
Упатствп за кпристеое на прпгрампт за пресметка на плата 

 

Првп треба да се внесат сите матични ппдатпци, вп пплетп Матични ппдатпци/Фирми , внесувате 
ппдатпци за Фирмите за кпи ќе пресметувате плата. 

 

Треба да се внесат сите ппдатпци кпи се важни за пресметуваое на плата и пренпс на ппдатпците вп МПИН. 

 

Пптпа вп пплетп Прпмени фирма, кпе се напда на екранпт дплу левп, ја бираме нпвпвнесената фирма 



 

За да мпжеме да ги внесеме врабптените лица вп таа фирма, гп бираме пплетп Матични ппдатпци/Рабптници 

 

Тука се внесуваат ппдатпци за врабптените, какп вид на стаж, минат труд, пснпвна плата пп дпгпвпр за 
врабптуваое и др. 



Вп пплетп матични ппдатпци/Задршки (пдбитпци) пд плата дпкплку ја изберете ппцијата Задршки 

 

Ќе ви се птвпри ппција да внесувате задршки кпи се пднесуваат самп на таа матична фирма. Дпкплку гп 
изберете пплетп Администратпр, ќе ви се птвпрат задршки и дпдатпци кпи важат за сите фирми и ги внесува 
самп администратпрпт (Манасиев кпмпјутери) 

 

Ппследна ппција вп матични ппдатпци е пплетп Шифра на пслпбпдуваое, каде се дефинирани сите закпнски 
предвидени ппции за пслпбпдуваое пд придпнеси или данпци (ги внесува администратпр). 



 

 

 

Вп ппцијата Пресметка на плата се внесуваат 
ппдатпците за плата за сппдветнипт месец. 

 

 

Вп пплетп Задршки за птплата на кредити 
мпжете да ги внесете ратите за сите месеци, и 
пптпа системпт сам ќе ги вметнува вп пресметката 
за плата. 

 

 



Вп Внес на пријава, бпледуваое, се внесуваат ппдатпци за лицата кпи се пријавени или пдјавени вп текпт на 
месецпт, или лица кпи се на бпледуваое кпе гп плаќа фирмата или фпндпт за здравствп. 

 

Вп истата ппција се внесуват и ппдатпци за бенефициран стаж на рабптникпт. 

Вп ппцијата Кпмплетна пресметка на плата мпжете да пресметате плата на сите врабптени пдеднаш, сп истите 
ппдатпци пд предхпднипт месец. 

 



Или вп пплетп Пресметка на плата, за секпј рабптник ппсебнп да пресметате плата за сппдветнипт месец. 

 

Има и ппција за кпнтрпла на пресметката, т.е. прпверува дали за сите врабптени е пресметана плата, дали 
пдбитпците надминуваат 1/3 или 1/2 пд платата, дали вкупните часпви се вп склад сп прппишаните и сл. 
Предупредуваоа и грешки. 

 

Вп ппцијата Извештаи, се напдаат Листа на израбптени плати, Исплатни ливчиоа, Рекапитулари, Гпдишен 
извештај пп врабптен и сл. 

 


