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PANTHEON - Сметководство во финансии – 
Основи 
Теми: 

Финансии >> 4 школски часа 

Препорачано знаење: Учесниците во работилницата треба да имаат предзнаење од 

основите на PANTHEON и основите на сметководството. 

Содржина: 

1. Контен план, подесувања во контен план, прилагодување на системот 

2. Подесувања на автоматски книжење 

3. Автоматско и рачно книжење 

4. Рачно книжење 

5. Контрола на автоматски книжења 

6. Поставување на вид на документ во главната книга 

7. Примери во преглед на книжења 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

PANTHEON АКАДЕМИЈА| PANTHEON – Сметководство во финансии  
 2 
 

1. ПОГЛАВЈЕ |  

Контен план, подесувања во контен план, прилагодување 
на системот  

 пример за внесување, исправка или бришење на ново конто со опис на поставките 

 прилагодување на контниот план за информативни потреби 

 увоз на контен план за д.о.о , спд , итн 

 

2. ПОГЛАВЈЕ |  

Подесувања на автоматски книжење  

 од модулот Материјално (излезни ф-ри,влезни ф-ри,раскнижување на стока), 

 од модулот Финансии (амортизација,паритетни разлики,курсни разлики), 

 од модулот Кадри (Пресметка на плата,патни налози), 

 Подесувања на конта во шифрарник на видови на документи, иденти, степени на 

амортизација, видови на заработка, видови на работа итн., 

 поставувања за нови видови документи за книжење (книжење изводи…). 

 

3. ПОГЛАВЈЕ |  

Автоматско и рачно книжење   

 Примени и издадени фактури, 

 Благајна, 

 Патни налози, 

 Раскнижување на стоки 

 

4. ПОГЛАВЈЕ |  

Рачно книжење  

 Отворена состојба, 

 извештаи за банките, 

 Налог 

 
5. ПОГЛАВЈЕ |  

Контрола на автоматски книжења 

 Неизрамнети налози, 

 Контрола на автоматски книжења (некнижени докуемнти,контрола на разлика мечу 

материјално и финансово), 

 Контрола на ПОС заклучоци 
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6. ПОГЛАВЈЕ |  

Поставување на вид на документ во главната книга  

 Преглед на пре-дефинирани типови документи, 

 Поставување задолжително израмнување на записи во дневникот, 

 подесувања за сметководствен внес на примени и издадени документи. 

 

7. ПОГЛАВЈЕ |  

Примери во преглед на книжења 

Примери во преглед на книжења  

На практичен пример, ќе го разгледаме процесот на книговодство со документи или 

преку автоматско книжење (издадени и примени фактури, каси, патни налози, 

плати, итн.). 
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