
Интегриран систем за финансиско и материјално работење 

 

Интегриран систем за финансиско и материјално работење за потребите на ЕЛЕМ ТУРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ : 

 Системски модули 

 Финансово сметководство 

 Благајничко(материјално) работење 

 Пресметка на плати 

 Човечки ресурси 

 

ВОВЕД 

 

Интегрираниот систем треба да биде основа која ќе овозможи ефикасно и квалитетно 

функционирање на финансискиот систем (целокупната финансиска документација) на 

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, за планирање, креирање и реализација на буџетот на 

друштвото. 

 Интегрираниот систем треба да биде компатибилен со законската регулатива во 

Република Македонија, а со нејзина измена лесно да биде променлив и во целост да ги 

задоволи финансиските, оперативните и функционалните барања на ЕЛЕМ ТУРС 

ДООЕЛ СКОПЈЕ. 

 

ЦЕЛИ 

 

Наведениот интегриран финансиски систем треба да: 

- обезбеди сигурни, ажурни, навремени и релевантни информации за потребите на 

Компанијата; 

- овозможи брза, ефикасна и непрекината размена на информации и податоци во 

рамките на компанијата; 

- овозможи автоматизација и рационализација на работните процеси во одделението 

за финансиско и сметководствено работење со цел зголемување на ефикасноста; 

- овозможи создавање на услови за брзо и квалитетно донесување на одлуки во 

контекст на креирањето и реализацијата на Буџетот на компанијата; 

- овозможи комуникација и интегриран пренос на сите видови информации и податоци 

на лицата овластени за користење на софтверските апликации; 

- биде флексибилен и лесен за користење и да овозможува освен бараните 

финансиски прегледи и генерирање на мноштво извештаи во разни формати; 

- има можност за дефинирање и одржување на кориснички рољи; 

- има можност за пристап до функциите на апликациите и до податоците во зависност 

од соодветната роља. 



Софтверот да има можност за однапред дефинирани прегледи, но и за креирање на 

прегледи од страна на самиот корисник.  

Сите вклучени корисници кои ќе го користат софтверското решение треба да  се 

рангираат по ролји кои ќе ги добијат во системот, со тоа што секој ќе има свое 

корисничко име и авторизиран пристап според улогата која му е доделена со напредна 

најава на корисници, менаџирање на групи и корисници. 

Напредокот на проектот треба да се состои од три фази и едногодишен период на 

поддршка во гарантен период по имплементацијата. 

Стандардна методологија подразбира покривање на целокупниот животен циклус на 

идниот ИСФ: 

• Анализа на деловниот систем – Изработка  на  модел на деловниот систем со 

подсистемите, модел на податоци и деловни процеси и изработка на концепт на и 

архитектура на новото решение на основа на дефинираните потреби и барања, како 

и информација за функционирање на реалниот систем. Се дефинираат потребните 

ресурси и се вреднуваат очекуваните ефекти од реализацијата на ИСФ. На основа на 

дефинираниот модел на деловниот систем, се работи детално логично проектирање 

на подсистемите, логичко моделирање на податоците. Излез од оваа фаза на 

проектирање се изработен концепт на деловниот систем со предлог на ново 

решение, документиран модел на системот со подсистеми и модули. 

• Дизајн и конфигурација - Дизајн и изработка на интегрално проектно решение за 

деловниот систем, неговите подсистеми, деловни процеси, процедури и бази на 

податоци. Опфатена е трансформација и имплементација на логичкиот модел во 

конкретно физичко опкружување и документирање на комплетниот систем. 

Изготвување на потребните програмски модули и нивна интеграција во единствена 

функционална целина, изготвување на прирачници, интегрално тестирање на 

проектното решение и проектна документација. Во оваа фаза треба да се направи и 

испорака, инсталација и подесување на сервер со оперативен систем и софтвер за 

бази на податоци. 

• Воведување на деловното решение во експлоатација – оваа фаза треба да опфаќа 

детално планирање на премин од старото на ново проектно решение. Составен дел 

се  инсталација на комплетното проектно решение,  конверзија на податоците, 

обука на сите корисници (администратори, клучни и крајни) за работа на новиот 

систем, пробна работа, примопредавање на Интегрираниот систем и пуштање во 

работа и комплетирање и архивирање на документација. 

• Поддршка и одржување на системот во гарантен период - Овој сегмент обезбедува 

специјализирана поддршка за непрекинато и квалитетно работење на проектот, 

отстранување на проблеми и евентуални нерегуларности во функционирањето на 

апликативниот софтвер, help-desk услуги, совети и сугестии со цел да се подобри 

искористувањето на можностите на апликативниот софтвер, Откриените дефекти се 

отстрануваат веднаш, или по договор, во зависност од нивната тежина, потребните 



ресурси за решение и можни индиректни последици на целиот проект. Во овој 

сегмент се прави анализа за потреба од надоградување на проектното решение 

како последица на настанатите промени надвор од деловниот систем, т.е. во 

неговото окружување (на пр. промена на прописи, закони и др.) 

 

 

 

 

 

Планирано време на реализација плаќање 

 

Напредокот на проектот ќе се следи во три фази. Се предлага вкупен период на 

имплементација од максимум 135 денови во следниот предлог распон: 

 

 

 

Време на реализација 

 

Траење 
Начин на 

плаќање 

Фаза 1 – Анализа на деловниот систем                                                 

• Изработка  на  модел на деловниот систем со 

подсистемите и  модел на податоци и деловни процеси 

• Изработка на концепт  и архитектура на новото 

решение  

• Изготвен   детален план за реализација на проектот 

 

15 дена 

 

20% 

Фаза 2 - Дизајн и конфигурација на системот                                                

• Дизајн на деловниот систем, неговите подсистеми, 

деловни процеси(модули), процедури и бази на 

податоци   

• Изработка на програмски модули и нивна интеграција 

во единствена функционална целина и интеграција меѓу 

сите подсистеми и постоечките системи во ИС на 

КОРИСНИКОТ 

• Испорака, инсталација и подесување на сервер со 

оперативен систем и софтвер за бази на податоци. 

 

60 дена 

 

40% 

Фаза 3 –  Воведување на решението во експлоатација             

• Инсталација на комплетното проектно решение  

• Миграција и конверзија на податоците 

• Обука на сите крајни корисници и систем-

администратори 

• Пробна работа 

60 дена 40% 



• Примопредавање на проектното решение и пуштање 

во работа 

• Комплетирање и архивирање на документација 

 

Поддршка и одржување во гарантен период                                                        

 

12 месеци 

 

 

 

 

 

 

Тестирање и валидација на системот 

 

Понудувачот треба да подготви комплетен план за тестирање и валидација на системот. 

Планот треба да ги специфицира сите дијагностички алатки и сценарија кои ќе бидат 

користени за да се тестираат и верифицираат очекуваните резултати и потврди 

функционалноста и интероперабилноста на системот.  

Комплетната документацијата за тестирање треба да биде прилагодена за валидација 

на системот. Понудувачот треба да го информира нарачателот еден ден порано за 

секое тестирање кое ќе биде изведувано.  

 

Лиценцирање, документација и сопственост на изворниот код 

Доколку решението е базирано на лиценцен софтвер, т.е. доколку решението е C-TS 

(C-mmercial -f The Shelf), понудувачот треба да го достави кодот со измени т.е. 

прилагодувања за имплементацијата на решението, како и соодветната документација 

за измените, во неексклузивна сопственост на КОРИСНИКОТ. КОРИСНИКОТ нема 

право да ја пренесува сопственоста на наведениот код на трети субјекти. 

Доколку решението е базирано на сопствен код на понудувачот, изворниот код 

напишан за потребите на компанијата во овој проект, ќе биде даден во неексклузивна 

сопственост на компанијата по истекот на гарантниот период и одржувањето. 

КОРИСНИКОТ нема право да ја пренесува сопственоста врз наведениот изворен код 

на трети субјекти. Изворниот код мора да биде соодветно документиран и спакуван во 

форма која, за корисникот, ќе овозможи лесно одржување и понатамошен развој или 

надградба на софтверската апликација. 

Техничката документација за системот се состои од опис на базата на податоци и 

развиениот софтвер и вклучува особено:  опис на системската структура;  опис на 

структурата на податоци; опис на  безбедноста, сигурноста и контролата на пристапот 

на системот;  опис на методот на инсталација на системот и  опис на процедурите на 

употреба и во случај на дефект. Обезбедената документација треба да биде доволна за 

да овозможи  независно работење од страна на систем-администраторот.  



Документација за крајниот корисник на системот е прирачникот за корисниците. 

Документацијата за системот се ажурира како што настануваат ажурирањата на 

системот. 

Да се обезбеди хартиена и електронска верзија на документите кои се потребни за 

користење, имплементација и одржување на системот за управување со финансиите. 

Тоа вклучува документација за поддршка, администрација на базите и други 

специфични активности на КОРИСНИКОТ потребни за ефикасна инсталација, 

имплементација и одржување на имплементираниот систем за управување со 

финансиите. 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

1. СИСТЕМСКИ МОДУЛИ 

 

 

Администрација на шифрарници 

 
Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка Дефинирање на корисници, пристап на 

истите  и генерирање на извештаи и 

користење на динамички генератор на 

извештаи 

 

Овој модул треба да овозможи 

дефинирање на корисници на апликацијата 

и кориснички пристапи на апликативно 

ниво. Основни функции се додавање 

корисник и група, едититрање, активирање 

или бришење на корисник и група, 

додавање и одземање привилегии на 

корисник и група.  

 

ДА 

  

 

Корисниците сами да може да си ја 

менуваат лозинката. 

 

ДА 

  

 

Корисничките записи за името и лозинката 

на вработените од администрацијата да се 

ДА 

  



преземаат од веќе дефинираните 

корисници во локалната мрежа на 

компанијата. 

 

 

Да се покрие процедура на заведување на 

нов деловен субјект при негово 

пријавување со сите податоци за него. 

 

ДА 

  

 

При евидентирање на нов деловен субјект 

автоматски да се генерира корисничко име 

и лозинка. 

 

ДА 

  

 

Да постои алатка за филтрирање и 

промена на изгледот на извештаите - 

алатка која овозможува манипулација со 

изгледот на листата и структурата за 

прикажаните податоци и филтрирање на 

податоците во зависност од параметрите 

внесени во дадените полиња. 

 

 

ДА 

  

 

Со внесување на податоци во полињата за 

филтрирање и кликање на било кој ред од 

листата да се филтрираат и податоците во 

листата, а ако треба да се врати листата во 

првобитната состојба (да се тргнат 

параметрите за филтрирање). 

 

ДА 

  

 

Да постои функција која ќе служи за 

хиерархиско групирање на податоците во 

листата, со што  податоците во листата ќе 

се прикажуваат според избраната 

хиерархија. 

 

ДА 

  

 ДА   



На извештаите да може да им се менува 

ширината на полињата, да се додаваат или 

отсрануваат полиња по потреба, опција 

која му овозможува на корисникот сам да 

одлучува кои полиња (колони) да бидат 

видливи во листата. 

 

 

Да постои функција - ред за сумирање, која 

служи за анализа на податоците 

прикажани во листата во ред за сумирање 

како најдолен (најпоследен) ред од листата. 

Во него да може за секоја колона 

пооделно да се врши анализа (сумирање, 

најголем или најмал елемент...) во 

согласност со подесувањата за избраната 

колона. 

 

ДА 

  

 

Функција Expand R-ws (Отвори ги сите 

групи)  сите групирани полиња во листата 

да се отвараат.  

 

ДА 

  

 

Фунција C-llapse R-ws (Собери ги сите 

групи)  сите групирани полиња во листата 

да се собираат (затвараат). 

 

ДА 

  

 

Функцијата Print t- PDF (Печати во PDF 

формат), листата (со дадената структура) да 

се прикажува во pdf формат (Ad-be Acr-

bat). Овој документ потоа да може да се 

зачува или печати. 

 

ДА 

  

 

Функцијата  Print t- Excel (Печати во MS 

Excel формат) листата (со дадената 

структура) да се прикажува во .xls формат 

(Ad-be Acr-bat). Притоа најпрво да  биде 

ДА 

  



понудено да се зачува листата во MS Excel 

формат па потоа да се отвори истата. Овој 

документ потоа да може да се едитира, 

повторно да се зачува или печати. 

 

 

Уредување на прикажувањето и форматот 

на полињата - со позиционирање на 

наслов на некое поле, наслов од листа, 

јазиче на панелот или на насловот од 

панелот и притискање на десното копче на 

глувчето да се прави подесување на 

параметрите на полињата во панелот. 

 

ДА 

  

 

Дефинирана процедура за редовно 

земање на копија на програмот и 

податоците во одредени временски 

интервали. 

 

ДА 

  

 

 

 

 

 

 

2. ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО 

 

 

Финансиско сметководство 

 

Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка 

 

При активирањето на модулот, потребно  е 

претходно прочистување на контниот план.  

На така дефиниран контен план, треба да 

се пренесат  почетните состојби во 

главната книга. 

 

ДА 

  

 ДА   



Сметководствените настани да се книжат во 

финансиски налози.  

 

 

Налозите да се креираат автоматски преку 

воспоставени шеми за автоматско 

книжење, при што книжењето да биде: 

- поединечно: секој документ на копче да 

се книжи во главната книга и 

- пакетно,(група на документи од ист тип)-  

да се книжи во еден потег во налогот. 

 

ДА 

  

 

Налозите да се креираат рачно со 

отворање на налогот и внесување на 

ставките(по барање на корисникот)  

 

ДА 

  

 

Главната книга покрај стандардните 

елементи (конто, субаналитика, 

долгува/побарува, девизно 

долгува/побарува, број и тип на документот 

- извор на книжење) да ги содржи и 

следните елементи: 

- организациона единица (место на 

трошок, приход или состојба на кое се 

води настанот) и 

-буџетска сметка, 

-буџетска програма  

-Од податоците од главна книга треба 

покрај стандардните извештаи (картички, 

салда, заклучни листови), автоматски да се 

креираат и билансите на состојба и успех, 

откако претходно ќе се дефинира шемата 

за нивно генерирање. 

 

ДА 

  

 

Периодично се потребни извештаи за 

трошоци и приходи по организациони 

единици, буџетски сметки и програми и 

ДА 

  



истите треба да се дадат во облик 

пропишан од менаџерите. 

 

 

Пре-дефинирани извештаи, но со можност 

и за припрема на adh-c извештаи. 
ДА 

  

 

При секое врзување на фактури и 

плаќања(изводи) автоматски да се 

пресметува денови на каснење (доколку 

плаќањето е вон валута). 

 

ДА 

  

 

Во сметководствените налози главна книга 

да се има поле за архивскиот број на 

договор. 

  

ДА 

  

 

При внес на влезните фактури по внесот на 

партнер  да може да се избере договор од 

евидентираните договори за тој партнер. 

 

ДА 

  

 

При внес на плаќањата по фактури и нивно 

поврзување, ако вкупниот износ од 

ставката на договорот е еднаков на 

исплатениот износ по таа ставка од 

договорот, ставката добива статус пасивен. 

Ставките од договорите со статус пасивен 

не треба да се појавуваат при внес на 

фактури од тој договор. 

 

ДА 

  

 

Книжење во финансово – се генерира 

налог за книжење во финансово 

сметоводство за дефиниран период на 

соодветното конто во зависност од 

активноста 

  

ДА 

  

 ДА   



Внес на попис од терен – податоците што 

ги има доставено пописната комисија и 

нивна споредба со книговодствената 

состојба 

 

 

Пренос во нова година 

 

ДА 

  

Извештаи: 

• Материјална картица 

• Материјален биланс 

• Лагер листа 

• Залиха 

• Преглед на документи 

• Листа на налози 

• Пописна листа 

• Споредба на податоци од терен со 

книговодство 

 

ДА 

  

Автоматско внесување на изводи ДА   

 

Печатење на аналитичка картица 

(Пребарување по следни полиња) 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка  

 

ДА 

  

 

Печатење на синтетичка картица картица 

(Пребарување по следни полиња) 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

 

ДА 

  

 

Печатење на аналитичка картица на 
ДА 

  



коминтент 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

 

 

Спецификација на партнери 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

 

ДА 

  

 

Картица на доспеани обрски 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

 

ДА 

  

 

Картица на отворени ставки 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

 

ДА 

  

 

Спецификација на неврзани документи 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

ДА 

  



• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

 

 

 

Биланс на успех 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

• Синтетика, аналитика или по класи 

 

ДА 

  

 

Бруто Биланс 

• Од  датум – до датум 

• Конто 

• Сектор(ОрганизационаЕдиница) 

• Програма или подпрограма 

• Жиро сметка 

• Коминтент 

• Синтетика, аналитика или по класи 

 

ДА 

  

 

Дневник на трансакции 

 

ДА 

  

 

Извештај за неплатени фактури кон 

добавувачи кои ќе доспеат на одереден 

датум 

 

ДА 

  

 

Можност на пребарување по: 

• Трошковно конто 

• Вид на налог 

• Вид на Ставки 

 

ДА 

  

 ДА   



Експорт во XLS/PDF/D-C 

 

 

Можност на подредување по: 

• Датум 

• Број на документ 

• Број на ставка 

• Комбинирано 

 

ДА 

  

 

Извештаите и прегледите треба да 

овозможат увид на теконвото работење и 

користење на целиот модул, со цел да се 

утврди дали правилно се внесуваат и дали 

правилно се користат податоците, дали 

водењето на процесот е во целосна 

согласност со предефинираниот тек, 

според закон и според интерни 

процедури. 

 

ДА 

  

 

 

3. БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

 

 

Благајничко работење 

 

Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка 

Каса прими / Каса исплати 

 

Поедноставување на процесот на влез и 

излез на готови парични средства 

(денарски и девизни) и бонови/ картички 

за гориво во благајна на компанијата, по 

лица и типови сметки 

• Година/Датум 

• Тип на благајна 

- Денарска 

- Девизна 

- Бонови/ картички  

ДА 

  



• Износ 

• Тип на плаќање (вид на трошок)  

 

 

Месечни промени/ Калкулации 

• Касов извештај (дневен, периодичен) 

 

ДА 

  

 

Генерирање на различни типови на 

извештаи во законски пропишана форма 

но и во форма утврдена согласно 

потребите за известување на компанијата. 

 

ДА 

  

 

Извештаите да имаат одредени филтри по 

кои ќе може да се генерира специфичен 

извештај со прецизирани параметри 

 

ДА 

  

Експортирање на сите извештаи во  XLS/D-

C/PDF 
ДА 

  

 

 

 

 

4. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ 

 

 

 

Пресметка на плати 

 

Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка 

 

Пресметката на плати треба да ги содржи 

сите компоненти што ја сочинуваат бруто 

платата.   

 

ДА 

  

 

Компонентите да  бидат организирани во 

следните секции: 

•примања:  дефинирање  на бодови, 

ДА 

  



работа во празници, работа во смена, 

ноќна работа, прекувремена работа, 

оправдани и неоправдани отсуства, 

зголемувања, намалувања, награди, казни, 

боледувања и сл;  

•задршки: дефинирање и следење на 

задршки на плата: синдикална членарина, 

колективно осигурување, аконтација, 

алиментација, здруженија, кредити, кусоци, 

телефонски трошоци итн;  

•пресметка на даноци и придонеси, 

периодични рекапитулари, ПДД-МП и ПДД 

ГИ,  изработка на фајл МПИН 

•креирање електронски налози за 

плаќање. 

 

 

Платите треба да бидат автоматски 

поврзани со систематизација на работни 

места и другата кадровска евиденција 

 

ДА 

  

 

Плати се пресметуваат по интерен 

правилник и евентулни негово 

приспособување ќе следи кон постоечката 

законска регулатива во однос на 

промената на систематизацијата и во однос 

на параметрите кои ја формираат платата.  

ДА 

  

 

Фиксните плати се пресметуваат како 

производ на бодовите и вредноста на 

бодот. Вредноста на бодот се внесува во 

модулот за плати, другите параметри меѓу 

кои и стажот во Човечки ресурси, таму има 

евиденција на стаж слично како во 

работните книшки (од/до).  

 

 

ДА 

  

 

Стажот на вработените во матичната 

евиденција е со ГГ/ММ/ДД во претходен 

стаж и со датум на вработување; при 

ДА 

  



миграцијата треба да се проверат 

податоците и да се претвори во што е 

можно поприфатлива структурата на 

тековната база, а доколку тоа не е можно 

ќе мора да се внесат наново за секој 

вработен податоците од работните книшки. 

 

 

Основни категории во пресметката на 

примањата се: редовна работа, ноќна, 

празник и работа во празник и се 

евидентираат како месечни часови кои 

треба што поавтоматизирано да се 

преземат од системите за работно време. 

 

ДА 

  

 

Подобрување на подмодулот за пресметка 

на плата,особено на делот при некои 

промени(казна,награда и сл.).  

ДА 

  

 

Потребна е поддршка за пакетна 

обработка на исплати и задршки по 

вработени и автоматско книжење во главна 

книга, по претходно дефинирани шеми за 

автоматско книжење. 

ДА 

  

 

Генерирање на ПДД - ГИ и персонално 

буџетирање (Персонален Данок на Доход – 

ПДД, Годишен Извештај – ГИ) 

 

ДА 

  

 

Да се овозможи автоматизирано креирање 

на ПДД ГИ, кој ќе изврши автоматско 

преземање на податоците од модулот за 

пресметка на платите и ќе ги интегрира со 

примањата по други основи (договор за 

дело, членство во управен и надзорен, 

други исплати на физички лица). 

 

ДА 

  

 ДА   



Другите приходи треба да се евидентираат 

во маската за дополнителни примања која 

е соодветно категоризирана со видовите 

на примања. 

 

 

 

5. МОДУЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПЛАТА 

 

 

Управување со човечки ресурси 

 Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка 

 

Систематизација на работни места 

 

 

Криерањето на систематизациите 

структурно треба да се врши со 

дефинирање на следните параметри: 

• број и датум (датум од и до) на 

креирање на систематизацијата 

која може да биде активна или 

пасивна, 

• опис и верзија на 

систематизацијата, 

• организациона единица во 

рамки на таа систематизација,  

• работно место во рамките на 

организациона единица(која 

може да биде на секое ниво) 

• број на предвидени извршители  

за работното место во ОЕ, 

• нотирање на потребната стручна 

подготовка по работни места,  

• класификација на работните 

места и 

• евиденција на сложеноста на 

работните места. 

• Број на бодови кое носи самото 

работно место 

ДА 

  



• Со доделување на вработените 

на работните места треба да се 

добие пополнетоста по основ на 

систематизацијата (вработени по 

систематизација, исполнетост 

или преоптовареност на 

работните места итн) 

• Потребно образование и 

потребно работно искуство 

• Статус на работно место(активна 

или пасивна) 

 

 

Потребно е да се има историска слика за 

систематизациите.  Доколку има промени 

во систематизациите, тогаш   да може да се 

врши дополнување, промена или бришење 

на организационите единици и работните 

места што се менуваат, а ако се работи за 

нови систематизации, да има можност да 

се копираат стари со можност на измени 

надополнувања. 

 

ДА 

  

 

Евиденција на работни места 

 Вработување на ново лице 

 Основни податоци на лицето 

 Националност 

 Лична Карта 

 Здравствена Легитимација 

 Тансакциска сметка 

 Вид и степен на образование 

 Вештини и сертификати 

 Претходен стаж  

 Основ за вработување 

 Број на работни часови и основ 

 

ДА 

  

 

Превземање на податоци од стари 

апликации 

ДА 

  



 

 

Решенија за распоредување 

 Внес на ново решение 

 Избор на работно место од 

организациона шема 

 Приказ на атрибути на тоа работно 

место 

 Статус на решение 

 Датум 

 Тип на вработен 

 Бодови 

 Процент на бодови  

 Вид на работен однос 

 Шифра пиом 

 Специфични услови 

 Датум од кога важи решението 

 Да се додаде checkb-x за 

задржување на стара плата при 

премин од едно на друго работно 

место и Датум Од и Датум До.  

  

 Мирување поради посебни потреби 

 

ДА 

  

 

Предефиниран документ за потпишување 

на решениет-. 

 

ДА 

  

 

Доколку вработениот има престанок на 

работа или мирување да се прикаже 

информацијата. 

 

ДА 

  

 

Годишни одмори и отсуства 

Извештај на вработени за денови на одмор 

колку им следи по закон и други услови. 

 

ДА 

  

 

Маска во која се одбира вработениот, се 
ДА 

  



прикажуваат вкупниот број на денови за 

тековната година и префрлени денови од 

претходната година. 

 Се внесуваат денови на одмор по 

барање на вработениот 

 датум на почеток на одморот, 

 датум на завршување на одморот 

 вид на одмор (прв дел, втор дел) 

 

 

Да има можност за евиденција на прекин 

на годишен одмор   по укажана потреба во 

работниот процес или  поради други 

оправдани причини. 

 

 

 

 

ДА 

  

 

Бројот на денови за годишен одмор кои му 

следат на вработениот треба да бидат 

предефинирани согласно параметрите 

пропишани со соодветната законска 

регулатива и автоматски да се менуваат 

кога ќе се сменат соодветните услови кои 

го одредуваат бројот на денови. 

 

ДА 

  

 

Предефинираното решение за годишен 

одмор да има можност да се печати по 

лице, Организациона единица или за сите. 

 

 

 

ДА 

  

 

Процес на вработување: 

 Утврдување на потреба од работник , 

 Утврдување на слободно 

систематизирано работно место  во 

актот за систематизација, 

 Барање на согласност од  Директорот  

за обезбедени средства за  

ДА 

  



вработување, 

 Носење на одлука за распишување на 

оглас за вработување ( по добиената 

согласност), 

 Јавен оглас за огласување на слободни 

работни места: тип на вработување 

(определено/неопределено време итн), 

, работни задачи, потребни 

способности и компетанции; рок на 

важност на огласот,рок за избор на 

кандидатот итн согласно Законот за 

Работни Односи 

 Формирање на комисија за 

спроведување постапка за 

вработување, 

 По доставените 

пријави(апликации)проверка на 

апликациите, селектирање на 

кандидатите кои ги исполнуваат 

условите; комплетирање, скенирање и 

внесување во системот на биографиите 

на кандидатите и останатата 

документација;  

 

 

 Проверка на апликациите и 

генерирање на Известување за 

кандидатите кои не ги исполнуваат 

условите  и враќање на приложена 

докуементација на кандидатите  

 Генерирње на известување на 

кандидатите  кои ги исполнуваат 

условите за тестирање,, 

 одлука за извршен избор по оглас. 

Овие процеси нема да бидат во систем. 

 вработување на избраните кандидати 

со склучување на договор 

 решението ке биде за пробна работа и 

нема да влегуваат во платниот список. 

 



 Покрај вработувањето, потребно е 

да се води детална евиденција и на 

прекинот на работниот основ и тоа 

преку следните параметри: 

 дефинирање на основи за прекин 

на работниот однос (отказ, 

технолошки вишок, пензионирање, 

упатување на јавна функција, со 

спогодба за превземање, спогодбен 

престанок смрт и сл.);  

 евидентирање на прекините на 

работен однос;  

 извештаи за флуктуација, за 

вработени кои ги исполнуваат 

условите за пензионирање, за 

вработени на кои им истекува 

договорот за вработување итн. 

 

ДА 

  

 

Внес на отсуства 

 тип на отсуство (платено, 

неплатено), 

 причина за отуство  

 датум на почеток на отсуствотот, 

 датум на завршување на отсуството. 

 

ДА 

  

 

Да има контрола според закон максимум 7 

дена во календарска година за платено 

отсуство 

 

ДА 

  

 

За неплатено отсуства автоматски да го 

затвори решението за распоредување со 

датумот од неплатеното отсуство  

 

ДА 

  

 

Оценување на вработените 

 

ДА 

  

 ДА   



Функционалност за внесување на 

полугодишните оценки на вработените. 

 

 

Можност за внесување на нумеричка и 

описна оценка. 

 

ДА 

  

 

Системот сам да заокружува во зависност 

од законски пропишаното. 

 

ДА 

  

 

Печатење на ДС5 образец 

 

ДА 

  

 

 

 

6. Сервер 

 

 

Сервер за бази на податоци 

 

Непоходно 

(ДА/НЕ) 

Исполнува 

(ДА/НЕ) 
Забелешка 

T-wer (5U rackable) ДА   

Intel C600 series ДА   

Intel Xe-n E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 

6.4GT/s QPI, 4C, 80W 

with 1 pr-cess-r s-cket 

ДА 

  

Min. 24GB (3 x 8GB) RDIMM, 1600MHz, L-w 

V-lt 
ДА 

  

Up t- min. 192GB (min. 6 DIMM sl-ts) 

1600MHz mem-ry 
ДА 

  

H-t-plug hard drive -pti-ns: 

2.5” SATA, nearline SAS, SAS (15K, 10K), SAS 

SSD, SATA SSD 

3.5” SATA, nearline SAS, SAS (15K) 

Self-encrypting drives available 

Вклучени дискови:  

3 x 300GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM Hard 

Drive (H-t-plug) 

ДА 

  



Интегрирана графичка картичка и можност 

за идно надоградување со  NVIDIA Quadr- 

6000 или 4000 графичка картичка 

ДА 

  

DVD+/-RW, SATA, Internal ДА   

Интегриран RAID хардверски контролер со 

поддршка за RAID 0, 1, 5, 10, 50  
ДА 

  

3.5" Chassis with min. 8 H-t Plug Hard Drives ДА   

Min. 5 PCIe sl-ts: 

• at least -ne x16 sl-ts with x16 bandwidth, 

Gen3 

• at least three x8 sl-ts with x4 bandwidth 

• at least -ne x8 sl-t with x1 bandwidth 

ДА 

  

Dual h-t-plug, redundant min. 495W p-wer 

supply (1+1) 
ДА 

  

Integrated Dual P-rt Gigabit NIC ДА   

H-t-plug, redundant p-wer supplies; h-t-plug 

drive bays; TPM; dual internal SD supp-rt f-r 

virtualizati-n; redundant fans; bezel; luggage 

tag; ECC mem-ry; interactive LCD screen; 

extended thermal supp-rt; ENERGY STAR® c-

mpliant 

ДА 

  

Вградена картичка за менаџмент со 

дедицирана гигабитна мрежна порта која 

овозможува далечинско управување и 

мониторинг на системот, поддршка за 

виртуелна конзола, виртуелни флеш 

партиции, виртуелен медиум и виртуелни 

папки, без инсталација на дополнителни 

агенти. 

ДА 

  

Management S-ftware that aut-mates and 

simplifies the lifecycle -f depl-ying, updating, 

m-nit-ring, and maintaining the server 

ДА 

  

Вклучен bezel со заклучување ДА   

Micr-s-ft Wind-ws Server 2012 R2, Standard 

Editi-n with 5 CALs 
ДА 

  

Micr-s-ft SQL Server Standard 2014 with 5 

CALs 
ДА 

  

3 години гаранција ДА   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


