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PANTHEON – Плати- основни подесувања 

Содржина: 

Кадри,плати  >> 4 часа 

Препорачано предзнаење: Потребно е предзнаење на основи на PANTHEON и основи за 

кадрово работење. 

Содржина– Кадри/плати: 

1. Внес на вработени во персонална мапа 

2. Подесување во Администраторска конзола 

3. Подесување на општини и придонеси 

4. Поврзани шифрарници 

5. Подготовка за плата 

6. Платен список 

7. МПИН извоз 

8. Автоматско книжење на плата 

9. Грешки, известувања поврзани со подготовка и креирање на плата 

10. Исписи 

 

  



 

PANTHEON АКАДЕМИЈА | PANTHEON – Плати – основни подесувања 
 
 2 
 

1. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Внес на вработени во персонална мапа  

Внес на вработени во персонална мапа; 

• Основни податоци (Име и презиме,адреса,матичен број на вработениот, општина). 

• Работна книшка (датум на вработување во претпријатието). 

• Податоци за членови на семејството 

• Податоци за странци (дозволи). 

• Работно место, вработување по колективен или индивидуален договор, параметри 

за пресметка на плата 

• Полиња по желба: 

o Внес на бруто плата,  

• Видови сметки 

• Внес на сметка каде што треба да се изврши плаќањето 

• Внес на кредити и останати одбитоци 

 

2. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Внес на податоци во Администраторска конзола 

Внес на податоци во администраторска конзола; 

 Подесувања во администраторска конзола 

 Подесувања во шифрарник на видови документи. 

 

3. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Подесување на општини и придонеси 

Во шифрарник на партнери, во општина внес на придонеси.  

4. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Поврзани шифрарници  

Преглед на сите шифраници кои се поврзани со пресметка на плата. 

5 ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Подготовка на плата 

Внес на податоци за просечни плати, минимални плата, фонд на часеци за тековен месец. 
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6. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Платен список 

Преглед на рекапитулации на вработени и платен список. 

 

7. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

МПИН извоз 

Креирање на txt. Фајл за увоз во МПИН клиентски софтвер. 

 

8. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Автоматско книжење на плата 

Можност за автоматско книжење на плата. 

 

9. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Грешки, известувања поврзани со подготовка и 
креирање на плата 

Проверка на сите грешки, предурпедувања и известувања што се поврзани со подготовка и 

креирање на плата. 

 

10. ПОГЛАВЈЕ | Плати - основи 

Исписи 

Преглед на исписи од пресметка на плата: 

• испис на придонеси по пресметка, 

• платни листи за вработени, 

• рекапитулации… 

• инт.. 
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