна у које се могу уносити 
вредности су:


 Основна бруто зарада - месечна уговорена основна бруто зарада. Уколико постоје подаци о 
заради лица у картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу 
ових података. 


 Бруто цена часа рада. Израчунава се на основу претходне две колоне и параметра топли оброк 
и може се мењати. 


 Бруто цена часа накнаде. Израчунава се на основу бруто цене часа рада или на основу 
тромесечног просека, у зависности од тога да ли се рачуна тромесечни просек. 


 Сати редовног рада. Израчунавају се на основу броја сати у месецу, на основу податка о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 Сати празника. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна износ накнаде за празник. 


 Сати годишњег одмора. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна износ накнаде за 
годишњи одмор. 


 Сати боловања на терет послодавца. Израчунава се на основу података о плану одсуства 
запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
накнада за боловање. 


 Сати боловања на терет послодавца пун фонд – боловање се плаћа 100%. Израчунава се на 
основу података о плану одсуства запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и 
одговарајућег параметра се рачуна накнада за боловање 100%. 


 Сати плаћеног одсуства. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 


1.2.15.1.1.2 Бруто радна листа
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да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна накнада за плаћено 
одсуство. 


 Сати прекида рада. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна накнада за прекид рада. 


 Сати изостанка са посла. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. На 
основу ове колоне и одговарајућег параметра (најчешће 0) се рачуна накнада за изостанак са 
посла. 


 Сати неплаћеног одсуства. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. 
Може да се мења. 


 Сати теренског додатка. Уносе се. На основу ове колоне, одговарајућег параметра и износа 
просечне бруто зараде (из параметра максимална основица) се рачуна накнада за теренски 
додатак. 


 Сати рада на празник. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
увећање за рад празником. 


 Сати ноћног рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна увећање 
за ноћни рад. 


 Сати рада викендом. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
увећање за рад викендом. Треба приметити да је одговарајући параметар за њих по 
дефиницији 0 и да га треба променити у складу са уговором о раду. 


 Сати рада у сменама. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
увећање за рад у сменама. 


 Сати прековременог рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
увећање за прековремени рад. 


 Сати топлог оброка. Сати који улазе у обрачун за износ топлог оброка. Израчунавају се на 
основу броја сати у месецу, на основу података о плану одсуства запослених и на основу 
података о празницима. Може да се мења. 


 Износ топлог оброка – бруто износ топлог оброка Израчунава се на основу броја сати у месецу, 
сати топлог оброка и параметра топли оброк. 


 Регрес (бруто) – износ регреса. Израчунава се на основу параметра регрес и може да се мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати радника. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати радника. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати радника. Може да се мења. 


Поред ових колона, ако се притисне дугме прошири, појављују се колоне са бруто износима разних 
накнада које су израчунате на основу цене сата накнаде, одговарајућег параметра и броја сати који се 
могу мењати. То су:


 Бруто износ празника. 


 Бруто износ годишњег одмора. 


 Бруто износ боловања. 


 Бруто износ боловања 100%. 


 Бруто износ прекида рада. 


 Бруто износ изостанка са посла. 


 Бруто износ плаћеног одсуства. 


Уколико програм означи да је нека од накнада пала испод прописане минималне зараде, треба 
нивелисати одговарајући износ.


Такође, притиском на дугме прошири добија се могућност мењања следећих колона:
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 Коефицијент радног места. 


 Додатни коефицијент радног места. 


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


Напомена: у овом обрачуну није дозвољено да нето цена било ког часа рада или накнаде буде мања од 
минималне нето цене рада.


 


Обрачун на основу бруто


Овај обрачун је крајње једноставан и служи у случајевима када имамо само податак о бруто заради. 
Треба приметити да овај обрачун нема могућност рада са учинком и бонусима. Такође, код овог 
обрачуна се не врши аутоматско израчунавање фонда сати месеца и обрачуна, као и сати радника. 
Битне колоне овог обрачуна су:


 Месечна бруто зарада. 


 Фонд сати на раду. Почета вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Бруто износ – израчунава се на основу месечне бруто зараде и фонда сати на раду. Може да се 
мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати на раду. Може да се мења. 


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


 


Радна листа за буџетске кориснике


Овај обрачун је јако сличан бруто радној листи (Section 1.2.15.1.1.2) са тиме што се као основни 
параметар узима основна нето зарада која се прерачунава у основну бруто зараду. Колоне које су 
различите у односу на бруто радну листу су:


 Основна нето зарада – месечна уговорена основна нето зарада. Уколико постоје подаци о 
заради лица у картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу 
ових података.. Може да се мења. 


 Основна бруто зарада – израчунава се прерачунавањем основне нето зараде у бруто износ. 
Може да се мења. 


Остале колоне су исте као у обрачуну бруто радна листа.


 


1.2.15.1.1.3 Обрачун на основу бруто


1.2.15.1.1.4 Радна листа за буџетске кориснике
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1.2.15.1.2.1  Нето обрачуни


Нето обрачуни се базирају на нето цени часа рада и накнаде. Нето цена часа се касније множи са 
одговарајућим коефицијентом радног сата (ако постоји). Регрес, топли оброк, минули рад и остали 
делови зараде се такође задају у нето износу, сем бонуса који могу бити и у бруто и у нето износу.


Цена часа накнаде се може рачунати или као цена часа рада увећана за коефицијент минулог рада, или 
на основу просека из претходна три месеца. Просек се рачуна у бруто износу на се претвара у нето.


Да би се израчунавања различитих законом прописаних просека била што тачнија, нето обрачуни за 
сваки нето износ дела зараде имају податак и о бруто износу тог дела зараде. Нпр. програм 
истовремено води евиденцију и о нето и о бруто износу боловања на терет послодавца.


 


Нето за подразумевани учинак


Полазни параметар је месечна нето зарада заједно са минулим радом, регресом и топлим оброком. На 
основу овога се израчунава месечна основна нето зарада без регреса, минулог рад и топлог оброка, а на 
основу ње нето цена часа рада. Битне колоне обрачуна у које се могу уносити вредности су:


 Нето износ (месечни) - месечна нето зарада заједно са минулим радом, регресом и топлим 
оброком. Уколико постоје подаци о заради лица у картици уговорена зарада (Section 
1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Регрес (нето) – месечни нето износ регреса. Израчунава се на основу параметра регрес и може 
да се мења. 


 Нето цена часа рада. Израчунава се на основу претходне две колоне и параметра топли оброк и 
може се мењати. 


 Нето цена часа накнаде. Израчунава се на основу нето цене часа рада или на основу 
тромесечног просека, у зависности од тога да ли се рачуна тромесечни просек. 


 Сати редовног рада. Израчунавају се на основу броја сати у месецу, на основу података о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 Сати празника. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна износ накнаде за празник. 


 Сати годишњег одмора. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето износ накнаде за 
годишњи одмор. 


 Сати боловања на терет послодавца. Израчунава се на основу података о плану одсуства 
запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
накнада за боловање. 


 Сати плаћеног одсуства. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето накнада за плаћено 
одсуство. 


 Сати прековременог рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
нето увећање за прековремени рад. 


 Сати топлог оброка. Сати који улазе у обрачун за износ топлог оброка. Израчунавају се на 
основу броја сати у месецу, на основу података о плану одсуства запослених и на основу 
података о празницима. Може да се мења. 


 Износ топлог оброка – нето износ топлог оброка Израчунава се на основу броја сати у месецу, 
сати топлог оброка и параметра топли оброк. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати радника. Може да се мења. 


1.2.15.1.2 Нето обрачуни


1.2.15.1.2.1 Нето за подразумевани учинак
 


Тотал 87







 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати радника. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати радника. Може да се мења. 


Поред ових колона, ако се притисне дугме прошири, појављују се колоне са бруто износима разних 
накнада које су израчунате на основу цене сата накнаде, одговарајућег параметра и броја сати и који се 
могу мењати. То су:


 Нето износ празника. 


 Нето износ годишњег одмора. 


 Нето износ боловања. 


 Нето износ плаћеног одсуства. 


Уколико програм означи да је нека од накнада пала испод прописане минималне зараде, треба 
нивелисати одговарајући износ.


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


 


Нето радна листа


Полазни параметар је основна месечна нето зарада. Битне колоне обрачуна у које се могу уносити 
вредности су:


 Основна нето зарада - месечна уговорена основна нето зарада. Уколико постоје подаци о 
заради лица у картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу 
ових података.. Може да се мења. 


 Нето цена часа рада. Израчунава се на основу претходне две колоне и параметра топли оброк и 
може се мењати. 


 Нето цена часа накнаде. Израчунава се на основу бруто цене часа рада или на основу 
тромесечног просека, у зависности од тога да ли се рачуна тромесечни просек. 


 Сати редовног рада. Израчунавају се на основу броја сати у месецу, на основу података о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 Сати празника. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето износ накнаде за 
празник. 


 Сати годишњег одмора. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето износ накнаде за 
годишњи одмор. 


 Сати боловања на терет послодавца. Израчунава се на основу података о плану одсуства 
запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
накнада за боловање. 


 Сати боловања на терет послодавца пун фонд – боловање се плаћа 100%. Израчунава се на 
основу података о плану одсуства запослених. Може да се мења. На основу ове колоне и 
одговарајућег параметра се рачуна нето накнада за боловање 100%. 


 Сати плаћеног одсуства. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето накнада за плаћено 
одсуство. 


1.2.15.1.2.2 Нето радна листа
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 Сати прекида рада. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето накнада за прекид рада. 


 Сати изостанка са посла. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. На 
основу ове колоне и одговарајућег параметра (најчешће 0) се рачуна нето накнада за изостанак 
са посла. 


 Сати неплаћеног одсуства. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. 
Може да се мења. 


 Сати теренског додатка. Уносе се. На основу ове колоне, одговарајућег параметра и износа 
просечне бруто зараде (из параметра максимална основица) се рачуна нето накнада за 
теренски додатак. 


 Сати рада на празник. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
увећање за рад празником. 


 Сати ноћног рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
увећање за ноћни рад. 


 Сати рада викендом. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
увећање за рад викендом. Треба приметити да је одговарајући параметар за њих по 
дефиницији 0 и да га треба променити у складу са уговором о раду. 


 Сати рада у сменама. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна нето 
увећање за рад у сменама. 


 Сати прековременог рада. Уносе се. На основу ове колоне и одговарајућег параметра се рачуна 
нето увећање за прековремени рад. 


 Сати топлог оброка. Сати који улазе у обрачун за износ топлог оброка. Израчунавају се на 
основу броја сати у месецу, на основу података о плану одсуства запослених и на основу 
података о празницима. Може да се мења. 


 Износ топлог оброка – бруто износ топлог оброка Израчунава се на основу броја сати у месецу, 
сати топлог оброка и параметра топли оброк. 


 Регрес (нето) – нето износ регреса. Израчунава се на основу параметра регрес и може да се 
мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати радника. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати радника. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати радника. Може да се мења. 


Поред ових колона, ако се притисне дугме прошири, појављују се колоне са нето износима разних 
накнада које су израчунате на основу цене сата накнаде, одговарајућег параметра и броја сати и који се 
могу мењати. То су:


 Нето износ празника. 


 Нето износ годишњег одмора. 


 Нето износ боловања. 


 Нето износ боловања 100%. 


 Нето износ прекида рада. 


 Нето износ изостанка са посла. 


 Нето износ плаћеног одсуства. 


Уколико програм означи да је нека од накнада пала испод прописане минималне зараде, треба 
нивелисати одговарајући износ.


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Коефицијент радног места. 
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 Додатни коефицијент радног места. 


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


Напомена: у овом обрачуну није дозвољено да нето цена било ког часа рада или накнаде буде мања од 
минималне нето цене рада.


 


Обрачун на основу нето


Овај обрачун је крајње једноставан и служи у случајевима када имамо само податак о нето заради. 
Треба приметити да овај обрачун нема могућност рада са учинком и бонусима. Такође, код овог 
обрачуна се не врши аутоматско израчунавање фонда сати месеца и обрачуна, као и сати радника. 
Битне колоне овог обрачуна су:


 Месечна нето зарада. 


 Фонд сати на раду. Почета вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Нето износ – израчунава се на основу месечне нето зараде и фонда сати на раду. Може да се 
мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати на раду. Може да се мења. 


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


 


1.2.15.1.3.1  Рад у иностранству


У обрачуне за лица упућена на рад у иностранство се уносе два износа:


 Износ зараде колики је остварио у иностранству. 


 Износ зараде коју би остварио у земљи. 


Порез и доприноси се рачунају на износ који би остварио у земљи увећан за минули рад, а одбијају од 
зараде коју је остварио у иностранству.


Треба приметити да ови обрачуни немају могућност рада са кредитима (јер се зарада исплаћује у 
иностранству), учинком и бонусима. Такође, код ових обрачуна се не врши аутоматско израчунавање 
фонда сати месеца и обрачуна, као и сати радника.


 


1.2.15.1.2.3 Обрачун на основу нето


1.2.15.1.3 Рад у иностранству


1.2.15.1.3.1 Лица упућена на рад у иностранство – бруто
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Лица упућена на рад у иностранство – бруто


У овом обрачуну се зарада у земљи и у иностранству уносе у бруто износу. Битне колоне овог обрачуна 
су:


 Стварна бруто месечна зарада – месечна зарада у иностранству. 


 Бруто месечна зарада – основна месечна зарада у земљи. 


 Фонд сати на раду. Почета вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Стварна бруто зарада – израчунава се на основу стварне месечне бруто зараде и фонда сати на 
раду. Може да се мења. 


 Бруто износ (основни) – израчунава се на основу основне месечне бруто зараде и фонда сати на 
раду. Може да се мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати на раду. Може да се мења. 


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


 


Лица упућена на рад у иностранство – нето


У овом обрачуну се зарада у земљи и у иностранству уносе у бруто износу. Битне колоне овог обрачуна 
су:


 Стварна нето месечна зарада – нето месечна зарада у иностранству. 


 Бруто месечна зарада – основна бруто месечна зарада у земљи. 


 Фонд сати на раду. Почета вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Стварна нето зарада – израчунава се на основу стварне месечне нето зараде и фонда сати на 
раду. Може да се мења. 


 Бруто износ (основни) – израчунава се на основу основне месечне бруто зараде и фонда сати на 
раду. Може да се мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и фонда сати радника. Може да се мења. 


Такође, када притиском на дугме прошири се добија могућност мењања следећих колона:


 Године стажа (за минули рад). 


 Проценат смањења доприноса на основицу. 


 Проценат умањења пореза на зараде. 


1.2.15.1.3.2 Лица упућена на рад у иностранство – нето
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1.2.15.1.4.1  Исплата доприноса без исплате зараде


Овај обрачун служи само за обрачун доприноса ако није исплаћена зарада. Треба водити рачуна да се 
параметар минимална основица усагласи са текућом прописаном вредношћу. Једина колона у коју се 
уписује вредност је:


 Сати на раду. Израчунавају се на основу броја сати у месецу, на основу података о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 


1.2.15.1.5.1  Накнада трошкова запосленима


Преко овог обрачуна се рачунају све накнаде трошковима запослених. Битне колоне су:


 Месечни нето за превоз. 


 Дневни нето за превоз. Израчунава се на основу месечног нета за превоз и фонда сати (броја 
дана) у месецу. Може да се мења, ако је позната дневна а не месечна цена карте. 


 Број дана превоза. Израчунава се на основу броја сати у месецу, на основу података о плану 
одсуства запослених и на основу података о празницима. Може да се мења. 


 Превоз. Израчунава се на основу дневног нето за превоз и броја дана превоза. Може да се 
мења. 


 Превоз (неопорезиви износ). Израчунава се на основу параметра неопорезиви износ превоза и 
броја дана превоза. Може да се мења. 


 Дневница на службеном путу. Уноси се. 


 Дневница на службеном путу – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег 
параметра. Може да се мења. 


 Смештај на службеном путу. Уноси се. 


 Смештај на службеном путу – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег 
параметра. Може да се мења. 


 Превоз на службеном путу. Уноси се. 


 Превоз на службеном путу – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег 
параметра. Може да се мења. 


 Солидарна помоћ. Уноси се. 


 Солидарна помоћ – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег параметра. 
Може да се мења. 


 Јубиларна награда. Уноси се. 


 Јубиларна награда – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег параметра. 
Може да се мења. 


 Остало. Уноси се. 


 Остало – неопорезиви износ. Почетна вредност зависи од одговарајућег параметра. Може да се 
мења. 


Треба приметити да се и код овог обрачуна може вршити више исплата током месеца.


 


1.2.15.1.4 Исплата доприноса без исплате зараде


1.2.15.1.5 Накнада трошкова запосленима
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1.2.15.1.6.1  Исплата доприноса за здравствено осигурање када је запослени на 
неплаћеном одсуству


Овај обрачун служи само за обрачун и уплату доприноса за здравствено осигурање. Треба водити 
рачуна да се параметар минимална (и максимална) основица усагласи са текућом прописаном 
вредношћу. Колоне у које се уписују вредности су:


 Бруто коју би особа остварила да ради.  


 Сати одсуства. Израчунавају се на основу података о плану одсуства запослених. Може 
да се мења. 


Напомена: треба приметити да се допринос за здравствено осигурање плаћа само код појединих основа 
за неплаћено одсуство (као што је нега члана породице).


1.2.15.2.1.1  Боловање на терет фонда


У обрачуну боловања на терет фонда су важне следеће колоне:


 Месечни износ накнаде. Уноси се. Вредност може да се добије из калкулатора боловања 
(Section 1.2.12). Међутим, препоручљиво је, због тога што различите испоставе фонда на 
различите начине рачунају основ за боловање, прво проверити износ боловања са фондом. 
Овде се уноси целокупна (100%) накнада и ако се плаћа 65% од ње. 


 Сати боловања. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. 


 Износ накнаде за сате. Израчунава се на основу месечног износа и сати боловања. Може да се 
мења. Овде се уноси целокупна (100%) накнада и ако се плаћа 65% од ње. 


 Проценат накнаде. Уноси се. Треба приметити да се уноси као 100 или 65 а не 1 или 0,65 


 Тип боловања. Податак за ОЗ-11 образац. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и сати боловања. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и сати боловања. Може да се мења. 


Треба приметити да се врши провера да ли је износ накнаде већи од минималне нето зараде (параметар 
обрачуна) и ако није, нивелише се на ниво минималне зараде за сате боловања.


 


1.2.15.2.2.1  Боловање на терет фонда - нето


Обрачун боловања на терет фонда нето треба користити када се од фонда добије износ нето а не бруто 
накнаде. Важне су следеће колоне:


 Месечни износ накнаде. Уноси се. Уноси се месечни нето износ накнаде који се добио од фонда. За 
разлику од бруто боловања, овда се сматра да се уноси већ умањен износ накнаде ако се плаћа 65% 
од боловања (у крајњој линији, то се и добија од фонда). 


 Нето износ часа накнаде. Ово је стварни нето износ сата накнаде који ће лице добити. Израчунава 
се на основу претходне колоне и може се мењати. Треба приметити да не може да буде мањи од 
минималне нето зараде. 


1.2.15.1.6 Неплаћено одсуство


1.2.15.2 Боловање


1.2.15.2.1 Боловање на терет фонда


1.2.15.2.2 Боловање на терет фонда - нето
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 Сати боловања. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се мења. 
Овде се уноси целокупна (100%) накнада и ако се плаћа 65% од ње. 


 Износ накнаде за сате. Израчунава се на основу месечног износа и сати боловања. Може да се 
мења. За разлику од бруто боловања, овда се сматра да се уноси већ умањен износ накнаде ако се 
плаћа 65% од боловања. 


 Тип боловања. Податак за ОЗ-11 образац. 


 Проценат накнаде. Уноси се. Треба приметити да се уноси као 100 или 65 а не 1 или 0,65 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица и 
сати боловања. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за месец и 
сати боловања. Може да се мења. 


Треба приметити да се врши провера да ли је износ накнаде већи од минималне нето зараде (параметар 
обрачуна) и ако није, нивелише се на ниво минималне зараде за сате боловања.


 


1.2.15.2.3.1  Породиљско одсуство


У обрачуну за породиљско одсуство су важне следеће колоне:


 Месечни износ накнаде. Уноси се. Вредност може да се добије из калкулатора породиљског 
одсуства (Section 1.2.13). 


 Сати боловања. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. 


 Проценат накнаде. Уноси се. Треба приметити да се уноси као 100 или 60 а не 1 или 0,6. 


 Износ часа накнаде. Ово је стварни бруто износ сата накнаде који ће лице добити. Израчунава 
се на основу претходних колона и може се мењати. 


 Износ накнаде за сате. Израчунава се на основу месечног износа и сати боловања. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и сати боловања. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и сати боловања. Може да се мења. 


Треба приметити да се врши провера да ли је износ накнаде већи од минималне нето зараде (параметар 
обрачуна) и ако није, нивелише се на ниво минималне зараде за сате боловања.


 


1.2.15.2.4.1  Породиљско одсуство – нето


У обрачуну за породиљско одсуство су важне следеће колоне:


 Месечни нето износ накнаде. Уноси се. Треба приметити да је вредност добијена из 
калкулатора породиљског одсуства (поглавље 3.6.13) бруто тако да се не може користити. 


 Проценат накнаде. Уноси се. Треба приметити да се уноси као 100 или 60 а не 1 или 0,6. 


 Нето износ  часа накнаде. Ово је стварни нето износ сата накнаде који ће лице добити. 
Израчунава се на основу претходне две колоне и може се мењати. Треба приметити да не може 
да буде мањи од минималне нето зараде. 


 Сати боловања. Израчунава се на основу података о плану одсуства запослених. Може да се 
мења. 


1.2.15.2.3 Породиљско одсуство


1.2.15.2.4 Породиљско одсуство – нето
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 Износ накнаде за сате. Израчунава се на основу месечног износа и сати боловања. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра максимална основица 
и сати боловања. Може да се мења. 


 Неопорезив део зараде за ово лице – израчунава се на основу параметра неопорезив део за 
месец и сати боловања. Може да се мења. 


Треба приметити да се врши провера да ли је износ накнаде већи од минималне нето зараде (параметар 
обрачуна) и ако није, нивелише се на ниво минималне зараде за сате одсуства.


 


1.2.15.2.5.1  Обрачун за инвалиде II и III категорије


У овом обрачуну су следеће колоне важне:


 Сати боловања. Основна вредност је половина сати у месецу. 


 Нето накнада. Нето инвалиднина за половину месеца. 


 


Остали приходи


У ову групу спадају обрачуни код којих се плаћа само порез.


 


1.2.15.3.1.1  Добици од игара на срећу (бруто износ)


У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени добитак (бруто).


 


1.2.15.3.2.1  Добици од игара на срећу (нето износ)


У овом обрачуну се уноси само податак у колону износ за исплату.


 


1.2.15.3.3.1  Закуп непокретности


Колоне које се уносе су:


 Нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји). 


 Стварни трошкови. Ако је у овој колони 0, онда се рачунају нормирани трошкови у односу на 
стопу нормираних трошкова дату у параметрима обрачуна. 


 


1.2.15.2.5 Обрачун за инвалиде II и III категорије


1.2.15.3 Остали приходи


1.2.15.3.1 Добици од игара на срећу (бруто износ)


1.2.15.3.2 Добици од игара на срећу (нето износ)


1.2.15.3.3 Закуп непокретности
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1.2.15.3.4.1  Закуп покретних ствари


Колоне које се уносе су:


 Нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји). 


 Стварни трошкови. Ако је у овој колони 0, онда се рачунају нормирани трошкови у односу не 
стопу нормираних трошкова дату у параметрима обрачуна. 


 


1.2.15.3.5.1  Приходи од камата – нето


У овом обрачуну се уноси само податак у колону износ за исплату.


 


1.2.15.3.6.1  Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)


У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени добитак (бруто).


 


1.2.15.3.7.1  Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари) – нето


У овом обрачуну се уноси само податак у колону износ за исплату.


 


1.2.15.3.8.1  Приходи од капитала – учешће у добити (запослени)


У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени приход (бруто).


 


1.2.15.3.9.1  Приходи од капитала – учешће у добити (запослени) – нето


У овом обрачуну се уноси само податак у колону износ за исплату.


 


1.2.15.3.4 Закуп покретних ствари


1.2.15.3.5 Приходи од камата – нето


1.2.15.3.6 Приходи од капитала – дивиденде, добити 
(акционари)


1.2.15.3.7 Приходи од капитала – дивиденде, добити 
(акционари) – нето


1.2.15.3.8 Приходи од капитала – учешће у добити 
(запослени)


1.2.15.3.9 Приходи од капитала – учешће у добити 
(запослени) – нето
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1.2.15.3.10.1  Стипендије, кредити, хранарине, отпремнине


Колоне које се уносе су:


 Нето износ. 


 Неопорезиви износ. Подразумевана вредност се преузима из параметара обрачуна. 


 


Привремени и повремени послови


Обрачуни за привремене и повремене послове подразумевају да су уговорене нето зараде за ове 
послове. Треба приметити да ови обрачуни немају могућност рада са учинком и бонусима. Такође, код 
ових обрачуна се не врши аутоматско израчунавање фонда сати месеца и обрачуна, као и сати радника.


 


1.2.15.4.1.1  Незапослени


Колоне у које се уносе подаци су:


 Месечна нето зарада. 


 Фонд сати на раду. Почетна вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Нето износ – израчунава се на основу месечне нето зараде и фонда сати на раду. Може да се 
мења. 


 Минимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 Максимална основица за ово лице – израчунава се на основу параметра минимална основица и 
фонда сати на раду. Може да се мења. 


 


1.2.15.4.2.1  Пензионери


Овај обрачун се ради на потпуно исти начин као и обрачун за незапослене (Section 1.2.15.4.1).


 


Уговори и накнаде


У уговоре и накнаде спадају обрачуни код којих се поред пореза, плаћа и допринос за ПИО и/или 
здравствено осигурање. Подаци о томе да ли се за лице плаћа одговарајући допринос као и да ли је 
лице ПДВ обвезник се уносе у шифарнику лица (Section 1.2.1).


 


1.2.15.3.10 Стипендије, кредити, хранарине, отпремнине


1.2.15.4 Привремени и повремени послови


1.2.15.4.1 Незапослени


1.2.15.4.2 Пензионери


1.2.15.5 Уговори и накнаде
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1.2.15.5.1.1  Ауторски уговор


Колоне које се уносе су:


 Нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји). Уколико постоје подаци о заради лица у 
картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Стварни трошкови. 


 Плаћа се ПИО код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


 Плаћа се здравствено код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


Стопе нормираних трошкова су дате у параметрима обрачуна. У заглављу обрачуна се бира тип 
ауторског дела од кога зависи стопа нормираних трошкова.


 


1.2.15.5.2.1  Ауторски уговор – бруто


Колоне које се уносе су:


 Бруто уговорени износ са ПДВ-ом (ако постоји). Нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји). 
Уколико постоје подаци о заради лица у картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ 
се прерачунава на основу ових података. 


 Стварни трошкови 


Стопе нормираних трошкова су дате у параметрима обрачуна. У заглављу обрачуна се бира тип 
ауторског дела од кога зависи стопа нормираних трошкова.


 


1.2.15.5.3.1  Уговор о делу


У овом обрачуну се уноси следећи подаци:


 Нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји). Уколико постоје подаци о заради лица у 
картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Плаћа се ПИО код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


 Плаћа се здравствено код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


Треба приметити да овај обрачун може да ради и са осталим неновчаним примањима.


 


1.2.15.5.4.1  Уговор о делу – бруто


У овом обрачуну се уноси следећи подаци:


 Бруто уговорени износ са ПДВ-ом (ако постоји). Уколико постоје подаци о заради лица у 
картици уговорена зарада (Section 1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Плаћа се ПИО код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


 Плаћа се здравствено код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


1.2.15.5.1 Ауторски уговор


1.2.15.5.2 Ауторски уговор – бруто


1.2.15.5.3 Уговор о делу


1.2.15.5.4 Уговор о делу – бруто


 


 


 


Тотал 98







Треба приметити да овај обрачун може да ради и са осталим неновчаним примањима.


 


1.2.15.5.5.1  Накнаде чланова управног и надзорног одбора


Колоне које се уносе су:


 Нето износ. Уколико постоје подаци о заради лица у картици уговорена зарада (Section 
1.2.7.3) износ се прерачунава на основу ових података. 


 Својство: 


o   Члан УО


o   Заменик председника УО


o   Председник УО


o   Члан НО


o   Заменик председника НО


o   Председник НО


 Плаћа се ПИО код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


 Плаћа се здравствено код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица. 


 


 


1.2.15.5.6.1  Допунски рад


У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји).


 


1.2.15.5.7.1  Приходи спортиста и спортских стручњака


У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји).


 


1.2.15.5.8.1  Приходи од нерегистроване делатности


У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји).


 


1.2.15.5.9.1  Откуп шумских плодова, лековитог биља, секундарних сировина


1.2.15.5.5 Накнаде чланова управног и надзорног одбора


1.2.15.5.6 Допунски рад


1.2.15.5.7 Приходи спортиста и спортских стручњака


1.2.15.5.8 Приходи од нерегистроване делатности


1.2.15.5.9 Откуп шумских плодова, лековитог биља, 
секундарних сировина
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У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји).


Треба приметити да, код откупа секундарних сировина, стопа доприноса за ПИО у параметрима 
обрачуна се треба ставити на 0.


 


1.2.15.5.10.1  Волонтерски рад (плаћени)


Колоне које се уносе су:


 Месечна нето зарада. 


 Фонд сати на раду. Почетна вредност се преузима из параметра фонд сати у обрачуну. 


 Нето износ – израчунава се на основу месечне нето зараде и фонда сати на раду. Може да се 
мења. 


 


        


1.2.15.5.11.1  Волонтерски рад (неплаћени)


У овом обрачуну се уноси само податак у колону фонд сати на раду. Почета вредност се преузима из 
параметра фонд сати у обрачуну.


 


Пример обрачуна зарада преко бруто радне листе


Преко следећег примера појаснићемо израду обрачуна на основу бруто радне листе.


У нашем примеру имаћемо четири лица за која радимо зараду за мај 2009. Информације о лицима су 
следеће:


Миодраг Милосављевић:


 Основна зарада за месец: 20.000 дин. (бруто вредност) (из уговора о раду)               


 Године стажа за минули рад: 19 година (израчунато на основу податак унетом у шифарнику 
лица) 


 Коефицијент радног места: 2 


 Бонус уз ову зараде: 5000 динара нето. 


Алег Конечни


 Основна зарада за месец: 20.000 дин. 


 Коефицијент радног места: 2 


 Године стажа за минули рад: 4 године 


Јелена Радосављевић


 Основна зарада за месец: 30.000 дин. 


1.2.15.5.10 Волонтерски рад (плаћени)


1.2.15.5.11 Волонтерски рад (неплаћени)


1.2.16 Примери


1.2.16.1 Пример обрачуна зарада преко бруто радне листе
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 Коефицијент радног места: 3 


 Године стажа за минули рад: 10 година 


Славиша Стошић


 Основна зарада за месец: 40.000 дин. 


 Коефицијент радног места: 4 


 Године стажа за минули рад: 25 година 


Како је у мају било државних празника, неопходно је унети их у шифарник празника (Зараде и накнаде 
→ Подаци о празницима). Уносимо Први мај са датумом 1.5.2009 и трајањем од два дана.


Напомена: Корисник је дужан да унесе тачне дане на које се празнује, јер програм нема алгоритам 
померања празника ако пада у недељу.


Одсуства запослених ћемо унети у шифарник одсуства (Зараде и накнаде → План одсуства запослених). 
Претпоставимо да је лице Конечни Алег било на годишњем одмору од 17.4 до 10.5, а лице Славиша 
Стошић на боловању од 27.4. до 5.5.


Након тога отварамо нови обрачун на основу бруто радне листе (Зараде и накнаде → Нови обрачун →
Зараде → Бруто обрачуни → Бруто радна листа (Тотал С)).


Најбитније је да прво поставимо опцију датум обрачуна. С обзиром да радимо само једну исплату у току 
месеца, датум обрачуна ћемо поставити на последњи дан у месецу, 31.5.2009. У складу са тиме ће се 
поставити и параметри фонд сати у обрачуну и фонд сати у месецу на по 168 сати.


Напомена: Уколико би обрачун радили из два дела, датум обрачуна у аконтацији би ставили, у 
већини случајева, на половину месеца, тј. на 15.5. Онда би фонд сати у обрачуну био 88.


У датум исплате уносимо када стварно исплаћујемо зараду. Претпоставимо да је то последњег радног 
дана у месецу, 29.5.2009. Попуњавамо и остале податке у заглављу обрачуна (опис, спољни број...).


Након тога проверавамо и евентуално коригујемо параметре обрачуна. У првом реду се ово односи на 
вредности које се често мењају као што су износ минималне и максималне основице и јединична 
основна зарада (овај параметар помножен коефицијентом даје основну зараду лица).


Један део параметара везаних за цену различитих типова сати су постављени на законом прописане 
минималне вредности и као такви се узимају у обрачуну. Наравно то је законски минимум, што значи 
да вам је дозвољено да и те параметре промените (повећате), ако користите друге вредности.
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Напомена: Рад на празник – коефицијент(1,1), Ноћни рад – коефицијент(0,26), Сменски рад –
коефицијент(0,26) и Прековремени рад – коефицијент(0,26), су само додаци коефицијената који се 
узимају у обрачун за поменуте категорије радних сати. У цену тих типова сати је већ аутоматски 
урачуната цена редовног рада па су стога вредности њихових коефицијената умањене за 1 (законом 
прописане минималне вредности су 2,1 ; 1,26; 1,26 и 1,26 респективно).


Следећи корак је да унесемо лица у обрачун. Додајемо ставке обрачуна за сва четири лица.


Ставку можемо унети на више начина:


 Уносом шифре (аутоматски се попуњава поље лице и редни број) 


 Постављањем курсора на поље шифра и притиском на дугме [F9] на тестатури. Тада се отвара 
филтер и листа за избор физичких лица. Лице се бира дуплим кликом на његово име (или 
означавањем лица једним кликом и притиском на дугме [Ентер] на тастатури) чиме се аутоматски 
попуњавају поља шифра, лице и редни број.


Можемо приметити да су аутоматски унете њихове основне бруто зараде у односу на њихове 
коефицијенте и параметар обрачуна јединична основна бруто зарада, у нашем случају 
20.000,30.000,30.000,40.000 респективно.


Напомена – у случају да бруто вредност не желимо да рачунамо путем коефицијената, овде директно 
уносимо вредност основне бруто зараде. Ручно унете вредности се губе ако се промени вредност 
параметра јединична основна бруто зарада.


На основу основне бруто зараде дељењем са фондом сати у месецу израчуната је и бруто цена рада по 
часу.


Бруто накнада по часу зависи од тога да ли је означена опција рачунај тромесечни просек:


 Неозначено – цена сата накнаде је једнака цени сата рада увећана за коефицијент минулог рада. 


 Означено – цена сата накнаде се одређује на основу тромесечног просека. 


Такође, на основу података о празницима аутоматски су унети сати редовног рада и одсуства:


 Миодраг Милосављевић има 160 сати редовног рада и 8 сати празника. 


 Конечни Алег има 120 сати редовног рада, 8 сати празника и 40 сати годишњег одмора, јер му се 
одмор не рачуна за дане празника. 


 Радосављевић Јелена има 160 сати редовног рада и 8 сати празника. 


 Славиша Стошић има 144 сата редовног рада, 24 сата боловања и нема празника, јер му се 
боловање поклопило са празником. 


Напомена: У сате редовног рада улази редован рад, ноћни рад, рад на државни празник, сменски рад 
и рад викендом. Прековремени рад НЕ УЛАЗИ у ове сате.


Након овога, неопходно је унети сате увећања зараде. Претпоставимо да имамо следеће податке:


 Јелена Радосављевић је радила 8 сати за празник. 


 Миодраг Милосављевић је 88 сати провео у ноћној смени. Такође, имао је 10 прековремених сати. 


Ове податке уносимо у одговарајуће колоне у ставкама обрачуна:
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 Код Јелене Радосављевић неопходно је ручно повећати број сати редовног рада са 160 на 168 а 
смањити сате празника на 0 јер је радила за празник. Такође, неопходно је унети 8 сати у колону 
сати рада на празник. 


 Код Миодрага Милосављевића је потребно унети 88 сати у колону ноћни рад и 10 сати у колону 
прековремени рад. Број сати редовног рада не треба мењати. 


Напомена: Сати прековременог рада увећавају укупан фонд сати радника у обрачуну.


После уноса сати потребно је проверити вредност колоне сати радника у обрачуну. Она означава укупан 
број часова радника у обрачуну и њихова вредност је сати редовног рада + сати накнада + сати 
прековременог рада. У нашем случају ове вредност су 178, 168, 168 и 168.


Колона разлика до фонда сати приказује разлику између сати радника у обрачуну и фонда сати у 
обрачуну. У већини случајева ова разлика би требало да буде 0, а ако није неки од узрока могу да буду:


 Постоји прековремени рад (разлика позитивна). 


 Лице није радило цели месец (разлика негативна). Ово је могуће ако је радник провео део месеца 
на боловању на терет фонда, на породиљском одсуству или је почео/престао да ради у току месеца. 


 Лице не ради пуно радно време (разлика негативна). 


У нашем случају вредности ће бити 10, 0, 0, 0.


Остале битне колоне су:


 Сати рада (за тромесечни просек) приказује сати рада радника који се узимају за тромесечни 
просек. Вредност овог поља је (сати редовног рада + сати прековременог рада) 


 Сати топлог оброка - (аутоматски, може се мењати) рачуна се на основу сати редовног рада и сати 
накнада , и може се по потреби променити. 


 Топли оброк (бруто) - (аутоматски, може се мењати) у зависности од вредности претходног поља, 
рачуна износ топлог оброка. Подразумевана вредност овог поља је сати топлог оброка * цена 
топлог оброка / укупан фонд сати. По потреби се може променити.
Напомена: ручно унете вредности топлог оброка се губе ако се промени поље сати топлог оброка. 
Уколико желимо да унесемо нето износ топлог оброка који је у натури „поједен“ у предузећу, то 
можемо урадити преко опције Остала неновчана примања. 


 Регрес (бруто) – Уноси се бруто вредност регреса који се исплаћује. Иницијална вредност зависи од 
параметра регрес. 


 Минимална основица - минимална основица за плаћање пореза и доприноса, преузета из 
параметара обрачуна. Програм нивелише минималну основицу у складу са сатима радника у 
обрачуну. Ако нам израчуната вредност не одговара (нпр. код лица која раде пола радног времена 
код једног послодавца) може се ручно променити. 


 Максимална основица - максимална основица за плаћање пореза и доприноса, преузета из 
параметара обрачуна. Програм нивелише максималну основицу у складу са сатима радника у 
обрачуну. Ако нам израчуната вредност не одговара може се ручно променити. 


 Неопорезив део зараде – програм нивелише неопорезив део зараде у складу са сатима радника у 
обрачуну. Ако нам израчуната вредност не одговара може се ручно променити. 


 Учинак – сума израчунатих учинака и не може се мењати. 


 Остала примања – сума осталих примања и не може се мењати. 


 Бонуси – сума бонуса на зараду и не може се мењати. 


Напомена: Подаци о бонусима, учинку и осталим примањима се уносе преко одговарајућих опција. 
Овде уносимо и бонус за лице Миодраг Милосављевић.
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Остале важне колоне које се аутоматски израчунавају на основу претходно унетих података су:


 Бруто износ – бруто износ зараде. 


 Основица доприноса – основица која се узима за рачунање доприноса. 


 Пореска основица – основица која се узима за рачунање пореза. 


 Порез на зараде – вредност пореза на зараду. 


 Доприноси из бруто накнаде (укупно) – вредност укупних доприноса из бруто накнаде. 


 Нето износ – нето износ зараде. 


 Нето за исплату – нето износ зараде за исплату, по одбитку обустава и аконтације. 


 Додатни доприноси на терет послодавца – вредност додатних доприноса коморама, ако их 
има. 


 Доприноси на бруто накнаду (укупно) – вредност доприноса на бруто накнаду. 


 Укупан износ – бруто плата плус доприноси послодавца. 


 Укупан износ (текућа исплата) - бруто плата плус доприноси послодавца, само у овој исплати. 


 


Пример обрачуна уговора о делу


Преко следећег примера појаснићемо израду обрачуна за исплату по уговору о делу. Остали типови 
уговора се раде врло слично овоме.


У нашем примеру имаћемо два лица за која радимо уговор за рад на градилишту за мај 2009. 
Информације о лицима су следеће:


Маринко Костић:


 Уговорена зарада за месец: 30.000 дин. (нето вредност)       


Петровић Петар


 Уговорена зарада за месец: 25.000 дин. (нето вредност)       


 Предузеће му плаћа смештај у радничкој бараци, процењена вредност овог смештаја је 10000 
динара. 


Отварамо нови обрачун за уговор о делу (Зараде и накнаде → Нови обрачун → Уговори и накнаде →
Уговор о делу.


Најбитнији податак је датум исплате. Рецимо да исплату за мај вршимо последњег радног дана у месецу 
и уносимо 29.5.2009.


Датум обрачуна је код уговора мање битан, али можемо да ставимо последњи дан у месецу, дакле 
31.5.2009.


Попуњавамо и остале податке у заглављу обрачуна. Након тога, проверавамо параметре обрачуна. Код 
уговора о делу се параметри ређе мењају.


Напомена: Да ли се за неко лице плаћа допринос за ПИО и/или здравствено код уговора се дефинише 
у шифарнику лица, а не у обрачуну.


1.2.16.2 Пример обрачуна уговора о делу
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Следећи корак је да унесемо лица у обрачун. Додајемо ставке обрачуна за оба лица.


Ставку можемо унети на више начина:


 Уносом шифре (аутоматски се попуњава поље лице и редни број) 


 Постављањем курсора на поље шифра и притиском на дугме [F9] на тастатури. Тада се отвара 
филтер и листа за избор физичких лица. Лице се бира дуплим кликом на његово име (или 
означавањем лица једним кликом и притиском на дугме [Ентер] на тастатури) чиме се 
аутоматски попуњавају поља шифра, лице и редни број. 


У колону нето без осталих примања се уносе уговорени износи.


Важне колоне које се аутоматски израчунавају на основу претходно унетих података су:


 Порез на доходак грађана. 


 Допринос за ПИО. 


 Допринос за здравствено осигурање. 


 Бруто приход. 


 Нормирани трошкови. 


 Нето износ – нето износ зараде. 


Нето за исплату – нето износ зараде за исплату, по одбитку обустава


Промењени су износи минималне/максималне основице доприноса. Шта да 
радим?


Постоје две могућности:


 Ако радите мали број обрачуна, промените износе у параметрима обрачуна. 


 Ако радите велики број обрачуна можете да укључите опцију да се износи преузимају из 
подешавања (ms-its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html) и тамо мењате основице. 


 


1.2.17 Често постављана питања


1.2.17.1 Промењени су износи минималне/максималне 
основице доприноса. Шта да радим?


1.2.17.2 Укупан износ пореза (доприноса) на ОПЈ (ОД) 
обрасцу се разликује од укупне основице 
помножене стопом пореза (до). Зашто се ово 
дешава?
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Укупан износ пореза (доприноса) на ОПЈ (ОД) обрасцу се разликује од укупне 
основице помножене стопом пореза (до). Зашто се ово дешава?


Подразумевано понашање програма је да се износи пореза и доприноса код сваког лица заокружују на 
динар, да би се минимизовале грешке у законом прописаним обрасцима. Међутим, могуће је да, код 
обрачуна на коме се налази већи број лица, укупан износ пореза (доприноса) не буде једнак укупној 
пореској основици (основици доприноса) помноженој стопом пореза (доприноса). Математичко 
објашњење овог феномена се може свести на чињеницу да збир заокружених вредности не мора да буде 
једнак заокружењу збира истих тих вредности.


Упутство за превазилажење овог проблема можете наћи у поглављу Прилагођавање износа пореза 
и доприноса ОПЈ и ОД обрасцима (Section 1.2.7.13.2).


 


Како исплатити доприносе без исплате зараде и како после урадити коначну 
исплату?


За исплату доприноса без исплате зараде постоји посебан обрачун. Опција менија за креирање 
обрачуна је Зараде и накнаде → Нови обрачун → Зараде → Обрачун доприноса без исплате зараде.


У овај обрачун треба унети листу лица којима треба исплатити доприносе, заједно са бројем сати за које 
се исплаћује допринос. Број сати ће се аутоматски попунити ако је тако означена одговарајућа опција у 
Систем → Подешавања (поглавље Тотал С – модул за зараде и накнаде (ms-
its:help_cp.chm::/Podesavanja_TotalS.html)).


Обавезно треба скинути ознаку са опције „Коначни обрачун“ као и проверити да ли вредност параметра 
обрачуна „минимална основица“ одговара тренутно важећој.


Када желимо да направимо коначни обрачун, поново идемо у опцију менија Зарадеи накнаде → Нови 
обрачун, бирамо жељени обрачун и попуњавамо.


Када хоћемо да спојимо коначни обрачун са аконтацијом (обрачуном исплате доприноса), потребно је 
притиснути дугме „Кумулирај“. Тада ће се отворити форма где је потребно изабрати претходно урађен 
обрачун исплате доприноса.


 


Како израчунати зараду и накнаду за лице које је радило пола месеца, а пола 
месеца било на боловању на терет фонда или породиљском боловању?


Ово лице се у датом месецу мора наћи на два обрачуна:


 Обрачуну зарада са својим фондом сати колико је радило. 


 Обрачуну боловања/породиљског. 


При изради ових обрачуна треба проверити да ли је за то лице збир неопорезивих делова зараде, 
минималних и максималних основица на оба обрачуна једнак прописаним износима


 


1.2.17.3 Како исплатити доприносе без исплате зараде и 
како после урадити коначну исплату?


1.2.17.4 Како израчунати зараду и накнаду за лице које је 
радило пола месеца, а пола месеца било на 
боловању на терет фонда или породиљском 
боловању?
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Како исплатити зараду за лице које ради пола радног времена?


Његов укупан фонд сати треба да је половина фонда сати обрачуна. Треба водити рачуна да се код лица 
која раде само код једног послодавца износ минималне основице доприноса мора ручно вратити са 
половине на целокупан прописан износ


 


Како променити минималну и/или максималну основицу или пореску основицу 
само за једно лице у обрачуну?


У свакој ставци обрачуна постоје колоне са минималном и максималном основицом и неопорезивим 
износом. Почетне вредности ових колона се израчунавају на основу одговарајућих параметара и фонда 
сати радника у обрачуну, али се могу и ручно мењати.


 


Како исплатити накнаду породиљи која је већа од оне коју добија по прописима?


На ово питање, као и на слично питање за боловање на терет послодавца, на жалост, немамо 
дефинитиван одговор од стране одговарајућих органа. Неке од процедура које се могу користити су:


 Ако је бруто накнада која се рефундира за породиљско боловање једнака износу максималне 
основице, остатак се може исплатити кроз обрачун накнада трошкова запосленима 
(Section 1.2.15.1.5). Треба уписивати у колону остало и уверити се да је у колони остало –
неопорезив део уписана 0. 


 Ако је бруто накнада мања од максималне основице, онда се остатак може урадити кроз 
обрачун зарада: 


o   Разлику треба уписати у бонусе.


o   Минималну основицу за породиљу ставити на 0 (већ је исплаћена у породиљском одсуству).


o   Максималну основицу треба умањити за основицу доприноса која је исплаћена у породиљском 
одсуству


 


Како обрачунати "топли оброк" који се не добија у готовини?


Погледати опис одговарајуће додатне операције топли оброк као неновчано примање (Section 
1.2.7.13.7).


 


1.2.17.5 Како исплатити зараду за лице које ради пола 
радног времена?


1.2.17.6 Како променити минималну и/или максималну 
основицу или пореску основицу само за једно лице 
у обрачуну?


1.2.17.7 Како исплатити накнаду породиљи која је већа од 
оне коју добија по прописима?


1.2.17.8 Како обрачунати "топли оброк" који се не добија у 
готовини?
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Примећена је грешка у обрачуну који је већ исплаћен. Шта да радим?


Ни у ком случају немојте мењати већ исплаћен обрачун. Ако је неопходно исплатити још неки део 
зараде или додати запосленог који је заборављен, креирајте нову исплату. Поступак је следећи:


Исплаћени коначни обрачун вратите у израду (ако је у статусу „исплаћен“) и скините обележје 
„коначни обрачун“. Сада је то аконтациони обрачун.


Копирајте овај обрачун. Копија ће се аутоматски отворити. Обележите опцију „коначни обрачун“. Сада 
је то коначни обрачун.


Датум обрачуна задржите исти као што је био у аконтацији (обрачуну из кога сте копирали).


Датум исплате промените на дан када планирате да исплатите разлику.


Увећајте редни број исплате за један.


Обришите све обуставе – износ и кредите из коначног обрачуна (ако постоје, да ли постоје или не 
зависи од подешавања у Систем →Подешавања →Зараде и накнаде). Немојте брисати Обуставе –
Проценат. Ако не постоје у коначном обрачуну, преузмите Обуставе – Проценат.


Додајте аконтацију на  коначни обрачун. После овога у доњем десном углу би требало да се, поред нето 
и бруто износа укупно, појаве износи који се односе на претходну и текућу исплату.


Након овога, исправите грешке које сте приметили


 


1.2.17.9 Примећена је грешка у обрачуну који је већ 
исплаћен. Шта да радим?
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Ретроактивно је повећан износ минималне загарантоване зараде, тако да је сада 
за нека лица исплаћена зарада испод минималне. Како ово да исправим?


Исплаћени коначни обрачун вратите у израду (ако је у статусу „исплаћен“) и скините обележје 
„коначни обрачун“. Сада је то аконтациони обрачун.


Копирајте овај обрачун. Копија ће се аутоматски отворити. Обележите опцију „коначни обрачун“. Сада 
је то коначни обрачун.


Датум обрачуна задржите исти као што је био у аконтацији (обрачуну из кога сте копирали).


Датум исплате промените на дан када планирате да исплатите разлику.


Увећајте редни број исплате за један.


Обришите све обуставе – износ и кредите из коначног обрачуна (ако постоје- да ли постоје или не 
зависи од подешавања у Систем → Подешавања → Зараде и накнаде). Немојте брисати Обуставе –
Проценат. Ако не постоје у коначном обрачуну, преузмите Обуставе – Проценат.


Додајте аконтацију коначном обрачуну. После овога у доњем десном углу би требало да се, поред нето и 
бруто износа укупно, појаве износи који се односе на претходну и текућу исплату. Нето, бруто, као и 
укупно, у колони сада, би требало да имају вредност 0.


Лица која имају сате рада или накнада чија је цена сада мања од нове минималне цене рада требало би 
да су обележена жуто.


1.2.17.10 Ретроактивно је повећан износ минималне 
загарантоване зараде, тако да је сада за нека лица 
исплаћена зарада испод минималне. Како ово да 
исправим?
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Исправите износе у коначном обрачуну тако да се задовољи законска обавеза исплате минималне 
зараде. Ако радите на основу обрачуна преко радне листе и износ накнаде боловања на терет 
послодавце је пао испод 87 динара по сату, неопходно је да кликнете на дугме „прошири“, да нађете 
колону „износ боловање на терет послодавца“ и ту директно да повећате износ.


Код обрачуна боловања поступак је идентичан, једино што ће се износ боловања аутоматски 
нивелисати са минималном ценом рада тако да нема потребе за исправком износа у коначном обрачуну


 


Како исплатити увећање које има карактер зараде (осми март итд)?


ПС.ИТ препоручује да се овакво увећање исплати као додатна исплата повезана са већ исплаћеним 
коначним обрачуном зарада.


Претпоставимо да је исплаћена зарада за фебруар. Исплаћени коначни обрачун вратите у израду (ако је 
у статусу „исплаћен“) и скините обележје „коначни обрачун“. Сада је то аконтациони обрачун.


Копирајте овај обрачун. Копија ће се аутоматски отворити. Обележите опцију „коначни обрачун“. Сада 
је то коначни обрачун.


Датум обрачуна задржите исти као што је био у аконтацији (обрачуну из кога сте копирали).


Датум исплате промените на дан када планирате да исплатите разлику.


Увећајте редни број исплате за један.


Обришите све обуставе – износ и кредите из коначног обрачуна (ако постоје, да ли постоје или не 
зависи од подешавања у Систем → Подешавања →Зараде и накнаде). Немојте брисати Обуставе –
Проценат. Ако не постоје у коначном обрачуну, преузмите Обуставе – Проценат.


Додајте аконтацију коначном обрачуну. После овога у доњем десном углу би требало да се, поред нето и 
бруто износа укупно, појаве износи који се односе на претходну и текућу исплату. Нето, бруто, као и 
укупно, у колони  сада, би требало да имају вредност 0.


1.2.17.11 Како исплатити увећање које има карактер зараде 
(осми март итд)?
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Након тога, отворите картицу „Бонуси“. У табелу унесите лица која добијају бонусе.


Бонуси могу да буду бруто или нето, изаберите тип бонуса и у складу са тиме попуните износ бонуса у 
одговарајућу колону.


Напомена: Могућност рачунања бонуса не постоји код свих обрачуна. Код оних обрачуна код којих не 
постоји, поступак је сличан, с тим што се уместо додавања бонуса увећава почетна бруто или нето 
зарада за одговарајући износ


 


Лице је отишло из предузећа одмах после исплате аконтације. Да ли треба да 
постоји у коначном обрачуну?


Да, то је неопходно. Свака исплата из аконтације мора макар да се понови у коначном обрачуну. Када се 
кумулира, програм ће аутоматски одузети исплату из аконтације и, ако није било промена у заради 
између аконтације и коначног обрачуна, запосленом неће исплатити ништа


 


Да ли смем да кумулирам обрачуне различитог типа (нето са радном листом 
итд…)?


Да. Програм по дефиниција јавља упозорење за овај случај, јер неке комбинације могу представљати 
проблем. У принципу ПС.ИТ препоручује да, ако аконтација и коначни обрачун нису истог типа, 
коначни обрачун буде сложенији (детаљнији) од аконтације, тако да код кумулирања нпр. бруто радне 
листе (коначни) са обрачуном на основу нето (аконтација)не би требало да постоје проблеми, док код 


1.2.17.12 Лице је отишло из предузећа одмах после исплате 
аконтације. Да ли треба да постоји у коначном 
обрачуну?


1.2.17.13 Да ли смем да кумулирам обрачуне различитог 
типа (нето са радном листом итд…)? 
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обрнутог случаја није искључено да се појаве неки проблеми.


Такође, треба водити рачуна да кумулирање неких различитих врста обрачуна у реалности нема 
смисла, тако да нпр. нема смисла кумулирати бруто радну листу са обрачуном зараде лица упућених у 
иностранство.


 


Како да исплатим зараду запосленом пензионеру?


Код исплате зарада запосленом пензионеру, код кога се не плаћа допринос за здравствено и 
незапосленост, треба отворити посебан обрачун зарада било ког типа. У параметрима обрачуна се 
уписује 0 код доприноса за здравствено и доприноса за незапосленост, а даље се ради као и са обичним 
обрачуном.


Оваква лица не би требало да буду на истом обрачуну као и остали запослени да би се избегле 
нелогичности у ОД обрасцу


 


Како да извршим обрачун зараде/уговора о делу/привремених и повремених 
послова у складу са Законом о смањењу зарада у државној администрацији и 
јавном сектору?


У опцију за умањење плата (Зараде и накнаде → јавна предузећа и државна администрација →
параметри смањења зараде (Section 1.2.14.1)) треба унети одговарајуће стопе. У програму се 
налазе стопе које су биле важеће у тренутку када је опција направљена али се износ шестоструке нето 
зараде мења па га треба држати ажурним. Ту су такође и подаци који иду на вирман, уплатни рачун је 
840-745124843-08. На жалост, за сада не знамо податке за остале параметре (позив на број, сврха 
исплате итд.)


У шифарнику лица на која се не примењује смањење зарада (Section 1.2.14.2) треба унети 
одговарајућа лица (ако постоје).


У зависности од типа обрачуна треба урадити следеће:


 Уговори и привремени послови. Овде је ситуација једноставна, треба их урадити као и до сада и 
покренути Додатне операције → Умањења зарада у државној управи и јавном 
сектору (описане у поглављу Умањења зарада у државној управи и јавном сектору 
(Section 1.2.7.13.5)). Ово ће аутоматски да креира вирмане са одговарајућим обуставама. 
Приметите да обуставе сада постоје и код уговора о делу. 


 Зараде: 


o   Урадите плату као и до сада.


o   Погледајте да ли је параметар основна јединична зарада већи од просека та два параметра у 
јануару и фебруару. Ако јесте, вратите га на тај просек.


o   Покрените Додатне операције - Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору. 
Ово ће да отвори форму описану у поглављу Усклађивање са просеком у државној управи и 
јавном сектору (Section 1.2.7.13.4).


o   У оквиру форме покрените команду израчунај просеке. Ово може да потраје.


o   Када се заврши, добићете списак лица на обрачуну, са следећим колонама:


1.2.17.14 Како да исплатим зараду запосленом пензионеру?


1.2.17.15 Како да извршим обрачун зараде/уговора о 
делу/привремених и повремених послова у складу 
са Законом о смањењу зарада у државној 
администрацији и јавном сектору?
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▣  Основна зарада (коефицијент * јединична зарада) у јануару.


▣  Основна зарада у фебруару.


▣  Аритметички просек јануара и фебруара.


▣  Основна зарада у текућем месецу (мају).


▣  Да ли се узима просек или текући месец. Ово је једино поље које може да се мења. Програм 
ће да предложи мању од две вредности. Обратите пажњу за све људе код којих је обележено да 
се узима просек. То значи да ће се њима умањити плата на просек. Видите да ли је то оно што 
треба (ако је напредовао у међувремену не треба, њему искључите опцију).


▣  Основна зарада која ће да оде у обрачун. Или просек или текућа, у зависности од вредности 
претходне колоне.


o   Прођите кроз сва лица на списку и обратите пажњу да ли је програм означио да му се смањи 
зарада на просек (код тих лица је зелена колона просек зараде у основним месецима). Видите да ли 
треба да се смањи на просек, ако треба онда оставите, ако НЕ треба да се смањи на просек, онда 
скините ознаку у колони узима се просек основе.


o   Кажете у реду. Програм ће онда одговарајућим лицима смањити основну зараду на просек. 
Приметите да се ова операције не може једноставно поништити. Ако сте код неког погрешили, 
морате да кликнете F9 поред његове шифра и да га поново изаберете. То ће му ресетовати основну 
зараду.


o   Покрените Додатне операције - Умањења зарада у државној управи и јавном сектору
(описане у поглављу Умањење зарада у државној управи и јавном сектору (Section 
1.2.7.13.5)). Ово ће аутоматски да креира вирмане са одговарајућим обуставама.


o   Ако након овога морате да мењате зараду, прво обришите одговарајуће обуставе (Додатне 
операције - Брисање умањења зарада), промените плату, евентуално поново пустите Усклађивање 
са просеком у државној управи и јавном сектору (ако сте додавали лица и слично)


 


Имам велики број обрачуна током дана. Како да брзо да генеришем вирмане за 
плаћање?


Уколико имате велики број обрачуна током дана (најчешће су у питању ауторски и уговори о делу) није 
неопходно да улазите у сваки појединачни обрачун и генеришете вирмане из њега. Опција групни 
извештаји (Section 1.2.10.4) омогућује да се креирају вирмани за све те обрачуне одједном


 


Прешао сам на Тотал С током године. Како најлакше да генеришем ППП и М4 
обрасце?


Уколико из старог програма можете да добијете податке за ППП образац у електронском облику 
(формат који захтева пореска управа), те податке можете да увезете у ППП образац генерисан у Тоталу. 
Опис те опције имате у поглављу Отвори ППП (Section 1.2.10.7.2).


Уколико из старог програма можете да добијете податке за М4 образац у електронском облику (формат 
који захтева фонд за ПИО), те податке можете да увезете у М4 образац генерисан у Тоталу. Опис те 
опције имате у поглављу Отвори М4 (Section 1.2.10.6.2).


 


1.2.17.16 Имам велики број обрачуна током дана. Како да 
брзо да генеришем вирмане за плаћање?


1.2.17.17 Прешао сам на Тотал С током године. Како 
најлакше да генеришем ППП и М4 обрасце?
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Ауторски уговор,  97-98


Ауторски уговор – бруто,  98


Боловање на терет фонда,  93


Боловање на терет фонда - нето,  93-94


Бонуси,  22-23


Бонуси у оквиру обрачуна,  35-36


Брисање топлог оброка као неновчаног примања,  56


Брисање умањења зарада,  54


Бруто за подразумевани учинак,  83-84


Бруто обрачуни,  83


Бруто радна листа,  84-86


Вирмани за нето зараду,  37-38


Вирмани за обуставе,  40-41


Вирмани за порез и доприносе,  38-40


Волонтерски рад (неплаћени),  100


Волонтерски рад (плаћени),  100


Групне обуставе - проценат (синдикати, самодоприноси),  16-17


Групни извештаји,  61-62


Да ли смем да кумулирам обрачуне различитог типа (нето са радном листом итд…)? ,  111-
112


Детаљан стаж,  4-5


Добици од игара на срећу (бруто износ),  95


Добици од игара на срећу (нето износ),  95


Добровољно додатно ПИО,  20-21


Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна,  34-35


Додатне операције,  52


Доприноси коморама,  19-20


Доприноси коморама у оквиру обрачуна,  33


Допунски рад,  99


Закуп непокретности,  95


Закуп покретних ствари,  95-96


Запослени са непуним радним временом,  48


Зарада,  82-83


Збирни преглед примања,  59-61


Здравствено осигурани преко радника,  75


Избор лица,  9-10


Извештаји,  37


Извештаји/Обрасци,  58


Извоз пореских пријава у електронски облик,  51-52


Имам велики број обрачуна током дана. Како да брзо да генеришем вирмане за 
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плаћање?,  113


ИНСЗ,  47


Исплата доприноса без исплате зараде,  92


Исплатна листа,  45


Исплатна листа – готовина,  45-46


Исплатна листа – обуставе,  46


Исплатна листа по банкама,  46-47


Исплаћени регрес,  72


Како да извршим обрачун зараде/уговора о делу/привремених и повремених послова у 
складу са Законом о смањењу зарада у државној администрацији и јавном сектору?,  112-
113


Како да исплатим зараду запосленом пензионеру?,  112


Како израчунати зараду и накнаду за лице које је радило пола месеца, а пола месеца било 
на боловању на терет фонда или породиљском боловању?,  106


Како исплатити доприносе без исплате зараде и како после урадити коначну исплату?,  
106


Како исплатити зараду за лице које ради пола радног времена?,  106-107


Како исплатити накнаду породиљи која је већа од оне коју добија по прописима?,  107


Како исплатити увећање које има карактер зараде (осми март итд)?,  110-111


Како обрачунати "топли оброк" који се не добија у готовини?,  107-108


Како променити минималну и/или максималну основицу или пореску основицу само за 
једно лице у обрачуну?,  107


Калкулатор просека за накнаде,  77-78


Карактеристике,  1-2


Картица запосленог,  61


Књижење обрачуна,  28-29


Коефицијенти и уговорене зараде,  8-9


Коришћена одсуства – из обрачуна,  73-74


Коришћена одсуства – из плана одсуства,  72-73


Кредити – износ,  17-19


Кредити – износ у оквиру обрачуна,  32-33


Креирај на основу постојећег,  57-58


Лица,  2-3


Лица за која се плаћају доприноси коморама,  20, 33-34


Лица и организационе јединице,  10


Лица која плаћају групне обуставе - проценат,  17


Лица којима се не смањују зараде,  81-82


Лица упућена на рад у иностранство – бруто,  90-91


Лица упућена на рад у иностранство – нето,  91-92


Лице је отишло из предузећа одмах после исплате аконтације. Да ли треба да постоји у 
коначном обрачуну?,  111


М4,  63-64


М-УН/М-УНК образац,  62-63


Накнада трошкова запосленима,  92
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Накнаде чланова управног и надзорног одбора,  99


Начин исплате,  8


Незапослени,  97


Неплаћено одсуство,  92-93


Нето за подразумевани учинак,  87-88


Нето обрачуни,  86-87


Нето радна листа,  88-90


НЗ – 1,  49


Нови обрачун,  24-27


Обрачун за инвалиде II и III категорије,  95


Обрачун на основу бруто,  86


Обрачун на основу нето,  90


Обрачун услуге закупа,  50


Обрачуната смањења,  82


Обрачуни,  82


Обрачуни у којима је отплаћиван кредит,  19


Обрачунски листић,  43-44


Обрачунски листић – појединачни,  44


Обуставе – износ,  13-15


Обуставе – износ у оквиру обрачуна,  30-31


Обуставе – проценат,  15-16


Обуставе – проценат у оквиру обрачуна,  31-32


ОД,  42


ОД-1,  48


ОЗ-10,  48-49


ОПЈ,  41


ОПЈ-1,  49


ОПЈ-2,  49


ОПЈ-3,  49-50


ОПЈ-4,  50


ОПЈ-5,  50


ОПЈ-6,  50


ОПЈ-7,  50-51


ОПЈ-8,  51


Ослобађања,  7-8


Основ за ИТР-Г,  76-77


Основ за М4,  67


Основ за М4 (сва лица одједном),  67-68


Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци),  78-80


Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства,  80-81


Основ за РАД-1,  75-76
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Основ за РАД-2,  76


Остала неновчана примања,  21-22


Остала неновчана примања у оквиру обрачуна,  35


Остали приходи,  95


Отвори М4,  64-67


Отвори обрачун,  56-57


Отвори ППП,  68-70


Откуп шумских плодова, лековитог биља, секундарних сировина,  99-100


Параметри смањења зарада,  81


Пензионери,  97


План одсуства запослених,  10-11


Повратак на почетне вредности пореза и доприноса,  53


Подаци за ППДГ-5 пријаву,  70-71


Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном),  71


Подаци о запослењу,  4


Подаци о осигурању,  6-7


Подаци о празницима,  11-12


Подаци о радном времену,  12


Породиљско одсуство,  94


Породиљско одсуство – нето,  94-95


ППП,  68


Преглед примања новопријављених / одјављених лица,  74-75


Прерачунај,  52


Прешао сам на Тотал С током године. Како најлакше да генеришем ППП и М4 обрасце?,  
113-114


Привремени и повремени послови,  97


Прилагођавање износа пореза и доприноса ОПЈ и ОД обрасцима,  52-53


Примања лица у периоду,  58-59


Пример обрачуна зарада преко бруто радне листе,  100-104


Пример обрачуна уговора о делу,  104-105


Примећена је грешка у обрачуну који је већ исплаћен. Шта да радим?,  108


Приправници – захтев за учешћем у финансирању,  47-48


Приходи од камата – нето,  96


Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари),  96


Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари) – нето,  96


Приходи од капитала – учешће у добити (запослени),  96


Приходи од капитала – учешће у добити (запослени) – нето,  96


Приходи од нерегистроване делатности,  99


Приходи спортиста и спортских стручњака,  99


Промењени су износи минималне/максималне основице доприноса. Шта да радим?,  105


Прост стаж,  5-6


Рад са кумулацијама и аконтацијама,  27-28
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Рад у иностранству,  90


Радна листа за буџетске кориснике,  86


Рекапитулација,  44-45


Ретроактивно је повећан износ минималне загарантоване зараде, тако да је сада за нека 
лица исплаћена зарада испод минималне. Како ово да исправим?,  108-110


Спецификација уз ОПЈ,  41-42


Спецификација уплате здравственог осигурања,  42-43


Стаж на дан,  71-72


Статистички извештаји,  75


Стипендије, кредити, хранарине, отпремнине,  96-97


Топли оброк као неновчано примање ,  54-56


Уговор о делу,  98


Уговор о делу – бруто,  98-99


Уговорена зарада,  12-13


Уговорена зарада у оквиру обрачуна,  29-30


Уговори и накнаде,  97


Укупан износ пореза (доприноса) на ОПЈ (ОД) обрасцу се разликује од укупне основице 
помножене стопом пореза (до). Зашто се ово дешава?,  105-106


Умањење зарада у државној управи и јавном сектору,  54


Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору,  53-54


Учинак,  23-24


Учинак у оквиру обрачуна,  36-37


Форма за рад са појединачним лицем,  3-4


Формирај М4,  64


Формирај ППП,  68


Шаблони,  12
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		Кредити – износ

		Обрачуни у којима је отплаћиван кредит



		Доприноси коморама

		Лица за која се плаћају доприноси коморама



		Добровољно додатно ПИО

		Остала неновчана примања

		Бонуси

		Учинак



		Нови обрачун

		Рад са кумулацијама и аконтацијама

		Књижење обрачуна

		Уговорена зарада у оквиру обрачуна

		Обуставе – износ у оквиру обрачуна

		Обуставе – проценат у оквиру обрачуна

		Кредити – износ у оквиру обрачуна

		Доприноси коморама у оквиру обрачуна

		Лица за која се плаћају доприноси коморама



		Добровољно додатно ПИО у оквиру обрачуна

		Остала неновчана примања у оквиру обрачуна

		Бонуси у оквиру обрачуна

		Учинак у оквиру обрачуна

		Извештаји

		Вирмани за нето зараду

		Вирмани за порез и доприносе

		Вирмани за обуставе

		ОПЈ

		Спецификација уз ОПЈ

		ОД

		Спецификација уплате здравственог осигурања

		Обрачунски листић

		Обрачунски листић – појединачни

		Рекапитулација

		Исплатна листа

		Исплатна листа – готовина

		Исплатна листа – обуставе

		Исплатна листа по банкама

		ИНСЗ

		Приправници – захтев за учешћем у финансирању

		Запослени са непуним радним временом

		ОД-1

		ОЗ-10

		НЗ – 1

		ОПЈ-1

		ОПЈ-2

		ОПЈ-3

		ОПЈ-4

		Обрачун услуге закупа

		ОПЈ-5

		ОПЈ-6

		ОПЈ-7

		ОПЈ-8

		Извоз пореских пријава у електронски облик



		Додатне операције

		Прерачунај

		Прилагођавање износа пореза и доприноса ОПЈ и ОД обрасцима

		Повратак на почетне вредности пореза и доприноса

		Усклађивање са просеком у државној управи и јавном сектору

		Умањење зарада у државној управи и јавном сектору


		Брисање умањења зарада

		Топли оброк као неновчано примање

		Брисање топлог оброка као неновчаног примања





		Отвори обрачун

		Креирај на основу постојећег

		Извештаји/Обрасци

		Примања лица у периоду

		Збирни преглед примања

		Картица запосленог

		Групни извештаји

		М-УН/М-УНК образац

		М4

		Формирај М4

		Отвори М4

		Основ за М4

		Основ за М4 (сва лица одједном)



		ППП

		Формирај ППП

		Отвори ППП

		Подаци за ППДГ-5 пријаву

		Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)



		Стаж на дан

		Исплаћени регрес

		Коришћена одсуства – из плана одсуства

		Коришћена одсуства – из обрачуна

		Преглед примања новопријављених / одјављених лица

		Здравствено осигурани преко радника

		Статистички извештаји

		Основ за РАД-1

		Основ за РАД-2

		Основ за ИТР-Г





		Калкулатор просека за накнаде

		Основ за обрачун накнаде боловања (ОЗ обрасци)

		Основ за обрачун накнаде породиљског одсуства

		Јавна предузећа и државна администрација

		Параметри смањења зарада

		Лица којима се не смањују зараде

		Обрачуната смањења



		Обрачуни

		Зарада

		Бруто обрачуни

		Бруто за подразумевани учинак

		Бруто радна листа

		Обрачун на основу бруто

		Радна листа за буџетске кориснике



		Нето обрачуни

		Нето за подразумевани учинак

		Нето радна листа

		Обрачун на основу нето



		Рад у иностранству

		Лица упућена на рад у иностранство – бруто

		Лица упућена на рад у иностранство – нето



		Исплата доприноса без исплате зараде

		Накнада трошкова запосленима

		Неплаћено одсуство



		Боловање

		Боловање на терет фонда

		Боловање на терет фонда - нето

		Породиљско одсуство

		Породиљско одсуство – нето

		Обрачун за инвалиде II и III категорије



		Остали приходи

		Добици од игара на срећу (бруто износ)

		Добици од игара на срећу (нето износ)

		Закуп непокретности

		Закуп покретних ствари

		Приходи од камата – нето

		Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)

		Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари) – нето

		Приходи од капитала – учешће у добити (запослени)

		Приходи од капитала – учешће у добити (запослени) – нето

		Стипендије, кредити, хранарине, отпремнине



		Привремени и повремени послови

		Незапослени

		Пензионери



		Уговори и накнаде

		Ауторски уговор

		Ауторски уговор – бруто

		Уговор о делу

		Уговор о делу – бруто

		Накнаде чланова управног и надзорног одбора

		Допунски рад

		Приходи спортиста и спортских стручњака

		Приходи од нерегистроване делатности

		Откуп шумских плодова, лековитог биља, секундарних сировина

		Волонтерски рад (плаћени)

		Волонтерски рад (неплаћени)





		Примери

		Пример обрачуна зарада преко бруто радне листе

		Пример обрачуна уговора о делу



		Често постављана питања

		Промењени су износи минималне/максималне основице доприноса. Шта да радим?

		Укупан износ пореза (доприноса) на ОПЈ (ОД) обрасцу се разликује од укупне основице помножене стопом пореза (до). Зашто се ово дешава?

		Како исплатити доприносе без исплате зараде и како после урадити коначну исплату?

		Како израчунати зараду и накнаду за лице које је радило пола месеца, а пола месеца било на боловању на терет фонда или породиљском боловању?

		Како исплатити зараду за лице које ради пола радног времена?

		Како променити минималну и/или максималну основицу или пореску основицу само за једно лице у обрачуну?

		Како исплатити накнаду породиљи која је већа од оне коју добија по прописима?

		Како обрачунати "топли оброк" који се не добија у готовини?

		Примећена је грешка у обрачуну који је већ исплаћен. Шта да радим?

		Ретроактивно је повећан износ минималне загарантоване зараде, тако да је сада за нека лица исплаћена зарада испод минималне. Како ово да исправим?

		Како исплатити увећање које има карактер зараде (осми март итд)?

		Лице је отишло из предузећа одмах после исплате аконтације. Да ли треба да постоји у коначном обрачуну?

		Да ли смем да кумулирам обрачуне различитог типа (нето са радном листом итд…)? 

		Како да исплатим зараду запосленом пензионеру?

		Како да извршим обрачун зараде/уговора о делу/привремених и повремених послова у складу са Законом о смањењу зарада у државној администрацији и јавном сектору?

		Имам велики број обрачуна током дана. Како да брзо да генеришем вирмане за плаћање?

		Прешао сам на Тотал С током године. Како најлакше да генеришем ППП и М4 обрасце?
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Систем


Систем је прва област менија у којој се дефинишу основни параметари за рад и врши конфигурисање 
опција у програму. Све поставке у оквиру ове области се односе на цео систем у коме се ради, а не само 
на изабрано предузеће.


 


1.1.1.1  Постави предузеће


Ова опција служи за постављање тренутно активног предузећа. Тренутно активно предузеће се може 
поставити и притиском миша на поље Предузеће у доњем левом углу апликације.


У оба случаја, отвара се форма у којој је потребно изабрати жељено предузеће из листе (која се добија 
притиском на стрелицу са десне стране поља) и притиснути дугме У реду.


 


1.1.2.1  Предузећа


Избором опције Предузећа, отвара се форма која се састоји из два дела. У првом делу форме се налазе 
поља за филтрирање (претраживање) већ унетих података, док се у другом делу форме налази табела за 
унос података о предузећу.


Подаци о предузећу се могу унети преко табеле предузећа или преко картице. Картица је прегледнија 


1  Опције програма


1.1  Систем


1.1.1 Постави предузеће


1.1.2 Предузећа
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за унос података и добија се притиском на тастер Ф10, а након уноса шифре предузећа и преласка на 
следеће поље.


Обавезна поља за унос су само шифра и назив предузећа, али је пожељно у програм унети што више 
података, како би давао боље резултате. Поља у табели или на картици која се попуњавају су следећа:


 Шифра. Шифра предузећа (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 20 
карактера). Вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не могу постојати два предузећа са 
истом шифром. Треба приметити да се шифра предузећа може мењати ако за тим постоји 
потреба. 


 Назив. Назив предузећа (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 200 
карактера). 


 Адреса. Штампа се на извештајима где за тиме постоји потреба. 


 Место. Штампа се на извештајима где за тиме постоји потреба. 


 Општина седишта. Бира се из листе понуђених општина, унос овог податка је битан за 
расподелу пореза и доприноса по општинама. 


 ПИБ. Порески идентификациони број предузећа. 


 ПДВ обвезник. Потребно је означити ову опцију уколико је предузеће ПДВ обвезник; у 
супротном оставити неозначено. 


 Матични број. 


 Шифра делатности. 


 Регистарски број. 


 Регистарски број код фонда ПИО. 


 Поштански број. 


 Тип предузећа. Бира се из листе понуђених типова: 


o   правно лице,


o   буџетски корисник,


o   предузетник,


o   страно представништво или физичко лице,


o   велики порески обвезник


 Телефон. 


 Напомена. 


Картица предузећа се отвара притиском на тастер Ф10. Треба приметити да за ново предузеће треба да 
буде унета шифра пре покушаја да се отворити картица.


Картица се састоји из две секције. У горњем делу секције су општи подаци о предузећу (претходно 
описана поља).


Уколико је као тип предузећа изабран буџетски корисник, појављују се и поља у која се уносе подаци 
неопходни за генерисање позива на број одобрења код генерисања вирмана:


 Организациона идентификација


 Подекономска класификација


 Извор финансирања
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 Функционална класификација


У доњем делу секције је табела за унос података о текућим рачунима предузећа:


 Број. Број текућег рачуна (уноси се у формату xxx-xxxxxxxxxxxxxxx(-)xx) 


 Назив банке. Назив банке се бира из шифарника банака притиском на дугме ... или притиском 
тастера Ф9, а може се и директно уписати у ово поље. Уколико се унесе назив који не постоји у 
листи већ унетих банака (3.1.3), програм ће питати корисника да ли жели да креира нову банку 
у шифарнику. Потврдним одговором корисника, програм ће креирати банку у Систем→Банке, 
а корисник ће моћи несметано да настави са радом. 


 Основни. Предузеће може имати више текућих рачуна(динарски, девизни, помоћни...), али 
само један може да буде основни. Текући рачун се поставља као основни означавањем овог 
поља, а подразумева да ће се овај текући рачун користити приликом попуњавања вирмана или 
приликом обраде података ако за то постоји потреба. 


 Конто (за књижење).Ова опција се не користи у програму Тотал, а убачена је због 
компатибилности са осталим модулима из едиције Мали Пословни програми. 


 Посебан рачун – као посебан рачун се означава рачун који се отвара ради рефундирања 
средстава која се користе за исплату боловања на терет фонда или породиљског одсуства. 


 


1.1.3.1  Банке


Банке представљају наредну опцију области Систем. Избором ове опције отвара се табела за унос 
података о банкама које ће се користити при раду, а чији ће подаци бити доступни на нивоу целог 
система. Подаци који се попуњавају у табели банке су:


 Назив. Назив банке 


 Шифра банке. Шифра банке се бира из понуђене листе притиском на дугме ... или притиском 
тастера Ф9. 


 Текући рачун. Број текућег рачуна банке (уноси се у формату xxx-xxxxxxxxxxxxxxx(-)xx). Овај 
податак се користи само код директних уплата банци као што је уплата зарада за више лица 
одједном преко групног вирмана. 


 Модел. 


 Позив на број. 


 Групни вирман. Уколико се на овај рачун жели уплаћивати зарада за више лица одједном, 
треба означити ово поље. 


 


 


1.1.4.1  Постави период књижења


Ова опција служи за постављање тренутно активног периода књижења. Отвара се форма у којој је 


1.1.3 Банке


1.1.4 Постави период књижења
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потребно изабрати жељени период књижења из листе (која се добија кликом на стрелицу са десне 
стране поља) и притиснути дугме У реду.


Изабрани период књижења ће аутоматски постати активан у финансијском и робно-материјалном 
књиговодству уколико је претходно извршено повезивање у овим модулима.


1.1.5.1  Периоди књижења


Избором опције Периоди књижења, отвара се табела у којој постоји могућност уноса почетног и 
крајњег датума једне пословне године предузећа. Крајњи датум пословне године односи се на дан када 
предузеће затвара своје пословне књиге. У табели се попуњавају следећа поља:


 Назив – корисник даје назив одређеној пословној години – уписује текст по свом избору. Најбоље 
је дати назив који ће вас асоцирати на одређени период пословања. 


 Важи од – датум почетка пословне године. 


 Важи до – датум краја пословне године. 


 


1.1.6.1  Подешавања


У овом поглављу се говори о подешавања појединачног корисника, без описивања администрације 
подешавања. Детаљан опис администрације подешавања је дат у поглављу Подешавања –
администрација ({C8C38BA6-3B7A-4F73-9D45-6BECE5F23C10}


1.1.5 Периоди књижења


1.1.6 Подешавања
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#Podesavanja_Administracija).


Подешавања у програму су везана за појединачног корисника. Како програми из едиције препознају 
корисника на бази Windows аутентификације, два различита Windows корисника система у начелу могу 
да мењају подешавања тако да не утичу једно на друго. Програм детектује корисника који је пријављен 
Windows-у и:


 Ако је у питању постојећи корисник, приказује и понаша се у складу са подешавањима која су 
већ постављена. 


 Ако је у питању корисник који први пут улази у програм, креира сет подешавања на основу 
вредности која су постављена у оквиру администрације и даље се понаша у складу са њима. 
Корисник може даље да мења ова подешавања.   


У горњем делу се налазе поређане картице са подешавањима појединачних модула. Називи модула су 
дати у скраћеном облику. Модули који се сигурно налазе у оквиру програма су:


 основна подешавања. 


У оквиру сваке картице са подешавањима за модул, налази се више картица са груписаним 
подешавањима, тзв. објектима подешавања.


Свако подешавање има:


 Назив подешавања, 


 Вредност подешавања. 


o   Ако је ниво приступа подешавању администраторски, обични корисници ће радити на бази ове 
вредности подешавања и не могу да је промене.


 Ниво приступа подешавању. Корисник не може да мења ниво приступа. Може да буде: 


o   Појединачно. Сваки корисник може по жељи да мења вредност подешавања.


o   Администраторско. Сви корисници раде на основу вредности подешавања дефинисане у 
административној конзоли и не могу да је мењају.


 Поништи. Враћа подешавање на вредност постављену у администраторској конзоли. 


Напомена: приликом промене, дугме „сачувај“ постаје активно тек када се са промењеног поља пређе 
(кликне мишем) на неко друго поље. Такође, једноставан начин да се, после промене вредности, 
активира „сачувај“ је да се притисне тастер Tab.


 


Основна подешавања


Подешавања у овој картици су: 


 Локална подешавања 


o   Језик апликације
Бира се језик или писмо на коме се приказује кориснички интерфејс. За сада подржане опције су 
Српски ћирилица и Српски латиница.
Ако се промени вредност овог подешавања, неопходно је поново покренути програм.


 Провера верзија  


o   Проверавај да ли постоје нове верзије апликације
Да ли се приликом покретања програма врши провера преко Интернета да ли постоји новија 
верзија.


 Конекција 


o   Command Timeout


1.1.6.1 Основна подешавања
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Представља време (у секундама) које је остављено програму да успостави везу са базом података. 
Подразумевана вредност (15 секунди) је сасвим довољна за све примене и не би је требало мењати.


o   Connection Timeout
Представља време (у секундама) које је остављено програму да изврши команду у бази података. 
Подразумевана вредност (30 секунди) је довољна у највећем броју случајева, али ако се појави 
грешка која у опису има Command Timeout, може бити потребно да се вредност подешавања 
повећа.


 Период књижења 


o   Предефинисани период књижења (ово подешавање се не може мењати у 
администраторској конзоли).
Период књижења, који се овде изабере, се аутоматски поставаља као активан приликом наредног 
покретања програма.


 Изглед апликације 


o   Шаблон изгледа - бира се шаблон изгеда програма нпр. Windows 7, имагинаран, плави итд.


 Предузеће 


o   Иницијално предузеће - бира се предузеће које ће, аутоматски, бити изабрано приликом 
следећег покретања програма.


 Мени 


o   Тип главног менија:


1. Покретни менији - модул менији се могу померати повлачењем миша 


2. Статичан - модул менији се не могу померати 


o   Приказ прозора:


1. Таб прозори - сваки нови прозор, који се отвори, ће бити приказан у виду таба (картице) који се 
надовезује на претходни. 


2. Стандардан - класичан изглед прозора. 


o   Памти изглед покретног менија


1. Да - уколико су модул менији променили место, задржаће измењен изглед приликом следећег 
покретања програма. 


2. Не - приликом следећег покретања програма модул менији ће имати стандардни изглед. 


o   Прикажи плутајући мени за модуле


1. Да - модул менији у врху екрана (или на локацији где су померени) ће бити видљиви. 


2. Не - модул менији се неће видети. 


o   Прикажи у панелу збирни мени за модуле


1. Да - мени апликација (збирни мени модула) у панел менију ће бити видљив. 
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2. Не - мени апликација у панел менију се неће видети. 


o   Прикажи системске меније у зајендичкој групи у панелу


1. Да - системски менији ће се видети у менију апликација (збирни мени модула) у панел менију. 


2. Не - системски менији ће се видети у менију апликација у панел менију. 


o   Прикажи посебне групе у панелу за системске меније


1. Да - системски менији ће се видети као посебне групе у панел менију. 


2. Не - системски менији се неће видети у панел менију. 


o   Прикажи модул меније у панелу у посебним групама


1. Да - модул менији ће се видети као посебне групе у панел менију. 


2. Не - модул менији се неће видети у панел менију. 


o   Врста навигационог панела са леве стране


1. Default - подразумевани изглед панел менија. 


2. Explorer bar 


3. Navigation pane 


4. Side bar 


 Фасцикле 


o   Фасцикле са додацима - дефинише локације фасцикла (директоријума) у којима програм 
тражи додатке који нису саставни део инсталације. Може да се унесе апсолутна или релативна 
путања. Ако се унесе релативна путања, програм додатке тражи у односу на локацију у којој је 
програм инсталиран. Могу да се користе и тзв. environmet варијабле (као што је %TEMP%).


 Подешавања proxy сервера 


o   Приступај преко proxy сервера. Дефинише податке неопходне за приступ Web сервисима 
ПС.ИТ-а ако се за везу са Интернетом користи proxy сервер. Неке од ситуација у којима се користи 
веза са Интернетом су преузмање податка за обрачун камате, преузимање курсних листа и 
сл. Уколико је означена ова опција, биће активне ставке:


1. IP адреса proxy сервера 


2. Порт на коме ради proxy сервер 


3. Користи посебне податке за пријаву на proxy сервер - уколико је чекирана ова опција треба 
попунити следеће: 


1. Домен 


2. Корисничко име 


3. Шифра 


 


1.1.6.2 Артикли/Магацин
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Артикли/Магацин


Подешавања у овој картици су:


 Артикли/Магацин 


o   Аутоматско додељивање шифре – одређује да ли се приликом креирања новог артикла 
аутоматски додељује шифра.


 


Магацинско пословање


Подешавања у овој картици су:


 Општа подешавања 


o   Магацин сме да буде негативан – одређује да ли стање артикала у том магацину сме да буде 
у минусу.


o   Број документа по магацинима – одређује да ли сваки магацин за сваки тип документа има 
свој бројач. У нормалним условима бројеви документа у магацинском пословању се додељују по 
типу документа. Oтпремница има своје бројање 1/09, 2/09 итд, требовање има своје бројање итд. 
без обзира на који магацин се документ односи. Дакле, отпремница 1/09 може бити из магацина 
0001, отпремница 2/09 из магацина 0003 и сл. Међутим, ако је један магационер задужен за само 
један магацин, појављују се рупе у бројевима докумената из његовог магацина, па су бројеви 
требовања: 1/09, 4/09, 9/09. Кроз подешавање се може рећи да бројач не иде само по типовима 
докумената него и по магацинима.


o   Магацински документ се може прогласити важећим из радног налога – одређује да ли 
можете прогласити магацински документ важећим из радног налога. 


o   Шифра иницијалног магацина – шифра магацина који је изабран по креирању документа.


 Почетно стање 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања почетног стања 
приказује колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања почетног стања 
приказује колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања почетног стања приказује 
колона јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања почетног стања приказује 
колона број промене.


 Унос пријемнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона број промене.


 Унос отпремнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона шифра артикла.


1.1.6.3 Магацинско пословање
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o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона број промене.


 Унос отписа 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отписа приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отписа приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања отписа приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања отписа приказује колона 
број промене.


 Повратница 


o   Шифра артикла се приказује– одређује да ли се приликом креирања повратнице приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује –одређује да ли се приликом креирања повратнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује– одређује да ли се приликом креирања повратнице приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања повратнице приказује 
колона број промене.


 Предатница 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања предатнице приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања предатнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања предатнице приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања предатнице приказује 
колона број промене.


 Унос требовања 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује колона 
јединица мере.


o   Бр. промене се приказује– одређује да ли се приликом креирања требовања приказује 
колона број промене.


 


1.1.6.4 Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције
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Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције


Подешавања у овој картици су:


 Фактурисање за сва предузећа 


o   Непознати артикал је услуга без ценовника


Ако је ова опција означена, новоунети непознати артикал ће се третитати као услуга, без потребе за 
уношењем у шифарник  артикала и дефинисањем његове цене.


o   Ознака домаће валуте


Одређује да ли се у динарским фактурама приказује ознака валуте.


o   Документи имају шифру


o   Шифра се штампа уместо броја


o   Наслов уз шифру документа


o   Рачуни се штампају као рачуни-отпремнице


Одређује да ли се рачуни штампају као рачуни-отпремнице.


o   Рок плаћања се штампа


Одређује да ли се у штампаним документима приказује рок плаћања. Овај датум се приказује уз 
датум промета.


o   Наслов уз рок плаћања


Наслов који се приказује уз рок плаћања ако се он приказује у штампаном документу.


 Књиге 


o   Нове ставке КПР после чувања постају важеће


Одређује да ли нове ставке КПР после чувања аутоматски постају важеће. У супротном, остају у 
припреми.


o   Брисање прокњижених ставки


Одређује да ли је дозвољено брисање ставки које су (или су обележене да су) прокњижене у другим 
пословним књигама.


o   Измена прокњижених ставки


Одређује да ли је дозвољена измена ставки које су (или су обележене да су) прокњижене у другим 
пословним књигама.


 КПР евиденције 


o   Податак по коме се прво сортира – избор податка по коме се прво сортирају све евиденције 
везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:


0. Редослед креирања


1. Датум пријема


2. Број


3. Датум издавања


4. Рок плаћања


5. Назив добављача


6. ПИБ добављача


7. Спољни број


8. Укупан износ


o     Редослед првог сортирања – избор да ли је прво сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.
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o     Други податак по коме се сортира – избор другог податка по коме се сортирају све 
евиденције везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:


0. Редослед креирања


1. Датум пријема


2. Број


3. Датум издавања


4. Рок плаћања


5. Назив добављача


6. ПИБ добављача


7. Споњни број


8. Укупан износ


o   Редослед другог сортирања - избор да ли је друго сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.


o   Трећи податак по коме се сортира – избор трећег податка по коме се сортирају све 
евиденције везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:


0. Редослед креирања


1. Датум пријема


2. Број


3. Датум пријема


4. Рок плаћања


5. Назив добављача


6. ПИБ добављача


7. Спољни број


8. Укупан износ


o   Редослед трећег сортирања – избор да ли је треће сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.


 КИР евиденције 


o   Податак по коме се прво сортира – избор податка по коме се прво сортирају све евиденције 
везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:


0. Редослед креирања


1. Датум промета


2. Број


3. Шифра документа/позив на број


4. Датум издавања


5. Рок плаћања


6. Назив купца


7. ПИБ купца


8. Спољни број


9. Укупан износ


o   Редослед првог сортирања – избор да ли је прво сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.


o   Други податак по коме се сортира – избор другог податка по коме се сортирају све 
евиденције везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:
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0. Редослед креирања


1. Датум промета


2. Број


3. Шифра доккумента/позив на број


4. Датум издавања


5. Рок плаћања


6. Назив купца


7. ПИБ купца


8. Спољни број


9. Укупан износ


o   Редослед другог сортирања – избор да ли је друго сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.


o   Трећи податак по коме се сортира – избор трећег податка по коме се сортирају све 
евиденције везане за КПР. Бира се из листе понуђених података:


0. Редослед креирања


1. Датум промета


2. Број


3. Шифра документа/позив на број


4. Датум издавања


5. Рок плаћања


6. Назив купца


7. ПИБ купца


8. Спољни број


9. Укупан износ


o   Редослед трећег сортирања – избор да ли је треће сортирање по растућем или опадајућем 
редоследу.


 Обрачун ПДВ 


o   Тип обрачуна


Као резултат законских измена и могућих специјалних начина обрачунавања ПДВ-а, постоји листа 
за избор типа обрачуна. Подразумевано је да се ПДВ обрачунава на стандардан начин и по 
тренутно важећим прописима, али ако то није случај треба одабрати одговарајућу опцију.


o   Обрачунавају се само набавке са правом одбитка претх. пореза


Ако се означи ова опција, у наредне обрачуне ПДВ-а ће ући само набавке код којих постоји право 
на одбитак претходног пореза. То значи да ће у тачке пореске пријаве 006, 007, 008 и 009 ући само 
основице за опорезоване набавкекод којих се ПДВ може одбити. У супротном, у ове тачке ће ући и 
набавке код којих ПДВ није обрачунат, или не постоји право на сразмерни одбитак.


o   У обрачун улазе набавке по чл. 29


Ако се означи ова опција, у наредне обрачуне ПДВ-а, у тачке поресле пријаве 006, 007, 008 и 009, 
ће ући и набавке код којих не постоји право на одбитак претходног пореза по члану 29 Закона. Ове 
опције су постављене јер у пракси постоје разлике у тумачењушта све треба да уђе у тачке 006, 007, 
008 и 009 пореске пријаве.


Напомена: По тренутно важећем тумачењу, у пореску пријаву треба да уђу све набавке, без обзира 
да ли садрже претходни порез који се може одбити или не. То значи да поље, У обрачун улазе само 
набавке за које је обртачунат претх. порез за одбитак, не треба да буде означено, док поље У 
обрачун улазе набавке по чл. 29, треба да буде означено.
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 Финансијско књиговодство 


o   Шема за примљене документе


Омогућава избор шеме по којој се аутоматски контирају књиге примљених рачуна свих предузећа, 
ако је дефинисано више шема по којима се могу књижити документи. Уз програм се испоручује 
само стандардна шема контни план по МРС. Ако вам стандардна шема не одговара, можете се 
обратити стручњацима ПС.ИТ који ће додати нову шему, прилагођену вашим потребама.


o   Шема за издате документе


Омогућава избор шеме по којој се аутоматски контирају књиге издатих рачуна свих предузећа, ако 
је дефинисано више шема по којима се могу књижити документи. Уз програм се испоручује само 
стандардна шема контни план по МРС. Ако је промењен оригиналан контни план, тако да му 
стандардна шема не одговара, можете се обратити стручњацима ПС.ИТ који ће додати нову шему, 
прилагођену вашим потребама.


o   Авансни рачуни се контирају


Одређује да ли се авансни рачуни могу директно књижити у финансијском књиговодству.


o   Напомене из документа се преносе у налог


Одређује да ли се напомене из рачуна уписују у налог при аутоматском књижењу.


 Робно-материјално књиговодство 


o   Аутоматско књижење у промету при издавању


Одређује да ли се рачуни аутоматски књиже у промету при издавању.


o   Провера количине артикала у магацину


Одређује да ли се проверава количина артикала у магацину.


o   Рачуни се контирају као рачуни-отпремнице


Одређује да ли се рачуни, у финансијском књиговодству, контирају као рачуни-отпремнице.


 


Евиденција производње – модул за вођење производње и шанк листа


Подешавања у овој картици су:


 Дневни извештај 


o   Цене артикала се преузимају са ПДВ – ом – одређује да ли ће се у ставкама дневног 
извештаја унети цена изабраног артикла са ПДВ- ом или без ПДВ-а


Кал – модул за робно-материјално књиговодство


Подешавања у овој картици су:


 Унос пописа 


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона 
назив артикла.


o   Јединица мере се приказује – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона 
јединица мере.


o   Јединична цена – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона јединична цена.


o   Количина по књигама – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона 


1.1.6.5 Евиденција производње – модул за вођење 
производње и шанк листа


1.1.6.6 Кал – модул за робно-материјално књиговодство
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количина по књигама.


o   Вредност по књигама – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона вредност 
по књигама.


o   Вредност по попису – одређује да ли се приликом уноса пописа приказује колона вредност по 
попису.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се попис аутоматски евидентира у робно-
материјалном књиговодству.


o   Начин књижења у робно-материјално – омогућава избор начина на који се попис књижи у 
промету:


 излаз – сторно, 


 излаз на дуговну страну. 


 Унос пријемнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује колона 
јединица мере.


o   Пор. стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона пореска стопа.


o   Рабат добављ. се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује 
колона рабат добављача.


o   Износ се приказује – одређује да ли се приликом креирања пријемнице приказује колона 
износ.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се пријемница аутоматски књижи у 
промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања документа 
важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у робно-
материјалном књиговодству?


 Унос отпремнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује колона 
јединица мере.


o   Пор. стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује 
колона пореска стопа.


o   Рабат се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује колона 
рабат.


o   Износ се приказује – одређује да ли се приликом креирања отпремнице приказује колона 
износ.


o   Прави нивелацију при књижењу – одређује да ли се при књижењу у промету прави 
нивелација цена. Уколико изаберете опцију Питај, биће вам постављено питање Да ли желите да 
се формира нивелација за артикле који су променили цену?


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се отпремница аутоматски књижи у 
промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања документа 
важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у робно-
материјалном књиговодству?
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 Унос међумагацинског преноса 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања међумагацинског 
преноса приказује колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања међумагацинског 
преноса приказује колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања међумагацинског преноса 
приказује колона јединица мере.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се међумагацински пренос аутоматски 
књижи у промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања 
документа важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у 
робно-материјалном књиговодству?


o   Начин књижења у робно-материјално – омогућава избор начина на који се попис књижи у 
промету:


 излаз – сторно, 


 излаз на дуговну страну. 


 Унос интерне пријемнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне пријемнице 
приказује колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне пријемнице 
приказује колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне пријемнице приказује 
колона јединица мере.


o   Рабат добављ. се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне пријемнице 
приказује колона рабат добављача.


o   Износ се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне пријемнице приказује 
колона износ.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се интерна пријемница аутоматски 
књижи у промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања 
документа важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у 
робно-материјалном књиговодству?


 Унос интерне отпремнице 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне отпремнице 
приказује колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне отпремнице 
приказује колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне отпремнице приказује 
колона јединица мере.


o   Рабат се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне отпремнице приказује 
колона рабат.


o   Износ се приказује – одређује да ли се приликом креирања интерне отпремнице приказује 
колона износ.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се интерна отпремница аутоматски 
књижи у промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања 
документа важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у 
робно-материјалном књиговодству?


 Унос требовања 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује 
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колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује колона 
јединица мере.


o   Рабат се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује колона рабат.


o   Износ се приказује – одређује да ли се приликом креирања требовања приказује колона 
износ.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се требовање аутоматски књижи у 
промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања документа 
важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у робно-
материјалном књиговодству?


 Унос калкулације 


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује 
колона шифра артикла.


o   Бруто фактурна вредност се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације 
приказује колона бруто фактурна вредност.


o   Рабат добављача се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације 
приказује колона рабат добављача.


o   Фактурна пореска стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације 
приказује колона фактурна пореска стопа.


o   Пдв на наб. вр. се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује 
колона ПДВ на набавну вредност.


o   Разлика % се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује 
колона разлика %.


o   Разлика се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује колона 
разлика.


o   Пореска стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује 
колона пореска стопа.


o   Цена са пдв се приказује – одређује да ли се приликом креирања калкулације приказује 
колона цена са ПДВ.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се калкулација аутоматски књижи у 
промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања документа 
важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате калкулацију у робно-
материјалном књиговодству?


 Унос нивелације 


o   Шифра артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује 
колона шифра артикла.


o   Назив артикла се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује 
колона назив артикла.


o   Јед. мере се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује колона 
јединица мере.


o   Стара цена се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује 
колона стара цена.


o   Стара пор. стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује 
колона стара пореска стопа.


o   Стара цена са пор. се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације 
приказује колона стара цена са порезом.
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o   Нова цена се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује колона 
нова цена.


o   Нова пор. стопа се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације приказује 
колона нова пореска стопа.


o   Нова цена са пор. се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације 
приказује колона нова цена са порезом.


o   Ефекат нивелације се приказује – одређује да ли се приликом креирања нивелације 
приказује колона ефекат нивелације.


 Унос промета 


o   Број налога се приказује – одређује да ли се у промету приказује колона број налога.


o   Документ се приказује – одређује да ли се у промету приказује колона документ.


o   Опис се приказује – одређује да ли се у промету приказује колона опис.


o  Контрола стања при уносу излаза – одређује да ли се контролише стање залиха приликом 
уноса промета. Уколико изаберете опцију Да, апликација вас обавештава уколико нема довољне 
количине залиха.


o   Прави нивелацију при књижењу рачуна – одређује да ли се нивелација аутоматски прави 
при књижењу рачуна у промету. Уколико изаберете опцију Питај, приликом књижења рачуна, 
биће вам постављено питање Да ли желите да се формира нивелација за артикле који су 
променили цену?


 Почетно стање 


o   Просечна набавна цена се приказује – одређује да ли се у почетном стању приказује колона 
просечна набавна цена.


o   Аутоматски у робно-материјално – одређује да ли се почетно стање аутоматски књижи у 
промету при издавању. Уколико изаберете опцију Питај, приликом проглашавања документа 
важећим, биће вам постављено питање Да ли желите да евидентирате документ у робно-
материјалном књиговодству?


 Општа подешавања 


o   Дозвољено накнадно књижење – омогућено је књижење докумената у промету за 
претходни период.


o   Дозвољено брисање докумената из промета – омогућено је да се приликом 
 брисањa важећих докумената, исти избришу и из промета.


 


Конто – модул за финансијско књиговодство


Подешавања у овој картици су:


 Налог за књижење 


o   У следећу ставку се копира датум – одређује да ли се у следећу ставку налога копира датум.


o   У следећу ставку се копира документ – одређује да ли се у следећу ставку налога копира 
документ.


o   У следећу ставку се копира опис – одређује да ли се у следећу ставку налога копира опис.


o   У следећу ставку се копира организациона јединица – одређује да ли се у следећу ставку 
налога копира организациона јединица.


o   У следећу ставку се копира додатна аналитика – одређује да ли се у следећу ставку налога 
копира додатна аналитика.


o   Контролишу се конта која нису унета у контролу аналитике – уколико је укључена 


1.1.6.7 Конто – модул за финансијско књиговодство
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контрола аналитика, одређује да ли се контролишу сва конта или само она која су унета у табелу 
Контрола аналитика.


o   Уколико се новокреирани налог не сачува биће обрисан


1. Уколико изаберете опцију „не“, након креирања налога, ако покушате да затворите прозор 
без притиска на дугме Сачувај, појавиће се форма са питањем Да ли желите да се сачувају 
измене?


2. Уколико изаберете опцију  „да“, након креирања налога, ако покушате да затворите прозор 
без притиска на дугме Сачувај, неће се појавити форма са питањем и налог неће бити сачуван.


 Прокњижен налог за књижење 


o   Број документа се може мењати – одређује да ли се број документа у прокњиженом налогу 
може мењати.


o   Опис се може мењати – одређује да ли се опис у прокњиженом налогу може мењати.


 Књижење из других модула 


o   Организациона јединица се увек уноси – одређује да ли се организацина јединица увек 
уноси, без обзира да ли је дефинисана у контроли аналитике.


 Закључни лист 


o   Посматра се датум налога


Погон – модул за вођење производње


Подешавања у овој картици су:


 Општа подешавања 


o   Број децимала за количине у саставници – одређује са колико децимала ће бити 
приказана количина материјала у саставници.


o   Цена коштања се распоређује по свим производима – уколико унесете „да“, а радни 
налог садржи више производа, цена ће бити распоређена на свим производима.


 Радни налог 


o   Купац се штампа – одређује да ли се на радном налогу штампа купац.


o   Омогућена делимична испорука производа – одређује да ли се за један радни налог 
креира више предатница.


Полис – модул за вођење основних средстава


Подешавања у овој картици су:


 Обрачун амортизације 


o   Начин обрачуна амортизације – могуће је изабрати да ли желите да начин обрачуна буде на 
дневној или месечној основи:


 Дневно – почетак обрачуна је наредног дана од дана стављања ОС у употребу 


 Месечно – почетак обрачуна је наредног месеца од месеца стављања ОС у 
употребу 


1.1.6.8 Погон – модул за вођење производње


1.1.6.9 Полис – модул за вођење основних средстава


1.1.6.10 Салдо – модул за евиденцију платног промета и 
вођење благајни
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Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење благајни


Подешавања у овој картици су:


 Разрешавање 


o   Предложи партнера на основу текућег рачуна – ова опција омогућава да, уколико се у 
именику пословних партнера налази текући рачун из ставке извода који се разрешава, аутоматски 
уписује у разрешење пословног партнера који поседује тај рачун.


o   Додај непознат текући рачун партнера – нуди могућност уписа новог текућег рачуна у 
именик пословних партнера, први пут када се одређена ставка извода повеже са пословним 
партнером из именика. Предефинисана вредност ове опције је да пита корисника да ли жели да се 
нови текући рачун дода, тј. придружи адекватном пословном партнеру.


o   Налози благајни за уплату и исплату имају јединствени бројач – када се формирају 
бројеви налога благајни за уплату и исплату могуће је раздвојити бројаче. Тада се посебно додељују 
бројеви налозима за уплату, а посебно налозима за исплату. Број налога благајни се састоји од 
шифре благајне, слова У(уплата) или И(исплата), број налога / година.  


o   Закључан извод се може вратити у статус отворен – одређује да ли се закључан извод 
може вратити у статус отворен. У том статусу можете мењати податке у изводу.


 


Тотал С – модул за зараде и накнаде


Подешавања у овој картици су:


 Обрачун


o   Обуставе, добровољно ПИО, бонуси, увећања се копирају из
Одређује да ли се обуставе – износ, проценат, добровољно ПИО, доприноси коморама, бонуси и 
увећања, при копирању обрачуна, такође копирају или не. Треба приметити да се кредити, због 
својих специфичности, не копирају.


o   Исплаћен обрачун се може вратити у израду
Одређује да ли се, једном завршен и исплаћен, обрачун може вратити у израду и мењати. Иако 
ПС.ИТ не препоручује да се исплаћени обрачун враћа у израду, то може бити неопходно у неким 
случајевима.


o   Додаци на зараду улазе у тромесечни просек за накнаде на терет послодавца
Одређује да ли додаци на зараду, у које спадају регрес, топли оброк, увећања зараде из рада, бонуси 
и остала неновчана примања, улазе у тромесечни просек.
Ако је опција „не“, онда у просек улази само основна зарада и минули рад, јако слично начину како 
се рачуна просек за боловање на терет фонда.


o   Подразумевана врста ауторског уговора
Овде се дефинише које је врсте нови ауторски уговор. Од врсте ауторског уговора зависи стопа 
нормираних трошкова. Врста ауторског уговора се може мењати у самом обрачуну током његове 
израде.


o   Уговорене зараде, обуставе, кредити се преузимају приликом додавања лица
Овде се дефинише да ли се, када се лице дода у обрачун, аутоматски додају и подаци о уговореним 
зарадама, обуставама, кредитима, учинку, бонусима, уговореној заради... Постоје следеће опције:


 Само у зарадама. Подаци из шаблона се аутоматски преузимају само у зарадама, 
боловањима и обрачунима привремених послова. 


 У зарадама и уговорима. Подаци из шаблона се аутоматски преузимају само у зарадама, 
боловањима, обрачунима привремених послова и уговорима (ауторски, уговор о делу, 
накнаде членова одбора). Ово је подразумевана опција. 


 У свим обрачунима. Подаци из шаблона се увек аутоматски преузимају. 


 Никад. Подаци из шаблона се никад аутоматски не преузимају. 


1.1.6.11 Тотал С – модул за зараде и накнаде
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 Сигурносне поставке 


o   Дозвољено је да прегледају и креирају


▣  Сви обрачуни – корисник може да креира и види све обрачуне


▣  Зараде и боловања – корисник може да креира и отвори зараде, боловања, накнаде трошкова 
и привремене послове, али не и уговоре


▣  Уговори и остала примања – корисник може да креира и отвори само уговоре и остала 
примања, али не и зараде, боловања, накнаде трошкова и привремене послове.


 Лица 


o   Проверавај исправност ЈМБГ.
Одређује да ли се корисник упозорава када унесе ЈМБГ који не прође прописану проверу по модулу 
11.


 Штампање вирмана 


o   Штампа се позив на број задужења (буџетски корисник)
Одређује да ли се, ако је предузеће буџетски корисник, израчунава и штампа позив на број 
задужења. Подаци о позиву на број задужења се могу унети у опцији менија Систем →Предузећа, 
поступак је описан у поглављу Предузећа (Section 1.1.2).


 Евиденције одсуства 


o   Преузимај информације о сатима из евиденције
Одређује да ли се у обрачунима аутоматски попуњавају различити типови сати на основу података 
унетих у опцијама План одсуства запослених ({8440A96E-80F0-4EB9-9FEA-
26BABE1C328F}#Plan_odsustva_zaposlenih) и Подаци о празницима ({FAFE2BC4-1F1F-
4A0A-A4B0-3E8F98C3EA10}#Podaci_o_praznicima).


 Извоз електронских пореских образаца 


o   Обрачунао
Подразумева вредност за поље обрачунао код извоза електронских пореских пријава.


o   Одговорно лице
Подразумева вредност за поље одговорно лице код извоза електронских пореских пријава.


 Подешавања параметара 


o   Користи ова подешавања у параметрима
Одређује да ли се при креирању новог обрачуна вредности одговарајућих параметара копирају из 
подешавања. Ова опција је намењена корисницима који креирају велики број обрачуна зарада 
током месеца, нпр. књиговодственим агенцијама.
Напомена: ако се ова опција означи потребно је сачувати подешавања да би се остала подешавања 
почела мењати.


o   Минимална основица
Одређује вредност минималне основице. Користи се када је означено подешавање „Користи ова 
подешавања у параметрима“.


o   Максимална основица
Одређује вредност максималне основице. Користи се када је означено подешавање „Користи ова 
подешавања у параметрима“.


o   Минимална нето зарада по часу
Одређује вредност минималне нето зараде по часу. Користи се када је означено подешавање 
„Користи ова подешавања у параметрима“.


o   Неопорезиви део зараде за месец
Одређује вредност неопорезивог дела зараде за месец. Користи се када је означено подешавање 
„Користи ова подешавања у параметрима“.


o   Пореско ослобађање код плаћања добровољног ПИО које је уговорио запослени
Одређује вредност пореског ослобађања код добровољног ПИО које се обуставља из зараде 
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запосленог. Користи се када је означено подешавање „Користи ова подешавања у параметрима“.


o   Пореска ослобађања код плаћања добровољног ПИО које је уговорио послодавац
Одређује вредност пореског ослобађања код добровољног ПИО које уплаћује послодавац. Користи 
се када је означено подешавање „Користи ова подешавања у параметрима“.


o   Неопорезив износ трошкова превоза
Одређује вредност месечног неопорезивог износа трошкова превоза. Користи се када је означено 
подешавање „Користи ова подешавања у параметрима“.


Трговачка књига


Подешавања у овој картици су:


 Преузимање 


o   Начин преузимања у TК из финансијског


 Читав документ – приликом преузимања књижимо укупну вредност документа 


 Ставке документа – приликом преузимања документа сабирамо одговарајуће 
ставке документа 


o   Начин преузимања у КЕПУ књигу из финансијског


 Читав документ – приликом преузимања књижи се укупна вредност рачуна. 


 Ставке документа – приликом преузимања гледају се ставке рачуна. 


o   Начин преузимања калкулације у КЕПУ књигу


 Из промета – подаци о калкулацији се преузимају из промета приликом књижења 
у КЕПУ књигу. 


 Из прокњижене калкулације – подаци о калкулацији се преузимају директно из 
калкулације. 


o   Начин преузимања нивелације у КЕПУ књигу


 Из промета - подаци о нивелацији се преузимају из промета приликом књижења у 
КЕПУ књигу. 


 Из прокњижене калкулације – подаци о нивелацији се преузимају директно из 
калкулације. 


o   Начин преузимања робних докумената из Кал-а у КЕПУ књигу


 Количине и цене из прокњижених докумената – и количине и цене се преузимају 
из самих докумената. 


 Количине и цене из промета – и количине и цене се преузимају из промета. 


 Количине из прокњижених докумената, цене из ценовника – количине се 
преузимају из докумената, цене из ценовника. 


1.1.6.12 Трговачка књига
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 Трговачка и КЕПУ књига 


o   Основ за књижење у трговачкој књизи


 Документи из промета – преузимају се документи из робно-материјалног 
промета. 


 Калкулације и нивелације – преузимају се директно калкулације и нивелације из 
робно-материјалног. 


o   Основ за књижење


 Не преузимај документе из промета – не преузимају се документи из промета. 


 Преузми документе из промета – преузимају се документи из промета. 


 Нивелације 


o   Формирај нивелацију у књизи приликом преузимања из аванса за магацин по 
продајним ценама


 Да – уколико се цена у рачуну разликује од важеће продајне цене (са којом је 
задужен магацин), формира се псеудо нивелација у кепу књизи за количину коју 
раздужујемо. 


 Не – не формира нивелације. 


 


1.1.7.1  Напусти


Опција Напусти служи за излаз из програма. Поред овог начина напуштања рада у програму, може 
послужити и дугме X у горњем десном углу екрана.


 


Област Артикли је везана за унос података о артиклима, магацинима, категоријама, стандардима и 
ценовнику за тренутно активно предузеће.


 


1.2.1.1.1  Артикли


Избором ове опције, отвара се форма која се састоји из два дела. У првом делу форме се налазе поља за 
филтрирање већ унетих артикала, док се у другом делу форме налази табела за унос података о 
артиклима и услугама.


Поља на форми која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног артикла су:


 Шифра – приказује само артикле чија шифра почиње текстом у овом пољу. 


 Назив – приказује само артикле чији назив садржи текст у овом пољу. 


 Врста артикла – приказује само артикле који припадају изабраној врсти артикла. 


 Пореска стопа – приказује само артикле који се опорезују по изабраној пореској стопи. 


1.1.7 Напусти


1.2  Чиниоци пословања


1.2.1 Артикли


1.2.1.1 Артикли
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Подаци о артиклима се могу унети преко табеле Артикли или преко картице. Картица је прегледнија за 
унос података и добија се притиском на тастер Ф10, а након уноса шифре артикла и преласка на 
следеће поље.


Поља у табели или на картици која се попуњавају су следећа:


 Шифра. Шифра артикла (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 20 
карактера). Вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не могу постојати два артикла са 
истом шифром. Треба приметити да се шифра артикла може мењати ако за тим постоји 
потреба. 


 Назив. Назив артикла (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 200 
карактера). 


 Јединица мере. 


 Бар код. 


 Врста. Бира се из листе понуђених врста: 


o   роба


o   материјал


o   производ


o   услуга


o   резервни делови


o   алати и инвентар


 Пореска стопа. Бира се из листе понуђених стопа: 


o   0


o   0,05


o   0,08


o   0,18


Картица артикла се отвара притиском на тастер Ф10.
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 У горњем делу форме се налазе општи подаци о артиклу (претходно описана поља), док се у доњем 
делу налазе три картице:


 Груписање – у овој картици артикал се може сврстати у одређене категорије, тако што се за 
изабрану категоризацију изабере одговарајућа категорија којој припада. Категоризације и 
категорије се претходно морају дефинисати, а овде се бира притиском на дугме ... или кроз 
филтер, притиском тастера Ф9. 


 Произвођач 


o   Ознака


o   Шифра произвођача – шифра произвођача се бира из понуђене листе притиском на дугме ... 
или притиском тастера Ф9


o   Назив произвођача – попуњава се аутоматски, након избора шифре произвођача


 Стандарди (Section 1.2.1.8)


 


1.2.1.2.1  Магацини


Избором ове опције, отвара се табела за унос података о магацинима који се налазе у склопу предузећа. 
Под магацином се подразумева било које место за које се води евиденција о количинском стању 
артикала (продавница, складиште и слично).


Поља у табели која се попуњавају су следећа:


1.2.1.2 Магацини
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 Шифра. Шифра магацина (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 20 
карактера). Вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не могу постојати два магацина са 
истом шифром. Треба приметити да се шифра магацина може мењати ако за тим постоји 
потреба. 


 Назив. Назив магацина (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 200 
карактера). 


 Начин вођења. Бира се из листе понуђених начина вођења: 


o   по просечној набавној цени


o   по продајнној цени


o   по продајној цени са порезом


o   по планској цени


o   по цени коштања


 Врста артикла. Бира се из листе понуђених артикала: 


o   роба


o   материјал


o   производ


o   услуга


o   резервни делови


o   алати и инвентар


1.2.1.3.1  Постави ценовник


Избором ове опције отвара се форма за унос података о ценама артикала било на нивоу целог 
предузећа или за одређени магацин. Ово дефинисање је битно због каснијих обрада података.


У првом делу форме налазе се следећа филтер поља:


 Датум промене – може се унети куцањем или избором из календара који се налази на крају 
овог поља. 


 На нивоу предузећа/на нивоу магацина – означити да ли је ценовник на нивоу предузећа 
или на нивоу магацина (ако је ценовник на нивоу магацина, отвориће се листа из које је 
потребно изабрати магацин за који се формира ценовник). 


 Шифра – приказује само артикле чија шифра почиње текстом у овом пољу. 


 Назив – приказује само артикле чији назив садржи текст у овом пољу. 


 Категоризација – прикаује артикле који се налазе у оквиру изабране категоризације. 


 Категорија – прикаује артикле који припадају изабраној категорији. 


1.2.1.3 Постави ценовник
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У другом делу форме налази се табела у којој се налазе следећа поља:


 Шифра. Аутоматски се попуњава на основу унапред дефинисаног магацина. 


 Назив. Аутоматски се попуњава на основу унапред дефинисаног магацина. 


 Цена. 


 Цена са порезом. 


Испод табеле налазе се поља:


 Просечна набавна цена - укључује/искључује приказ просечне набавне цене за артикал 


 Последња набавна цена - укључује/искључује приказ последње набавне цене за артикал 


Притиском тастера Ф10 на неком пољу у табели, отвара се форма у којој се налази табела Историја 
цена артикла.


То је преглед како се кретала цена неког артикла. Тренутно важећа је последња дефинисана цена у 
табели.


 


1.2.1.4.1  Штампај ценовник


Избором ове опције отвара се форма којом подешавамо параметре везане за штампу ценовника.


 


Параметри који се подешавају су:


 Да ли се штампа ценовник на нивоу целог предузећа или на нивоу магацина (ако је ценовник 
на нивоу магацина,отвориће се листа из које је потребно изабрати магацин за који се штампа 
ценовник). 


 Опција Сортирано по одређује да ли се шампање ценовника врши по: 


o   Шифри


o   Називу


o   Цени


 У поље На дан треба уписати датум за који се штампа ценовник. 


1.2.1.4 Штампај ценовник
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 Опција Не приказуј артикле чија је цена 0 одређује да ли се приказују артикли чија је 
цена 0. 


Штампа се врши притиском на дугме Прикажи.


 


1.2.1.5.1  Категоризације


Програм омогућава груписање артикала по произвољним критеријумима уз прегледе по категоријама. 
Избором опције Категоризације, отвара се табела за унос произвољних категоризација.


 


1.2.1.6.1  Категорије


Избором опције Категорије, отвара се табела за дефинисање одређених категорија за изабрану 
категоризацију.


1.2.1.5 Категоризације


1.2.1.6 Категорије
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1.2.1.7.1  Преглед артикала по категоријама


Избором ове опције отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:


 Категоризација - бира се из листе понуђених категоризација. 


 Категорија - бира се из листе понуђених категорија које су у оквиру изабране категоризације. 


 


 


Стандарди


1.2.1.7 Преглед артикала по категоријама


1.2.1.8 Стандарди
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За артикле је могуће доделити називе по неком стандарду. Постојеће стандарде дефинишете у форми 
Стандарди. Након тога, за сваки артикал можете да изаберете стандард, и назив по том стандарду.


Пословни партнери


Бирањем ове опције, отвара се форма за унос, ажурирање и преглед података о пословним партнерима, 
при чему се под појмом пословни партнер подразумевају сва правна и физичка лица са којима 
предузеће ступа у пословне контакте (купци, добављачи, разни донатори, спонзори, као и запослени у 
предузећу).


За унос података о физичким лицима за које се врши обрачун зарада се не препоручује ова опција, већ 
би податке о лицима требало уносити под опцијом Зараде и накнаде → Лица, јер се табела пословних 
партнера аутоматски попуњава истим подацима.


Подаци који се попуњавају у табели пословни партнери су следећи:


 Шифра. Шифра предузећа (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 20 
карактера). Вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не могу постојати два предузећа са 
истом шифром. Треба приметити да је могуће мењати шифру током рада са програмом, у 
случају да је неопходно направити другачији систем шифрирања партнера. 


 Назив. Назив предузећа (може садржати и слова и бројеве максималне дужине до 200 
карактера). 


 Правно лице. Ово поље служи за опредељивање типа пословног партнера, тј. означавање да ли 
је пословни партнер правно или физичко лице. Означено поље дефинише правно лице, а 
неозначено поље дефинише физичко лице. 


 Адреса. 


 Место. 


 Држава. 


 Телефон, факс, e-mail. Ове податке добро је унети због комплетне евиденције података о 
пословном партнеру. 


 ПИБ. Порески идентификациони број предузећа. 


 ПДВ обвезник. Потребно је означити ову опцију уколико је предузеће ПДВ обвезник; у 
супротном оставити неозначено 


 Идентификациони број. У ово поље корисник уписује матични број правног лица, ЈМБГ 
физичког лица, или број путне исправе иностраног партнера. 


 Напомена. 


 Пасиван. Пасивни пословни партнери су они за које више не постоји потреба да се појављују у 
документима. Ако је ово поље означено, тај пословни партнер се подразумевано не појављује у 
филтеру за избор пословних партнера. Важно је приметити да се пасивни пословни партнер 
може поново активирати у случају потребе, простим скидањем ознаке са овог поља. 


1.2.2 Пословни партнери


1.2.2.1 Пословни партнери
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И овде је, као и у табели Предузећа, кориснику омогућен прегледнији увид у податке о пословном 
партнеру преко картице, притиском на тастер Ф10. У доњем делу картице се налазе две секције: Текући 
рачуни и Категорије.


Подаци о текућим рачунима се уносе у табели картице текући рачуни:


 Број. Број текућег рачуна (уноси се у формату xxx-xxxxxxxxxxxxxxx(-)xx) 


 Назив банке. Назив банке се бира из шифарника банака притиском на дугме ... или притиском 
тастера Ф9, а може се и директно уписати у ово поље. Уколико се унесе назив који не постоји у 
листи већ унетих банака, програм ће питати корисника да ли жели да креира нову банку у 
шифарнику (Section 1.1.3). Потврдним одговором корисника, програм ће креирати банку у 
Систем→Банке, а корисник ће моћи несметано да настави са радом. 


 Позив на број. Ово је податак који се уписује у одговарајуће поље на вирману код плаћања на 
текући рачун. 


 Модел. Ово је податак који се уписује у одговарајуће поље на вирману код плаћања на текући 
рачун. 


 Основни. Предузеће може имати више текућих рачуна (динарски, девизни, помоћни...), али 
само један може да буде основни. Текући рачун се поставља као основни означавањем овог 
поља, а подразумева да ће се овај текући рачун користити приликом попуњавања вирмана или 
приликом обраде података, ако за то постоји потреба. 


Ако поља у реду текућег рачуна имају црвени оквир, онда је могуће да:


 За банку, за коју је рачун повезан (шифарник банака је описан у поглављу Банке (Section 
1.1.3)), није дефинисано поље шифра банке. 


 За банку, за коју је рачун повезан, шифра банке није идентична првим трима цифрама текућег 
рачуна. 


У секцији Категорије, пословни партнер се може сврстати у одређене категорије, тако што се за 
изабрану категоризацију изабере одговарајућа категорија којој припада. Категоризације (Section 
1.2.2.3) и категорије (Section 1.2.2.4) се претходно морају дефинисати, а овде се бирају на дугме ...
или кроз филтер, притиском тастера Ф9.


 


Именик пословних партнера


1.2.2.2 Именик пословних партнера
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Кориснику је омогућено да штампа именик својих пословних партнера. Именик се може штампати за 
све пословне партнере или само за оне које је корисник изабрао по неком од критеријума:


 Шифра – приказује само пословне партнере чија шифра почиње текстом у овом пољу. 


 Назив – приказује само пословне партнере чији назив садржи текст у овом пољу. 


 Место – приказује само пословне партнере чије место почиње текстом у овом пољу. 


 Држава – приказује само пословне партнере чије држава почиње текстом у овом пољу. 


 ПДВ статус – даје могућност избора да ли се приказују само ПДВ обвезници, пословни 
партнери ван система ПДВ-а, или сви пословни партнери. 


 Тип партнера – да ли је физичко, правно лице или оба. 


Опција прикажи текуће рачуне означава да ли се у извештају приказују и текући рачуни пословних 
партнера.


 


Пословни партнери могу бити сортирани по:


 Шифри 


 Називу 


 


Категоризације


Програм омогућава груписање пословних партнера по произвољним критеријумима уз прегледе по 
категоријама.


Избором опције Категоризације, отвара се табела за унос произвољних категоризација.


 


1.2.2.3 Категоризације
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Категорије


Избором опције Категорије, отвара се табела за дефинисање одређених категорија за изабрану 
категоризацију.


Ове опције су корисне за бољи преглед и извештавање о свим променама са пословним партнерима, а 
по различитим категоријама.


 


1.2.3.1  Аналитике


Да би се кориснику омогућило детаљније праћење пословања предузећа, могуће је кроз програм 
дефинисати произвољан број Врста аналитика (нпр. пројекти, профитни центри, уговори).


 


Врсте аналитика


У табели за унос врста аналитика, потребно је само унети називе врста аналитика који ће се користити у 
програму.


 


Вредности аналитика


У овој табели, потребно је уписати могуће вредности које може да има изабрана врста аналитике.


 


1.2.4.1.1  Организационе јединице


Организационе јединице представљају специфичну врсту аналитике и могуће је дефинисати 
произвољан број организационих јединица у оквиру програма. Код књижења, могуће је одговарајуће 
документе књижити тако да имају аналитику по организационим јединицама. Такође, један број 
извештаја има могућност ове аналитике.


У табели за унос података о организационим јединицама, потребно је попунити следећа поља:


 Шифра. Може садржати и слова и бројеве, а вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не 
могу постојати две организационе јединице са истом шифром. 


 Назив. 


 Општина. Бира из листе предефинисаних општина. Постоји могућност расподеле доприноса за 
здравствено и ПИО у складу са општинама организационих јединица. 


 Регистарски број код фонда ПИО. Ово је значајан податак за М4 образац. Уколико је 
дефинисан овај број, лица која су на овој организационој јединици код креирања М4 обрасца 


1.2.2.4 Категорије


1.2.3 Аналитике


1.2.3.1 Врсте аналитика


1.2.3.2 Вредности аналитика


1.2.4 Организационе јединице


1.2.4.1 Организационе јединице
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имају регистарски број организационе јединице, а не предузећа. На овај начин је могуће 
постићи да у оквиру једног предузећа постоји више регистарских бројева. 


 Пасивна. Оваква организациона јединица се више не појављује на форми за избор 
организационих јединица. У случају потребе, она се може поново активирати. 


 


1.2.4.2.1  Хијерархија организационих јединица


Избором ове опције, отвара се форма у којој се дефинисане организационе јединице у оквиру предузећа 
могу повезати у хијерархију.


На слици испод су приказане организационе јединице које нису у хијерархији.


 


Уколико желите да повежете организационе јединице у хијерархију, курсор миша поставите на 
одговарајућу организациону јединицу и превуците до организационе јединице испод које желите да се 
она нађе. Дубина хијерархије може бити бесконачна.


1.2.4.2 Хијерархија организационих јединица
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Курсна листа


Модул Kурсна листа омогућава рад са девизним износима у програму. Валуте и курсне листе које се 
креирају у систему заједничке су за сва предузећа.


 


1.3.1.1  Отвори курсну листу


Ова опција приказује филтер за избор курсне листе коју желимо да отворимо. Курсне листе можемо 
претраживати по датуму за који важе и по називу.


Десним кликом миша на жељену курсну листу нуде нам се три опције:


 Отвори – отвара изабрану курсну листу 


 Копирај – копира курсну листу 


 Обриши – брише жељену курсну листу. 


Курсна листа се може отворити и дуплим притиском левог дугмета миша на жељену курсну листу или 
избором курсне листе и притиском на дугме У реду. Отварањем курсне листе приказује се форма као и 
приликом креирања нове.


 


1.3.2.1  Нова курсна листа


Ова опција креира нову курсну листу на данашњи дан. Уколико је претходно постојала нека курсна 
листа, прави се њена копија, па је потребно ажурирати вредности тј. курсеве валута. Ажурирање 
вредности курсева је могуће радити ручно или аутоматски, преузимањем са сајта Привредног 


1.3  Курсна листа


1.3.1 Отвори курсну листу


1.3.2 Нова курсна листа
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саветника, уколико постоји веза са Интернетом. Приликом преузимања података са Интернета, могуће 
је и аутоматски креирати све валуте којих нема у шифарнику валута. Преузимање података се врши 
притиском на дугме Преузми курсну листу (средњи курс) са Интернета.


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Шифра валуте (аутоматски попуњава и назив). 


 Куповни курс. 


 Средњи курс. 


 Продајни курс. 


Назив курсне листе је податак који корисник уноси ради лакшег проналажења одговарајуће курсне 
листе.


Напомена представља додатни опис уколико је потребан.


Датум се приликом креирања поставља на тренутни датум и може се мењати. За један датум би 
требало да постоји само једна курсна листа.


Притиском на дугме Закључај курсна листа се закључава чиме се онемогућавају даље промене.


 


1.3.3.1  Валуте


Опција Валуте служи за дефинисање потребних података о валутама.


Подаци који се уносе су:


1.3.3 Валуте
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 Шифра валуте 


 Назив валуте 


 Земља порекла 


 Важи за


За шифру валуте се уноси међународна ознака за исту.


Све промене у списку валута се трајно чувају притиском на тастер Сачувај.


Притиском на дугме Штампај штампа се списак свих валута.


 


Отворени прозори


Област Отворени прозори служи као помоћ кориснику да се лакше снађе уколико има више отворених 
прозора са којима паралелно ради. Избором ове опције, отвара се листа са свим отвореним прозорима 
(формама), где је потребно да корисник само обележи који прозор (форму) жели да му буде први 
видљиви на који жели да се позиционира.


 


1.4.1.1  Прикажи каскадно


Опција Прикажи каскадно, као прва у листи из области Отворени прозори, служи да се сви отворени 
прозори прикажу каскадно један иза другог, како би корисник имао јаснији увид у све отворене 
прозоре са којима тренутно ради.


 


Прикажи панел мени


Панел мени (мени са леве стране екрана) ће се видети.


 


 


Прикажи прозоре у табовима


Сви отворени прозори ће бити приказани у виду табова (картица).


 


1.5.1.1  Помоћ на Интернету


1.4  Отворени прозори


1.4.1 Прикажи каскадно


1.4.2 Прикажи панел мени


1.4.3 Прикажи прозоре у табовима


1.5  Помоћ


1.5.1 Помоћ на Интернету
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Избором ове опције, корисник се шаље на страницу www.psit.rs (http://www.psit.rs/), где може да 
прочита информације у вези са последњим верзијама програма и изменама које су имплементиране у 
њима. Претпоставка је да је корисник повезан на Интернет када захтева ову опцију.


 


1.5.2.1  О програму


Ова опција омогућава кориснику да види које су верзије програма инсталиране на рачунару. Уколико су 
верзије програма различите од последњих верзија објављених на нашем сајту, корисник има могућност 
да преузме најновије верзије са нашег сајта (www.psit.rs (http://www.psit.rs/)) и инсталира их


 


 


1.5.2 О програму
 


 


Чиниоци пословања 37







Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције,  9-13


аналитике,  32


Артикли,  22, 22-24


Артикли/Магацин,  7-8


Банке,  3


Валуте,  35-36


Вредности аналитика,  32


Врсте аналитика,  32


Евиденција производње – модул за вођење производње и шанк листа,  13


Именик пословних партнера,  30-31


језик апликације,  5-7


Кал – модул за робно-материјално књиговодство,  13-17


Категоризације,  27, 31-32


Категорије,  27-28, 32


Конто – модул за финансијско књиговодство,  17-18


Курсна листа,  34


Магацини,  24-25


Магацинско пословање,  8-9


Напусти,  22


Нова курсна листа,  34-35


О програму,  37


Обрачун,  19-21


Организационе јединице,  32-33


Основна подешавања,  5-7


Отворени прозори,  36


Отвори курсну листу,  34


Периоди књижења,  4


Погон – модул за вођење производње,  18


Подешавања,  4-5


Полис – модул за вођење основних средстава,  18


Помоћ на Интернету,  36-37


Пословни партнери,  29-30


Постави период књижења,  3-4


Постави предузеће,  1


Постави ценовник,  25-26


Преглед артикала по категоријама,  28


Предузећа,  1-3


Прикажи каскадно,  36


Прикажи панел мени,  36


Прикажи прозоре у табовима,  36


Index


Чиниоци пословања 38







Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење благајни,  18-19


Систем,  1


Стандарди,  28-29


Тотал С – модул за зараде и накнаде,  19-21


Трговачка књига,  21-22


Хијерархија организационих јединица,  33-34


Штампај ценовник,  26-27


Чиниоци пословања 39





		Опције програма

		Систем

		Постави предузеће

		Предузећа

		Банке

		Постави период књижења

		Периоди књижења

		Подешавања

		Основна подешавања

		Артикли/Магацин

		Магацинско пословање

		Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције

		Евиденција производње – модул за вођење производње и шанк листа

		Кал – модул за робно-материјално књиговодство

		Конто – модул за финансијско књиговодство

		Погон – модул за вођење производње

		Полис – модул за вођење основних средстава

		Салдо – модул за евиденцију платног промета и вођење благајни

		Тотал С – модул за зараде и накнаде

		Трговачка књига



		Напусти



		Чиниоци пословања

		Артикли

		Артикли

		Магацини

		Постави ценовник

		Штампај ценовник

		Категоризације

		Категорије

		Преглед артикала по категоријама

		Стандарди



		Пословни партнери

		Пословни партнери

		Именик пословних партнера

		Категоризације

		Категорије



		Аналитике

		Врсте аналитика

		Вредности аналитика



		Организационе јединице

		Организационе јединице

		Хијерархија организационих јединица





		Курсна листа

		Отвори курсну листу

		Нова курсна листа

		Валуте



		Отворени прозори

		Прикажи каскадно

		Прикажи панел мени

		Прикажи прозоре у табовима



		Помоћ

		Помоћ на Интернету

		О програму














 


Погон


Погон







 


Table of Contents


1. Погон – модул за вођење производње 1


1.1. Карактеристике 1


1.2. Принципи 1


1.2.1. Спецификација 1


1.2.2. Радни налог 1-2


1.2.3. Повезивање са другим модулима 2


1.3. Производња 2


1.3.1. Нови радни налог 2-8


1.3.2. Отвори радни налог 8


1.3.3. Копирај радни налог 8-9


1.3.4. Нова спецификација 9-10


1.3.5. Отвори спецификацију 10


1.3.6. Копирај спецификацију 10


1.3.7. Отвори требовање 10-11


1.3.8. Отвори повратницу 11


1.3.9. Отвори предатницу 11


1.3.10. Отвори обрачун 11-12


1.3.11. Отвори утрошак 12


1.3.12. Отвори попис 12


Погон







 Карактеристике


Програм Погон (обухвата два модула: Магацинско послoвање и Производња) је софтверски пакет 
намењен за праћење производње у предузећима која се самостално баве производњом, а ослања се на 
модул за робно-материјално књиговодство Кал.


Као и остали програми из едиције Мали пословни програми, подржава:


 вођење више предузећа, 


 бесплатно преузимање измена и допуна програма са Интернета, 


 интеграцију са другим програмима из Едиције. 


Погон је намењен:


 књиговођама и књиговодственим агенцијама, које за своје клијенте врше услуге евиденције 
погонског књиговодства, 


 предузећима која самостално воде производњу. 


Програм обухвата:


 Количинско праћење стања залиха (робе и производа) – у једном или више „физичких“ 
магацина који се, уколико их има више, могу везати у један логички магацин у програмима 
Кал и КалПлус. Евиденција стања робе и производа врши се на основу докумената издатих у 
магацину (почетно стање, пријемница, повратница, требовање, предатница, отпис и 
отпремница). 


 Праћење прозводње – могуће је креирати спецификацију (саставницу) производа, а на основу 
ње радни налог са могућношћу израде једног или више обрачуна. Приликом израде обрачуна, 
директни трошкови зарада се израчунавају на основу листе ангажовања која се креира са 
обрачуна. Директни утрошак материјала се рачуна по просечним ценама из робно-
материјалног књиговодства, а директни трошкови амортизације, услуга, остали директни 
трошкови као и сви индиректни трошкови се уносе ручно. 


 


1.2.1.1  Спецификација


Први корак у процесу производње је креирање Спецификације (Section 1.3.4) на основу које ће се 
издавати материјали из магацина. У спецификацији се наводи производ за који се требују материјали 
из магацина (на једној спецификацији се може навести више производа) и количина тих производа, 
материјал неопходан за његову израду, количина тих материјала и, уколико је то потребно, проценат 
шкарта.


 


1.2.2.1  Радни налог


Прoизводња се прати преко Радног налога који се може креирати на основу Спецификације, а може се 
направити и невезано за спецификацију, уколико је дошло до промене у количини материјала 


1  Погон – модул за вођење производње


1.1  Карактеристике


1.2  Принципи


1.2.1 Спецификација


1.2.2 Радни налог
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неопходних за производњу од тренутка креирања Спецификације до тренутка креирања Радног 
налога (Section 1.3.1).


Сви документи који се креирају у оквиру Радног налога (требовање, повратница, обрачун и 
предатнице) су у стању у припреми, а у стање важећи прелазе када их магационер прогласи важећим. У 
зависности од потребе корисника (књиговође, књиговодствене агенције), може се урадити 
конфигурација програма, како би се документи који су у оквиру радног налога прогласили важећим у 
оквиру самог радног налога.


За сваки Радни налог могуће је радити један или више обрачуна, обрачуни се надовезују један на други. 
На крају године не мора да се затвори радни налог да би се завршила година.


Након уноса материјала у Радни налог формира се Требовање (уколико приликом првог требовања 
није набављен сав потребан материјал, могуће је касније креирати нова требовања за остатак 
материјала), Повратница (уколико је издато више материјала него што је потрошено) који се 
одобравају и постају важећи од стране магационера који у оквиру Магацинског пословања врши 
издавање и повраћај материјала и дата документа проглашава важећим.


Могуће је извршити попис материјала у Радном налогу и аутоматски креирати утрошак.


 


1.2.3.1  Повезивање са другим модулима


Програм Погон подржава неколико механизама који омогућавају лако књижење промена у погонском 
књиговодству на основу докумената који су настали у овом или неком другом модулу.


Могуће је преузимање података из докумената у самом модулу и евидентирање промена у картици 
промета.


Са друге стране, дозвољен је увоз других података из Едиције, у документе Погона. Преузети подаци 
из улазног рачуна, креираног у програму Аванс или АвансПлус, могу се евидентирати у обрачуну у 
оквиру Листе фактура у програму Погон.


Промене евидентиране у програму Погон, могу се пренети у налоге за књижење програма Конто и 
КонтоПлус и прокњижити, ако за тим постоји потреба.


Промене евидентиране у програму Погон (требовање, повраћај материјала, отпис и предаја 
производа), могу се евидентирати у оквиру Промета у програму Кал и КалПлус.


 


Производња


Област Производња је модул у оквиру Погона који омогућава креирање спецификације (саставнице) 
као и радног налога, а самим тим и праћење производње.


 


1.3.1.1  Нови радни налог


Избором ове опције отвара се форма за унос података радног налога.


1.2.3 Повезивање са другим модулима


1.3  Производња


1.3.1 Нови радни налог
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Број документа – поставља се аутоматски при креирању налога и не може се мењати. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете радни налог. 


 Наручилац – шифру наручиоца уносите преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 
Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се 
аутоматски уписати у поље. 


 Одговорно лице – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или 
преко филтера за избор пословног партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера 
миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Напомена – можете унети неку своју напомену. 


 Датум отварања – датум отварања можете унети ручно или изабрати из календара који се 
отвара притиском на стрелицу на крају овог поља. 


 Датум затварања – датум затварања можете унети ручно или изабрати из календара који се 
отвара притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Притиском на дугме Спецификације отвара се форма у којој се бира спецификација на основу које се 
ради радни налог. У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Додај спецификацију – притиском на ово дугме, отвара се форма за избор одговарајуће 
спецификације. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


Табеле Спецификације и Производи попуњавају се аутоматски након избора спецификације. 
Позиционирањем у неком пољу табеле Спецификације и притиском тастера Ф10, отвара се форма у 
којој можете видети изабрану спецификацију или, уколико је потребно, мењати њене податке (детаљно 
објашњено у поглављу Нова спецификација (Section 1.3.4)).


Дугме Прерачунај количине је потребно користити после сваког додавања спецификације и после 
промене количине производа, да би се прерачунале количине материјала.


Затим се подаци уносе у табелу.


Уколико изаберете картицу Производи отвориће се табела са следећим ставкама:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра производа на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих производа унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени производ, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив производа, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног производа. 


 Количина – уносите количину производа за коју се креира радни налог. 


 Проценат учешћа – проценат учешћа у цени. 
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Уколико изаберете картицу Материјали отвориће се табела са следећим ставкама:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног материјала. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира радни налог. 


 Требована количина – ручно уносите количину материјала за коју се креира радни налог. 


 Треба истребовати – преостала количина материјала коју треба истребовати. 


 Проценат шкарта – уносите процентуално отпад – шкарт материјала. 


 Магацин – магацин из кога се требује материјал. Бира се из листе понуђених магацина. 


Са радног налога могуће је направити Ново требовање, Нову повратницу, Нови обрачун, Нову 
предатницу.


Сви документи који се креирају у оквиру радног налога (требовање, повратница, обрачун, предатница) 
имају статус у припреми док их магационер у свом модулу Магацинско пословање не прогласи 
важећим.


Уколико притиснете дугме Ново требовање у десном делу форме Радни налог, појавиће се порука са 
питањем Да ли желите да попуните требовање артиклима са радног налога?.


Уколико притиснете дугме Yes, отвориће се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – аутоматски се уноси број радног налога на основу којег израђујете требовање. 


 Истребовао – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко 
филтера за избор пословног партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – аутоматски се уноси магацин из кога су бирани материјали за израду радног 
налога. 


 Датум промета – аутоматски се уноси датум за који се креира требовање. Датум можете 
унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог 
поља. 


У табели ће аутоматски бити унети подаци о материјалима и захтеваним количинама из радног налога. 
Документ је у припреми док га магационер не прогласи важећим.


Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.


Уколико сте приликом отварања документа Ново требовање на поруку Да ли желите да попуните 
требовање артиклима са радног налога? притиснули дугме No, отвориће се документ описан у 
поглављу Требовање ({DF611345-EDB7-4C3C-912A-2D1A181CC38D}#Trebovanje). При томе ће 
поља у оквиру документа (Назив документа, Број, Спољни број, Датум) аутоматски бити попуњена на 
основу радног налога за који се израђује требовање. Подаци у оквиру табеле се попуњавају како је 
описано у поглављу Требовање.


Уколико приликом креирања првог требовања није набављен сав потребан материјал, могуће је 
креирати нова требовања за остатком материјала. Притиском тастера Ф10 – детаљ, можете видети 
изабрани документ. Притиском тастера Ф4 – додај, појавиће се порука Да ли желите да попуните 
требовање артиклима са радног налога?. У зависности шта изаберете, приказаће вам се попуњена 
табела са материјалима везаним за радни налог или празна табела коју ручно попуњавате.
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У горњем левом углу форме можете видети статус требовања. Ако је у припреми, још увек можете 
мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га 
прогласите важећим.


Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.


Дугме Штампај (горњи десни угао форме) даје могућност штампања документа.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Уколико је приликом издавања материјала из магацина издато више материјала него што је утрошено у 
процесу производње, формира се Повратница са којом се одлази у магацин где се враћа вишак 
материјала и Повратница се проглашава важећом.


Притиском на дугме Нова повратница, отвориће се документ описан у поглављу Повратница 
({9396471E-5529-42EC-B990-D160371FBB2F}#Povratnica). Поља у оквиру документа (Назив 
документа, Број, Спољни број, Датум) аутоматски ће бити попуњена на основу радног налога за који 
се израђује повратница. Подаци у оквиру табеле се попуњавају како је описано у поглављу 
Повратница.


У горњем левом углу форме можете видети статус повратнице. Ако је у припреми, још увек можете 
мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га 
прогласите важећим.


Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.


Дугме Штампај (горњи десни угао форме) даје могућност штампања документа.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Када је сав материјал који је коришћен у процесу производње раздужен у магацину, ради се Обрачун.


Уколико притиснете дугме Нови обрачун, отвориће се форма у којој се попуњавају следећа поља:


 Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Спољни број – аутоматски се уноси број радног налога на основу којег израђујете обрачун. 


 Датум – аутоматски се уноси датум за који се креира радни налог, односно обрачун. Датум 
можете унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на 
крају овог поља.  


Притиском на дугме Листа ангажовања, отвара се форма у чијем горњем делу се налазе командни 
дугмићи:


 Преузми цене рада по сату – даје могућност да се цена радног сата аутоматски преузме из 
програма за обрачун зарада Тотал, уколико је исти инсталиран. 


 Избриши – за брисање документа. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 
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У другом делу форме налази се табела Радници са следећим ставкама:


 Р.б – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – Шифру лица можете унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељено лице, његова шифра 
ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив лица, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Сати ангажовања – ручно уносите број сати колико је лице било ангажовано. 


 Цена радног сата – ручно уносите цену радног сата. 


 Цена – апликација аутоматски приказује укупну цену добијену на основу унетих података. 


Испод табеле налази се поље Укупан износ у коме се аутоматски приказује износ добијен на основу 
унетих података.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Уколико желите да вежете за обрачун улазне фактуре (фактуре добављача, рачуне за утрошену 
електричну енергију и тд.), то можете учинити помоћу опције Листа фактура.


Притиском на дугме Листа фактура, отвориће се форма Финансијски документи за избор жељених 
фактура (које су преузете из програма за фактурисање и вођење ПДВ евиденције Аванс). Потребно је 
да изаберете једну или више фактура и притиснете дугме Изабери. Тада ће се отворити нова форма у 
којој ће се појавити фактуре које сте изабрали као и њихова укупна вредност.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Додај фактуру – даје могућност додавања нових фактура, што ће се одразити на директне 
трошкове фактура обрачуна. 


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу 
откључан. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Са обрачуна се креира попис, утрошак, повратница.


Притиском на дугме Попис, отвориће се документ који се односи на попис материјала у оквиру датог 
обрачуна, при чему ће поља (Број документа, Спољни број, Датум, као и Материјали) аутоматски 
бити попуњена на основу радног налога за који се израђује попис. Да би материјали који учествују у 
изради производа аутоматски били пренети у попис, требовање и повратнице истих морају бити 
важећи. Уколико податке уносите ручно, подаци у оквиру табеле се уносе како је описано у поглављу 
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Нови попис ({34E1FA41-0D2F-4399-8918-BDC29955B93E}#Novi_popis).


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Закључај – у горњем левом углу форме можете видети статус пописа. Ако је откључан још 
увек можете мењати податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, 
потребно је да га прогласите закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме 
Откључај које користите уколико желите да промените статус документа (да буде у 
припреми) и накнадно унесете промене. 


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу 
откључан. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај и Штампај пописну листу – даје могућност штампања документа. 


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


При креирању Утрошака користе се само важећа требовања и повратнице. Притиском на ово дугме, 
отвара се документ у који су аутоматски унети подаци из требовања, повратница и пописа. Притиском 
на дугме Прерачунај цене, аутоматски се уписују цене које се повлаче из модула за Робно-материјално 
(реч је о просечним набавним ценама материјала).


Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.


У горњем левом углу форме можете видети статус утрошка. Ако је откључан, још увек можете мењати 
податке у документу. Када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите 
закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите 
да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Уколико желите да вратите вишак материјала по попису у магацин, то можете учинити притиском на 
дугме Повратница.


У оквиру обрачуна Директни трошкови амортизације, услуга, остали директни трошкови, као и 
сви индиректни трошкови се уносе ручно.


У горњем делу форме Обрачун налазе следећи командни дугмићи:


 Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, можете га прогласити закључаним. 
На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико желите да 
промените статус документа и накнадно унесете промене. 


 Прокњижи – ако желите да прокњижите  обрачун у програму за финансијско књиговодство 
Конто, притисните ово дугме и отвориће се форма за избор шеме. Након избора шеме у листи 
и притиска на дугме У реду, обрачун ће аутоматски бити прокњижен у програму Конто.


Уколико у листи не постоји потребна шема за књижење, могуће је унети је накнадно.


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу 
откључан. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Када је процес производње завршен и када је направљен обрачун, креира се Предатница финалног 
производа који одлази у продају.


Притиском на дугме Нова предатница појављује се порука Изаберите обрачун из којег ћете 
преузети цену коштања. Притиском на дугме ОК, отвара се филтер у којем на основу броја документа 
и спољног броја можете избарати одговарајући обрачун. Дуплим притиском левог дугмета миша на 
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жељени обрачун, отвориће се аутоматски попуњена предатница производа.


Након уноса података, потребно је притиснути дугме Сачувај, како би унети подаци били запамћени.


Дугме Штампај даје могућност штампања документа.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


У доњем делу форме Радни налог налазе се картице Требовање, Повратнице, Обрачуни и Предатнице, у 
оквиру којих се налазе листе креираних докумената. Позиционирањем у неком пољу табеле и 
притиском тастера Ф10 – детаљ, можете видети изабрани документ, а притиском тастера Ф4 – додај,
можете додати нови документ.


У зависности од тога коју картицу изаберете, испод табеле ће се налазити дугме (Ново требовање, 
Нова повратница, Нови обрачун, Нова предатница) за креирање новог документа и дугме 
Штампај за штампање листе докумената у изабраној картици.


У горњем делу форме Радни налог налазе се командни дугмићи:


 Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите 
закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико 
желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене. 


 Избриши – за брисање радног налога. Ова команда је доступна само ако је налог откључан. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


 Дугме + уз дугме Штампај – притиском на ово дугме отвара се форма за подешавање 
изгледа штампаног налога, у којој можете означити документе који ће бити приказани. 


 Освежи податке – поново учитава податке за тај радни налог. 


 


1.3.2.1  Отвори радни налог


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног радног налога.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног радног налога су:


 Број документа – приказује налоге чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује налоге чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Производ – приказује налоге везане за изабрани производ. Производ се бира притиском на 
стрелицу у углу поља. 


 Статус – приказује налоге који су у изабраном статусу. Статус се бира притиском на стрелицу у 
углу поља. 


 Датум (од  до) – приказује радне налоге који су креирани у изабраном периоду. 


 Радни налози за купца – уколико је означено ово поље, биће приказани налози који су 
везани за изабраног купца. Купац се бира притиском на стрелицу у углу поља. 


Радни налог се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени налог или избором 
налога и притиском на дугме У реду.


 


1.3.2 Отвори радни налог


1.3.3 Копирај радни налог
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1.3.3.1  Копирај радни налог


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног радног налога на основу којег желите да 
креирате нови радни налог (детаљно објашњено у поглављу Отвори радни налог (Section 1.3.2)).


 


1.3.4.1  Нова спецификација


Кроз модул за праћење производње могуће је креирати Спецификацију (саставницу) производа и на 
основу ње радни налог.


Избором опције Нова спецификација отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:


 Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете спецификацију. 


 Опис – можете дати опис документа због лакше евиденције. 


 Датум – аутоматски се уноси датум за који се креира спецификација. Датум можете унети и 
ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Затим се подаци уносе у табелу.


Уколико изаберете картицу Производи, отвориће се табела у којој је потребно попунити следећа 
поља:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра производа на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих производа унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени производ, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив производа, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног производа. 


 Количина – уносите количину производа за коју се креира спецификација. 


 Проценат учешћа – проценат учешћа у цени. 


Уколико изаберете картицу Материјал, отвориће се табела у којој је потребно попунити следећа поља:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Јединица мере – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног материјала. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира спецификација. 


1.3.4 Нова спецификација
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 Проценат шкарта – уносите процентуално отпад - шкарт материјала. Проценат од 18% уписује 
се као 18. 


 Магацин – магацин из кога се требује материјал. Бира се из листе понуђених магацина. 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, саставницу можете прогласити 
закључаном. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико 
желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене. 


 Избриши – за брисање саставнице. Ова команда је доступна само ако је саставница 
откључана. 


 Сачувај – након уноса података, потребно је притиснути ово дугме, како би унети подаци 
били запамћени. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


1.3.5.1  Отвори спецификацију


Избором ове опције отвара се форма за избор одређене спецификације.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене спецификације су:


 Број документа – приказује спецификације чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује спецификације чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Производ – приказује спецификације везане за изабрани производ. Производ се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Спецификација се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену спецификацију 
или избором спецификације и притиском на дугме У реду.


 


1.3.6.1  Копирај спецификацију


Избором ове опције отвара се форма за избор одређене спецификације на основу које желите да 
креирате нову спецификацију (детаљно објашњено у поглављу Отвори спецификацију (Section 
1.3.5)).


 


1.3.7.1  Отвори требовање


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног требовања.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног требовања су:


 Број документа – приказује требовања чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује требовања чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


1.3.5 Отвори спецификацију


1.3.6 Копирај спецификацију


1.3.7 Отвори требовање
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 Радни налог – приказује требовања везана за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Требовање се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељено требовање или 
избором требовања и притиском на дугме У реду.


 


1.3.8.1  Отвори повратницу


Избором ове опције отвара се форма за избор одређене повратнице.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене повратнице су:


 Број документа – приказује повратнице чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује повратнице чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Радни налог – приказује повратнице везане за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Повратница се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену повратницу или 
избором повратнице и притиском на дугме У реду.


 


1.3.9.1  Отвори предатницу


Избором ове опције отвара се форма за избор одређене предатнице.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене предатнице су:


 Број документа – приказује предатнице чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује предатнице чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Радни налог – приказује предатнице везане за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Предатница се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену предатницу или 
избором предатнице и притиском на дугме У реду.


 


1.3.10.1  Отвори обрачун


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног обрачуна.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног обрачуна су:


 Број документа – приказује обрачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује обрачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Радни налог – приказује обрачуне везане за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Обрачун се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени обрачун или избором 
обрачуна и притиском на дугме У реду.


1.3.8 Отвори повратницу


1.3.9 Отвори предатницу


1.3.10 Отвори обрачун
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1.3.11.1  Отвори утрошак


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног утрошка.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног утрошка су:


 Број документа – приказује утрошке чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује утрошке чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Радни налог – приказује утрошке везане за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Утрошак се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени утрошак или избором 
утрошка и притиском на дугме У реду.


 


1.3.12.1  Отвори попис


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног пописа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног пописа су:


 Број документа – приказује пописе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује пописе чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Радни налог – приказује пописе везане за изабрани радни налог. Радни налог се бира 
притиском на стрелицу у углу поља. 


Попис се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени попис или избором пописа 
и притиском на дугме У реду.


 


 


1.3.11 Отвори утрошак


1.3.12 Отвори попис
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1.1.1  Нова компензација


Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум од, Датум до – период у коме су евидентиране промене на основу којих се формира 
компензација. 


 Контни план – контни план у коме су прокњижене промене на основу којих се формира 
компензација. 


 Дугује – конта на којима су књижене промене по којима фирма има потраживања. 


 Потражује – конта на којима су књижене промене по којима фирма има дуговања. 


 Пословни партнер – избор конкретног пословног партнера за ког се формира компензација. 
Може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 


 Само важећи документи – одређује да ли ће у компензацији бити приказане промене из 
свих налога или само из оних који су прокњижени. 


 


 


Након попуњавања поља, потребно је притиснути дугме Формирај могуће компензације. Уколико 
нисте изабрали пословног партнера, у листи ће бити приказане компензације које је могуће формирати 
за све пословне партнере. Избором одговарајуће компензације и притиском на дугме Креирај 
компензације, отвара се форма за креирање компензације.


Нова компензација има статус у припреми.


 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Закључај – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да га прогласите 
закључаним. На месту дугмета Закључај, појавиће се дугме Откључај које користите уколико 
желите да промените статус документа (да буде у припреми) и накнадно унесете промене. 


 Освежи – притиском на ово дугме, враћате податке у табели на претходне вредности. 


 Избриши – за брисање компензације. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу 
у припреми.


1  Компензација


1.1  Нова компензација
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 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


 Прерачунај – прерачунава компензацију на основу вредности уписане у пољу Износ 
компензације. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Пословни партнер – аутоматски се уписује пословни партнер ког сте изабрали у претходној 
форми. 


 Износ компензације – аутоматски се уписује максмални износ компензације. Можете унети 
неку другу вредност, мању од уписане. 


Поља у табели Ставке (Редни број, Број документа, Датум, Дугује, Потражује) се аутоматски 
попуњавају на основу услова задатих у претходној форми.


 


1.2.1  Отвори компензацију


Избором ове опције отвара се форма за избор одређене компензације. 


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређене компензације су:


 Број документа – приказује компензације чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује компензације које су креиране у изабраном периоду. 


 Партнер – приказује компензације које су везане за пословног партнера, чији назив почиње 
текстом у овом пољу. Пословног партнера можете изабрати преко филтера за избор пословног 
партнера (Ф9). 


Компензација се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељену компензацију или 
избором компензације и притиском на дугме Отвори.


 


 


1.2  Отвори компензацију
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Нова компензација ,  1-2


Отвори компензацију ,  2
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Магацинско пословање


Магацинско пословање је модул који омогућава количинско праћење стања залиха на основу 
докумената издатих у магацину. Издати документи се могу накнадно прокњижити у робно-
материјалном књиговодству. Замишљено је да се модул Магацинско пословање налази у магацину код 
магационера који ради само са количинама материјала.


 


1.1.1  Магацини


Замишљено је да се модул Магацинско пословање налази у магацину код магационера који ради само 
са количинама материјала, док се цене повлаче из робно-материјалног књиговодства приликом 
обрачуна трошкова.


Магацини који се могу дефинисати кроз Магацинско пословање су „физички“. У случају да постоји 
више „физичких магацина“, они се могу везати у један логички магацин у робно-материјалном 
књиговодству.


Избором ове опције, отвара се табела за унос података о „физичким“ магацинима који се налазе у 
оквиру логичких магацина.


Поља која се попуњавају у табели су:


 Шифра – сами уносите шифру магацина, која мора бити јединствена за сваки магацин. 


 Назив – назив „физичког“ магацина. 


 Логички магацин – односи се на логички магацин у робно-материјалном књиговодству. Бира 
се из листе понуђених магацина. 


 Адреса – адреса на којој се налази „физички“ магацин. 


 Место – место на коме се налази „физички“ магацин. 


Притиском на дугме Сачувај памте се унети подаци.


 


1.2.1  Минималне количине


Избором ове опције отвара се форма за дефинисање минималних количина залиха за одговарајући 
„физички“ магацин.


У горњем делу форме налази се поље у коме је потребно изабрати жељени „физички“ магацин. Бира се 
из листе понуђених магацина.


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


1  Магацинско пословање


1.1  Магацини 


1.2  Минималне количине
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 Артикал – притиском тастера Ф9 отвара се филтер за избор одређеног артикла. 


 Јед. мере – јединица мере се аутоматски уноси избором артикла, али је можете променити. 


 Минимална количина – минимална количина залиха која мора бити у магацину. 


Притиском на дугме Сачувај памте се унети подаци.


 


1.3.1  Нови документ


Опција Нови документ садржи документе који описују количински промет робе и материјала кроз 
магацин и који се могу накнадно прокњижити у робно-материјалном књиговодству. 


 


Почетно стање


Опција Почетно стање омогућава унос података о стању материјала и производа на почетку 
обрачунског периода, који се истовремено евидентирају у картици артикла.


Почетно стање се може креирати директним уношењем артикала и њиховог стања у ставке табеле или 
аутоматским креирањем ставки на основу неког претходног обрачунског периода.


Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Формирај – притиском на ово дугме, аутоматски у почетно стање уносите податке из неког 
претходног обрачунског периода. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


 Избриши – за брисање почетног стања. Ова команда је доступна само ако је документ у 
статусу у припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број почетног стања које израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


1.3  Нови документ


1.3.1 Почетно стање
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 Спољни број – уносте број документа на основу којег израђујете почетно стање. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Пријемница


Пријемница подразумева пријем материјала у магацин.


Избором ове опције отвара се форма за унос података пријемнице. Нови документ има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус пријемнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира 
пријемница, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали 


1.3.2 Пријемница
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пријемницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа.


 Избриши – за брисање пријемнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број пријемнице коју израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете пријемницу. 


 Добављач – шифра добављача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног добављача, његова шифра 
ће се аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Повратница


Повратница се односи на повраћај материјала по завршетку израде производа, уколико је било издато 
више материјала него што је потребно.


Избором ове опције отвара се форма за унос података повратнице. Нови документ има статус у 
припреми.


1.3.3 Повратница
 


Магацински документи 4







У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус повратнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира 
повратница, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали 
повратницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је 
иста важећа.


 Избриши – за брисање повратнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број повратнице коју израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете повратницу. Притиском 
тастера Ф9, отвара се филтер у коме можете изабрати радни налог за који желите да вежете 
повратницу. 


 Повраћај извршио – шифра лица (пословног партнера) на које се документ односи. Шифру 
можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). Дуплим притиском 
левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у 
поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
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жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Требовање


Требовање омогућава требовање (захтевање) материјала потребног за производњу.


Избором ове опције отвара се форма за унос података требовања. Нови документ има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус требовања важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира 
требовање, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали 
требовање у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је 
исто важеће.


 Избриши – за брисање требовања. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


1.3.4 Требовање
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 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број требовања које израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете требовање. 


 Истребовао – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или 
преко филтера за избор пословног партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера 
миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Захтевана количина – уносите захтевану количину материјала за коју се креира документ. 


 Количина – уносите требовану количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Предатница


Предатница прати производе који су издати из магацина у оквиру предузећа.


Избором ове опције отвара се форма за унос података предатнице. Нови документ има статус у 
припреми.


1.3.5 Предатница
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус предатнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


Када се сторнира предатница, аутоматски се креира сторно документ са негативним 
предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали 
предатницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је 
иста важећа.


 Избриши – за брисање предатнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број предатнице коју израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете предатницу. Притиском 
тастера Ф9, отвара се филтер у коме можете изабрати радни налог за који желите да вежете 
предатницу. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 
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 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


 Цена коштања – цена коштања се приказује када се предатница отвори из радног налога. 


Испод табеле се налазе следећа поља:


 Организациона јединица – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу 
поља и избором жељене организационе јединице из листе. 


 Укупно – апликација аутоматски приказује износ добијен на основу унетих података. 


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Отпис


Отпис се односи на материјале који се отписују услед квара, лома, неисправности и слично.


Избором ове опције отвара се форма за унос података отписа. Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус отписа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази 
се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или 
избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира отпис, 
аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали отпис у 
робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти 
важећи.


 Избриши – за брисање отписа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


1.3.6 Отпис
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 Број документа – аутоматски се уноси број отписа који израђујете, или можете унети неки 
свој број. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете отпис. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Отпремница


Отпремница прати производе који су издати из магацина.


Избором ове опције отвара се форма за унос података отпремнице. Нови документ има статус у 
припреми.


 У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус отпремнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум


1.3.7 Отпремница
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(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира 
отпремница, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали 
отпремницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа.


 Избриши – за брисање отпремнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број отпремнице коју израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете отпремницу. 


 Купац – шифра купца може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера 
(Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног купца, његова шифра ће се 
аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Интерна отпремница


Интерна отпремница прати артикле који су издати из магацина у оквиру предузећа.


1.3.8 Интерна отпремница
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Избором ове опције отвара се форма за унос података интерне отпремнице. Нови документ има статус у 
припреми. 


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус интерне отпремнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље 
Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети 
куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).


Када се сторнира интерна отпремница, аутоматски се креира сторно документ са негативним 
предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали интерну 
отпремницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа.


 Избриши – за брисање интерне отпремнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
статусу у припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број интерне отпремнице коју израђујете, или можете 
унети неки свој број. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете интерну отпремницу. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 
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 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Интерна пријемница


Интерна пријемница подразумева пријем артикала у магацин, из магацина у оквиру предузећа.


Избором ове опције отвара се форма за унос података интерне пријемнице. Нови документ има статус у 
припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Преузми – даје могућност преузимања интерне отпремнице. Притиском на ово дугме, 
отвориће се форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајуће документе. Дуплим притиском 
левог дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у пријемницу. 


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус интерне пријемнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље 
Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети 
куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се 
сторнира интерна пријемница, аутоматски се креира сторно документ са негативним 
предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали интерну 
пријемницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако 
је иста важећа.


 Избриши – за брисање интерне пријемнице. Ова команда је доступна само ако је документ у 
статусу у припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


1.3.9 Интерна пријемница
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 Број документа – аутоматски се уноси број интерне пријемнице коју израђујете, или можете 
унети неки свој број. 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете интерну пријемницу. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Реверс


Избором ове опције отвара се форма за унос података реверса. Нови документ има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус реверса важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази 
се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или 
избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира реверс, 
аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


1.3.10 Реверс
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Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали реверс у 
робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти 
важећи.


 Избриши – за брисање реверса. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број реверса који израђујете, или можете унети неки 
свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете реверс. 


 Преузео – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко 
филтера за избор пословног партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 


 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


Повраћај добављачу


Избором ове опције отвара се форма за унос података документа. Нови документ има статус у 
припреми.


1.3.11 Повраћај добављачу
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум
(налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем 
или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се документ 
сторнира, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.


Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство 
Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали повраћај 
материјала у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је 
исти важећи.


 Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања документа. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити. 


 Број документа – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети 
неки свој број. 


 Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број 
налога). 


 Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете повраћај материјала. 


 Партнер – шифра лица на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко 
филтера за избор пословног партнера/лица (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара 
притиском на стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина.  Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала. 
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 Бр. промене – број промене на картици. 


 Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ. 


Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у 
десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.


У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes 
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


1.4.1  Отвори документ


Избором ове опције отвара се форма за избор одређеног магацинског документа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног документа су:


 Број – приказује документе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Спољни број – приказује документе чији спољни број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује документе који су креирани у изабраном периоду. 


 Тип – приказује документе који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених 
типова. 


 Магацин – приказује документе који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Орг. јединица – приказује документе који су везани за изабрану организациону јединицу. 
Бира се из листе понуђених организационих јединица. 


 Партнер – приказује документе који су везани за пословног партнера, чији назив почиње 
текстом у овом пољу. 


 Евид. број – приказује документе чији евиденциони број почиње текстом у овом пољу. 


Документ се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени документ или избором 
документа и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељени документ, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани документ. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог документа на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани документ. 


 


1.5.1  Нови попис


Опција Попис омогућава усклађивање књиговодственог са стварним стањем артикала у оквиру 
магацина. Нови документ има статус у припреми.


1.4  Отвори документ


1.5  Нови попис
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Формирај – уколико притиснете ово дугме, аутоматски ће се унети подаци у табелу. 


 Важећи – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици 
артикала, само уколико је исти важећи. 


 Избриши – за брисање пописа. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. 


 Сачувај – за памћење свих унетих промена. 


 Штампај – за штампање документа. Притиском на ово дугме појавиће се форма Избор за 
штампу у којој, уколико притиснете стрелицу у углу, имате понуђене следеће листе за 
штампање: пописна листа, попис, пописни вишак и пописни мањак. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – аутоматски се уноси број пописа који израђујете, или можете унети неки свој број. 


 Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно 
означити магацин на који се документ односи. 


 Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу на крају овог поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, 
притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у 
ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на 
жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. 


 Назив – назив материјала, аутоматски се уписује када изаберете шифру. 


 Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног материјала. 


 Количина по књигама – попуњава се аутоматски када изаберете шифру материјала. 


 Количина по попису – аутоматски уноси количину по књигама, али можете ручно унети 
количину добијену по попису. 


Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан.


 


1.6.1  Отвори попис


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређеног пописа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног пописа су:


1.6  Отвори попис
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 Број  пописа – приказује све пописе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све пописе који су креирани у изабраном периоду. 


 Магацин – приказује све пописе који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


Попис се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени попис или избором пописа 
и притиском на дугме Отвори.


Притиском десног дугмета миша на жељени попис, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани попис. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог пописа на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани попис. 


 


Картица артикла


Избором опције Картица артикла отвара се форма у којој је могуће да помоћу филтера, на основу 
изабраног датума и магацина, изаберете жељене материјале и производе.


Поља која се попуњавају у форми су:


 На дан – приказује промене евидентиране до изабраног датума. 


 Магацин – приказује промене које се односе на изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Шифра – приказује промене које се односе на изабрани материјал/производ. Шифра артикла 
се може унети ручно или преко филтера за избор артикла (Ф9). 


 Начин сортирања – одређује да ли ће приказани артикли бити сортирани по датуму или по 
броју промене. 


Притиском на дугме У реду, видећете евидентиране промене у оквиру изабраних ставки у филтерима.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Лагер листа


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.7  Извештаји


1.7.1 Картица артикла


1.7.2 Лагер листа
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 На дан – датум за који се приказује извештај. 


 Начин сортирања – одређује да ли ће приказани артикли бити сортирани по шифри или по 
називу. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу артикала на лагеру коју можете штампати, уколико је 
потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Преглед докумената по партнерима


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Документ – потребно је означити документ за који се приказује извештај. 


 Пословни партнер – пословни партнер за ког се приказује извештај. Шифру пословног 
партнера можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). 


 Магацин – магацин за који се приказује извештај. 


 Датум (од  до) – период за који се приказује извештај. 


 Само важеће документе – даје могућност избора да ли ће у извештају бити приказани сви 
документи или само важећи. 


Притиском на дугме У реду, видећете листу изабраних докумената по пословним партнерима. Листу 
можете штампати, уколико је потребно.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Преглед минималних количина


Избором ове опције отвара се форма у којој је потребно да изаберете магацин за који желите да видите 
минималне количине.


1.7.3 Преглед докумената по партнерима


1.7.4 Преглед минималних количина
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Притиском на дугме У реду, видећете листу минималних количина артикала за изабрани магацин.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Преглед артикала испод лимита


Избором ове опције отвара се форма у којој је потребно да изаберете магацин за који желите да видите 
артикле који су испод лимита.


Притиском на дугме У реду, видећете листу артикала испод лимита за изабрани магацин.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


Картица артикла по партнерима


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


Поља која се попуњавају у форми су:


 На дан – приказује промене евидентиране до изабраног датума. 


 Магацин – приказује промене које се односе на изабрани магацин. Бира се из листе 
понуђених магацина. 


 Шифра – приказује промене које се односе на изабрани материјал/производ. Шифра артикла 
се може унети ручно или преко филтера за избор артикла (Ф9). 


 Пословни партнер – приказује промене које се односе на изабраног пословног партнера. 
Шифра пословног партнера се може унети ручно или преко филтера (Ф9). 


Притиском на дугме У реду, видећете евидентиране промене у оквиру изабраних ставки у филтерима.


Дугме Одустани омогућава излазак из форме.


 


 


1.7.5 Преглед артикала испод лимита


1.7.6 Картица артикла по партнерима
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Измене 2.0.1530 30.03.2010


 


ОПШТЕ


 Исправљене су мање грешке у корисничком интерфејсу. 


 


ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ (ТОТАЛ С)


ВАЖНО: У овој верзији постоје две следеће важне дораде:


 Када се лице додаје у обрачун, подаци о његовим обуставама, кредитима, бонусима као и остали 
додатни подаци се аутоматски придружују обрачуну. Врсте обрачуна у којима постоји овакво 
понашање се дефинишу у подешавању "Обуставе, кредити се преузимају при додавању лица". 


 У картици лица додата је опција да се зараде могу дефинисати преко коефицијента или износа. 
Износ може бити задат у девизама или динарима и може бити одређен на месечном, дневном или 
нивоу цене сата рада. 


 Направљене су нове варијанте обрачуна зарада, привремених и повремених послова као и 
ауторских, уговора о делу и накнада члановима одбора које имају могућност преузимања података 
о уговореној заради лица. Подаци о заради се виде на новој карици "уговорена зарада" и ту се могу 
мењати. 


Остале дораде:


 Сада се у обрачунима може ручно мењати основица за бенефицирани стаж. 


 У ставкама бонуса у обрачуну се аутоматски израчунава и исписује нето износ код бруто бонуса и 
обратно. 


 У ставкама процентуалних обустава у обрачуну се аутоматски израчунава и исписује износ 
обуставе. 


 У ставкама увећања у обрачуну се аутоматски израчунава и исписује износ увећања. 


 Додата је опција девизних обустава - износ. 


 Додата је опција девизних бонуса. 


 У обрачунима ауторских уговора, уговора о делу као и накнада члановима одбора сада се може 
директно у ставци означавати да ли лице плаћа допринос за ПИО и/или допринос за здравствено. 
Подразумеване вредности се добијају из шифарника лица. 


 Преименовани су ОЗ обрасци у складу са изменом правилника. 


 Прилагођени су обрачуни прихода од капитала, учешћа у добити и прихода од камата тако да су у 
складу са најновијим изменама Закона. 


 У обрачун накнаде трошкова се могу унети лица која нису у радном односу. 


Исправке:


 Код преузимања лица у обрачун више не узима у обзир пасивизиране. 


 Исправљена је грешка која је доводила до тога да понекад не преузме валуту девизног кредита. 


 Курс код кредита се сада памти са 4 децимална места. 


 Убрзан је извештај о одсуствима запослених. 


 Исправљена је рачуница дужине бенефицираног стажа у М4 обрасцу. 


 Исправљена је грешка у штампи обрачунских листића и рекапитулације која се дешавала само на 
64битним оперативним системима. 


 


Информације о изменама


Мали пословни програми 2 - измене 1







РОБНО - МАТЕРЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО (КАЛ)


Дораде:


 Могућност нумерисања калкулације по магацинима. 


 Могућност нумерисања нивелације по магацинима. 


 Приликом избора документа, филтрирање по пословном партнеру. 


 Приликом избора калкулације, филтрирање по пословном партнеру. 


 Могућност штампе више калкулација одједном. 


 Могућност штампе више нивелација одједном. 


 Могућност штампе више робних докумената одједном. 


 Убачен пословни партнер (робу предао) у предају производа. 


 Књижење у финансијско више робних докумената одједном, на исти налог за књижење. 


 Књижење у финансијско више калкулација одједном, на исти налог за књижење. 


 Књижење у финансијско више нивелација одједном, на исти налог за књижење. 


 Приликом избора нивелације, филтрирање по магацину. 


 Приликом избора калкулације филтрирање по магацину. 


 Приказ пиб-а издаваоца у робно материјалним документима. 


Исправке: 


 У штампи калкулације, испис адресе магацина. 


 У пријемници на извештају се види износ. 


 Предаја производа дефинисана као улазни документ. 


 Шема за утрошак. 


 приликом преузимања калкулације у кепу, испис података о партнеру. 


 Увоз/извоз калкулације. 


 


МАГАЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ (ЛАГЕР и ПОГОН)


Исправке:


 Предатница добила пословног партнера (робу предао). 


 


ЕВИДЕНЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (ШАНК ЛИСТА)


Дораде:


 У дневном извештају је омогућено преузимање калкулације и робно-материјалног документа. 


 


ФАКТУРИСАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ (АВАНС)


Дораде:


 Додата могућност увоза докумената у рачун из других модула. 


 Додата могућност коришћења бар код читача уз подешавање ( систем ->подешавање->аванс-
>фактурисање за сва предузећа >корисити бар код читач). 


 Додато аутоматско преузимање броја документа из КЕПУ књиге. Могућност брисања и преузимања 
новог броја из КЕПУ књиге. 
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ИЗВОДИ И БЛАГАЈНЕ (САЛДО)


Дораде:


 Промењен је начин рада у дневнику благајне. Сада се одмах куца у дневнику, не отвара се форма за 
нови налог благајни. Бројеви налога благајне се формирају кад се дневник сачува или се ручно 
уписују. Ако се број налога благајни налази у <> заградама, програм ће аутоматски доделити број. 
У подешавањима је омогућено да се одвојено воде бројеви за налоге уплате и налоге исплате. 


 У изводу и дневнику проширен је филтер за ознаку типа разрешења. Сада је могуће претраживати 
типове разрешења по конту (МРС и буџетском). 


 У извештајима Салдо пословних партнера и Салдо по документима додати су филтери за пословне 
партнере. У извештају Салдо по документима омогућено је сортирање по шифри и по називу 
пословног партнера 


Исправке:


 Сређен је увоз извода за банке Pireaus, Reiffeisen, Societe Generale, Hypo-Alpe-Adria. 
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 ОПШТЕ


 Исправљене су мање грешке у корисничком интерфејсу. 


 


ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ (ТОТАЛ С)


Дораде:


 Додате су групне обуставе - проценат које се користе код обуставе које постоје за велики број лица 
(самодоприноси, синдикати). 


 Исплатна листа, рекапитулација и обрачунски листићи се сада могу штампати као групни 
извештаји. 


 Додат је извештај о запосленима са непуним радним временом. 


 М4 и ППП извештаји се могу радити само за обрачуне у статусу "исплаћен". 


Исправке:


 Измене у М4 се сада чувају ако се мења образац непосредно после креирања. 


 Исправљена је грешка код преузимања комора која се понекад јављала ако су дефинисана лица за 
која се плаћа тај допринос. 


 


РОБНО - МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО (КАЛ)


Исправке:


 Сада ради филтрирање артикла приликом избора. 


 Сада ради унос новог  артикла кад је активно филтрирање. 


 Сада ради преузимање интерне отпремнице у калкулацију. 


 Исправљена је грешка која се понекад јављала код преузимања аналитика. 


Дораде:


 Укинути су јмбг и бр. Лк. У проширеним потписима докумената. 
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КЕПУ КЊИГА


Исправке:


 Сада ради псеудонивелација за магацин са ПДВ-ом. 


Дораде:


 Сада постоји могућност да се искључи аутосортирање 


 


ФАКТУРИСАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ (АВАНС)


Дораде:


 Додат је извоз КИР-а и КПР-а у формат који захтева Пореска управа. 


 Омогућено је бирање између старог и новог облика штампе рачуна отпремнице. 


Исправке:


 Исправљена грешка која је онемогућавала уношење нових артикала директно у рачуну. 


 


ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО (КОНТО)


Дораде:


 Бројеви налога за књижење у новом контном плану могу почети од жељеног броја. Потребно је у 
подешавањима укључити
опцију НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ -> БРОЈЕВИ НАЛОГА У КОНТНОМ ПЛАНУ ПОЧИЊУ ОД 
ЖЕЉЕНОГ БРОЈА. Сада ће се број новокреираног налога одређивати на основу највећег броја 
налога који је у припреми у текућем контном плану (за изабрано предузеће). Да би
бројеви кренули од броја <1> потребно је првом налогу у контном плану ручно променити број на 
<1>. 


 У форми за креирање извештаја ГЛАВНА КЊИГА убачена је опција за извоз података у текстуални 
фајл.
Кликом на дугме ИЗВЕЗИ отвара се форма са подацима. Подаци се могу филтрирати по броју 
конта, мењати и сачувати у
текстуалном или EXCEL фајлу. 


Исправке:


 У четвртом кораку затварања пословник књига, девизна конта се затварају и у валути. 
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 ОПШТЕ


 Исправљена је грешка која је доводила до тога да се по неки пут не види мени за курсну листу. 


АДМИНИСТРАЦИЈА


Дораде:


 Додата је опција за брисање предузећа. 


ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ (ТОТАЛ С)


Дораде:


 Додата је опција да се доприноси коморама могу плаћати само за поједине раднике, а не увек за све 
запослене. 


 Додат је извоз пореских пријава ПП ОД, ОД-1, ОПЈ, ОПЈ-1 до ОПЈ 8 у електронски облик (XML, 
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TXT). Ову опцију треба да користе велики порески обвезници. 


 Додата је опција у обуставе и кредите којом се означава да треба да се преузимају само у 
аконтационе обрачуне (до сада је постојало увек и само у коначне 


обрачуне).


ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО (КОНТО)


Дораде:


 Приликом уноса конта у налог за књижење, омогућен је приказ конта (у падајућој листи) који 
задовољавају задати услов. Ова опција се може укључити у 


подешавањима СИСТЕМ -> ПОДЕШАВАЊА -> КОНТО-МОДУЛ ЗА ФИНАНСИЈСКО 
КЊИГОВОДСТВО -> НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ -> ПРИКАЖИ ЛИСТУ КОНТА ПРИЛИКОМ ПРЕТРАГЕ.


РОБНО - МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО (КАЛ)


Дораде:


 Додата је опција да се из нивелације може књижити у КЕПУ књигу (стандардни/напредни ниво). 


 Додата је могућност штампања појединих извештаја (пријемнице, отпремнице, интерне 
пријемнице, интерне отпремнице, мећумагацинског преноса) са пуним потписом (број ЛК...). 


 Додата је могућност преузимања/брисања података о редном броју под којим је документ 
евидентиран у кепу књизи (стандардни/напредни ниво). 


Исправке:


 Код формирања пописа, ако је количина 0, вредност се сада поставља на 0. 


 Исправљено је преузимање у отпремницу из излазног рачуна за магацин по продајној са ПДВ-ом 
(пре је преузимао само вредност пореза). 


 Приликом чувања почетног стања сада памти и просечну цену. 


 У међумагацинском преносу није се видело дугме Прокњижи. 


КЕПУ КЊИГА


Дораде:


 Уведена је могућност да се у оргиналне документе у модулима забележи број под којим је документ 
заведен у КЕПУ књизи. 


Исправке:


 Отпремница из робно-материјалног се сада књижи на раздужну страну. 


 Приликом формирања псеудонивелација за преузимања рачуна, нивелацију сада уписује уз рачун. 


ФАКТУРИСАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ (АВАНС)


Дораде:


 Додата је опција која омогућује бирање артикла из листе. 


 На рачуну-отпремници се сада штампају поља за одговорно лице, превозника и лице које је 
примило робу. 


Исправке:


 Исправљена грешка која је онемогућила корисницима основног нивоа да користе књигу 
примљених  и издатих рачуна. 


 Повећано је поље за количину на штампи рачуна. 


ПЛАТНИ ПРОМЕТ (САЛДО)


Исправке:


 Отклоњен проблем код филтера дневника 
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 Исправљена грешка у изводу да у разрешењима понуди увек пословног партнера из првог 
разрешења 
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Карактеристике


Полис је програм намењен вођењу основних средстава у малим и средњим предузећима. Омогућава 
евиденцију пословних промена које за последицу имају измену количине и вредности основног 
средства. Могуће је праћење измена и у књиговодственој (ванпореској) евиденцији и у пореској 
евиденцији. На основу евидентираних промена кориснику су доступне информације о финансијском и 
количинском стању основних средства. Програм подржава могућност обрачуна амортизације и израде 
пописа, сагласно важећим прописима, као и штампања пратећеих извештаја.


Као и остали програми из едиције Мали пословни програми, подржава:


 вођење више предузећа, 


 бесплатно преузимање будућих измена и допуна са Internet-а, 


 интеграцију са другим програмима из Едиције. 


Полис је намењен:


 књиговођама и књиговодственим агенцијама, које својим клијентима воде пословне књиге и 
евиденцију основних средстава, као и предузећима која самостално воде евиденцију о стању и 
променама основних средстава. 


Програм обухвата:


 Отварање картице основног средства – у коју се уносе основни подаци о основном средству, 
евидентирају се промене и сагледава стање основног средства. 


 Унос почетног стања – подразумева евидентирање стања постојећих основних средстава која су 
већ у употреби. У почетно стање се уносе основни подаци о основним средствима, на основу 
којих се аутоматски креирају картице за свако основно средство. 


 Обрачун амортизације – подразумева аутоматски обрачун амортизације за једно или више 
основних средстава, на основу изабраног начина евидентирања. У пореској евиденцији 
амортизација се обрачунава на основу припадајуће пореске групе, а у ванпореској евиденцији 
обрачун се врши на основу стопе отписа. 


 Израду пописа – којим се утврђује стварно стање основних средстава и упоређује са 
књиговодственим стањем, на основу којих се приказује износ вишка, односно мањка основних 
средстава. 


 


Основна средства


Област Основна средства је везана за унос података о основним средствима, креирање почетног стања, 
обрачунавање амортизације и израду пописа за активно предузеће.


1  Полис – модул за вођење основних средстава


1.1  Карактеристике


1.2  Основна средства
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1.2.1.1  Метод обрачуна


Након избора ове опције, отвара се форма Постави метод обрачуна за избор метода обрачуна 
амортизације основних средстава за ванпореску евиденцију.


У оквиру програма омогућен је избор две врсте обрачуна амортизације:


 Дегресивно – отпис основног средства методом опадајућих годишњих квота у процењеном веку 
трајања. 


 Пропорционално – отпис основног средства методом једнаких годишњих квота у процењеном 
веку трајања. 


 


 


Нематeријална улагања отписују се пропорционалном методом. Када су у питању некретнине, 
постројења и опрема, онда је могуће применити било који од ова два метода. Дегресивни метод, који се 
примењујe на групе средстава који је прописан пореским прописима, није примењив за обрачун 


1.2.1 Метод обрачуна
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амортизације у књиговодству, јер се амортизација мора обрачунавати за свако појединачно основно 
средство.


 


1.2.2.1  Номенклатурне групе


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


Основна средства се могу поделити у номенклатурне групе са истом стопом отписа. Могу се дефинисати 
и конта за номенклатурне групе.


Напомена: У истој номенклатурној групи могу бити и средства са различитим стопама. Промена стопе 
може да се уради директно у картици основног средства.


Избором ове опције отвара се табела у којој се попуњавају следећа поља:


 Назив – назив номенклатурне групе. 


 Ст. отписа – стопа оптписа (за стопу од 2% уписује се 0,02 или за 12,34% уписује се 0,1234). 


 Конто – конто на који се књижи номенклатурна група. 


 


Притиском на дугме Сачувај, чувају се унети подаци.


 


1.2.3.1  Ново основно средство


Избором опције менија Ново основно средство отвара се картица за унос података и евидентирање 
промена основног средства, било да сте га тек набавили или је основно средство већ постојеће.


Картица представља централно место, где се групишу сви подаци и све промене једног основног 
средства. То даје могућност  да се основно средство у потпуности води преко картице основног средства. 
Такође, сви извештаји везани за одређено основно средство, базирани су на картици.


Ново основно средство има статус у припреми.


 


1.2.2 Номенклатурне групе


1.2.3 Ново основно средство 
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 У употреби – када набавите основно средство и евидентирате га у картици, оно има статус у 
припреми. Док је основно средство у припреми, као промену можете евидентирати само 
набавку и почетно стање. Да бисте основно средство ставили у употребу, потребно је да унесете 
датум стављања у употребу и притиснете дугме У употреби. Тада ће се променити статус 
основног средства и биће у употреби. На месту дугмета У употреби појавиће се дугме Ван 
употребе. Ако основно средство желите да ставите ван употребе потребно је унети датум и 
притиснути ово дугме. 


 Избриши – за брисање картице основног средства. Ова команда је доступна само ако је 
документ у статусу у припреми или ван употребе. Исправке грешака приликом рада у оквиру 
картице основног средства, нпр. погрешно унета амортизациона група, вршите тако што 
основно средство ставите ван употребе, исправите грешку и средство вратите у употребу.  


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања картице основног средства. У зависности од тога која је 
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евиденција изабрана, табела те евиденције биће и штампана. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Инвентарски број – аутоматски се уноси број основног средства које креирате, или можете 
унети неки ваш број. Приликом креирања сваког следећег основног средства, број ће се 
повећавати за један. 


 Назив – уносите назив основног средства. 


 Локација – уносите локацију на којој се налази основно средство. 


 Номенклатурна група – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У 
листи означите номенклатурну групу којој припада основно средство. 


Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.


 Век трајања – уносите године трајања основног средства. 


 Стопа отписа (%) за ванпореску евиденцију – апликација аутоматски обрачунава стопу 
отписа на основу века трајања, или је можете директно унети. 


 Амортизациона група – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У 
листи означите амортизациону групу којој припада основно средство. 


 Бар код – уносите бар код основног средства. 


 Рачунополагач – шифра рачунополагача може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног рачунополагача, 
његова шифра ће се аутоматски уписати у поље Рачунополагач.


 Добављач – шифра добављача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног добављача, његова шифра 
ће се аутоматски уписати у поље Добављач.


 Орг. јединица – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи 
означите организациону јединицу којој припада основно средство. 


 Набавна вредност – уписујете набавну вредност основног средства или се аутоматски 
преузима вредност из поља дугује, приликом евидентирања набавке основног средства у 
табели за унос промена. Када се у картици основног средства уписује основно средство уписује 
се цела набавна вредност (у коју је уписана и резидуална вредност), а у поље Набавна вред. са 
повећањима и смањењима вредности уписује се разлика набавне и резидуалне вредности. 
Нпр. Основно средство има набавну вредност 1.000.000,00, а резидуалну вредност 200.000,00. 
У заглављу уписујете ове вредности, а у поље Набавна вред. са повећањима и смањењима 
вредности аутоматски се уписује 800.000,00. То је вредност на основу које ће се рачунати 
амортизација. 


 Резидуална вредност – преостала вредност за основна средства. Ако основно средство нема 
резидуалну вредност то поље треба оставити празно. Резидуална вредност не постоји у 
пореској евиденцији. 


 Набављено – уносите датум набавке основног средства, или се аутоматски преузима датум из 
поља  Датум у табели за унос промена, приликом евидентирања набавке основног средства. 
Притиском на стрелицу у десном делу поља, приказује се календар у којем обележавате датум. 
Уколико желите ручно да унесете датум, морате прво изабрати одређени датум из календара, 
па онда ручно уписати датум набавке. 


 У употреби – уносите датум када је основно средство стављено у употребу. Притиском на 
стрелицу у десном делу поља, приказује се календар и у њему обележавате датум. Уколико 
желите ручно да унесете датум, морате прво изабрати неки датум из календара, па онда ручно 
уписати датум од када је основно средство у употреби. 


 Ван употребе – уносите датум  када је основно средство стављено ван употребе. Притиском 
на стрелицу у десном делу поља, приказује се календар и у њему обележавате датум. Уколико 
желите ручно да унесете датум, морате прво изабрати неки датум из календара, па онда ручно 
уписати датум од када је основно средство ван употребе. 


 Улази у ОА образац – означавањем овог поља основно средство улази у ОА образац 
(уколико није прва амортизациона група). Уколико ово поље није чекирано, основно средство 
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неће бити приказано у ОА обрасцу. 


 Улази у ПК образац – означавањем овог поља основно средство улази у ПК образац. 


 Ради се обрачун амортизације – назнака да се за основно средство обрачунава 
амортизација. Уколико ово поље није означено, основно средство неће бити приказано у 
обрачуну амортизације. 


 Евиденција – притиском на стрелицу у десном делу поља отвара се могућност избора 
евиденције основног средства: Ванпореска (књиговодствена) и Пореска. Променом 
евиденције, мења се и табела у коју се књиже промене основног средства. Промене се 
евидентирају уносом података у поља табеле изабране евиденције. 


Ванпореска евиденција је књиговодствена евиденција, која се генерише у билансу стања и успеха, док 
пореска евиденција служи за израду пореског биланса, који представља основ за плаћање пореза на 
добит.


Ванпореска (књиговодствена) евиденција :


Промене се књиже попуњавањем следећих поља у табели:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Датум – аутоматски се поставља тренутни датум, али га можете унети и ручно или изабрати из 
календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља. 


 Тип промене – промену коју евидентирате бирате из листе понуђених типова. Ако сте тек 
набавили основно средство тип промене биће набавка, а ако га већ користите унећете почетно 
стање. Ове две промене могу представљати само прву ставку у табели. Свака следећа 
евиденција повећања количине, односно вредности основног средства, представљаће повећање 
набавне вредности. Такође, можете евидентирати и смањење набавне вредности, као и 
отуђење, а можете и обрачунати амортизацију основног средства. По ванпореској 
евиденцији, амортизација се обрачунава преко стопе отписа, која се израчунава на основу 
утврђеног века трајања основног средства.  


 Улаз количина – уколико се ради о набавци или повећању количине основног средства, у ово 
поље се уписује количина. 


 Излаз количина – уколико се ради о смањењу вредности или отуђењу основног средства, 
количина се уноси у ово поље. 


 Дугује – у ово поље се уносе сва повећања вредности основног средства (набавка, почетно 
стање и друга повећања). 


 Потражује – у ово поље се уносе сва смањења вредности основног средства (отуђење, 
амортизација и друга смањења). 


 Количина – ово поље се аутоматски попуњава и приказује тренутну књиговодствену количину 
основног средства, као разлику између улаза и излаза. 


 Ново стање – апликација израчунава нову вредност основног средства на основу настале 
промене. 


 Јединични износ – приказује се јединична вредност основног средства, добијена на основу 
насталих промена. 


 Број рачуна – уписујете број документа на основу којег евидентирате насталу промену у односу 
на одговарајуће основно средство. 


 Опис – можете унети опис настале промене везане за изабрано основно средство. 


Испод табеле налази се поље Набавна вредност са повећањима и смањењима вредности које 
представља основицу за рачунање амортизације по пропорционалној методи и које апликација 
аутоматски рачуна на основу унетих података, као и поља Садашња вредност, Резидуална вредност и 
Отписана вредност.


Пореска евиденција :


Промене се књиже попуњавањем следећих поља у табели:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 
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 Датум – аутоматски се поставља тренутни датум, али га можете унети и ручно или изабрати из 
календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља. 


 Тип промене – промену коју евидентирате бирате из листе понуђених типова. Ако сте тек 
набавили основно средство тип промене биће набавка, а ако га већ користите унећете почетно 
стање. Ове две промене могу представљати само прву ставку у табели. Свака следећа 
евиденција повећања количине, односно вредности основног средства, представљаће повећање 
набавне вредности. Такође, можете евидентирати и смањење вредности, али је смањење по 
пореској евиденцији могуће прокњижити само у виду амортизације или отуђења основног 
средства. По пореској евиденцији амортизација се обрачунава преко пореске групе. 


 Дугује – у ово поље се уносе сва повећања вредности основног средства (набавка, почетно 
стање и друга повећања). 


 Потражује – у ово поље се уносе сва смањења вредности основног средства (отуђење, 
амортизација и друга смањења). 


 Ново стање – апликација израчунава нову вредност основног средства на основу настале 
промене. 


 Број рачуна – уписујете број документа на основу којег евидентирате насталу промену. 


 Опис – можете унети опис настале промене везане за изабрано основно средство. 


У доњем делу форме налази се поље Напомена које служи за унос неке писане напомене у вези са 
креирањем новог основног средства.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


1.2.4.1  Отвори картицу основног средства


Избором ове опције отвара се филтер за избор одређеног основног средства.


1.2.4 Отвори картицу основног средства 
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Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног основног средства су:


 Инвентарски бр. – приказује сва основна средства чији инвентарски број почиње текстом у 
овом пољу. 


 Назив – приказује сва основна средства чији назив почиње текстом у овом пољу. 


 Амортизациона група – приказује сва основна средства која су везана за изабрану 
амортизациону групу. Бира се из листе понуђених амортизационих група. 


 Номенклатурна група – приказује сва основна средства која су везана за изабрану 
номенклатурну групу. Бира се из листе понуђених номенклатурних група. 


 Стопа отписа – приказује сва основна средства која су везана за изабрану стопу отписа. Бира 
се из листе понуђених стопа отписа. 


 Орг. јединица – приказује сва основна средства која су везана за изабрану организациону 
јединицу. Бира се из листе понуђених организационих јединица. 


 Статус – приказује сва основна средства која су везана за изабрани статус. Бира се из листе 
понуђених статуса. 


Основно средство се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељено основно 
средство или избором основног средства и притиском на дугме У реду.
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1.2.5.1  Ново почетно стање


Ова опција пружа могућност уноса почетног стања за више основних средстава истовремено. Уколико 
желите да отворите почетна стања за сва основна средства која већ поседујете, да не бисте креирали 
посебно свако основно средство, овом опцијом отварате картице за сва унета основна средства, која се 
аутоматски стављају у употребу.


Ново почетно стање има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећи – када сте сигурни да су унети подаци у почетном стању исправни, потребно је да га 
прогласите важећим, притиском на дугме Важећи. Тада ће се променити статус почетног стања 
и биће важеће (горњи леви део прозора). Када почетно стање прогласите важећим, 
истовремено се креирају картице за сва основна средства, која сте унели у почетно стање. 
Основна средства биће стављена у употребу, док ће сви унети подаци бити преписани у 
картицу. Такође, у картици као прва ставка промена, биће евидентирано почетно стање. 


 Избриши – за брисање почетног стања. Ова команда је доступна само ако је документ у 
статусу у припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања почетног стања. 


Поља која се попуњавају у форми су:


1.2.5 Ново почетно стање 
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 Број – апликација уноси број почетног стања које израђујете, или можете унети неки свој број. 
Приликом сваког следећег креирања почетног стања, број ће се повећати за један. 


 Датум важења – аутоматски се поставља тренутни датум, али га можете унети и ручно или 
изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Инв. број – уносите број новог основног средства. 


 Назив – уносите назив основног средства. 


 Ном. група – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи 
означите номенклатурну групу којој припада основно средство. 


 Век трајања – уносе се године трајања основног средства. 


 Ст. отписа – уписујете стопу отписа. 


 Аморт. група – ово поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи 
означите амортизациону групу којој припада основно средство. 


 Орг. јед. – поље попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи означите 
организациону јединицу. 


 Локација – уносите локацију на којој се налази основно средство. 


 Бар код – уносите бар код основног средства. 


 Рачунополагач – шифра рачунополагача може се унети ручно или преко филтера за избор 
пословног партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног рачунополагача, 
његова шифра ће се аутоматски уписати у поље Рачунополагач.


 Добављач – шифра добављача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног 
партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног добављача, његова шифра 
ће се аутоматски уписати у поље Добављач.


 Набављено – уносите датум набавке основног средства. 


 Набавна вред. – уписујете набавну вредност основног средства. 


 Резидуална вред. – преостала вредност за основна средства. Ако основно средство нема 
резидуалну вредност, то поље треба оставити празно. Резидуална вредност не постоји у 
пореској евиденцији. 


 Отписана вред. – уписујете отписану вредност основног средства. 


 Отписана вред. по пореској евиденцији – апликација израчунава вредност на основу промене 
настале приликом уноса отписане вредности (само уколико је реч о првој амортизационој 
групи). 


 У употреби – уносите датум када је основно средство стављено у употребу. 


 Количина – уносите количину основног средства за које креирате почетно стање. 


 Вред. по пореској евиденцији – уписујете вредност основног средства по пореској евиденцији 
(само уколико је реч о првој амортизационој групи). 


 Вред. по ванпореској (књиговодственој) евиденцији – уписујете вредност основног средства по 
ванпореској евиденцији. 


Испод табеле се налази поље Напомена које служи за унос неке писане напомене у вези са креирањем 
почетног стања.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.
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1.2.6.1  Отвори почетно стање


Након избора ове опције отвара се филтер за избор одређеног почетног стања.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног почетног стања су:


 Број документа – приказује сва почетна стања чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује сва почетна стања која су књижена у задатом периоду. 


Почетно стање се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељено почетно стање или 
избором почетног стања и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељено почетно стање, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрано почетно стање. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог почетног стања на 
основу изабраног. 


 Обриши – брише изабрано почетно стање. 


 


 


 


1.2.7.1  Нови обрачун амортизације


Опција Нови обрачун амортизације вам омогућава да обрачунате амортизацију за више основних 
средстава истовремено. Амортизација се обрачунава на основу унетих података о обрачуну 
амортизације у картици основног средства и у зависности од назначене евиденције.


Нови обрачун амортизације има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Обрачунај – ставке обрачуна амортизације попуњавају се притиском на ово дугме, при чему 
се отвара форма за избор основних средстава. У листи су приказани називи свих основних 
средстава, као и њихов број и статус. Једним притиском на назив, селектујете оно основно 
средство за које желите да обрачунате амортизацију. Ако желите да означите више основних 
средстава, држите притиснуто дугме [Ctrl] и левим дугметом миша притисните на називе 


1.2.6 Отвори почетно стање


1.2.7 Нови обрачун амортизације
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основних средстава које желите да означите. За лакше проналажење основног средства 
користите филтере Инвентарски број, Назив, Организациона јединица, Амортизациона 
група, Номенклатурна група и Стопа отписа, који се налазе у горњем делу форме.Када 
означите она основна средства, за која обрачунавате амортизацију, притиском на дугме У реду, 
основна средства се аутоматски преписују у ставке обрачуна. 


 


 Важећи – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да обрачун прогласите 
важећим, притиском на дугме Важећи. Тада ће се променити и статус обрачуна амортизације и 
биће важећи (горњи леви део прозора). Истовремено, у картицама основних средстава за које 
је обрачуната амортизација, као промена биће евидентирана амортизација, и уписаће се 
обрачунати износ. На месту дугмета Важећи појавиће се дугме Прокњижи. Уколико желите 
да прокњижите обрачун у програму за финансијско рачуноводство Конто, притисните ово 
дугме и на питање “Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?”, одговорите са 
Yes. 


 Избриши – за брисање обрачуна амортизације. Ова команда је доступна само ако је документ 
у статусу у припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања обрачуна амортизације. Притиском на ово дугме отвара 
се листа у којој се налазе следећи командни дугмићи, који одређују какав ће бити начин 
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штампе: 


o   Детаљни преглед


o   По номенклатурним групама


o   По контима


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – апликација уноси број обрачуна амортизације који израђујете, или можете унети неки 
свој број. Приликом креирања следеће амортизације, број ће се повећати за један. 


 Датум важења – аутоматски се поставља тренутни датум, али можете и ручно унети датум 
важења обрачуна, или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном 
делу поља. 


 Евиденција – бирате евиденцију основног средства по којој обрачунавате амортизацију. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Број – аутоматски се уноси инвентарски број основног средства. 


 Назив – уноси се назив основног средства. 


 Износ амортизације – апликација сама обрачунава износ амортизације на основу унетих 
података и насталих промена у картици основног средства. 


Испод табеле се налази поље Напомена, које апликација сама попуњава, уколико нешто од података 
није добро унето (основно средство нема унету ниједну промену, односно почетно стање или набавку, 
нема датум стављања у употребу, или да је датум амортизације исти или мањи од датума последње 
амортизације и сл.).


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


Напомена:


 За обрачун пореске амортизације за основна средства из II-V групе користи се ОА образац. 


 Основна средства могу се накнадно додавати у обрачун док је документ у припреми.


 Програм омогућава мењање датума амортизације док је документ у припреми, при чему се 
аутоматски мења и обрачун амортизације. 


 Где је износ амортизације нула, значи да је основно средство отписано. 


 Код пореске амортизације, ако вредност амортизације основног средства за прву групу падне 
испод пет просечних децембарских плата, онда је амортизација једнака неотписаној вредности 
и амортизација иде на нулу. 


 


1.2.8.1  Отвори обрачун амортизације


Након избора ове опције отвара се филтер за избор обрачуна амортизације.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног обрачуна су:


 Број документа – приказује све обрачуне чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све обрачуне који су књижени у задатом периоду. 


Обрачун амортизације се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени обрачун 
или избором обрачуна и притиском на дугме У реду.


1.2.8 Отвори обрачун амортизације 
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Притиском десног дугмета миша на жељени обрачун, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани обрачун амортизације. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог обрачуна 
амортизације на основу изабраног. 


 Обриши – брише изабрани обрачун амортизације. 


 


1.2.9.1  Нови попис


Опција Нови попис приказује форму за израду пописа основних средстава. Пописом се утврђује стање 
основних средстава у предузећу, њихова количина и вредност, односно књиговодствено и стварно стање 
основних средстава, као и разлика између ова два стања, односно вишак или мањак.


Нови попис има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Освежи – ово дугме служи за освежавање података у ставкама табеле. Уколико у току израде 
пописа дође до промена у картицама основних средстава, притиском на дугме Освежи, те 
измене биће прихваћене и промењене у ставкама табеле за израду пописа. Или, ако сте у поље 
о стварном стању уносили податке, притиском на ово дугме можете их све обрисати, али ће вас 
апликација о томе обавестити поруком: „Унети подаци о стварном стању биће обрисани. Да 
ли желите да освежите податке?“


 Важећи – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да попис прогласите 
важећим, притиском на дугме Важећи. Тада ће се променити и статус пописа и биће важећи 
(горњи леви део прозора). Да бисте успешно прокњижили попис морате формирати обрачун 
амортизације на дан пописа. Истовремено у картицама основних средстава, у књиговодственој 
евиденцији, као промена биће евидентирано повећање или смањење вредности, у зависности 
од тога да ли је резултат основног средства исказани вишак или мањак, што је и наглашено у 
опису промене. На месту дугмета Важећи појавиће се дугме Прокњижи. Уколико желите да 
прокњижите попис у програму за финансијско рачуноводство Конто, притисните ово дугме и 
на питање “Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ?”, одговорите са Yes. 


 Избриши – за брисање пописа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 
припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – притиском на ово дугме појавиће се форма Избор за штампу у којој, притиском 
на стрелицу у углу, бирате извештај који ћете штампати: 


o  Попис – штампа се извештај са свим подацима из форме Попис.


o  Пописна листа – штампа се извештај са свим подацима из форме Попис, осим података из поља 
количина по попису. Овде вам је дата могућност да приликом физичког пописивања основних 
средстава, у овај извештај ручно унесете стварно стање основних средстава, односно количину по 
попису.


o  Пописни вишак – штампа се извештај о основним средствима код којих је пописом утврђен 
вишак.


o  Пописни мањак – штампа се извештај о основним средствима код којих је пописом утврђен 
мањак.


Притиском на дугме У реду приказаће вам се изабрани извештај, који можете штампати.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – апликација уноси број пописа који израђујете, или можете унети неки свој број. 
Приликом креирања следећег пописа, број ће се повећати за један. 


1.2.9 Нови попис
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 Датум важења – аутоматски се поставља тренутни датум, али можете и ручно унети датум 
важења пописа, или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном 
делу поља. 


Поља која се попуњавају у табели Ставке су:


 Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Број – аутоматски се уписује инвентарски број основног средства. 


 Назив – аутоматски се уписује назив основног средства. 


 Орг .јед. – аутоматски се уписује назив организационе јединице којој припада основно 
средство. 


 Локација – аутоматски се уписује локација основног средства. 


 Бар код – аутоматски се уписује бар код основног средства. 


 Количина – аутоматски се уписује укупна количина основног средства. 


 Вредност – преписује се вредност основног средства из књиговодствене евиденције. 


 Количина по попису – ово поље ви попуњавате, након извршеног физичког пописивања 
основних средстава. 


Испод табеле се налази поље Напомена које служи за унос неке писмене напомене у вези са израдом 
пописа.


Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


1.2.10.1  Отвори попис


Након избора ове опције отвара се филтер за избор пописа.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног пописа су:


 Број документа – приказује све пописе чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум (од  до) – приказује све пописе који су књижени у задатом периоду. 


1.2.10 Отвори попис
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Попис се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени попис или избором пописа 
и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељени попис, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани попис. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог пописа на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани попис. 


 


1.2.11.1  Нови ОА образац


Обрачун пореске амортизције за средства из II до V групе врши се на основу ОА обрасца.


Врши се групни обрачун амортизације за сва средства из исте групе.


Нови ОА образац има статус у припреми.


У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Важећи – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите 
важећим, притиском на дугме Важећи. Тада ће се променити и статус ОА обрасца и биће 
важећи (горњи леви део прозора). 


 Избриши – за брисање ОА обрасца. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у 


1.2.11 Нови ОА образац
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припреми.


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – даје могућност штампања ОА обрасца. 


 Преузми ОС – притиском овог дугмета, апликација аутоматски попуњава вредности 
прибављених и отуђених средстава којима је штиклирано да улазе у ОА обрачун за изабрани 
период. 


 Прикажи ОС – приказује листу средстава која улазе у групни обрачун амортизације. 


Напомена: Апликација аутоматски приказује листу основних средстава уколико сте формирали ОА 
образац помоћу дугмета  Преузми ОС. Уколико сте ручно уносили податке у оквиру табеле ОА обрасца, 
нећете моћи да видите листу основних средстава за које се формира обрачун.


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – апликација уноси број обрасца који радите, или можете унети неки свој број. 


 Формирано на основу ОА бр: – број ОА обрасца можете  укуцати у поље или можете, 
притиском тастера Ф9, добити нови прозор у којем се виде сви ОА обрасци (одабир вршите на 
основу броја, периода формирања, године или напомене). Довољно је да два пута притиснете 
левим тастером миша на приказани образац или да селектујете и притиснете дугме Изабери и 
његов број ће се аутоматски уписати у поље. 


 Датум формирања – аутоматски се поставља тренутни датум, али можете и сами унети 
датум формирања ОА обрасца, или изабрати из календара који се отвара притиском на 
стрелицу у десном делу поља. 


 Година – аутоматски се поставља текућа  година, али можете и ручно унети годину за коју се 
формира ОА образац, или притиском на стрелицу обележити годину. 


 Период (од  до) – аутоматски се поставља период (01.01.-31.12. текуће године), али можете и 
сами унети период, или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном 
делу поља. 


 Бр. месеци – број месеци за које се ради ОА образац. Аутоматски се попуњава на основу 
периода. Утиче на амортизацију (неотписана вредност * стопа * број месеци / 12). 


 Просечна зарада – ручно уносите просечну зараду за месец за који радите ОА образац. 
Подаци о просечним зарадама за 2004, 2005, 2006, 2007. и 2008. унете су у програм. 


 Напомена – ово поље служи за унос неке писане напомене у вези са креирањем ОА обрасца. 


Поља која се попуњавају у табели Амортизационе групе су:


 Амортизациона група – апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Почетни салдо групе – уносите почетни салдо групе уколико први пут радите документ. За 
обрачун пореске амортизације за текућу годину то је износ неотписане вредности на крају 
претходне године. Уколико формирате нови ОА образац на основу већ постојећих (Формирано 
на основу ОА бр), апликација сама попуњава ова поља. 


 Прибављена средства – набавна вредност сталних средстава која су стављена у употребу у току 
текуће године. Апликација сама попуњава ово поље, али можете и ручно кориговати вредности 
набављених средстава. 


 Отуђена средства – продајна вредност отуђеног средства. Апликација сама попуњава ово поље, 
али можете и ручно кориговати вредности набављених средстава. 


 Неотписана вредност – апликација аутоматски обрачунава износ добијен на основу претходно 
унетих вредности (почетни салдо групе + прибављена средства – отуђена средства). 


 Стопа – апликација аутоматски попуњава ово поље. 


 Амортизација – апликација аутоматски обрачунава износ, који представља производ 
неотписане вредности и стопе. 


 Неотписана вредност на крају године – апликација аутоматски обрачунава износ, који 
представља производ неотписане вредности и амортизације. 
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Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу 
форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes
изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.


 


1.2.12.1  Отвори ОА образац


Након избора ове опције отвара се филтер за избор ОА обрасца.


Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног ОА обрасца су:


 Број документа – приказује све ОА обрасце чији број почиње текстом у овом пољу. 


 Датум формирања – приказује све ОА обрасце чији датум формирања припада изабраном 
периоду. 


 За годину – приказује све ОА обрасце који су формирани у изабраној години. 


 Напомена – приказује све ОА обрасце чија напомена почиње текстом у овом пољу. 


ОА образац се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени ОА образац или 
избором ОА обрасца и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељени ОА образац, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани ОА образац. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог ОА обрасца на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани ОА образац. 


 


Формирај ПК образац


На ПК обрасцу се исказује начин умањења обрачунатог пореза код улагања у основна средства у 
сопственој регистрованој делатности обвезника.


Притиском на опцију Формирај ПК образац отвара се форма за избор године за израду ПК обрасца.


Након избора године отвара се форма ПК образац у којој се задају параметри за извештај.


1.2.12 Отвори ОА образац


1.2.13 Формирај ПК образац
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У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:


 Освежи – за освежавање података у ставкама табеле. Уколико у току израде ПК обрасца дође 
до промена у картицама основних средстава, притиском на дугме Освежи, те промене биће 
прихваћене и промењене. 


 Избриши – за брисање ПК обрасца. 


 Сачувај – за памћење унетих података. 


 Штампај – притиском овог дугмета, можете одштампати ПК образац, односно приказати 
порески кредит за улагања у основна средства. 


Поља која се попуњавају у форми су:


 Број – апликација уноси број обрасца који радите, или можете унети неки свој број. Приликом 
израде следећег обрасца број се повећава за један. 


 Година – апликација сама уписује годину коју сте претходно изабрали. 


 Датум важења – аутоматски се поставља тренутни датум, али можете и ручно унети датум 
важења пописа, или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном 
делу поља. 


 Тип ПК – бира се из листе понуђених типова ПК образаца, која се отвара притиском на 
стрелицу у углу поља (ПК за велика и средња правна лица, ПК за мала правна лица, ПК1, ПК2, 
ПК3). 


 Укупна улагања – аутоматски се приказује укупан износ улагања у основна средства у 
одабраној  години, односно у периоду израде пореског биланса за основна средства која сте 
означили да улазе у ПК образац. 
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 Стопа на улагања (%) – аутоматски се уноси стопа пореског кредита за извршена улагања на 
основу одабраног типа ПК обрасца. Можете је унети и ручно. 


 Порески кредит – аутоматски се приказује износ пореског кредита на основу укупног 
улагања и стопе на улагања. 


 Претходни неискоришћени ПК – уписујете вредност неискоришћеног дела пореског 
кредита из ранијих година. 


 Укупан обрачунати ПК (за све године) – аутоматски обрачунава укупан ПК као збир 
пореског кредита из текуће године и пренетих пореских кредита из ранијих година. 


 Обрачунати порез – уносите вредност обрачунатог пореза у текућој години. 


 Стопа на порез (%) – аутоматски се приказује стопа обрачунатог пореза на основу одабраног 
типа ПК обрасца. Можете је унети и ручно. 


 Максималан износ ПК (максимално умањење обрачунатог пореза) – израчунава се 
као количник обрачунатог пореза и пореске стопе. 


 Искоришћени ПК (умањење пореза) – апликација аутоматски уноси износ, али можете и  
ручно унети вредност искоришћеног пореског кредита. Вредност мора бити мања или једнака 
максималном износу ПК. 


 Неискоришћени ПК (наредни период) – обрачунава се и приказује неискоришћени део 
пореског кредита текуће године и пренетог пореског кредита из ранијих година. 


У табели Ставке су приказана сва основна средства која улазе у ПК образац. У поља су унети бројеви 
основних средстава, њихов назив, датум набавке, набавна вредност и назнака да основно средство 
улази у ПК.


Поље Напомена служи за унос неке писане напомене у вези са формирањем ПК обрасца.


 


Отвори ПК образац


Након избора ове опције отвара се филтер за избор ПК обрасца.


Поље које служи за филтрирање и лакше проналажење одређеног ПК обрасца је Број ПК обрасца –
приказује све ПК обрасце чији број почиње текстом у овом пољу.


ПК образац се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени ПК образац или 
избором ПК обрасца и притиском на дугме У реду.


Притиском десног дугмета миша на жељени ПК образац, појављује се форма која садржи три опције:


 Отвори – отвара изабрани ПК образац. 


 Копирај – појављује се апликација која даје могућност креирања новог ПК обрасца на основу 
изабраног. 


 Обриши – брише изабрани ПК образац. 


 


Реверс ОС


Уколико желите да видите приказ основних средстава по лицима задуженим за иста (рачунополагачи), 
избором ове опције отвориће вам се форма у којој је потребно да означите рачунополагача и статус 
основног средства за које се приказује извештај (у употреби, ван употребе , у припреми). Након што сте 
означили, притисните дугме У реду и видећете тражени извештај, који можете штампати, уколико је 
потребно.


1.2.14 Отвори ПК образац


1.2.15 Реверс ОС
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Преглед ОС по амортизационим групама


Избором ове опције отвориће вам се форма у којој на основу одабира амортизационе групе, евиденције, 
статуса основног средства и приказа по организационим јединицама, притиском на дугме У реду,
апликација приказује тражени извештај који можете штампати, уколико је потребно.


 


Преглед ОС


Избором ове опције отвара се форма у којој се задају параметри за извештај.


1.2.16 Преглед ОС по амортизационим групама


1.2.17 Преглед ОС
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Поља која се попуњавају у форми су:


 Датум прегледа – датум прегледа основних средстава. 


 Избор ОС према датуму


o   Датум стављања у употребу (од  до) – даје преглед основних средстава која су стављена у 
употребу у изабраном периоду.


o   Датум набавке (од  до) – даје преглед основних средстава која су набављена у изабраном 
периоду.


 Рачунополагач – рачунополагач за кога се приказује извештај. 


 Орг. јединица – организациона јединица за коју се приказује извештај. 


 Номенклатурна група – номенклатурна група за коју се приказује извештај. 


 Конто – конто за који се приказује извештај. 


 Стопа отписа – стопе отписа за које се приказује извештај. Постоји могућност да означите све 
стопе, притиском на дугме Изабери све стопе. 


 Приказују се ОС – статуси основних средстава за које се приказује извештај (у употреби, ван 
употребе, у припреми). 


У десном делу форме налазе се дугмад за преглед основних средстава:


 По организационим јединицама и стопи отписа


 По организационим јединицама – притиском на дугме +, омогућено вам је да изаберете 
да ли ће бити приказан детаљни или збирни извештај. 


 По стопи отписа – притиском на дугме +, омогућено вам је да изаберете да ли ће бити 
приказан детаљни или збирни извештај. 
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 По номенклатурним групама – притиском на дугме +, омогућено вам је да изаберете да ли 
ће бити приказан детаљни или збирни извештај. 


 По контима – притиском на дугме +, омогућено вам је да изаберете да ли ће бити приказан 
детаљни или збирни извештај. 
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