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2.6 BRISANJE ZAHTEVA ZA MP  

Zahtev za MP možemo da brišemo iz baze podataka dok ne pripremimo 
narudžbinu za dobavljača. Zahtev za MP možemo da izbrišemo i onda ako pre 
toga izbrišemo narudžbinu koju smo inače već pripremili, ali je još nismo 
ispostavili i poslali (v. pogl. 3.3). Možemo da izbrišemo pojedini zahtev za MP 
ili više zahteva za MP istovremeno.  

 

Zahtev za MP nije primljena COBISS3/MP-narudžbina ili COBISS/OPAC-
narudžbina. Narudžbinu još nismo pripremili (zahtev za MP ima status 
evidentirano, određena građa ili određen dobavljač). 

 

1. U klasi Zahtev za MP potražimo i izaberemo zahtev za MP. U radnom  
prostoru možemo da izaberemo više zahteva za MP istovremeno. 

2. Izaberemo metodu Objekt / Izbriši.  
 

Nakon brisanja zahteva za MP s najvišim zauzetim brojem, ili više zahteva 
istovremeno od poslednjeg dalje, numerator dokumenata se kod "Narudžbina" 
postavi na broj pod kojim je u bazi podataka evidentiran poslednji zahtev za 
MP (zahtev s trenutno najvišim brojem), a ne na poslednji zauzeti broj pre 
prvog nezauzetog broja. Ako je pre brisanja jednog ili više zahteva za MP 
numerator dokumenata bio postavljen na poslednji zauzeti broj, pre prvog 
nezauzetog i ne na poslednji zauzeti broj, numerator nakon brisanja ostaje 
nepromenjen.  

 

Primer:  

U klasi Zahtev za MP je pohranjen zahtev s najvišim brojem 08-00234. 
Numerator dokumenta Narudžbina takođe ima vrednost 08-00234. Broj 
08-00230 je slobodan. Ako istovremeno izbrišemo zahteve s brojevima 
08-00234, 08-00233 i 08-00232, numerator dokumenta Narudžbina se, nakon 
brisanja, postavi na poslednji zauzeti broj, tj. broj 08-00231. Ako smo pre 
brisanja spomenutih zahteva, numerator dokumenta Narudžbina sami postavili 
na broj 08-00229 (jer je broj 08-00230 nezauzet), numerator nakon brisanja 
ostaje nepromenjen – njegova vrednost je 08-00229. 

 
Brisanjem se menjaju vrednosti na numeratorima građe kod naručioca: ukupan 
broj svih njegovih zahteva za MP se smanjuje, a smanjuje se i broj jedinica za 
naručivanje ako su kod izbrisanog zahteva za MP bili upisani podaci o građi. 

Zahtev za MP istovremeno se briše i iz spiska svih otvorenih zahteva za MP 
kod naručioca i – ako smo kod zahteva za MP već odredili dobavljača – kod 
partnera koji se pojavljuje kao dobavljač građe.  
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