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добру и потпуну имплементацију е-фактурисања је 
свакако висок квалитет процеса набавке.

Кључне речи: концепт директног процесинга,
аутоматизација, електронско фактурисање, ERP
системи.

УВОД

Електронско пословање све више постаје неопходност у 
данашњим условима пословања, јер његова неблаговремена примена 
значи заостајање и губљење позиције на тржишту. Корпоративно 
електронско банкарство се односи на услуге које банке пружају 
крупним, пословним и корпоративним клијентима. У услугама 
електронског банкарства лежи могућност снижења трошкова 
коришћењем интегрисане електронске обраде података. Због тога ће 
фокус овог рада бити указивање на неопходност и значај интеграције 
информација из предузећа и екстерно.

Предмет истраживања овог рада је идентификација проблема у 
области плаћања и анализа ефеката примене концепта директног 
процесинга (Straight-Trough-Processing или STP), у оквиру филијала 
Rapp Marine Group.

Основни циљ истраживања је приказ практичне примене STP
концепта и сагледавање тренутног степена примене савремених решења 
у овој области у компанијама у Норвешкој и Србији. Циљ истраживања 
је и формирање адекватних смерница за усвајање и примену са сврхом 
повећања укупне ефикасности и економичности Rapp Marine Group.

Хипотезе које се испитују у оквиру овог истраживања су:
Х1: Имплементација STP концепта ће довести до убрзања 

информационих трговинских токова. 
Х2: Имплементација STP концепта ће довести до смањења 

ризика и трошкова пословања и имаће позитивне импликације на 
профит обе компаније у оквиру Rapp Marine Group-е.

STP КОНЦЕПТ – STRAIGHT TROUGH PROCESSING

Као кључни елементи електронске трговине и плаћања, 
електронска размена података (Electronic Data Interchange – EDI) и 
електронски пренос средстава (Electronic Funds Transfer – EFT) су 
имплементирани у различитим формама и пословним функцијама, при 
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САЖЕТАК: Straight Trough Processing је настао као 
одговор на проблеме који долазе до изражаја у условима 
недовољне повезаности информација из трговинских и 
финансијских токова. Примена STP концепта је 
најважнија управо у међународној трговини, због тога 
што су сви недостаци недовољне интегрисаности управо 
у том случају посебно изражени. Међународна трговина 
се у традиционалним условима карактерише бројним 
мануелним активностима, великим бројем посредника и 
документације, мањком документације и великим 
губицима. Стандардизација електронских докумената је
веома битна како би се обезбедио њихов ток између 
партнера у оквиру финансијског ланца снабдевања. Е-
фактурисање је концепт који није могуће сповести 
независно од осталих процеса у компанији, а услов за 
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да отклони негативне ефекте некомпатибилности појединачних 
националних система плаћања, који утичу на конкурентност европске 
привреде. Колико је ово важно за европско финансијско тржиште, може 
се схватити ако се погледа америчко тржиште са јединственом валутом 
и уједначеним системом плаћања, који знатно олакшава пословање и 
који плаћања између савезних држава третира као домаћа плаћања. У 
Европи егзистирају различити инстументи и стандарди, предузећа 
морају да држе различите рачуне за пословање у различитим земљама, 
а самим тим имају и веће провизије и трошкове за прекогранична 
плаћања.

SEPA има за циљ креирање јединствених процедура и 
инфраструктуре за плаћања у евро валути које омогућавају да сва евро 
плаћања буду третирана као домаћа плаћања. Као подршка SEPA 
пројекту Европска комисија је уклонила законске баријере за 
прекограничну интеграцију плаћања кроз имплементацију Директиве о 
услугама плаћања (Payment Services Directive – PSD) у новембру 2009. 
године (Skinner, 2008, стр. 6).

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

Електронско фактурисање – e-invoicing је електронски трансфер 
информација из факуре између пословних партнера (добављача и 
купаца). Е-фактура је суштински део ефикасног финансијског ланца 
снабдевања и она повезује интерне процесе предузећа са системима 
плаћања. Текуће креирање јединствене зоне плаћања за евро (SEPA) 
нуди идеалну основу за успешну европску иницијативу увођења 
електронских фактура које би омогућиле уштеде за компаније које се 
процењују на око 64,5  милијарди евра по години. 4 За електронске 
фактуре је битно да садрже све информације, које садрже фактуре у 
папирном облику.

У оквиру примене е-факура развијен је и рачуноводствени токен 
(симбол), чија је сврха да омогући аутоматско генерисање и снимање 
уноса у рачуноводствене књиге. Ово је веома важан концепт али веома 
тежак за примену, јер вођење књига не подразумева само уношење 
количина, већ рачуновође бирају рачуне на којима се књижи одређена 
ставка и одлучују о начину извештавања и другим опцијама. Стога није 
лако аутоматизовати вођење књига засновано на е-фактури,  која 
углавном садржи 90% информација које су потребне. Осталих 10% 
информација које су неопходне треба да обезбеди увођење 

4  http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
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чему је EFT све више потискивао елементе папирних система плаћања 
у финансијском сектору, а EDI елементе папирних система у трговини. 
EDI је једна од првих технологија која је обезбеђивала тачност и 
правовременост информационог (документационог) тока, који прати 
физички ток робе и представља саставни део саме трансакције. EFT
представља срж електронских плаћања, а његова функција у 
електронској трговини је да обезбеђује размену информација потребних 
за пренос монетарних вредности електронским путем.

Применом ових механизама обезбеђује се само ауторизација за 
пренос средстава са рачуна купца на рачун продавца. Како се плаћања 
врше као компензације или накнаде за пријем роба или услуга, а на бази 
информација из одговарајућих документација, у пракси се проблем 
одвојености ових области дуго појављује као „мртав чвор” у даљем 
унапређивању трговинских процеса. (Вуксановић, 2009, стр. 271)

У индустрији која има STP, системи у свакој фази трговинског 
циклуса, почев од пре трговинске анализе и формирања налога, преко 
усмеравања и извршења, па све до посттрговинског поравнања су  
глатко повезани. (Khanna, 2007, стр. 18)

У циљу превазилажења проблема који су произилазили из 
одвојености трговинских токова и токова плаћања, уводи се концепт 
директног процесинга или STP (Straight-Trough-Processing).  Он се 
базира на идеји да се подаци само једном уносе у одређену базу, и да се 
из ње користе за потребе процесинга свих фаза и од стране различитих 
учесника у процедури електронске трговине. Циљ је да се на бази 
смањивања броја уноса података и аутоматизације омогући додатно 
повећање ефикасности, смањивање грешака и ризика.

STP се може дефинисати и као иницијатива компанија да у свом 
финансијском пословању оптимизују брзину реализације трансакција. 
Ово се постиже могућношћу да информације унете електонским путем 
могу бити трансферисане из једног у други део у оквиру процеса 
електронске трговине и плаћања, без потребе за поновним ручним 
уношењем истих информација у више наврата током читавог следа 
догађаја (извор:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm).

SEPA ПРОЈЕКАТ – SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA

Формирање јединственог система плаћања у евро регији (Single 
Euro Payment Area – SEPA), је пројекат који је важан не само за земље у 
оквиру зоне евра, већ и за остале Европске земље које нису чланице ЕУ,
а користе евро као валуту плаћања у својој земљи. Пројекат има за циљ 
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4  http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
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чему је EFT све више потискивао елементе папирних система плаћања 
у финансијском сектору, а EDI елементе папирних система у трговини. 
EDI је једна од првих технологија која је обезбеђивала тачност и 
правовременост информационог (документационог) тока, који прати 
физички ток робе и представља саставни део саме трансакције. EFT
представља срж електронских плаћања, а његова функција у 
електронској трговини је да обезбеђује размену информација потребних 
за пренос монетарних вредности електронским путем.

Применом ових механизама обезбеђује се само ауторизација за 
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глатко повезани. (Khanna, 2007, стр. 18)
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финансијском пословању оптимизују брзину реализације трансакција. 
Ово се постиже могућношћу да информације унете електонским путем 
могу бити трансферисане из једног у други део у оквиру процеса 
електронске трговине и плаћања, без потребе за поновним ручним 
уношењем истих информација у више наврата током читавог следа 
догађаја (извор:
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SEPA ПРОЈЕКАТ – SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA

Формирање јединственог система плаћања у евро регији (Single 
Euro Payment Area – SEPA), је пројекат који је важан не само за земље у 
оквиру зоне евра, већ и за остале Европске земље које нису чланице ЕУ,
а користе евро као валуту плаћања у својој земљи. Пројекат има за циљ 
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простора за евентуалне исправке. Зато је јасност процедура у овом делу 
веома важна за компанију. 

У компанији  Rapp Hydema свест о важности процедура за е-
плаћања је на вишем нивоу него у Rapp Zastavi. У оквиру ERP система 
Rapp Hydeme постоји списак процедура у електронској форми, како за 
плаћања тако и за друге активности, који доста олакшава обављање 
плаћања и смањује зависност од једне особе у том послу. 

У Rapp Hydemi велики део домаћих плаћања је аутоматизован, 
где се налози не испостављају ручно у банку, него их програм 
аутоматски прослеђује на унапред одређени датум, који зависи од 
валуте плаћања из фактуре. У изводу банке виде се само приливи по 
рачуну, али не и одливи, јер се претпоставља да је на основу 
аутоматски прослеђеног налога, банка уредно извршила плаћање 
добављачу. Само у ситуацији да исплату према добављачу није могуће 
извршити (због недостатка средстава или блокаде добављачевог 
рачуна) банка шаље обавештење Rapp Hydemi. Преглед извршених 
плаћања је свакако могуће проверити услугом е-банкарства, јер је то 
веома важно за анализу cash flow-а и планирање будућих активности. 

У Rapp Zastavi процедуре плаћања не постоје у писаној или 
електронској форми, па су самим тим и ризици грешака и губитака 
већи. Велики део активности плаћања је под контролом једне особе, 
која има велику одговорност, па је и процес реализације налога зависан 
од њеног присуства. Технички предуслови и свест о могућности 
аутоматизације плаћања постоје, али Rapp Zastava још увек не жели на 
тај начин да плаћа рачуне, због недостатка ликвидности, али и због 
чињенице да се велики део обавеза измирује путем компензација које 
захтевају сложеније активности и одговарајуће процедуре.

Процедуре за инострана плаћања

Инострана плаћања су знатно сложенија за процесирање него 
домаћа. Разлози за то су законски прописи који се могу разликовати од 
земље до земље, различите валуте у којима се врши плаћање, обимнија 
документација, већа контрола и мања могућност за стандардизовање и 
аутоматизацију. 

Што се тиче Rapp Hydeme, њихов проблем у иностраним 
плаћањима односи се на тренутну немогућност аутоматизације 
плаћања, услед великог броја рачуна са различитим валутама, па су 
процедуре за ова плаћања сложене и постоји простор за унапређење. 
Код ових плаћања сваку од валута треба повезати са одговарајућим 
рачунима, како се не би десило да се плаћање у еврима изврши са 
рачуна у норвешким крунама и тако направи губитак. На нивоу Rapp 
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рачуноводственог токена, који би садржао рачуноводствене 
информације и чијим би се прослеђивањем у рачуноводствени сектор 
могло аутоматизовати вођење книга. 

Пракса у нордијским земљама је показала да је за предузећа 
битно да прелаз на нови систем не захтева додатне инвестиције, јер се 
фактуре шаљу у банку као фајлови. Конкетно решење се базира на 
употреби XML формата (за сопствене комитенте, друге банке, 
оператере) или штампање за примаоце који нису електронски 
оспособљени. (Nicolas, 2008, str. 9) Такође, многе банке су успешно 
обавиле различите нивое виртуелизације у својој ИТ инфраструктури. 
Комбинација виртуализације и рачунарских мрежа омогућава три 
пословне користи: чини општу ИТ инфраструктуру флексибилнијом и 
једноставнијом, ствара приступ софтверским и хардверским ресурсима 
кроз корисничке интерфејсе без обзира на то где се ови ресурси налазе;  
упошљава  ресурсе који су били недовољно искоришћени. (Heckl, 2007,
стр. 112–124)

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У 
RAPP ZASTAVI И RAPP HYDEMI КАО КОМПАНИЈАМА У 
ОКВИРУ RAPP MARINE GROUP

Процедуре плаћања у оквиру Rapp Marine Group

За електронско пословање процедуре плаћања су још важније 
него у традиционалним условима, јер непоштовање процедура 
приликом плаћања у електронском окружењу може имати за последицу 
изложеност компаније различитим облицима компјутерског криминала 
и ризика. 

Процедуре за домаћа плаћања

Што се тиче домаћих плаћања, компаније Rapp Zastava и Rapp 
Hydema немају великих проблема и обе компаније се прилагођавају 
новим захтевима у погледу електронских плаћања, тј. електронском 
начину комуникације са банком преко услуга е-банкарства. У оквиру 
домаћих плаћања процедурама треба обухватити начине иницирања 
трансакције плаћања, којима се врши давање и прихватање инструкција 
(налога) у односу са банком. У овкиру иницирања најважнија активност 
је аутентификација учесника и ауторизација трансакције плаћања, јер се 
после тих активности врши клиринг и салдирање па више нема 
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и њиме се губи преглед целокупног процеса, као и могућност 
адекватног планирања и остваривања попуста кроз плаћања у року. У 
сектору набавке Rapp Zastave сви испоручиоци се вреднују по 
јединственим критеријумима, али је за уговарање конкретне испоруке, 
неопходно одобрење више инстанце, тј. генералног директора.

ERP систем (Enterprise Resource Planning) је информациони 
систем који пружа компанијама могућност бољег сагледавања 
целокупног пословања као и могућност интеграције и аутоматизације
главних пословних процеса и на тај начин доводи до боље контроле 
пословања, бржег одлучивања и редукције трошкова. Одлична страна 
ERP система је то што он омогућава да се пословне промене и 
активности евидентирају на местима њиховог настанка, па се на тај
начин смањује циркулација папира и време потребно за евидентирање 
пословних активности. У оквиру система је могуће сагледати и реалне 
трошкове производње зато што су сви трошкови линковима повезани за 
радне налоге, тј. за финални производ, па се ти трошкови могу лако 
видети из система.

Разлог зашто је ERP систем добра основа за потпуну примену 
STP концепта је и то што се у њему чувају информације из продајних и 
радних налога, које се касније могу искористити, ако се ради о 
типичном производу. Ово је важно за Rapp Marine Group јер је њихова 
производња појединачна и производња по поруџини, па сачувани 
подаци могу помоћи у предвиђању трошкова и не морају се поново 
уносити ако су делови производа исти као у претходном производном 
процесу. Ово електронско архивирање историјских података, може 
донети предности, уколико би биле формиране заједничке базе 
података за више пословница у оквиру Rapp Marine Group. На тај начин 
би се преносила важна искуства како у сектору производње тако и 
сектору плаћања. У сектору плаћања ERP системи и њихови креатори 
треба да допринесу већем степену стандардизације у односу банака и 
компанија, кроз развој и подршку одговарајућих формата за иницирање 
плаћања и електронско измирење.  

Процес креирања јединствених стандарда и формата који се 
користе не зависи само од Rapp Marine Group, већ од сарадње 
компаније са свим стејкхолдерима. Зато је у циљу боље интеграције 
свих сектора пословања пожељно имати у виду неопходност 
повезивања са партнерима дуж целокупног ланца снабдевања, јер када 
се добије увид у производњу добављача и распоред испоруке, Rapp
група као купац може да користи податке у реалном времену за 
планирање сопствених залиха и производње.
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Zastave исплате према иностранству нису тако честе, јер компанија 
углавном извози. И поред тога што је 70% производње намењено 
извозу, у овој филијали постоји проблем негативних курсних разлика, 
што је последица великих дугова из периода пре преузимања. У Rapp 
Zastavi је присутан проблем код прилива из иностранства, где 
компанија мора након пријема обавештења о приливу, да пошаље 
повратну информацију банци о основу и шифри прилива, па тек онда да 
добије та средства на располагање. 

ИНОВАЦИЈА У СЕКТОРУ НАБАВКЕ И ERP СИСТЕМИ
КАО БАЗА ЗА ПРИМЕНУ STP КОНЦЕПТА

Услов за добру и потпуну имплементацију е-фактурисања је 
свакако висок квалитет процеса набавке, тј. имплементација и 
поруџбенице и фактуре као и електронских докумената и њихово 
одговарајуће повезивање. Због тога почетна тачка у имплементацији е-
фактурисања треба да буде истраживање свих активности почев од 
процеса набавке до процеса плаћања. 

У компанији Rapp Hydema је у оквиру имплементираног ERP 
система на одговарајући начин остварена интеграција информација из 
сектора набавке и сектора плаћања. Кроз овај систем је могуће 
проверити поклапање наручене количине, са оном примљеном у 
магацин, са количином на улазној фактури, као и  поклапање са 
количином која ће бити плаћена добављачу. То се остварује преко броја 
поруџбенице (Purchase Order Number – PO number) који је садржан на 
фактури и поруџбеници у систему, па се могу извршити неопходне 
провере и поређења. Поруџбенице још увек нису потпуно структуиране 
у електронском формату, па се оне најчешће скенирају и као такве 
уносе у систем како би се омогућило њихово касније повезивање са 
записницима о пријему добара и фактурама. Овакав систем је добра 
база за каснију имплементацију е-набавке.  

Сектор набавке у Rapp Zastavi и његове информације нису 
видљиве и расположиве за економски сектор и сектор плаћања за 
одговарајуће провере, јер њихови софтверски системи нису повезани. 
Контрола преклапања уговорених, наручених и испоручених количина 
се углавном обавља кроз поређење папирне документације два сектора, 
која захтева више времена и подложнија је могућим пропустима.
Референт набавке у Rapp Zastavi са магационером утврђује усклађеност 
квалитета набављених производа или услуга за захтевима из уговорне 
документације, а касније је неопходан контакт референта са сектором 
плаћања ради провере цена и услова плаћања. Такво решење је спорије 
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Услови за примену електронског фактурисања у Rapp Zastavi су 
далеко од потребних. Разлог за такво стање у овој филијали Rapp 
Marine Group, не треба тражити само у конкретној компанији, већ и у 
општим условима пословања у Србији. Основни предуслови за 
имплементацију е-фактурисања, као што су законодавна регулатива у 
области фактурисања, примена електронске набавке и одговарајућа 
софтверска решења, још увек нису испуњења. Сходно томе, у Rapp 
Zastavi се могу разматрати опције постепеног уклањања ових препрека 
и припреме за лакши прелазак на нови начин управљања фактурама у 
будућем периоду. Употреба електронског потписа и електронског 
фактурисања је и у личном интересу самих компанија. Овде лични 
интерес треба разликовати од било какве себичности (Prnjat, 2012, str. 
342–343).

Тренутно се у Rapp Zastavi фактуре шаљу и примају поштом. 
Само у ретким случајевима, када су потребне накнадне провере и 
усаглашавање обавеза на основу ИОС-а (Извод отворених ставки), 
копије фактура се шаљу факсом. Овакав начин управљања фактурама у 
наредном кораку захтева ручно прекуцавање основних елемената из 
фактуре у еxcel табелу, која служи као евиденција и контрола фактура 
које се у  папирном облику чувају у регистраторима. Овај систем 
поседује вероватноћу грешака у уносу основних елемената у 
информациони систем, захтева већи простор за архивирање и преузима 
податке у систем на локацијама које нису погодне за касније извршење 
плаћања. 

Ситуација у Rapp Hydemi је знатно другачија и компанија се 
налази на корак од потпуне примене електронског фактурисања. 
Фактуре се у систем увозе као електронски фајлови уколико је 
добављач оспособљен за такво слање, а за оне који шаљу у папирном 
облику, фактуре се скенирају и као такве уносе у систем. Фактуре се из 
софвера који се зове Eye Share, где се оне налазе као скениране или 
ПДФ фајлови, повезују са ERP системом (Microsoft Dynamics Ax) и 
проверавају се фактурисане и стварно примљене количине, како би 
плаћање на основу тих фактура било одговарајуће. То је омогућено 
скенирањем или електронским обликом фактуре и записника о пријему 
добара. Наруџбеница се, такође, налази у систему у електронском
облику, а према њеном броју (PO number) који се такође налази и на 
фактури, ова два документа се повезују у систему, па је могуће 
проверити поклапање нарученог са фактурисаним, као и поштовање 
уговорених цена. 

Све провере које је могуће извршити у систему, осигуравају да 
износи за плаћање одговарају ономе што је реално примљено као 
производ или услуга, затим ономе што је фактурисано и на крају ономе 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ
ФАКТУРИСАЊА

Дигитални потпис и његово потпуније коришћење су 
предуслови за смањење обима папира и потпуније коришћење свих 
облика електронског пословања, као и за редукцију трошкова и 
повећање ефикасности по том основу. Закон о електронском потпису је 
у Србији донет крајем 2004. Мада је Србија једна од последњих држава 
у Европи која је донела тај закон, значајно је што су у овај закон 
уграђена сва нова искуства и препоруке из Европске директиве о 
електронском потпису.  

Пракса пословања компанија у Србији није још увек прихватила 
електронски потпис у потпуности, делом због каснијег доношења 
закона него у другим земљама, а делом и због навика и предрасуда у 
вези са сигурношћу електронског потписивања. У неким компанијама и 
технички предуслови неопходни за практичну примену електронског 
потписивања, још увек нису испуњени.

У компанији Rapp Zastava технички услови за примену нису 
проблем, али се у пословању и даље користи својеручни потпис, јер 
такву врсту потврде прихватају банке, пословни партнери и остале 
институције у држави. Иако на појединим документима постоји 
напомена да је документ правно ваљан и без својеручног потписа, у 
пракси се такви документи не архивирају електронски, него се 
штампају, ручно потписују и чувају у фасциклама. Свест о предностима 
примене електронског потписивања у Rapp Zastavi ипак постоји, али се 
паралелна егзистенција два или више решења јавља и као последица 
привикавања на начин пословања у националном и међународном 
окружењу. 

У компанији Rapp Hydema у Норвешкој, пракса електронског 
потписа је заживела. Овакава ситуација у норвешким компанијама је 
последица веће потребе за електронским каналима пословања, али се и 
у Норвешкој пословна коренсподенција са појединим партнерима врши 
на традиционалан начин уз коришћење својеручног потписа. Још један 
разлог за већу примену електронског потписа у пракси Rapp Hydeme 
јесте и то што су норвешке институције од државног значаја прописале 
обавезу достављања докумената само у електронској форми са 
дигиталним потписом. Пошто су компаније после тога приморане на 
овакав начин комуникације у односу са тим институцијама, оне су 
почеле и међусобно све више да користе електронски потпис. У Србији 
постоје најаве да ће Пореска служба ускоро омогућити слање 
докумената са дигиталним потписом, што је добра вест за Rapp Zastavu 
и остале компаније у Србији.
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Услови за примену електронског фактурисања у Rapp Zastavi су 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ
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Ставке из ових извештаја са истим именом често укључују различите 
делове имовине предузећа, па су код њихове анализе потребна додатна 
тумачења. Баш зато је услуга ICP-а веома корисна за Rapp Marine 
Group, јер се централизовано управља готовином и омогућује већа 
контрола у овој важној области. 

Ризик ликвидности често проузрокује и кредитни ризик када је 
предузеће услед недостатка ликвидних средстава приморано да 
позајмљује под лошим условима,  да непрофитабилно продаје или 
неиспуњава сопствене обавезе. Примарни циљ ICP-а је баш због тога 
смањење ликвидног ризика и ова услуга ће у наредном периоду бити 
веома потребна компанијама с обзиром на економску кризу. ICP у 
суштини значи спајање средстава компаније на један рачун, којим се 
обезбеђује да се потреба за ликвидношћу појединачних повезаних 
предузећа покрије ликвидношћу осталих, који залажу своју ликвидност 
у циљу добијања помоћи код кредитних институција. 

У седишту Rapp Marine Group у Норвешкој се већ увелико 
размишља о коришћењу ове услуге, која би за тако велику компанију 
имале велике предности. Компанија има своје фабрике на свим 
континентима, па као одговарајућу банку за услугу ICP-а види DnB
банку, која има А рејтинг и задовољава потребе Rapp Marine Group. 
Тренутно главне компаније у Норвешкој држе своје рачуне у Nordlands
банци, оне у Великој Британији у Barclay банци, Rapp Zastava у Intesa
банци, а компаније са Америчког континента у Key банци. Циљ је да се 
у будућем периоду омогући њихово спајање на једном рачуну.

Обједињено вођење рачуна на међународном нивоу, поред тога 
што пружа могућности за већу контролу и боље управљање готовином 
на нивоу целе групације, омогућава и редукцију трошкова по основу 
камата, накнада и провизија банака. Трошкови накнада банака се 
смањују кроз елиминисање броја посредничких банака приликом једне 
трансакције плаћања. 

Према тренутном стању у сектору плаћања, када Rapp Hydema 
врши плаћања према географски удаљеним пословним партнерима 
(нпр. у Сингапуру), Nordlands банка та плаћања не реализује директно, 
већ преко посредника (друге банке која средства трансферише 
пословној банци партнера). У условима примене International Cash 
Pooling-а спајањем рачуна код DnB банке омогућава се коришћење 
мреже филијала те банке широм света и у конкретном случају 
процесирање плаћања преко рачуна ове банке (нпр. у Хамбургу) одакле 
би се плаћање извршило директно и уз наплату једне, а не две 
провизије.

С обзиром на то да пословање Rapp Marine Group подразумева 
плаћања у великом броју различитих валута, неопходно је у оквиру 
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што је наручено. Такође, је кроз систем Rapp Hydeme могуће прибавити 
све информације неопходне за плаћање, које је великим делом 
аутоматизовано.

Електронске фактуре нису корисне само за међусобни контакт са 
пословним банкама и другим компанијама, већ би такав начин слања 
фактура имао позитивне ефекте и у односу са шпедитером. У условима 
примене е-фактура извозник/увозник припремљену фактуру шаље свом 
шпедитеру, а шпедитер исту електронски прослеђује царини. Царинска 
служба, по пријему фактуре, прослеђује приспеле податке са стварним 
стањем на роби у тренутку царињења, а по извршеном царињењу, 
издаје царинску декларацију у електронском облику и електронски је 
доставља шпедитеру. Шпедитер враћа фактуру и царинску декларацију 
у електронском облику увознику/извознику. Извозник ће нпр. одмах по 
пријему ових докумената иста проследити својој банци електронским 
путем, чиме ће се испунити услови за наплату средстава у његову 
корист, по основу отвореног акредитива. Банка по пријему е-фактуре и 
царинске декларације контактира банку у иностранству и електронски 
врши размену документације по основу које се врши наплата/исплата. 

УСЛУГА ICP – INTERNATIONAL CASH POOLING

International Cash Pooling је услуга банака која обезбеђује 
ликвидносно изједначавање (покривање ликвидности) у 
транснационалној компанији, стављањем на располагање расположиве 
ликвидности по могућности, уз што мање трошкове за целу групу која 
се састоји из седишта друштва (предузеће мајка) и најмање једног 
предузећа ћерке. Већина типова ICP-а се односи на концентрацију 
средстава на нивоу групе на једном заједничком – мастер рачуну који 
олакшава управљање групном ликвидношћу.

ICP КАО АЛАТ ЗА КОНТРОЛУ ЛИКВИДНОСТИ НА 
НИВОУ КОРПОРАЦИЈЕ

Без обзира што повезана презузећа подносе периодичне 
извештаје својој централи, честа је ситуација да ти извештаји не говоре 
довољно о пословању сваке од компанија, па предузеће мајка увек жели 
да има већу контролу, посебно над употребом готовине. Проблеми
приликом слања извештаја који постоје у оквиру Rapp Marine Group, 
везују се за другачију форму биланса стања, успеха и извештаја о 
токовима готовине Rapp Zastave у односу на норвешку компанију. 
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што је наручено. Такође, је кроз систем Rapp Hydeme могуће прибавити 
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сертификат и обуку запослених). Оваква комуникација би 
смањила и проблем кашњења документације од стране
шпедитера (Билбије), који узрокује кашњења у обрачуну ПДВ-а.

2. Формирање базе процедура за плаћања у Rapp Zastavi. Ово 
решење већ постоји у норвешкој компанији и формирањем ових 
процедура са одговарајућим илустрацијама и објашњењима, 
помогло би запосленима да обаве плаћања, када запослени који 
то иначе ради није у могућности да дође на посао.

3. Скенирање фактура и њихов унос у таквом облику у систем 
како би се лакше повезивале са  сектором продаје, регистром 
добављача и плаћањима на основу њих. Овај поступак би 
представљао припрему за каснију примену е-фактурисања, која 
је једна од главних циљева на нивоу целе групације. То би Rapp 
Zastavi омогућило уштеду времена, смањило грешке приликом 
уноса фактура у систем, олакшало процедуре плаћања по тим 
фактурама, створило могућност за аутоматизацију процеса 
плаћања, смањило потребу за ручном претрагом фактура и 
великим бројем регистратора за њихово физичко чување. Ово је 
веома битно и са аспекта контроле, јер се тако у систему 
повезују интерне и екстерне информације (нпр. повезивање 
поруџбине, пријемнице, фактуре и налога за плаћање) и тако 
испуњавају услови за ефикаснија плаћања и примену STP 
концепта

Слика 1. – Приказ повезивања интерних и екстерних информација 
потребних за плаћање

Извор: www.clresearch.com Сајт компаније Chain Link Research за 
истраживање у области ланаца снабдевања
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заједничког рачуна формирати посебне мастер рачуне за доларе, евре, 
норвешке круне итд. Трошкови камата за Rapp Marine Group се јављају 
услед потребе отварања кредитних линија код банака како би се 
обезбедило плаћање будућих обавеза. Трошкове камата је готове 
немогуће избећи, али је могуће услугом ICP-а ове трошкове смањити.

На пример, због честих плаћања и великих обавеза према 
пословним партнерима у Америци, постоји потреба за отварањем 
кредитне линије код Америчке банке у износу од милион долара, на 
коју просечна камата износи 4%, што изазива трошкове од 40.000 
долара. Отварање кредитне линије је неопходно због тога што салдо 
долара на нивоу целе Rapp Marine Group износи 0,2 милиона долара и 
није довољан за плаћање обавеза. На овај износ долара на рачуну група 
добија просечно само 0,25% камате што износи свега 500 долара. Као 
разлика одлива и прилива по основу камате у овој ситуацији, група има 
одливе по основу камата од 39.500 долара. Након имплементације ICP-а 
нето количина долара у целој групи би била 0,8 милиона долара
(200.000 – 1.000.000 долара), па би се на тај износ на заједничком 
рачуну плаћала камата од 4% што би изазвало трошкове од 32.000 
америчких долара. На овај начин кроз услугу ICP-а остварила би се 
уштеда у трошковима камате од 7.500 долара, која се јавља као 
последица плаћања камате на нето количину долара која се налази на 
мастер рачуну целе групације.

ПРЕДЛОЗИ ЗА МОГУЋА ПОБОЉШАЊА У ОБЛАСТИ 
ПЛАЋАЊА

Највећи део предлога, који се директно или индиректно односе 
на побољшање ефикасности плаћања Rapp Marine Group, потребно је 
применити у Rapp Zastavi. Област плаћања је веома важна за 
побољшање укупне ефикасности пословања Rapp Marine Group, па би у 
том циљу било неопходно преузети следеће кораке:

1. Постепено побољшање софтверске опремљености у Rapp 
Zastavi (нови сервер, бржи интернет, куповина скенера) која 
представља услов за потпуније коришћење услуга електронског 
банкарства и бољу комуникацију са пословним партнерима, 
државном управом и царином. Каснија обука запослених би уз 
одговарајућу информациону опремљеност могла да обезбеди 
смањење трошкова (нпр. трошкова шпедиције и то кроз 
електронску комуникацију са царином уз одговарајући 
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јесте стандардизација у погледу форме како би се адекватно повезивале 
са осталом документацијом у предузећу. 

Процес креирања јединствених стандарда не зависи само од 
Rapp Marine Group, већ од сарадње компаније са осталим 
стејкхолдерима. Зато је у циљу боље интеграције свих сектора 
пословања неопходно имати у виду неопходност повезивања са 
партнерима дуж целокупног ланца снабдевања, јер када се добије увид 
у производњу добављача и распоред испорука, Rapp група као купац 
може да користи податке у реалном времену за планирање сопствених 
залиха и производње. За тај процес је веома битна и примена ERP
система у свим компанијама Rapp групе, који такође представљају један 
од приоритетних циљева. 

Примена појединих решења у компанији Rapp Zastava, која већ 
постоје у осталим компанијама у Норвешкој, није баш увек могућа због 
разлика у условима пословања и законском регулисању двеју земаља. 
Проблем  Rapp Hydeme је тренутна немогућност аутоматизације 
плаћања, услед великог броја рачуна са различитим валутама. Код ових 
плаћања сваку валута треба повезати са одговарајућим рачунима, како 
се не би десило да се плаћање у еурима изврши са рачуна у норвешким 
крунама. Проблем Rapp Zastave јесу негативне курсне разлике. То је 
донекле чудно, јер је Rapp Zastavа претежно извозно оријентисана 
компанија са преко 70% производње намењене извозу, који је у Србији 
ослобођен пореза. Такође, свака депресијација домаће валуте, је нешто
што одговара извозницима, јер се плаћања према овој компанији врше у 
страној валути, за коју се онда конверзијом добија више домаће валуте. 
Ипак овај проблем компаније у Србији је присутан због великих 
зајмова из претходног периода пре преузимања од стране Rapp Marine 
Group. Ове проблеме је могуће у значајној мери ублажити кроз примену 
International Cash Pooling-a.

У Rapp Zastavi су мање примењена савремена решања у области 
плаћања, али и у овој компанији постоји свест о могућим 
унапређењима, која се могу достићи кроз већи степен интегрисаности и 
сарадње са матичном компанијом у Норвешкој. 
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4. Имплементација ICP-а (International Cash Pooling) на нивоу 
целе Rapp Marine Group како би се концентрисала укупна 
ликвидност на једном банковном рачуну. ICP пружа матичном 
предузећу увид у односе између свих укључених компанија, 
смањује број посредника у плаћању, сманује проблеме 
ликвидности, оптимизира приходе од камата и доводи до 
редукције трошкова банкарских трансакција. 

ЗАКЉУЧАК

Пословни интеграциони процеси представљају фактор који ће 
обликовати будући привредни развој. Електронски ланац вредности се 
посматра као кључ за продуктивније пословање, у националним и 
европским релацијама, па се све више потенцира потреба убрзаног 
развоја у овој области. Брз и економичан прелаз на интегрисане 
пословне процесе у ланцима вредности је немогућ без учешћа банака, 
због тога што су оне те које већ имају успостављене односе са 
комитентима, средства и висок степен спремности за прилагођавање 
успостављеним навикама својих комитената.    

Поред убрзања токова преноса комерцијалних и финансијских 
информација потребних за комплетирање плаћања, STP концепт пружа 
могућности и за тзв. end-to-end procesing и повезивање са многим 
пратећим административним активностима. Ту се не ради само о 
уштеди трошкова и подизању операционалне ефикасности, већ о 
потпуно новом начину обављања послова. Због тога се очекује да ће ова 
област бити једна од најзначајнијих инвестиционих приоритета за 
финансијске институције у наредним годинама.

Електронско фактурисање један је од најважнијих сегмената у 
оквиру STP-а и веома битан циљ пословања Rapp Marine Group. Оно
спаја продају са набавком, као и физичке са финансијским процесима у 
предузећу, због чега су сва унапређења у овој области изузетно важна,
јер смо у раду комапарацијом видели битност примене чиме смо и 
доказали обе хипотезе. Овакав начин управљања фактурама се већ 
примењује у нордијским земљама. Е-фактура представља корак на путу 
од основног SEPA концепта ка SEPA концепту за ланце снабдевања, а 
ово може бити остварено спајањем интереса и искустава свих 
стејкхолдера, који ће имати користи од увођења.

Фактура представља неопходан документ који 
спољнотрговинска фирма доставља актерима у току реализације 
спољнотрговинског посла, па у том делу њено слање електронским 
путем може обезбедити велике уштеде. Кључ за њихово коришћење 
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concept is most important in international trading because all the 
shortcomings of an insufficient integrity are especially emphasized in that 
particular case. In traditional conditions, international trade is characterized 
by numerous manual activities, a large number of intermediaries and 
documentation, lack of documentation and big losses. Standardization of 
electronic documents is very important to ensure their flow between partners 
within the financial supply chain. E-invoicing is a concept that cannot be 
implemented independently of other processes in the company, and 
precondition for proper and full implementation of e-invoicing is definitely 
high quality of the procurement process.
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