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C.2 UNOS ULAZNIH PARAMETARA ZA PRIPREMU ISPISA 

Kriterijume za izbor podataka određujemo u prozoru za Unos ulaznih 

parametara za pripremu ispisa. 

C.2.1 Izveštaji F-US-01 i F-US-02 

Kod izveštaja F-US-01 i F-US-02 možemo odrediti vrednost sledećih 

parametara: 

 "Način nabavke (v)" 

Određujemo način nabavke za koji u izveštaju treba da se uvažavaju 

podaci. Podrazumevane vrednosti su a – kupovina i g – kotizacija. 

Podatak je obavezan. 

 "Inventarski broj postoji" 

Određujemo da se u izveštaju uvažavaju samo polja 996/997 koja 

imaju dodeljen inventarski broj. Podrazumevana vrednost je Da. 

 "Datum inventarisanja" 

Upisivanjem datuma inventarisanja možemo odrediti period za koji u 

izveštaju treba da se uvažavaju podaci.  

 "Uneto" 

Upisivanjem datuma nastanka polja 996/997 možemo odrediti period 

za koji u izveštaju treba da se uvažavaju podaci.  

C.2.2 Izveštaji F-US-01 (pretraživač) i F-US-02 

(pretraživač) 

Podatke za pripremu izveštaja F-US-01 (pretraživač) i F-US-02 (pretraživač) 

potražimo i izaberemo u pretraživaču klase Polje 996/997.  

Nakon toga određujemo vrednost sledećih parametara: 

 "Komentar u naslovu" 

Upisujemo dodatni komentar koji se ispisuje u naslovu izveštaja. 

Podatak je obavezan. 

 "Datum rač. (od...do), datum int. rač. (od...do)" 

Određujemo da li u izveštaju treba da se uvažavaju samo cene sa onih 

računa koji su plaćeni u izabranom periodu. Podatak nije obavezan. 
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Period plaćanja računa možemo da odredimo na sledeće načine: 

 iz potpolja 996/9971 
 

Primer: 

1.1.2016-31.1.2016. 

 

 iz potpolja 996/9971 i 996/9977 
 

Primer: 

1.1.2016-31.1.2016,1.1.2016-31.1.2016. 

 

 iz potpolja 996/9977, u ovom slučaju pre unosa perioda moramo 

obavezno da upišemo zarez 
 

Primer: 

,1.1.2016-31.1.2016. 

 

 ako želimo da odredimo samo jedan dan plaćanja računa, unosimo 

datum u obliku od… do: 
 

Primeri: 

5.5.2016-5.5.2016. (iz potpolja 996/997) 

,7.12.2016-7.12.2016. (iz potpolja 996/9977) 
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