
Analitička kartica komitenta 
 

Stavka menija: Knjigovodstvo � Analitika � Kartica Komitenta ili kao dvoklik kroz kumulativ kupaca dobavljača. 

  

Opis dokumenta: Kroz ovaj dokument je ponuđeno više različitih izveštaja koji se oslanjaju na podatke koju su proknjiženi 

kroz glavnu knjigu a vezani su za analitička konta. Kroz ponuđene izveštaje korisnik može pratiti stanje kupaca i 

dobavljača, realizovane kompenzacije, starosnu strukturu duga ili potraživanja, može štampati izvode otvorenih stavki ako 

i opomene za nepravovremeno plaćanje i utuženje. 

 

Zaglavlje dokumenta: 

Komitent – Biramo komitenta za koji ćemo gledati izveštaje. U slučaju da ne odaberemo komitenta prikazaće se sve 

stavke po ostalim kriterijuma što sem za izveštaj 09-Kumulativ po kupcima i dobavljačima nema smisla. Kada u ovaj 

dokument ulazimo iz nekog drugog dokumenta podatak će biti automatski popunjen. 

Konto – Program će ponuditi izbor svih analitičkih konta po kojima je izabrani komitent imao promet. Većinom je to samo 

konto kupaca ili dobavljača zavisno od vrste poslovnog odnosa sa klijentom 

Rj – ako se izabere radna jedinica pdoaci u pregledu će biti filtrirani za tu radnu jedinicu dok će ostali podaci biti 

ignorisani 

Dospeće – Svaka stavka u analitičkim karticama ima datum dospeća (najčešće je to valuta plaćanja na ulazno izlaznim 

dokumentima). Promenom ovog datuma menjamo kriterujm po kome će se prikazati stavke izveštaja. 

Tek god – Ako se odčekira ovo polje izveštaj će prikazati analitiček stavke iz ranijih godina ako su obuhvaćene periodom 

koji smo izabrali. 

 

 
  

 

Izveštaji: 

01-Kartica Komitenta: Ovo je podrazmevani izveštaj i daje kompletnu karticu komitenta zavisno od parametara koja su 

izabrani u zaglavlju. Na ovom izveštaju možemo videti za svaku analitičku stavku kada je nastala, na osnovu kog 

dokumenta, oznaku i broj naloga za knjiženje u glavnu knjigu, opis knjiženja (izvod, izlazna faktura, ulazna faktura i sl.) 

vrednost dugovne i potražne strane. Takođe možemo da vidimo da li je stavka deo neke od postojćih kompenzacija. 

Dvoklikom na polja izvbr i brdok se otvara originalni dokument na osnovu kog je kreirana stavka. Dvoklikom na polja 

nalog i ozn otvara se finansijski nalog za knjiženje preko kog je izabrana stavka proknjižena u glavnu knjigu. Dvoklikom 

na polja duguje i potražuje možemo videti istoriju zatvaranja za datu stavku. Dvoklikom na polje opis otvara se maska za 

unos dodatnih napomena za izbaranu stavku. U doatnim napomena se unosli slobodan tekst i uglavnom se unosi praćenje 

komunikacije sa klijentom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer analitičke kartice kupca: 

  

Primer unošenja dodatnih napomena: 

 
 

02-Otvorene stavke: U ovom izveštaju za razliku od prethodnog se ne pojavljuju sve stavke već samo one koje su 

nakon zatvaranja stavki ostale otvorene (pogledati deo upustva u kome je objašnjeno kako se zatvaraju stavke). Pored 

ostalih prednosti zatvaranje stavki je poželjno je su izveštaji pregledniji i bavite se samo onim stavkama i dokumentima 

koji su aktuelni. Na slici vidimo otvorene stavke sa kartice u prethodnom primeru.  

 



03-Otvorene stavke valutacija: Za razliku od prethodnog izveštaja ovde se takođe prikazuju otvorene stavke ali sada 

u drugačijem obliku. Sada možemo da vidimo i starosno strukturu otvorenih stavki i da tačno znamo koliko dana je 

protklu od datum dospeća kao i koliko je ukupan dug (potraživanje) u valuti i van nje. 

 
 

04-IOS: Izvod otvorenih stavki. Ovaj izveštaj daje iste redove kao i izveštaj 02 stim da kada idemo na pregled pred 

štampu dobijamo formu koja je zvaničan oblik izveštaja koje ste dužni bar jednom godišnje pošaljete vašim kupcima i 

dobavljačima.  

 
 

 

 



05-Devizni saldo: Ovaj izveštaj služi za proveravanje deviznih salda ino komiteneta. Znači ako imamo poslovno odnos 

sa ino partnerima koji se odvija u nekoj od ino valuta (uvoz, izvoz i sl.) 

 
 

09-Kumulativ po dobavljačima i kupcima: Kod ovog izveštaja za razliku od ostalih polje komitent ostavljamo prazno 

jer izveštaj treba da nam da podatake za sve klijente. Osnovna namena ovog izveštaja je da pomogne prilikom 

prepoznavanja situacija za kompenzacije jer uporedo daje stanje po kontima kupaca i dobavljača. 

 
 

10-Pregled aktivnosti: Ovaj izveštaje pregled svih aktivnosti koje su unete po stavkama. Na ovaj način možemo da 

pratimo celokupnu komunikaciju koju smo imali sa klijentom a koja je vezana za dokumente koji su proknjiženi.

 



12-Opomena pred tužbu: Izveštaj daje iste podatke kao i izveštaj 04-IOS stim da štampa ovog izveštaja daje opomenu 

pred utuženje u zvaničnom obliku. 

13-Opomena za plaćanja: Izveštaj daje iste podatke kao i izveštaj 04-IOS stim da štampa ovog izveštaja daje 

opomenu za plaćanje u zvaničnom obliku. 

 

 


