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Сажетак: Рачуноводствени информациони системи се деле на традиционалне 
који се заснивају на употреби рачунара, али где је база података разуђена по 
одељењима и на интегрисане пословне апликације (ERP - Enterprise resource 
planning) где свако одељење има могућност приступа подацима који су од значаја 
за обављање послова у том одељењу и свим другим подацима неопходним за 
извршење радних задатака. Ова интегрисана пословна решења повећавају 
пословну ефикасност, омогућавају креирање квалитетних извештаја, као и 
доношење ефикасних пословних одлука. Међутим, како због веома скупе 
имплементације ERP решења и због негативних ефеката у смислу опадања радног 
морала и великих отпора у имплементацији, ова решења су у веома скромном 
проценту (9,9%) заступљена у предузећима у Србији. Циљ овог рада је да укаже 
на проблеме и изазове у имплементацији ERP решења, али и да укаже на њихову 
високу пословну ефикасност једном када су адекватно имплементирана у 
компанијама. 
Кључне речи:  рачуноводствени информациони системи, ERP, имплементација 
ERP решења 
 
Abstract: Accounting information system can be divided into traditional system based 
on computers with the database allocated among divisions and integrated business 
application (ERP- Enterprise Resource Planning) where all divisions have access to the 
data needed to successfully complete their basic functions. Integrated business solutions 
increase business efficiency, encourage preparation of reports of a high quality and 
increase efficiency of decision making processes. However, not only that these ERP 
models and their implementation is not cost effective they also decrease employee moral 
because ERP solutions are seen as a method of downsizing. Only 9,9% of Serbian 
enterprises use ERP solutions. The goal of this paper is to point out problems and 
challenges of ERP implementation, but also to focus on its advantages in terms of 
increased efficiency of the business. 
Key words: accounting information system, ERP, implementation of ERP solutions 
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1. УВОД 
 

 Компјутеризовани рачуноводствени софтвер неспорно је 
једно од значајних IT достигнућа који олакшава обраду велике 
количине података у рачуноводству. Компјутеризовани 
рачуноводствени софтвер (computerized  accounting software)  је 
“генерички појам који се користи за обележавања компјутерских 
апликација које су интегрална компонента рачуноводственог 
информационог система предузећа” (Boczko, 2007). Овај софтвер  
омогућава бележење и обраду података из рачуноводства и генерише 
финансијске информације за потребе интерног извештавања 
(менаџерски извештаји) и екстерног извештавања (према захтевима 
професионалне и законске регулативе). Информациони систем 
представља спону између извршног и управљачког система са 
задатком да обезбеди тачне и правовремене информације. 
(Кнежевић, Тепавац, Станковић, 2012) 
 Рачуноводствени софтвер може бити  интерно генерисани 
производ, односно производ који је развила сама фирма и често се 
називају “in house” софтвери. Предност ових софтвера је што 
одговарају у потпуности захтевима и потребама саме организације 
која их је развила. Остали начин прибављања софтвера су куповином 
од треће стране, односно од IТ фирме која развија рачуноводствене 
софтвере (на пример Pantheon, Blue Soft, итд.) или куповином од IT 
фирме која развија софтвер уз прилагођавања која се врше према 
самој организацији купцa. Последња два решења прибављања 
софтвера имају своје предности у томе што се не ангажује време и 
напор домаћих стручњака за развој софтвера већ се ресурси 
организације усмеравају на пословне активности за које је 
регистрована. Негативна страна су високи трошкови, као и стална 
потреба за надоградњом апликација према захтевима пословања 
предузећа што може бити веома скупо, а пословање чинити 
неефикасним. Такође се повећава зависност предузећа од IT фирме 
која је развила софтвер. Због тога је важно да приликом разматрања 
одлуке о прибављању софтвера од трећих лица, организација оцени 
да ли је разматрано решење адаптибилно, флексибилно и 
комплексно, као и да ли софтверска фирма уз продају софтвера 
обезбеђује и додатне накнадне  услуге. 
 Рачуноводствени софтвери данас се састоје од модуларних 
решења која задовољавају само одређене потребе за обрадом 
информација из различитих трансакција (модул продаје, модул 
набавке, модул материјалног књиговодства) или интегрисана  
вишемодуларна решења. 
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 У пракси се данас често користе и интегрисане пословне 
апликације односно ERP (Enterprise resource planning) решења. 
Предузећа се опредељују за оваква решења како би на једном месту 
имала интегрисане финансијско рачуноводствене модуле са 
управљачко рачуноводственим модулима, који менаџерима служе за 
доношење пословних одлука.  
 С обзиром да је предмет излагања ERP и његова улога у 
рачуноводству,  чланак је структурисан на следећи начин: први део 
представља преглед основне структуре ERP решења  и  однос према 
традиционалним софтверима у овој области, затим се у другом делу 
разматрају глобална ERP решења, а у трећем делу приказани су 
основни изазови у импементацији ERP решења. У последњем делу 
рада разматрају се изазови и могућности примене ERP решења у 
предузећима у нашој земљи. 
 

2. ОДНОС ТРАДИЦИОНАЛНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ 
ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА  У РАЧУНОВОДСТВУ 

 
Интегрисано пословно решење (ERP) је менаџмент 

информациони систем који има за циљ интеграцију и аутоматизацију 
пословних процеса и пословних активности и праксе у једном 
предузећу. Такве праксе и активности укључују производњу, 
логистику, управљање залихама, продају и дистрибуцију, финансије 
и рачуноводство. Gartner Group2 је прва дала назив ERP овим 
решењима и овај назив се до данас користи у стручној литератури и 
пословној пракси. 

ERP су веома скупа решења која се користе да се управља и 
контролише различитим пословним активностима, па су често и  
интегрални део система ланца вредности у компанији. Основни циљ 
овог интегрисаног решења је да помогне да се оскудни ресурси у 
компанијама троше на адекватан начин и да се оствари како уштеда 
у трошковима, тако и да се подигне ниво пословне ефикасности са 
мултифункционалном базом података и корисничким интефејсом. У 
пракси је међутим, ERP лабаво интегрисан систем међусобно 
повезаних база података и корисничких интерфејса са одговарајућим 
протоколом приступа подацима и рада на истима. ERP омогућава 
логичко повезивање информација функционалних целина, чиме се 
пружа јаснија слика трошења ресурса и стварања вредности у 
предузећу. (Трајковић, Милосављевић, 2012) 

                                                           
2
 Gartner Group је светски познат лидер у области IT саветовања и истраживања. 
Више о томе видети преко сајта: www.gartner.com  



Горанка Кнежевић, Владан Павловић, Љубиша Милачић 

 Економски погледи, ISSN 1450-7951 110

Пре појаве интегрисаних решења, развијани су индивидуални 
модули, који су задовољавали пословне потребе једног одељења и 
који нису били међусобно повезани, као што је то случај са ERP-ом. 
У традиционалним системима базе података су биле међусобно 
независне и “власништво” оне апликације која је инсталирана у том 
одељењу.  На овај начин се повећавала количина истих података која 
се евидентирала у различитим одељењима. Ово се може приказати 
на следећем примеру. Ако купац испостави поруџбину за одређен 
производ, у традиционалном систему обраде података, ова 
поруџбина у папирном облику иде по различитим одељењима где се 
сваки пут уноси у различиту базу података, те различите апликације 
по одељењима обрађују ове податке, повећавајући тако ризик од 
грешке приликом уноса. Током тог „путовања“ поруџбине, често се 
дешава да је статус поруџбине потпуно непознат. Такође, одељење 
продаје нема информацију да ли је производ испоручен купцу, па се 
купац усмерава да зове одељење производње. У одељењу 
производње проблем може настати са испоруком материјала из којег 
се прави производ по поруџбини купца и тако цео процес иде даље. 
Већ из самог примера постаје јасно да ефикасност одвијања 
пословних процеса подразумева да се одређени подаци из базе 
података деле између одељења и да неке базе података морају бити 
међусобно повезане (релационе базе података), тако да више 
корисника има приступ. У том смислу развој ERP решења 
представља револуционарно откриће које је омогућило ефикасну 
пословну комуникацију између одељења.  
 

Слика 1.: Традиционални информациони систем 
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Извор: Hall (2011): Accounting Information System, Cengage Publishing, стр. 491. 
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 Постоје два основна типа ERP решења (Hall, 2011): 
• базичне пословне апликације (core application) које 

обухватају набавку, продају и дистрибуцију, пословно 
планирање, производно планирање и логистику; и  

• апликације пословне анализе (business analysis application) 
које обухватају планирање продаје и планирање производње. 

 За разлику од система заснованим на традиционалном 
решењу, у систему заснованом на итегрисаном решењу, унос 
поруџбине врши се само једном у систем у служби продаје након 
пријема поруџбине, након чега је поруџбина видљива свим 
одељењима која су за њено извршење задужена. Следећа слика 
приказује изглед једног пословно интегрисаног решења (ERP). 
 

Слика 2.:  ERP решење 
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Извор: Hall (2011): Accounting Information System, Cengage Publishing, стр. 491. 

 
На претходној слици може се уочити да је база података (data 

warehouse) заједничка за сва одељења и да јој независно приступају 
различите апликације. Примена ERP решења захтева и нову 
технологију складиштења података. Да би помогли корисницима да 
се изборе са сложеним изазовима везаним за пословну 
интелигенцију и складиштење података, компаније SAP и HP су 
успоставили сарадњу кроз коју ће две компаније интегрисати 
решење SAP NetWeaver® Business Warehouse и платформу HP 
Neoview за складиштење података намењену великим пословним 
системима (Трајковић, Милосављевић, 2011) Појава заједничке базе 
података наметнуло и нове изазове у вези обезбеђивања њихове 
сигурности (Видети опширније у: Трајковић, Милосављевић, 2013) 
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 Глобално складиште података служи за брзу претрагу података, 
чији су подаци нормално извучени из операционе базе података. Сва 
софтверска решења коришћена у традиционалним апликацијама или 
ERP апликацијама се могу поделити на: 

• финансијско рачуноводственe софтверe (апликације) и 
• менаџерскe софтверe (апликације). 

 Финансијско рачуноводствени софтвери се састојe из 
следећих модула: (Boczko, 2007) 

• продаја 
• набавка  
• главна књига 
• стална средства 
• залихе 
• готовина 
• зараде  и кадрови. 

 
Софтвери који су орјентисани према захтевима менаџера су:  

• софтвер за обрачун трошкова; 
• софтвер за састављање буџета; 
• софтвер за планирање утрошка ресурса (на пример, JIT just 

in time); 
• софтвери за управљање производњом (CAD – computer 

aided design, CAM - computer aided manufacturing и CIM - 
computer integrated manufacturing); 

• софтвери за планирање ресурса у организацији; и  
• реинжењеринг пословних процеса. (Boczko, 2007) 

 
Већина софтверских кућа данас има оба решења интегрисана 

у један систем, који у суштини представља интегрисани 
рачуноводствени и менаџерски софтвер као једно решење или један 
пакет. Употреба модула код ERP решења је различита. У следећој 
табели приказани су најчешће коришћени ERP модули: 
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Табела 1.: Процентуални степен коришћења модула у ERP 
решењима у предузећима производне орјентације 

Модул 
Проценат коришћења од стране 
лидера у производној индустрији 

Добављачи 90% 
Главна књига 90% 
Набавка 87% 
Контрола залиха 83% 
Купци 80% 
Управљање сталним средствима 70% 
Планирање производње 57% 

Извор: Aberdeen Group Report, 2014, str. 5 
 
Претходна табела приказује да је највећи степен коришћења 

модула “Добављачи” у пословној пракси компанија (90%), након 
тога следи модул “Главна књига” (90%) и модул “Набавка” (87%). 
Најслабије коришћен модул је Планирање производње” око 57%. 
 

3. ERP РЕШЕЊА НА ГЛОБАЛНОМ ТРЖИШТУ 
 
Тржиште ERP решења је веома развијено у свету и на њему 

доминирају три глобалне компаније: SAP, Oracle и Microsoft. Ово 
тржиште и активности на њему се мере износом од преко 40 
милијарди US долара. 

SAP (System Application and Products) је највећа софтверска 
компанија на свету мерено приходима по продатим ERP решењима 
са преко 10 милиона корисника, 30.000 инсталација SAP решења и 
преко 1.000 партнера. SAP R/3 је пословно решење које интегрише 
све области пословања једне компаније. Ознака R/3 означава софтвер 
треће генерације. Овај софтвер ради на технологији клијент-сервер и 
релационим базама података. Програмски језик који се користи за 
поменута SAP решења је ABAP.  SAP је развио преко 25 различитих 
модула прилагођених посебним делатностима. 

Према учешћу на тржишту (видети слику 3) највеће учешће 
има SAP ERP решење од 24%, затим следе Oracle 12%, Saga 6%, 
Microsoft 5%, IBM и остала решења 37%. 
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Слика 3.: Тржишно учешће ERP решења различитих добављача 
у 2013.г. 

 
Извор: Columbus, L., Gartner's ERP Market Share Update Shows The Future Of Cloud 

ERP Is Now, Forbes, May 12, 2014 
 
Модули у оквиру ERP решења немају истоветне називе.  SAP 

има модул Управљачко рачуноводство или Controlling модул, што 
још једном говори зашто се ова компанија сврстава у једну од 
највећих IT компанија у свету по броју продатих и имплементираних 
SAP решења. 
 Највећа очекивања од ERP решења од стране њихових 
корисника су следећа: 

• да имају модуларан дизајн и да ти модули прате пословне 
процесе у једној компанији, као и да буду стандардизовани; 

• да користе централизован систем обраде података (DBMS -
Data based management system); 

• да модули буду међу собом интегрисани како би се несметано 
одвијала размена података између различитих одељења; 

• да систем буде флексибилан и адаптилан конкретном 
предузећу и његовим потребама; 

• модули у реалном времену са online обрадом података; и  
• да су интернет оријентисани. 
На бази претходних критеријума, корисници се одлучују за 

одговарајуће ERP добављаче и консултанте. Један од највећих јазова 
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у очекивањима корисника од ERP решења је управо захтев да се ERP 
прилагоди пословном процесу саме компаније купца, што најчешће 
није случај. 

 Ragowsky и Somers (2002) наводе да се имплементацијом ERP 
решења, трошкови залиха могу у просеку смањити за 25 до 30%, а 
трошкови материјала за око 15%. Pisello (2003) наводи да период 
повраћаја инвестиције у пројекат имплементације ERP износи 
између 2 и 6 година, док се стопе приноса крећу између 100 и  400%, 
те с тога и наводе да пројекти имплементације ERP решења спадају 
међу најисплативије пројекте. Tian и Xu (2015) наводе да највећи 
број IT апликација, а посебно ERP системи могу помоћи у смањењу 
ризика којем је предузеће изложено. 

 С друге стране, увођење ERP изискује високе трошкове. 
Davenport (1998) наводи да имплементациони буџет предузећа 
средње величине износи око 20 милиона $, док је буџет за 
мултинационалне компаније и до 500 милиона $. (Према: Caldas, 
Woolf, 1998) Треба истаћи и да се бројне имплементације ERP 
оцењују неуспешним будући да нису остварени постављени циљеви 
(Umble, Haft, Umble, 2003). Al-Mashari, Al-Mudimigh и Zairi (2003) 
истичу да се не могу искористи све предности ERP решења уколико 
није постигнута усаглашеност техничких и организационих 
аспеката.  Caldas и Woolf (1998) сматрају да три врсте фактора утичу 
на имплементацију ERP решења. То су суштински фактори, 
политички и институционални фактори. Суштински фактори су они 
због чијег утицаја интегративна софтверска решења морају бити 
примењена (интегрисан приступ подацима и базе података, 
константни притисак на смањење трошкова и повећање 
ефикасности, модел менаџмента процесима), док су политики 
фактори утицаји интересних група у фирми (на пример врховни 
менаџмери и менаџери одељења у инсталацији ERP решења виде 
шансу за стандардизацијом пословања), а институционални фактори 
су утицаји пословних школа, менаџмент гуруа или значајних имена у 
тој области која промовишу примену ERP решења и подстичу 
компаније да их имплементирају. Према наведеној подели, тражња 
за ERP решењима креирана је под утицајем суштинских фактора, 
који представљају мотивишућу снагу примене решења. 

 Без обзира за које се ERP решење предузеће определи, 
предности увођења су многобројне: (Boczko, 2007) 

• нижи трошкови управљања залихама (снижавање трошкова 
поручивања и манипулације са залихама); 

• нижи трошкови продаје, дистрибуције и транспорта; 
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• флексибилнији производни процеси и редукција у 
трошковима производње; 

• снижени трошкови служби финансија и рачуноводства; 
• виша пословна ефикасност система у целини и мања улагања 

у опрему; 
• ефикаснија производња, координација и планирање, што 

утиче на мањи утрошак времена у производњи и залихама; 
• подизање нивоа корпоративне транспарентности и 

производне ефикасности што омогућава прилагођавање 
производа промењивим захтевима купаца; и  

• повећање тржишног учешћа и профитабилности. 
 Када је реч о ограничењима ових система, као основно се 

намеће то што ова решења запослени виде као начин да се изврши 
рационализација броја запослених (downsizing) те с тога често 
пружају отпор њиховој имплемнентацији. (Leon, A., 2008)  ERP 
решења могу бити веома компликована за имплементацију која може 
да траје дуго, услед чега се постојеће схеме дужности и 
одговорности подешавају на други начин, организација се 
прилагођава софтверу, што додатно проузрокује пад радног морала 
запослених. 

 
4. НЕКИ ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ERP РЕШЕЊА 

 
 Као једно од основних ограничења у примени ERP решења 
наводе се  високи трошкови имплементације. У наставку ће се 
приказати фазе и модели имплементације ERP решења, као и њихови 
кореспондентни трошкови. У пракси се наводе два основна начина 
имплементације ERP решења (Hall, 2011): 

• “big bang” имплементација и  
• фазна имплементација. 
 “Big bang” имплементација је једнократна имплементација 

ERP решења на нивоу организације као целине. Стари системи 
обраде података се напуштају док се подаци  у нови систем уносе од 
стране сваког одељења појединачно. Сви запослени почињу да раде 
са новим системом у тренутку имплементације система, тако да су 
сви запослени истовремено и на обуци. Ово ствара низ проблема у 
имплементацији и често су овакве имплементације ERP решења 
подложне брзом пропадању и напуштању, као и жестоким отпорима 
од стране запослених.  Фазна имплементација ERP решења се услед 
слабости “big bang” приступа јавила као добро алтернативно 
решење. Оваква примена одговара децентрализованим 
организацијама чија одељења не деле исту базу податка, пословне 
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процесе или пословну културу. У току фазне имплементације обично 
се креће са имплементацијом продаје односно модула за продају или 
поруџбине купаца. 

 Трошкови имплементације ERP решења су још један од 
значајних елемената у одабиру ERP решења. Трошкови 
имплементације обухватају хардвер, софтвер, консултантске услуге, 
интерне трошкове запослених на имплементацији, инсталацију, 
унапређење сотвера и одржавање током прве две године 
имплементације. Сматра се да је веома тешко квантификовати 
трошкове имплементације ERP решења. Према једној студији 
случаја (Манојлов, 2013)  имплементациони трошкови у SAP ERP 
пројектима са ASAP методологијом подељени на следећи начин: 

• консалтинг - 36% 
• компанијски рад - 21% 
• трошкови лиценци - 20% 
• трошкови тренинга - 6% и  
• хардверски трошкови - 17%. 
 Применом нове методологије имплементације SAP-а као 

једног од светских најраспрострањенијих интегрисаних решења, 
трошкови консалтинга су значајно смањени. Према конвенционалној 
методологији примене, трошкови консалтинга износили су до 50% 
вредности трошкова увођења пројекта (Манојлов, 2013). 

 SAP је развио једну од најпознатијих методологија  
имплементације ERP решења, а то је АSAP методологија. АSAP је 
стандардизовано решење за фазну имплементацију SAP R/3 решења. 
Ово решење је развијено 1996. г у циљу минимизације трошкова и 
времена приликом имплементације SAP интегрисаног пословног 
решења уводећи јединствену праксу имплементације у групи 
средњих предузећа. (Лутовац, Манојлов, 2012) 

 
Табела 2.: Трошкови имплементације SAP ERP решења – 
стандардизовани vs традиционални модел имплементације 

Фаза Стандардни трошкови ($) АSAP трошкови ($) 
Припрема пројекта $ 50,000 $ 100,000 
“Blueprint” фаза (дизајн) 125,000 50,000 
Фаза реализације 175,000 80,000 
Финална припрема 125,000 125,000 
“Go-live” фаза 25,000 25,000 
Укупно 500,000 380,000 

Извор: Лутовац, Манојлов, 2012, стр. 1846 
 
Процењује се да укупна уштеда имплементације SAP ERP 

решења применом АSAP методологије износи у просеку 120,000 $. 
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Од тога је највећа ушета у “Blueprint” фази чак 75,000 $ и у фази 
реализације 95,000 $. Ово још једном потврђује чињеницу да је 
примена ERP решења тежак и захтеван задатак, али да је примена 
стандардизованих решења најбоља могућа алтернатива. 

 Према истраживању задовољствa менаџера током 
имплементације ERP решења показало се следеће: (IT Cortex: 
Conference Board Survey, 2001): 

• 34% задовољних менаџера; 
• 58% донекле задовољних; 
• 8% незадовољних менаџера;  
• 40% пројеката није испунило постављене пословне циљеве 

током прве године рада (од старта уживо); и 
• трошкови имплементације били су у просеку прекорачени за 

25%. 
 Задовољство менаџера применом ERP решења није на 

високом нивоу будући да преко 1/3 менаџера нису током 
имплементације били задовољни, док је 2/3 изјавило да је донекле 
задовољно применом ERP решења. Оцењује се да су наведени 
резултати поледица недовољно јасних циљева имплементације ERP 
решења, као и неиспуњена очекивања. 

 У пракси се сматра да је највећи проблем у томе што примена 
ERP решења помера целу организацију из њеног постојећег 
лежишта,  па се често каже да се не прилагођава ERP организацији 
већ организација ERP-у, што доводи до незадовољства запослених и 
пада радног морала. Применом стандардизованих модела 
имплементације као што је АSAP омогућено је боље праћење 
извршења пројекта, боља документованост процеса, а тиме и 
последично веће задовољство менаџмента фирме корисника ERP 
решења. 

 
5. ПРИМЕНА ERP РЕШЕЊА У Р. СРБИЈИ 

 
Примена информационо комуникационих технологија у Р. 

Србији није на завидном нивоу иако се број предузећа која користе 
рачунаре и интернет подигао за 100% (Републички завод за 
статистику, 2014), што је охрабрујуће. Када се међутим, анализира 
примена рачунара у контексту сврсисходног коршћења истог ради 
покретања ERP решења, уочава се да највећем броју предузећа у 
Србији тек предстоји имплементација ERP решења. 
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Табела 3.: Примена ERP за размену информација у предузећима 
у Републици Србији у 2014.г. 

Мало 

(10-49)

Средње 

(50-249)

Велико 

(250+)

Централна 

Србија Војводина Београд Укупно

Прерађивачка индустрија 2,8 14,3 64,3 7,8 6,5 14,6 9,1

Снабдевање електричном 

енергијом, гасом, паром и водом; 

Управљање отпадним водама
7,5 24,3 36,6 13,5 25,8 13,2 17,6

Грађевинарство 3,5 7,6 23,6 4,7 2,1 7,4 5,1

Трговина на велико и мало 5,3 39,8 30,8 7,2 6,1 14,3 9,8

саобраћај и складиштење 8 11,7 43,9 8 9,7 13,2 9,9

Услуге смештаја и исхране 10,6 25,6 33,3 4,2 18,7 17,1 13,4

Информисање и комуникације 4,5 50,2 59,1 19,5 8,3 11,9 12,7

Пословање некретнинама; 

Стручне, научне и техничке 

делатности 6 39,6 18,2 13,1 20,5 6,9 10,5

Административе и помоћне 

услужне делатности; Поправке 

компјутера 11,9 25,8 11,4 8,2 23,3 12,2 14,3

5,1 22,8 45,7 8 8,8 12,4 9,9

Предузећа

Величина Регион

                      Укупно

Д
е

л
а

тн
о

с
т

у процентима

 
Извор: Вукмировић, Павловић, Шутић. (2014): Употреба информационо 

комуникационих технологија у Републици Србији у 2014, Републички завод за 
статистику, стр. 113. 

 
Уочава се, да се ERP решења највише користе у делатности 

снабдевања електричном енергијом гасом, паром и водом (17,6%), 
затим у административним и помоћним службама (14,3%) и 
услугама смештаја и исхране (13,4%). ERP решења се слабо користе 
у делатности грађевинарства (5,1%), трговини на велико и мало и 
саобраћају и складиштењу (9,9%). Када то сведемо на просек свих 
делатности онда је ситуација заиста веома неповољна, јер свега 9,9% 
предузећа користи и примењује ERP решења. 

С обзиром на ове чињенице мало има истраживачких радова 
на тему ефикасности примене ERP решења јер предузећа не желе да 
деле ове интерне податке са истраживачима, а и узорак је веома мали 
за доношење статистички валидних закључака.  

Према истраживању Малинића, Тодоровића и Јовановића 
(2012) о примени ERP решења у управљачком рачуноводству у 
домаћој пракси, примена ове нове технологије у рачуноводству 
повећала је радну ефикасност и редуковала време потребно за 
извођење задатака управљачких рачуновођа.  

Често се ефекти примене ERP-а посматрају са аспекта утицаја 
на топ менаџмент компаније, као и могућност креирања 
рачуноводствених извештаја, квалитет извештаја, поузданост 
података, одлучивање и контролу (Гордон, Станковић, 2014). Гордон 
и Станковић (2014) посматрају ERP као модел организационе 
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комуникације и пословања, што са интегрисаном базом података 
овај софтвер сигурно и јесте. 

Са глобализацијом пословања предузећа све већи број 
предузећа у нашој земљи упућен је на примену интегрисаних 
пословних решења како у циљу побољшања ефикасности, тако и у 
циљу опстанка на тржишту. Оно што је неспорна чињеница јесте да 
информациона технологија напредује и да се трошкови 
имплементације смањују, што ће омогућити све већем броју 
компанија да имплементира ERP решења. 

 
6. ЗАКЉУЧАК 

 
Рачуноводствени софтвери данас се састоје од модуларних 

решења која задовољавају само одређене потребе за обрадом 
информација из различитих трансакција (модул продаје, модул 
набавке, модул материјалног књиговодства) или интегрисана 
вишемодуларна решења односно ERP решења. Независно од тога 
које решење примењују циљ ових пројеката је да се обезбеди висока 
ефикасност извршења пословних задатака, књижење пословних 
промена и креирање финансијских и менаџерских извештаја за 
потребе управљања. Тржиште ERP решења је веома развијено у 
свету и на њему доминирају три глобалне компаније: SAP, Oracle и 
Microsoft. SAP R/3 решење је једно од најчешће примењиваних од 
стране великих и средњих компанија у свету. Суочавајући се са 
високим трошковима имплементације, SAP је развио посебан систем 
корака за имплементацију назван АSAP који омогућава значајније 
уштеде. Оцењује се да је због високих трошкова имплементације, а 
посебно консултантских услуга, у нашој земљи свега 9,9% предузећа 
имплементирало ERP решење. За очекивање је, да ће са 
интернационализацијом пословања и укључивањем у светске токове 
кретања роба и капитала, као и са смањивањем трошкова 
имплементације, све већи број предузећа имплементирати ERP 
решења и тиме подићи ниво пословне ефикасности. Од великог 
значаја је разумети реалне домете ERP решења, као и потенцијалне 
проблеме генерисане имплементацијом ERP решења, како би се 
имплементација ових решења обавила на најоптималнији начин. 
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