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Брошура МХПЕРП верзија 1.0 
 

Укратко о производу: 

 

МХПЕРП је софтверски производ предузећа МХП доо из Београда за пословање 

предузећа. Намењен је пре свега малим предузећима до 10 истовремених 

корисника . Покривене су следеће области пословања: 

- Набавка залиха,услуга и основних средстава 

- Продаја из складишта и на мало  

- Путни налози 

- Правдање готовинских рачуна 

- Преноси робе /међускладишни пренос, пренос продавница складиште и 

складиште продавница/ 

- Евиденција промена на пословним рачунима и благајни 

- Обрачун зарада , различитих уговора/о делу,ауторски,закуп,сезонски 

радници,ОДО,превоз/ 

- Обрачун амортизације основних средстава 

- Мање сервисне промене/састављање и растављање/ 

- Специфичне пословне промене /набавни и продајни авансни рачуни/, 

продаја у ресторану 

- Налози за књижење 

 

У оквиру апликације постоји већи број извештаја стандардних као закључни лист, 

картице , синтетике, КУФ,КИФ,ПОПДВ, ИОС,Шанк листа, КЕП књига, лагер 

листе, извештаји о продаји , преглед токова готовине. 

 

О предузећу: 

 

МХП доо је микро предузеће које у основи обавља две делатности а то су израда 

пословних апликација и вођење пословних књига микро и малих предузећа и 

предузетника.  

Велики део фирми којима се воде пословне књиге користи наше софтверско 

решење или комплетно или неки од модула. 

 

Основано је 2008. године. Тренутно има троје запослених. 

Контакт подаци су : 

Општи подаци о фирми: 

МХП доо Београд 

Адреса : Булевар ослобођења 162/45,Вождовац 

Матични број:20423234 

ПИБ:105624659 

Телефон: 062-468-113 и 069-5689-575 

Е-маил : mhpdoo@yahoo.com 

Web: www.mhp.rs 
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Детаљан опис производа 

 

Најлакши начин за детаљан приказ производа је кретање кроз систем менија . 

Хоризонтални мени има изглед као на слици испод 

 
 

Матични подаци 

 

У овом делу су покривени шифарници који се користе у програму као на слици  
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.  

 

 

 

 

Пример једне форме за унос матичних података је форма где се уносе,прегледају 

артикли која изгледа као на слици 
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Као и форма за унос,преглед пословних партнера као на слици 

 

 
 

Оно што је у овом тренутку најинтересантније је процес ЕФИСКАЛИЗАЦИЈЕ и у 

том смислу треба истаћи опције које су у том процесу најзначајније а то су избор 

продаје и рефундације као врста трансакција и врсте рачуна. 

Форме за продају и рефундацију налазе се у менију Промене и то као на слици 
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Слично томе и за избор рефундације бира се врста рачуна 

 
 

Одабиром врсте рачуна, добија се форма за унос  
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На форми се уносе ставке рачуна , артикли се бирају на основу назива , шифре или 

баркода, уносе се количина и попуст и кликне се на дугме Додај. Унетим 

артиклима се може мењати количина и попуст. Након унетих свих ставки може се 

прећи на унос износа различитих врста плаћања као и променити купац , тј. 

изабрати један из шифарника (правно или физичко). Након тога се кликне на дугме 

Сачувај и Књижи. Након тога креће процес контроле комуникације са ЛПФР-ом , 

слање ПИН-а и података са рачуна, добија се одговор да ли је успешно направљен 

рачун а подаци о броју и времену рачуна бележе и виде горе десно испод као на 

слици за један од урађених рачуна  

 

 
За сваки урађени рачун могуће је урадити КОПИЈУ рачуна кликом на дугме 

КОПИЈА. 

 

Процес рефундације је други битан процес у Ефискализацији. 

Избором опције на менију добија се форма као на слици 
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У процесу рефундације се морамо позвати на одређени рачун који желимо 

рефундирати и то радимо најпре клик на Нова промена и избор купца , а затим клик 

на Одабир реф.броја где се појављује форма за избор рачуна који се жели 

рефундирати као на слици. 

 
Након одабира документа који се жели рефундирати бира се одабир плаћања и 

књижи. Након тога је потребно одштампати и копију рефундације да би се купац 

потписао. То се чини кликом на дугме КОПИЈА. 

Детаљније о програму можете видети у Упутству , које је такође могуће преузети 

са сајта www.mhp.rs. 


