
УПАТСТВО ЗА ПЛАТИ

Вовед

Брзата и квалитетна услуга на клиентите е императив за секоја фирма.
Оваа  Програма  за  Плати  е  наменета  за  пресметка  на  бруто  плати
(придонеси  и  нето  плати)  која  со  својата  модуларна  организација
овозможува навремена информираност и едноставност во работењето.
Визуелното окружување на програмата ни овозможува на лесен и брз
начин да дојдеме до крајните посакувани резултати.
Програмата  е  конципирана  за  интегрирање  на  две  компоненти,  нето
плата што треба да се исплати на работниците и придонесите кои треба
да се платат на соодветните фондови. 
 Нашиот интерес е да користењето и користа од оваа програма биде на
долг  рок,  редовно  следејќи  ги  промените  во  законските  регулативи  и
прилагодувајќи  ја  програмата  на  новите  услови,  желби  и  потреби  на
нашите  корисници.  Нашата  програма  е  прилагодена  за  користење  од
страна  на  повеќе  компјутери  во  една  фирма,  односно  за  мрежно
поврзување и користење на истата како и за водење на работењето и
евиденција  на  голем  број  на  фирми  кое  е  многу  значајно  за  сите
книговодители.
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1. Стартување на програмата

На мониторот на вашиот компјутер  се наоѓа иконка  од самата програма.  За
стартување на програмата кликнете двапати едно по друго врз самата икона. Со
тоа програмата ќе се отвори. Програмата се состои од :
Мени (општини, шифри, работни места, опции), ПДД, Фирми, Вработени, МПИН,
Пресметки, Сите Фирми, ПДД други обврзници и ПДД Земјоделци.

Слика 1 – Стартување на програмата

2. МЕНИ

- Општини

Со отварање на формата Општини, ни се отвара овој прозор, каде што можеме
да внесуваме нови општини и да пребаруваме дали постојат по шифра и по
назив.

Слика 2.1 – Форма за Општини
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- Шифри

Овде може да ги видиме сите шифри кои се користат со програмата. Со клик на
копчето Вид, ни се отвара листа на соодветните подшифри поврзани со тој вид. 

Слика 2.1 –Листа на подшифри

Доколку  кликнеме  на  некоја  од  тие,  пример  Код  на  општина  можеме  да
забележиме  дека  под  полето  шифри  ги  имаме  сите  шифри  на  општините
соодветно, каде може да додадеме нова шифра на соодветна општина што ја
нема на листата. Тоа го правиме со кликнување на последниот празен ред во
полето  шифра,  ја  внесуваме  шифрата  а  во  полето  опис  ја  внесуваме
општината.

Слика 2.2 -  Внесување на шифри
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- Работни места

Во  оваа  форма  можеме  да  внесуваме  нови  работни  места  со  кликање  на
копчето  плус.  Исто  така  ги  пополнуваме  и  полињата  Шифра  и  Назив  за
работното  место.  Доколку  кликнеме  на  Најди,  можеме  да  провереме  кои
работни места се внесени. 

Слика 2.3 – Внесување нови работни места

- Опции

Во формата Опции доколку кликнеме на првото поле Општина, бираме шифра
за  соодветната  општина,  а  во  второто  поле  веднаш  под  него  Општина,  ја
бираме  шифрата  одредена  од  фондот  за  здравство  за  соодветна  општина.
Енкрипцијата треба да биде изберена кирилица. 

Слика 2.4 – Бирање шифри за општини
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3. ПДД
ПДД  или  персонален  данок  на  доход  е  форма  која  ни  дава  извештаи  за
периодот  што  го  задаваме  во  вид  на  месец  и  година.  За  да  се  изгенерира
одреден  извештај  кликаме  на   ПДД  ГИ  XML кој  податоците  ги  генерира  во
соодветна XML датотека која подоцна се прикачува на веб-страната на УЈП. А
копчето до него ПДД ГИ ОЗП XML  ја има истата опција само се однесува за
Земјоделци.
Во  зависност  од  потребата  имаме  повеќе  различни  извештаи  за  ПДД.
Копчињата подолу ни дават соодветни извештаи.

Слика 3 – Форми за ПДД

4. Фирми

Во оваа форма се внесуваат фирмите и информации за истите.
Полињата за внесување кои се обоени со розева боја се задолжителни. 
За да внесеме нова фирма кликаме на копчето со знак плус кое ни се наоѓа на
левата горна страна на самата форма.
Следно што треба да пополниме е Даночен број за фирмата, Име на фирмата,
Регистарски  број,  Матичен  број,  Вид  обврзник,  Повикувачки  број,  телефон,
Факс, Адреса, Број на адреса, Место, Град, Општина и Поштенски код. 
Потоа избираме дали фирмата е трговец – поединец, дали е активна фирмата,
дали  пресметува  изминат  труд,  дали  е  инвалидска  фирма  и  откако  ќе  ги
внесеме овие информации ги пополнуваме податоците за контактот, односно
личност за контакт, телефон,  и е-маил адреса.
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Слика 4 – Внесување податоци

Следно  ги  пополнуваме  полињата  за  ПДД-ГИ  –  Потписник  и  ПДД-ГИ
Составувач,  односно  внесуваме  информации  за  Име,  Презиме,  Матичен  и
Својство. Во горниот лев агол на формата внесуваме Банка и Сметка во полето
Банки.  Доколку  имаме вработени во фирмата во полето вработени ќе ни се
прикажуват истите. 
На десен клик во горниот дел на формата ни се појавуваат следните опции:
- Матична  книга  –  со  оваа  книга  имаме  преглед  на  сите  вработени  во
соодветната избрана фирма
- Фирми за плати на екран – која што ни прикажува вкупен список за пресметка
на плати во фирмите.
И опцијата Бриши податок, која што го брише досега внесеното.

Слика 4.1 – Опции на десен клик
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5. Вработени

Во оваа форма се внесуваат податоци за вработените.  Розевите полиња се
задолжителни! За нов вработен кликаме на копчето плус. Потоа ги внесуваме
следните полиња:  Презиме, Име,  Матичен,  Адреса,  Место,  Општина,  Фирма,
Учество. Доколку вработениот работи и во друга фирма го штиклираме полето
“Во друга фирма”, потоа избираме работно место за вработениот, а полето за
деловна единица автоматски е пополнето. 
Доколку вработениот е инвалид, го штиклираме полето за Инвалид, внесуваме
шифра и реден број. Одбираме на кој начин ќе се изврши плаќањето во полето
начин на плаќање. Внесуваме банка, и сметка. 
Доколку вработениот е ослободен од персонален данок, го штиклираме полето
до него.
Ако е вработен врз основа на мерка исто го штиклираме полето и избираме
соодветна  шифра и  ако  е  ослободен  од здравство  го штиклираме  полето  и
избираме соодветна шифра.
Потоа  внесуваме  нето  плата  без  дополнителни  часови  а  со  дополнителни
автоматски  се  пресметува,  бираме  пресметка  на  месец  и  внесуваме  колку
прекувремени часови има вработениот во полето за дополнителни часови. 
Во  полето  за  Пријава/Одјава  внесуваме  дата  кога  е  пријавен  или  одјавен
вработениот во ПИОМ и ФЗО. Доколку има стаж во друга фирма внесуваме
година и месеци. 
Во полето за Боледување,  внесуваме дата од кога до кога е на боледување
вработениот,  доколку  е  на  товар  на  Фондот,  а  доколку  е  на  товар  на
работодавецот  внесуваме  во  полето  за  боледување-работни  часови во
подформата дополнителни часови. 
Доколку вработениот зема аванси се пополнува полето за аванси.

Слика 5. – Пополнување податоци за вработен
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На десен  клик  во  горниот  дел од формата  ни  се  појавуваат  две  опции.  Со
првата опција ни се отвара под-форма каде што може да избереме вработен
врз основа на мерка и да отвориме извештај или да го штиклираме полето за
вработен-ослободен персонален и да отвориме извештај,  а втората опција е
бриши податок, која веќе ни е позната.

Слика .2 – Опции на десен клик

6. Параметри по месец

Во оваа форма се внесуваат параметри за секој месец. Со кликање на копчето
плус ни се отварат нови параметри за цел месец. Во полето месечни параметри
внесуваме година, месец и просечна бруто плата која важи за целата година.
Другите полиња автоматски се пополнуваат. На десен клик во горниот дел на
формата имаме опција за бришење на параметрите и пресметките за тој месец.

Слика 6. – Форма за параметри по месец
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7. Пресметки 
Во  оваа  форма  се  прават  пресметки  само  на  една  фирма.  Кликнуваме  на
копчето плус за нова пресметка, избираме година и месец, фирма и кликаме
ентер, а останатите полиња автоматски ни се пополнуваат. Горните две полиња
служат за пребарување по фирма и по месец. 

Слика 7. –Форма за пресметки 

На десен клик на горниот дел од формата ни се појавуваат следните опции: 

-Генерирај  МПИН, доколку ја одбереме оваа опција ќе ни се појави Дали да
генерирам МПИН документ? 
Кликаме  yes и ни се појавува нов прозор кој  ни покажува  каде е генериран
образецот. Пред да се изврши генерирање на соодветната пресметка потребно
е  да  има  фолдер  со  име   МППП-Пријави (C://MPPP-prijavi) каде  што  се
инсталирани соодветните клучеви за фирмите,тоа значи дека претходно треба
да бидат инсталирани клучевите за бруто плати од секоја фирма. 

Слика 7.1 – Опции на десен клик

Потоа го стартуваме клиентскиот софтвер. 
Од вчитај  ја  бираме  патеката  каде  што  се  наоѓа  соодветната  пресметка  за
плата.

9



Другите  опции  ни  даваат  повеќе  извештаи,  и  во  зависност  од  потребата  го
избираме соодветниот извештај. Овде спаѓаат платен список
(внесен  реден  број),  платен  список  (реден  број),  платен  список  (име),
пресметковен лист, и пресметковен лист-детален, потоа раскнижување 
Финансово кое ни дава автоматско финасово книжење на плата доколку ја има
нкниговодствената  програма  и  бриши  МПИН  кој  што  го  бриши  последниот
документ.

8. Сите Фирми

Со оваа опција се врши групна пресметка на плата за одреден месец за сите
фирми одеднаш. На десен клик се истите опции кои претходно ги објаснивме и
се однесуваат на сите фирми.

Слика 8. –Форма за сите фирми

9. МПИН

Во оваа форма се врши преглед на веќе извршени пресметки.  На десен клик се
истите опции кои веќе ни се познати.
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Слика 9. – Форма за МПИН

10. ПДД Други Обврзници

Со отварање на оваа форма се внесуваат обврзниците кои во текот на една
календарска  година  фирмата  извршила  соодветна  исплата.  Се  избира
соодветниот вид на исплата, се внесува матичен број, име и презиме, износ на
бруто  приход,  износ  на  одбитоци,  износ  на  даночно  олеснување,  износ  на
пресонален  данок,  износ  на  нето  приход,,  назив  на  фирма и  година  кои  се
внесуваат врз основа на соодветно избраната исплата.
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Слика 10. – Форма за ПДД други обврзници

Ако кликнеме на копчето Извештај на екран ќе ни се отвори прозорец во кој што
треба да одбереме назив на фирмата и година и да го отвориме соодветниот
извештај.  Исто  така  може  да  видеме  извештај  по  вработен  и  да  извршиме
регрес по вработен.

Слика 10.1 – Извештај на екран

 На десен клик на формата ни се отвараат следните опции:  
-бриши податок, бриши групно и внеси регрес-групно која доколку ја одбереме
ни  се  отвара  нова  форма  каде  што  во  зависност  од  избраната  фирма  се
генерират  сите  пријавени  вработени  во  текот  на  годината  на  кои  што  им  е
исплатен регрес и се пополнуваат податоците и се кликнува на изврши. 
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10.2 – Опции на десен клик

11. ПДД земјоделци

Со отварањето на оваа форма ја бираме соодветната култура  за која фирмата
извршила откуп  од физичкото лице во текот на една календарска година.  Ги
пополнуваме соодветните полиња, избираме вид на исплата, матичен број, име
и презиме, место, износ на исплатените приходи, назив на фирма и година. Од
копчето извештај на екран се отвара нова форма, се бира за која година и која
фирма  и  може  да  се  изврши  преглед  на  истите.  На  десен  клик  ја  имаме
опцијата бриши податок.

Слика 11. –Форма за ПДД земјоделци
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