
VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE KOJI PRODAJU IZMEĐU OSTALOG MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE 

 

Poštovani, 

 

Od danas 20.08.2015. stupa novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, kojim se ukida povratna 

naknada od pola kune na ambalažu za mlijeko i mliječne proizvode, dok povratna naknada na ostala 

pića i napitke ostaje. 

U nastavku slijede upute kako u programu primjeniti ovu izmjenu. 

1. Potrebno je otvoriti novi tarifni broj za mlijeko i mliječne prozvode kojem ćete dodijeliti pdv 
25% bez povratne naknade. Otvarate ga na  slijedeći način: 

Šifrarnici/Porezi 

 

 

1. korak 

 

 

 

 

 

 

2. Korak 

                  

 

 

U gornjoj tabeli poreza klikinite na zadnji tarifni broj i strelicom put dolje ( na 
tastaturi) otvorite novi red i upišite slijedeći tarifni broj  sa željenim opisom. 

U ovom primjeru to je tarifni broj 10. Program će u tom trenutku u donjem dijelu 
tablice otvoriti onoliko redova koliko imaju prethodno otvoreni tarifni brojevi. 

Potom pogledajte koji ste tarifni broj koristili za artikle koji su imali povratnu 
naknadu, te ono što ste je upisano u polje PDV i u polje POV. NAKNADA po 

redovima upišite na novootvoreni tarifni broj. Nakon toga se pozicionirajte na zadnji 
red i strelicom dolje ( na tastaturi) otvorite novi red i u polje PDV upišite 25%.  U 

polje Pov. Nak. prihvatite 0 i datum promjene 20.08.2015. (sistemski datum). 

Tipkom ESC snimate promjenu. 



3. Korak 

Novootvoreni tarifni broj u šifrarnku artikala pridružite mlijeku i mliječnim prozvodima na 
slijedeći način: 

Šifranti /Artikli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najednostavnije Vam je da izdvojite artikle koji imaju tarifni broj s 0,5 lipa prolazne stavke, 

te se pozicionirate na mlijeko i mliječne proizvode i s tipkom F12 umjesto postojećeg 
tarifnog broja upište novi tarifni broj. 

Na ovom primjeru je to 10 umjesto 3 



                           

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Prodajna cijena mlijeku i mliječnim proizvodima je na zalihama bila umanjena za 0,5 lipa 

prolazne stavke. Program je na računu dodavao 0,5 lipa prolazne stavke, te će cijena na računu 
navedenim artiklima sada biti umanjena za 0,5 lipa.  

 

Ovdje mijenjate tarifni broj 


