
АПЛИКАЦИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
СОСТОЈБА НА ГАРАНЦИИ

Апликацијата за следење на состојба на гаранции, е наменета за евидентирање 
на сите декларации кои задолжуваат или раздолжуваат одредена гаранција со што се 
добива детален увид во зафатеноста на гаранцијата за период. 

Апликацијата овозможува следење на состојбата на повеќе гаранции одеднаш. 
За таа цел потребно е во системот да се евидентираат сите гаранции кои сакаме да ги 
следиме,  нивниот  број  и  износот.  При  тоа  во  декларцијата  која  ја  задолжува 
гаранцијата се наведува точниот број на гаранцијата на која се однесува.
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Податоците  за  декларациите  кои  ја  задолжуваат  гаранцијата,  можат  да  се 
внесат  рачно  или  преку  друг  систем,  автоматски  да  бидат  внесени  во  базата  на 
податоци. 

За автоматско запишување во базата, од главното мени се одбира менито за 
опции и од него делот за параметри. 
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По одбирањето на опцијата се отвора прозорец во кој се запишува интервалот 
во секунди во кој се извршува превземањето на податоците.

Се  одбира  параметарот  „UPTIMER“  и  во  полето  за  вредност  се  внесуваат 
секунди.  Доколку  секундите  се  наместат  на  нула,  освежувањето  на  податоците  се 
одвива мануелно, по потреба, со притискање на копчето „Освежи“ од главното мени.
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Раздолжувањето  на  гаранцијата  се  остварува  со  притискање  на  копчето 
„Раздолжи“,  при  што  се  внесува  датумот  на  кој  се  платени  давачките  за  таа 
декларација, односно датумот на раздолжување на гаранцијата.

4



Со  цел  да  се  олесни  работата  на  корисникот  на  апликацијата,  во  неа  е 
овозможено  генерирање  (печатење)  на  вирмани  за  плаќање  на  давачките  за 
декларациите. При овој процес за секоја од одбраните декларациите (само оние кои 
не се раздолжени) се генерира по еден вирман со што се овозможува деталност во 
плаќањето на давачките на ниво на декларација.

За да се прегледа состојбата на гаранцијата се оди на копчето „Гаранции“ од 
главното мени.
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При тоа се отвора прозорец во кој се прикажани сите заведени декларации. 
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За  да  се  добие  извештај  за  состојбата  на  гаранцијата  се  притиска  копчето 
„Печати“ и се одбира „Евиденција“. По одбирањето се појавува прозорец во кој се 
внесува бројот на гаранцијата за која сакаме да добиеме преглед. 
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По внесувањето на бројот на гаранцијата, потребно е да се внесе периодот за 
кој сакаме да добиеме преглед за состојбата.
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Со тоа се добива аналитички преглед за состојбата на гаранцијата по датум.
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