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Прва економска школа,
Цетињска 5-7,
11000 Београд
нр директор Милибор Саковић

Д О П И С

ПРЕДМЕТ: Увођење пословно рачуноводственог софтверског решења едиција "Мали пословни програми
2" у наставу средњих економских школа у Србији

После одржане презентације софтверског решења професорима 19.01.2015. године и генерално
позитивног става у односу на могућност развоја сарадње између школа и ПС.ИТ-а, ми смо се унутар
ПС.ИТ-а консултовали и предлажемо да даљи кораци у сарадњи буду следећи:

1. Припрема посебног, едукационог лиценцног кључа за коришћење софтвера у школама

Након обављених консултација, закључили смо да дистрибуирање софтвера са посебно направљеним
едукативним лиценцни кључ има значајне предности (практичне и правне) у односу на
дистрибуирање софтвера са демо кључем или регуларним корисничким кључем. Истина, то
подразумева да се у првом тренутку одвоји мало више времена за иницијално креирање и
имплементацију оваквог кључа, али се касније у току коришћења софтвера може очекивати мање
проблема.

Наша предлог је да едукациони лиценцни кључ има следећу функционалност и ограничења:

 Едукациони лиценцни кључ ограничава функционалност софтвера на Стандрадни ниво
функционалности софтвера са модулом зарада нивоа ТоталС10. То ефективно значи да су
покривени следећи модули и функционалности:

финансијско књиговодство: Аналитички контни план за предузећа, Аналитички контни план
за буџетске кориснике,Налози за књижење, Дневник, Закључни лист, Аналитичка картица,
Аналитичка картица отворених ставки, Главна књига, Бруто биланс, ИОС образац, Преглед
салда пословних партнера, Преглед промета пословних партнера, Преглед салда конта,
Извештај о доспелим обавезама, Извештај о доспелим потраживањима, Аутоматско отварање
и затварање књига, Аналитика организационих јединица, без хијерархије, Један ниво додатне



аналитике, Девизна конта, Контрола аналитика, Књижење курсних разлика,Груписање налога
у регистре

робно-материјално књиговодство: Робно-материјални промет, КЕПУ књига, Калкулација,
Нивелација, Отпремница, Почетно стање, Попис, Интерна пријемница, Интерна отпремница,
Међумагацински пренос, Пријемница, Утрошак, Отпис, Предаја производа, Требовање,
Повраћај робе од купцa, Повраћај робе добављачу, Реверс, Повраћај реверса, Откупни лист,
Девизна калкулација,Аутоматско отварање почетног стања, Картица артикла, Лагер листа,
Стање залиха, Евиденција промета, Преглед докумената по типу, Преглед промета по
организационим јединицама, Преглед по артиклима докумената из промета, Преглед
докумената по пословном партнеру, Аутоматско књижење у финансијско књиговодство, Рад
са акцизним артиклима, Аналитика организационих јединица, без хијерархије,

фактурисање и обрачун ПДВ-а: Предрачун, Рачун, Рачуна-отпремница, Збирни промет,
Авансни рачун, Коначни рачун, Књига примљених рачуна, Књига издатих рачуна, Обрачун
ПДВ, Прописани извештаји који се односе на наведене књиге, Аутоматско књижење у
финансијско књиговодство, Извоз документа, Контрола прокњижености докумената у робном,
Девизни рачун, Рачун трошка, Исправка ПДВ основице, Признаница за пољопривреднике,
Делимичне испоруке, основна варијанта, Књига примљених рачуна – остале књиге, Књига
издатих рачуна – остале књиге, Додатни ценовници, Резервисање количина по предрачунима,
Извоз ПППДВ пријаве, КИР и КПР у електронски облик, Преглед докумената по пословном
партнеру, Извештаји промета артикала по партнерима и артиклима, Остали прописани
извештаји, Аналитика организационих јединица, без хијерархије, Комуникација са
Магацинским пословањем

платни промет и благајне: · Изводи,Преузимање извода из е-банке, Извештаји везани за
Изводе, Аутоматско књижење  извода у финансијско књиговодство, Рад са благајнама,
Дневник благајне, Налог за уплату/исплату, Рад са вирманима, Формирање вирмана на основу
примљених рачуна, Извештаји везани за Благајне, Аутоматско књижење у финансијско књиг.
Дневника, Извештаји у комуникацији са фактурисањем, Аналитика организационих јединица,
без хијерархије

евиденција основних средстава: Почетно стање, Картица основног средства, Обрачун
књиговодствене амортизације, Обрачун пореске амортизације, Попис, Образац ОА, Образац
ПК, Извештаји, Аналитика организационих јединица, без хијерархије

обрачун зарада и накнада: Све врсте обрачуна зарада и накнада, са пратећим изверштајима
за до 10 лица по предузећу

 Едукациони лиценцни кључ на сваком штампаном извештају или документу има Watermark са
ознаком да се ради о лиценцни која се може користити само у едукативне сврхе

 Едукациони лиценцни кључ омогућава инсталирање програма на произвољан број рачунара,
вођење пословања за произвољан број предузећа, израду произвољног броја докумената

 Едукациони кључ онемогућава извоз података, шифарника и документа, и осталих података
посебно законски прописаних електронских пријава: ППП ПД, ПДВ, и слично.

Узимајући у обзир тренутни степен ангажовања ПС.ИТ-а поготову око законских измена везаних за
затварање финансијске године и предају извештаја, процењујем да имплементацију едукационог



лиценцног кључа нећемо моћи да завршимо пре краја марта, што значи да би почетак
дистрибуције софтвера могао да се очекује тек у априлу.

2. Иницијално инсталирање софтвера и обука професора у неколико школа у Београду

Иницијално предлажемо да се инсталирање софтвера обави у неколико школа у Београду да би
се отклонили евентуални недостаци у овако планираној реализацији и да би се запослени ПС.ИТ-а
који ће бити укључени у обуку професора припремили на адекватан начин

3. Дистрибуција софтвера свим заинтересованим школама

Након пробних инсталација и извршене обуке, може се приступити постављању софтвера у
осталим школама и организовању обуке.

У Београду,

Дана 05.02.2015. године.

За ПС.ИТ д.о.о.

______________________

Алег Конечни


