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1

Налог за службени пут

1.1 Карактеристике
Модул Налог за службени пут је додатни модул који је намењен креирању и евиденцији путних
налога.Може да се интегрише са модулима ТОТАЛ С - модулом за обрачун зарада и накнада и модулом
Возила - модулом за евиденцију возила.
Суштину модула чини брза, једноставна и ефикасна евиденција путних налога, њихово генерисање, као и
креирање обрачуна за службени пут у земљи и иностранству у модулу Тотал С .
Модул је намењен свим предузећима која имају потребу да за своје запослене воде евиденцију службених
путовања тј.имају потребу да одређене послове обављају изван седишта предузећа и том приликом
попуњавају књиговодствени документ који се зове налог за службени пут.
Као и остали модули, модул Налог за службени пут подржава:
•

вођење више предузећа

•

бесплатно преузимање будућих измена и допуна са
Интернета

•

интеграцију са другим модулима

Програм обухвата :
•
•
•
•
•

креирање налога за службени пут, како у земљи тако и у иностранству
могућност креирања обрачуна службеног пута у земљи и иностранству у модулу
ТОТАЛ С свим превозним средствима (аутобус, авион, воз, укључујући и сопствено
возило у службене сврхе)
извештавања везана за службени пут
могућност интеграције са Google мапом и аутоматско прерачунавање пређене
километраже креирањем и логовањем путем Google налога
могућност креирања сопственог шифарника трошкова
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1.2 Нови налог
Нови налог пружа могућност избора креирања налога за:
службени пут у земљи
службени пут у иностранству
Када изаберемо жељени налог, отвориће се форма за рад са њим.

1.2.1 Пут у земљи
Уколико је запослени упућен на службени пут на територији Републике Србије, директор предузећа упућује
запосленог на службени пут у земљи.
Процедура упућивања радника на службени пут формално се покреће доношењем решења у ком се
дефинишу основни елементи предстојећег службеног пута.
Ово решење садржи неколико основних елемената:
Уводни део - дефинише се законски основ за доношење решења, датум доношења решења, као
и орган који га доноси
Главни део - битан за модул Налог за службени пут и дефинишу га следећи елементи - име и
презиме радника који се упућује на службено путовање, радно место радника, место у које се упућује
радник, задатак који треба да обави, датум поласка и датум одласка, права радника на надокнаду
трошкова у виду дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и хране, превозно средство које
ће радник користити, рок у ком радник треба да поднесе обрачун трошкова.
• Образложење разлога због чега је радник послат на службени пут
• Датум доношења решења, печат и потпис лица које је донело решење, поуку о правном средству
и коме се доставља решење
На основу овог решења о упућивању радника на службено путовање, попуњава се налог за службени пут.
Кликом на Налог за пут у земљи отвара се форма за Службени пут у земљи.
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У горњем левом углу је исписан статус налога. Може да буде:
•
•
•

нови - ово је статус налога који је креиран, али још није сачуван. У нормалном раду
обрачун је јако кратко у овом статусу.
у припреми - налог је сачуван, али још увек није завршен или исплаћен
важећи (на путу) - тада се не могу мењати подаци

Поље број документа - означава редни број службеног налога
Датум - датум из решења када је лице упућено да започне службени пут
Обрачун - Уколико се директно из модула креира обрачун службеног пута у пољу обрачун биће број и
назив обрачуна из модула ТОТАЛ С, а у модулу ТОТАЛ С у опису ће бити број налога за службени пут.
У десном углу је дугме Креирај обрачун - кликом, аутоматски ће се креирати обрачун за службени пут у
земљи . Уколико се креира обрачун дугме ће добити назив Отвори обрачун , кликом на дугме отвара се
обрачун за службени пут у земљи који је креиран на основу налога, формиран обрачун ће у опису имати
број налога по ком је формиран.
Кликом на дугме Избриши извршиће се акција брисања налога
Кликом на дугме Сачувај сачуваћемо унете податке
Кликом на дугме Штампај генерисаће се налог за штампу.Поред штампања налога, овде постоје опције
извоза налога у различите формате и слања маил запосленог. Кликом на картицу Опште информације
отвара се форма која је подељена у целине:
Подаци о запосленом - кликом на падајући мени у пољу запослени где се бира запослени по решењу
о упућивању на службени пут. Подаци о запосленом се преузимају из модула Тотал С >Лица и примаоци
прихода.
Радно место - радно место запосленог
Радни задатак - уноси се задатак због ког се запослени упућује на службени пут
Службени пут одобрио - ко је одобрио службени пут - подаци о запосленом се преузимају из
модула Тотал С → Лица и примаоци прихода
Држава и Место - из падајућег менија се бира држава и место где се запослени упућује на службени
пут
Датум почетка путовања - датум и сат када је почео службени пут
Датум завршетка путовања - датум и сат када се завршио службени пут
Основни и трошкови горива - у основним трошковима потребно је дефинисати на чији терет падају
трошкови, колики је износ дневнице и аконтације, трошак горива
Информације о возилу - која је марка и тип возила, број регистрације и просечна потрошња на 100км
(кликом на Изабери возило ови подаци се могу преузети из модула Возила)
Остали трошкови - остали трошкови које је запослени имао у току пута , бирају се кликом на падајући
мени. Трошкови могу да се дефинишу кроз шифарник трошкова.
Под дневницом подразумевамо накнаду трошкова хране и пића и градског превоза за време службеног
пута. Висина дневнице и да ли ће се исплаћивати зависи од општег акта послодавца и на дневнице се плаћа
само порез на зараду 10%.
За путовање краће од осам сати не исплаћује се дневница, пола дневнице за путовање које траје дуже од 8 а
краће од 12 часова, пуна дневница се исплаћује за свака 24 сата проведена на путу.
Под аконтацијом подразумевамо износ који се исплаћује запосленом за процењене трошкове на путу.
Уколико запослени користи сопствено возило у службене сврхе, битни су подаци: цена горива по литру,
трошак горива и просечна потрошња на 100км.
Потрошњу горива тј. износ за колону трошак горива добијамо по следећој формули : број километара
х цена бензина х 0,3 ( накнада за амортизацију).
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Уколико трошкови горива иду на терет послодавца потребно је чекирати поље трошкови горива иду на
терет послодавца и унети износ трошкова горива.
Кликом на картицу Рута путовања, уносе се дестинације где је запослени упућен и километража. Уколико
се трошкови горива исплаћују запосленом они ће уносом цене горива и просечне потрошње горива
аутоматски бити исказани у рути путовања у пољима за износ у динарима.
Километража није потребна за превоз авионом, аутобусом и приликом коришћења услуге rent a car.

У доњем левом углу налазе се поља:
•
•

Број сати - број сати проведених на путу
Број дневница- укупан број дневница на основу сати проведених на путу

У горњем десном углу налазе се поља:
•
•

Укупни трошкови - износ укупних трошкова
Укупно за уплату-исплату - износ који треба исплатити запосленом који је био упућен на службени
пут.
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1.2.2 Пут у иностранство
Службени пут у иностранство представља одлазак запосленог ван Републике Србије по налогу послодавца
на рад.
Запосленом на службеном путу се радно време евидентира као пуно радно време уколико је на путу провео
једнако време радном времену или дуже, без обзира да ли је ефективно радио пуно радно време.
Уколико је запослени на службеном путу радио ефективно дуже од радног времена према општем акту
послодавца, онда му се тај рад посебно евидентира и рачуна као рад у прерасподели радног времена или
као прековремени рад, зависно од тога да ли се ради о изненадном или непланираном послу.
Закона о порезу на доходак грађана Републике Србије прописао је да запослени има право на дневницу за
службено путовање у иностранство у износу од 50 ЕУР дневно, као и рефундацију осталих трошкова по
приложеним рачунима. Својим актом послодавац може предвидети и веће износе трошкова који се
признају. Истим Законом је прописан и неопорезиви износ дневница и трошкова насталих на службеном
путу.
Препорука је да послодавци у свом акту пропишу услове, садржај путног налога, трошкове који се признају
као и начин њиховог признавања и другу документацију за упућивање запослених на службени пут у
иностранство у складу са прописима.
У случају да се службено борави у више земаља износ дневница се одређује се за сваку страну државу у којој
се борави, сразмерно са временом које је провео у страној држави.
Дневница за службено путовање у иностранство почиње да се обрачунава од часа преласка државне границе
- у поласку, до часа преласка државне границе Републике Србије - у повратку.
Послодавац може да призна трошак ручка за пословне партнере, али они имају карактер трошка
репрезентације, а не издатка за службена путовања.
Дневнице за службено путовање у иностранство се обрачунавају и исплаћују у девизама. Ефективни страни
новац се подиже са девизног рачуна, уплатом динарске противвредности по продајном курсу банке или
откупом уколико има девиза на девизном рачуну.
По обављеном службеном путу обрачунавају се путни трошкови. У случају да је исплаћено мање у виду
аконтације, исплаћује се разлика на девизни рачун лица које је путовало у иностранство.
Под дневницом подразумевамо накнаду трошкова хране и пића и градског превоза за време службеног
пута .Висина дневнице и да ли ће се исплаћивати зависи од општег акта послодавца и на дневнице се плаћа
само порез на зараду 10%.
За путовање краће од осам сати не исплаћује се дневница, пола дневнице за путовање које траје дуже од 8 а
краће од 12 часова, пуна дневница се исплаћује за свака 24 сата проведена на путу.
Под аконтацијом подразумевамо износ који се исплаћује запосленом за процењене трошкове на путу.
У случају да је аконтација већа од обрачунатих трошкова, запослени је обавезан да врати утврђену разлику.
Рок за обрачун путних службених трошкова је 7 дана од када је службено путовање завршено.
Уколико послодавац предвиди већи износ дневнице од прописаних неопорезивиих износа, тада је обавезан
да обрачуна порез на западе по стопи од 10% и да Пореској управи доставња образац ППП ПД. На накнаде
трошкова запосленима не обрачунавају се и не плаћају порези и доприноси.
Пореска обавеза настаје даном исплате дневница, и не може настати пре дана обрачуна.
Кликом на Пут у иностранство отвара се форма Налог за службени пут у иностранство.
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У горњем левом углу је исписан статус налога. Може да буде:
нов - ово је статус налога који је креиран, али још није сачуван. У нормалном раду обрачун је
јако кратко у овом статусу.
у припреми - налог је сачуван, али још увек није завршен или исплаћен.
важећи (на путу)-тада се не могу мењати
Поље Број документа - означава редни број службеног налога
Датум - датум из решења када је лице упућено да може да започне пут
Обрачун- уколико се директно уз модула креира обрачун службеног пута у пољу Обрачун, биће број и
назив обрачуна из модула ТОТАЛ С, а у модулу ТОТАЛ С, у опису ће бити број налог за службени пут.
У десном углу је дугме Креирај обрачун - кликом на дугме, аутоматски ће се креирати обрачун за
службени пут у иностранству на основу података из налога за службени пут.
Уколико се креира обрачун дугме ће добити назив Отвори обрачун, кликом на дугме отвара се обрачун
за службени пут у иностранству који је одрађен на основу налога. Форморан обрачун ће у опису имати број
налога на основу кога је формиран.
Кликом на дугме Избриши извршиће се акција брисања.
Кликом на дугме Сачувај сачуваћемо податке које смо унели.
Кликом на дугме Штампај генерисаће се налог за штампу. Поред штампања налога, овде постоје постоје
опције извоза налога у различите формате и слање на имејл запосленог.
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Подаци о запосленом - кликом на падајући мени у пољу Запослени где се бира запослени по решењу
о упућивању на службени пут. Подаци о запосленом се преузимају из модула Тотал С → Лица и примаоци
прихода.
Радно место - радно место запосленог
Радни задатак - уноси се задатак због ког се запослени упућује на службени пут
Службени пут одобрио- ко је одобрио службени пут - подаци о запосленом се преузимају из модула
Тотал С → Лица и примаоци прихода
Држава и Место - из падајућег менија се бира држава и место где се запослени упућује на службени
пут
Датум почетка путовања - датум и сат када је почео службени пут
Датум завршетка путовања - датум и сат када се завршио службени пут
Валута и курс - валута у којој ће се исплаћивати аконтација, дневнице и трошкови за службени
пут
Основни и трошкови горива - у основним трошковима потребно је дефинисати на чији терет падају
трошкови, колики је износ дневнице и аконтације, трошак горива.
Информације о возилу - која је марка и тип возила, број регистрације и просечна потрошња на 100км
( кликом на Изабери возило ови подаци се могу преузети из модула Возила)
Остали трошкови - остали трошкови које је запослени имао у току пута , бирају се кликом на падајући
мени. Трошкови могу да се дефинишу кроз шифарник трошкова.
Поред трошкова, ту је и валута по којој се исплаћују трошкови, износу валути и прерачунат иѕнос у
динарима.
Уколико запослени користи сопствено возило у службене сврхе, битни су подаци: цена горива по литру,
трошак горива и просечна потрошња на 100км. Потрошњу горива тј. износ за колону трошак горива
добијамо по следећој формули: број километара х цена бензина х 0,3 ( накнада за амортизацију).
Уколико трошкови горива иду на терет послодавца потребно је чекирати поље трошкови горива иду на
терет послодавца и унети износ трошкова горива.
Кликом на картицу Рута путовања, уноси се дестинације где је запослени упућен и километража.
Уколико се трошкови горива исплаћују запосленом они ће уносом цене горива и просечне потрошње горива
аутоматски бити исказани у рути путовања у пољима за износ у девизама.
Километража није потребна за превоз авионом, аутобусом и приликом коришћења услуге rent a car.
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У доњем левом углу налазе се поља:
•
•

Број сати - број сати проведених на путу
Број дневница - укупан број дневница на основу сати проведених на путу

У горњем десном углу налазе се поља:
•
•

Укупни трошкови - износ укупних трошкова
Укупно за уплату-исплату - износ који треба исплатити запосленом који је био упућен на службени
пут.

1.3 Отвори налог
Кликом на опцију Отвори налог отвара се табеларни приказ свих путних налога запослених који су
упућивани на службена путовања.
Налози се могу филтрирати по:
• статусу
• типу налога
• запосленом

Кликом на налог отвара се форма жељеног налога, десним кликом на налог, постоји могућност отварања
налога, копирања, брисања и слања истог на маил запосленог.
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1.4 Шифарник трошкова
Шифарник трошкова - представља табеларни преглед трошкова који могу настати док је запослени на
службеном путу.
Поред наведених стандардних трошкова који су дефинисани општим актом послодавца, уколико постоји
потреба за додавањем неког новонасталог или специфичног трошка, кликом у празно поље појавиће се
нови ред у табели где ће се појавити и могућност уноса новог типа трошка.
Кликом на дугме Сачувај сачували смо нови тип трошка.
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1.5 Google API подешавања
Модул Налог за службени пут нуди могућност интегрисања са Google мапом и аутоматско
прерачунавање пређене километраже путем логовања и креирања Google налога.
Потребно је нагласити да је процењен број бесплатног коришћења 10.000 налога месечно, тако да ова
услуга може захтевати платну картицу и довести до наплаћивања.
Потпуније информације о наплати могу се добити на линковима кликом на дугме "Више о наплати".
Да би било омогућено да се користи мапа и аутоматско прерачунавање пређене километраже потребно је
кликнути на дугме "Регистрација" и улоговати се са отвореним Google налогом. На страни која се отвори
кликнутина дугме "Get started"и потребно је проћи кроз следеће корака за добијање кључа:
1. Изабрати све три опције("Maps","Routes","Places")и кликнути "CONTINUE "
2. Назвати пројекат "MPP NSP"
3. Направити "Billing Account" са потребним информацијама уколико не постоји
Када се заврши са регистрацијом појавиће се порука "You are all set!" и испод ће бити кључ који треба
копирати у поље испод овог текста и кликнути на дугме "Сачувај".
Уколико се појави потреба за променом АПИ кључа, потребно је кликнути на дугме "Ресетуј кључ" и
унети нови, па сачувати поново.
Унет је АПИ кључ у за то намењено поље и сачуван. Овим кораком је омогућено коришћење мапе и
аутоматско учитавање километраже за руте путовања за налоге упућеника на службена путовања.

Креиран је нови налог за службени пут, унета је рута путовања, кликом на број километара, аутоматски ће
бити уписан број пређених километара.
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У картици Рута путовања позиционирањем на поље врста превоза и кликом на тастер Ф6 на екрану ће
се приказати Google мапа,са избором полазне и крајње дестинације и одабиром врсте превоза.
Избором руте путовања и врсте превоза добија се комплетна информацију о километражи, раздаљини и
времену потребном за пут.
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1.6 Извештаји
У овиру модула Налог за Службени пут постоји могућност генерисања извештаја по лицима.

1.6.1 Извештај по лицима
Кликом на Извештај → Извештај по лицима, отвара се форма извештаја.

За потребе извештавања по лицима имамо 3 параметра на основу којих се врши извештавање:
1. Основни параметри- где је извештавање по запосленом, временском интервалу, статусу и по типу
налога
2. Додатни параметри - по месту, броју дана, износу дневнице, укупном износу
3. Параметри штампе - извештај групише налоге по запосленом, извештај групише налоге по врсти
налога ( по службеном путу у земљи и по службено путу у иностранству).
Десним кликом на изабрани налог или налоге може се изабрати нека од понуђених опција:
•
•
•
•

означавање свих редова
брисање свих редова
копирање
одлазак на одређену колону налога (статус, име запосленог, радно место, датум обрачуна,
датум одласка, датум доласка, место, износ дневнице, укупан износ трошкова, износ
аконтације, укупно исплаћено)
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