
        
          
 
 
 
 
 

 
 

НОВИ ПРОГРАМ САВЕТНИКWEB ЗА ПРИПРЕМУ И САСТАВЉАЊЕ БУЏЕТА 
 

Поштовани, желимо да вам понудимо потпуно нов, а можда и јединствен програм САВЕТНИКWEB за припрему и 
састављање буџета локалне самоуправе за директне и индиректне буџетске кориснике, укључујући и одговарајућу 
обуку корисника.  

 
Краћи опис програма за планирање буџета 
 
За примену новог софтвера није неопходно да корисник има инсталиран и да ради на нашем рачуноводственом 

софтверу Трезор – Саветник, с обзиром да је нови програм САВЕТНИКWEB потпуно независан. 
Нови софтвер САВЕТНИКWEB има следеће опције за све директне и индиректне кориснике, као и за кориснике 

субвенција, донација, дотација и трансфера јединица локалне самоуправе: 
 
1. Додељивање права сваком кориснику буџета ЈЛС;  
2. Прављење базе корисника буџета ЈЛС; 
3. Унос корисника буџета ЈЛС; 
4. Унос лимита за кориснике буџета ЈЛС; 
5. Унос раздела и глава буџета ЈЛС; 
6. Унос програма, програмских активности и пројеката; 
7. Унос апропријација корисника буџета ЈЛС (индиректних корисника и корисника СДДТ); 
8. Аутоматско добијање посебног дела плана расхода буџета ЈЛС, са аутоматским добијањем позиција, 
збиром истих конта на нивоу главе за више корисника (нпр. збир месних заједница), као и на нивоу конта 
(школе); међузбирови на нивоу функције, раздела, главе, програма, програмске активности, пројекта и још 
других погодности; 
9. Праћење и извештавање о учинку програма; 
10. Директан препис одлуке о буџету у рачуноводствени софтвер Трезор – Саветник; 
11. Комплет одлука о буџету која садржи следеће: 

а) рачун прихода и примања, расхода и издатака; 
б) приходи и примања, расходи и издаци утврђени у износима; 
в) план расхода (посебан део); 
г) рекапитулација по програмима, пројектним активностима, пројектима, циљевима и индикаторима; 
д) план прихода; 
ђ) издаци буџета по наменама; 
е) упоредни планови и др. 

 
Софтвер омогућава аутоматско добијање посебног дела плана расхода буџета ЈЛС, са аутоматским добијањем 

позиција, збиром истих конта на нивоу главе за више корисника (нпр. збир месних заједница), као и на нивоу конта 
(школе); међузбирови на нивоу функције, раздела, главе, програма, програмске активности, пројекта и још других 
погодности. Сваком изменом плана у припреми, аутоматски се добија нови план расхода који може да се мења 
неограничени број пута све до коначног усвајања буџета од стране скупштине града или општине. Нови софтвер такође 
омогућава препис плана прихода и расхода у рачуноводствени програм Трезор-Саветник. 

За рад у овом програму нису вам потребне бесконачне табеле у Excelu, као ни бесконачно мењање и 
прерачунавање редоследа позиција и ручно нумерисање. Препустите то да за вас ради програм САВЕТНИКWEB. 
Тврдимо да за припрему буџета за наредну годину скраћујемо време рада  за 80-90%. 

Програм је прилагођен актуелним законима, превасходно Закону о буџетском систему и Правилнику о 
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Једно од oсновних предности овог решења је централни репозиторијум података, што значи да нема потребе 
за уносом једног податка на више места зато што постоји аутоматска веза свих корисника програма. На пример: одмах 
након уноса података од стране корисника, унети подаци постају видљиви надређеним корисницима и могу се 
штампати.  

 
Хардверски и софтверски захтеви 
 
Предвиђено је да се програму приступа преко Интернета како би корисници могли да га користе са било које 

локације. Зато је битно напоменути да зависно од потреба, програм може да се инсталира тако да се користи или 



преко Интернета или у локалној мрежи. У наставку су објашњени хардверски и софтверски захтеви за опције 
приступа. 

 
Програм инсталиран на сопственом серверу 
Рачунар на ком се налази програм (сервер) се налази у локалној мрежи.  
 
Препоручена потребна опрема: 
 1 рачунар на ком ће се налазити програм и база података (сервер) 

o Quad core 
o 8GB RAM 
o 100GB слободног простора на диску 
o Мрежна картица 100Mbps 
o Оперативни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 

По жељи, рачунар може да буде виртуелизован, уз обавезно ексклузивно додељивање ресурса овом 
виртуелном рачунару 

Рачунар на ком се налази програм и база података (сервер) је потребно да буде повезан са осталим 
рачунарима мрежом пропусне моћи 3Mbps download и 10Mbps upload. 

Рачунари са којих се приступа програму је потребно да буду повезани са рачунаром на ком се налази 
програм, мрежом пропусне моћи 3Mbps download и 1Mbps upload.  

Наведеном опремом се гарантује рад за 200 корисника са истовременим приступом до 50 корисника. 
Програм може да ради и са слабијом опремом од наведене, уз евентуална повремена успорења. 

Уколико ће се програму приступати преко Интернета, за рачунар на ком се налази програм и база података 
(сервер) је потребно обезбедити: 

 јавну доступност сервера, односно јавну IP адресу; програму ће се приступати преко јавне адресе; 
 уколико је потребно да се програму приступи и преко URL адресе (попут www.mojbudzet.rs) потребно је 

обезбедити адекватан домен; 
 SSL сертификат издат од стране адекватног сертификационог тела којих има више у свету. У питању је 

сертификат који омогућава сигурну комуникацију између сервера и клијентских радних станица. У случају 
да се користи обезбеђена мрежа недоступна јавности, сертификат није нужно неопходан. 

 
Напомена: Могуће је искористити постојеће лиценце за оперативни систем. Такође, није неопходно да се 

набави нова опрема, већ може да се искористити постојећи хардвер који одговара наведеним карактеристикама. 

Backup локацију за базу обезбеђује купац. 
 
Техничке карактеристике 
 
Дизајн интерфејса према кориснику ће омогућити лако коришћење програма и брз унос података. При уносу 

ће постојати логичке контроле да би се смањила могућност грешки. 
Сви подаци ће се налазити на централном рачунару, тако да при уносу нема редуданције података, а то значи 

да je једанпут унет податак тренутно видљив и доступан свим корисницима којима је податак намењен. Додатно, 
пошто је решење засновано на web технологијама, не постоји потреба за инсталацијом програма на рачунару сваког 
корисника појединачно. Ово чини инсталацију, одржавање и постављање нових верзија лаким. 

Програм је пројектован за вишекориснички рад и истовремен приступ подацима од стране више корисника. 
На нивоу корисника постоје два нивоа заштите. Први ниво је дефинисање права приступа модулима. Други 

ниво је дефинисање права на покретање одређених опција у менијима. 
 
Гаранција 

 
Гарантни рок за програм је 12 месеци од дана завршетка испоруке програма, а подразумева бесплатно 

одржавање програма, као и прилагођавање евентуалним законским променама. То значи да ће током овог периода 
све неправилности у раду програма које корисник пријави бити отклоњене без надокнаде. Такође, уколико буде 
законских измена током овог периода које захтевају измену програма, програм ће бити прилагођен закону без 
надокнаде. По истеку гарантног рока постоје два начина даље сарадње: 

а) потписивање посебног уговора о паушалном одржавању програма које би се месечно обрачунавало, а 
износило би договорени проценат од укупне цене програма у еврима. 

б) интервенција по потреби и вашем позиву која би била наплаћена по тренутно важећем ценовнику.  

          
                                                           Миомир Радовић 

                                                                                                                    


