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РИЗИК ПРИ УВОЂЕЊУ ЕРП УПРАВЉАЊА У ПОСЛОВНОМ 

СИСТЕМУ 
Гордана Антељ1, Синиша Мандић2 

Резиме: Успјешно планирање води и до успјешног пословања. Немогуће је замислити велику и успјешну 

компанију која не користи ЕРП систем. Како пословни систем реагује на процес увођења ЕРП и да ли се 

пословање оптимизовало или не, главна је хипотеза од које се ишло у даље истраживање. Овај рад је 

мали допринос појашњењу ефеката насталих увођењем напреднијег планирања ресурса. Предности које 

се наводе  су  најчешће: подршка одлучивању, оптимизација финансијске структуре, повећање квалитета 

и доступности информација, убрзавање пословних процеса итд. Са друге стране имамо и недостатке као 

што су отпор запослених, неприпремљеност предузећа за трансформацију, скупо одржавање и сл. 

Поредећи ова два аспекта може се извући закључак да ли је ЕРП управљање оно што је данас потребно 

пословном систему. 

Кључне речи: ЕРП, пословни систем, управљање, планирање, одлучивање, integracija 

RISK IN INTRODUCING ERP MANAGEMENT IN THE BUSINESS 

SYSTEM 

Abstract: Successful planning also leads to successful business. It is impossible to imagine a large and 

successful company that does not use an ERP system. How the business system responds to the introduction  of 

ERP and whether the business has been optimized or not is the main hypothesis which was the basis for further 

research. This paper is a small contribution to clarifying the effects created by the introduction of more advanced 

resource planning. The most commonly specified advantages are decision support, optimization of financial 

structure, increase in quality and availability of information, acceleration in business processes, etc. On the other 

hand, we also have disadvantages such as employee resistance, unpreparedness of companies for transformation, 

expensive maintenance, etc. Comparing these two aspects, one can creach the conclusion whether ERP 

management is what the business system needs today. 

Key words: ERP, business system, management, planning, decision making, integration 

1. УВОД   

У савременом свијету, свако предузеће које се сматра успјешним, успјешно је 

управо због добре организације пословања и правилног планирања ресурса. 

Одговорност за успјех је на менадџерима који морају да од великог броја података дођу 

до корисних информација и да их правилно искористе. Без неког апликативног рјешења 

које прати пословне процесе скоро је немогуће доношење важних одлука, посебно у 

великим пословним системима. 

Примјеном МРП математичког модела, средином прошлог вијека, почиње ера 

информатички подржаног система планирања. Одатле и настаје ЕРП (Enterprise 

Resource Planning) односно Планирање ресурса у корпорацијама.  

ЕРП представља низ активности, подржаних од вишемодулског апликативног 

софтвера који помаже у управљању пословним, финансијским аспектима пословања и 

људским ресурсима.3 
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2 Синиша Мандић2, дипл.инж. за производњу и менаџмент, РиТЕ Гацко, Гацко, smandic81@gmail.com 
3 http://www.webportal.rs/web-dizajn/razvoj/erp-resenja 
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Методом посматрања и анализе пословног процеса покушаћемо доћи до хипотезе 

од које смо и кренули а то је реакција пословног система на процес увођења ЕРП и 

оптимизација пословање. Ипак, основна метода коју смо користили је метода 

компарације пословног система прије и послије ЕРП рјешења. За релевантан узорак смо 

узели Рудник и Термоелектрану Гацко која је у склопу Електропривреде Републике 

Српске. Посебан акценат смо ставили на пословни процес набавке роба, радова и 

услуга. 

2. ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ УПРАВЉАЊЕМ ПОМОЋУ ЕРП РЈЕШЕЊА 

2.1. ЕРП рјешење- избор оптималног  

Сам процес увођења ЕРП рјешења у неко предузеће је неизвјестан и дуг и полази од 

пажљиво дефинисаног циља и стратегије. Адекватан пројектни тим планира свој темпо 

и начин имплементације. Потом слиједи избор најприхватљивијег апликативног 

рјешења. И упркос доброј припреми постоји ризик. Ризик настаје због могућности 

настанка вакуума у праћењу процеса пословања због реинжењеринга пословног 

система. Свака активност носи ризик који је потребно мјерити ради обезбјеђења од 

нежељених последица.4 

Битно је дефинисати два важна начина имплементације: 

• Outsource (помоћ у имплементацији ван предузећа) или in house (имплементација 

помоћу сопствених кадрова) 

Фазна имплементација или  или имплементација одједном на свим локацијама и 

модулима.  

Потом се креће у процјену потреба пословног система, потреба и ефеката који се 

очекују. Мапирање пословних процеса и токова документације је неопходан корак да 

би се детаљно направили документи који постају основ пословања а то су: 

концептуални дизајн, прилагођена систематизација и стандардизација, реинжењеринг 

процеса итд. Следећи кораци су усмјерени у упознавање пословних партнера са 

промјеном пословања и обука крајњих корисника. Након одређеног времена врши се 

ревизија апликације и предлажу се побољшања. 

Тржиштем за планирање пословних ресурса за велика предузећа доминирају три 

компаније: SAP (NYSE: SAP), Oracle (NASDAQ: ORCL) i Microsoft (NASDAQ: MSFT). 

Конкуренција им је или неразвијена или их користи да би нашли своје мјесто на 

тржишту.5 

Лидер пословања у Републици Српској је Електропривреда и није необично што је 

међу првима тражила бољи и ефикаснији модел управљања. Избор је пао на куповину 

САП ЕРП рјешења. Примјењен је у свим зависним предузећима. У Руднику и 

Термоелектрани Гацко постоје 4 модула: модул управљања материјалима MM, 

контролинг CO, финансијско рачуноводство FI и модул управљања одржавањем PM.     

Да избор није погрешан говори и чињеница да данас, децембра 2019 године, након 

47 година пословања, САП има више од 99.700 запослених у више од 140 земаља 

 

 
4 Неранџић Б, „ Интерна и оперативна ревизија“, стр. 274 
5 http://www.enterpriseappstoday.com/erp/enterprise-erp-buyers-guide-sap-oracle-and-microsoft-1.html 
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свијета. На глобалном нивоу посједује преко 18.000 партнерских компанија а преко 100 

развојних центара.6 

2.1. Ток документације 

Анализу ЕРП рјешења САП може се говорити уопштено али детаљна анализа се 

може провести само студијом случаја, у овом случају пословног процеса набавке  

Рудника и Термоелектране Гацко, кроз ММ модул. Да би се поредио систем прије и 

послије ЕРП рјешења неопходно је да се упознамо са пословним процесом који је 

представљен током документације.   

Послије усвојеног Плана набавки и инвестиција потребно је покренути захтјев за 

набавку материјала, радова или услуга. Потом се захтјев усваја или одбија од стране 

Управе друштва и других организационих нивоа, у зависности од износа и врсте 

набавке. Послије донешене одлуке, приступа се изради тендерске документације која се 

објављује јавно (осим у посебним случајевима које је закон прописао као нпр. директни 

споразум или преговарачки поступак без објаве обавјештења). Избор понуђача врши 

именована комисија о чему се сачињава записник,  шаље се на усвајање (или одбијање). 

Уговор се склапа са понуђачем који је имао најнижу цијену. Након испоруке 

материјала или извршења радова и услуга сачињава се записник а затим стиже фактура 

и извршава се плаћање. Анализа резултата и извјештавање су неопходни кораци за 

будуће планове. 

3. КОМПАРАЦИЈА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ ЕРП РЈЕШЕЊА 

3.1. Пословни систем прије ЕРП рјешења 

Процедура која је важила прије ЕРП рјешења је била доста флексибилнија са 

становишта покретача захтјева за набавку али менаџменту предузећа није давала јасну 

и прецизну слику. Дилема је да ли је таква прецизност у тим тржишним условима 

пословања и била потребна. Постојао је и тада систем евиденције али се сводио на 

табеле које су били у служби нижег и средњег нивоа менаџмента. Извјештаји нису били 

детаљни али су били довољни за тадашњи систем управљања. 

3.1.1. Предности 

•  Није било потребно детаљисати набавку у покретању самог захтјева, технолог је 

имао времена за детаљнију припрему до момента израде тендера; 

•  Краће вријеме пријема робе; 

•  Већа пажња је посвећивана техничким аспектима производње а мање 

извјештајима, тј.одговорност је више била на технолозима а мање на топ менаџменту. У 

прилог овоме говори и чињеница да је 2013 година била година рекордне производње у 

тридесетогодишњем раду предузећа; 

•  Није потребно екстерно одржавање постојећих евиденција и табела за праћење 

пословања; 

 

 

 
6 http://go.sap.com/corporate/en/company.html 
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3.1.2. Недостаци 

• Отежано праћење стања залиха материјала и резервних дијелова; 

• Неслагање захтјева и тендерског документа; 

• Фактуре не садрже детаљније информације; 

• Спор ток документације; 

• Отежано праћење процеса набавке по свим ставкама (нпр.количина једне ставке у 

цјелокупној набавци); 

• Компликовано праћење стања залиха и због тога отежано планирање нове 

набавке; 

• Бројна документација; 

• Отежано прављење Извјештаја по потреби у краћем временском року; 

3.2. Пословни систем послије ЕРП рјешења 

Документ концептуалног дизајна прецизно дефинише предуслове и активности које је 

потребно спровести да се правилно успостави ЕРП рјешење. Документ је потписан у 

јуну 2013 и означио је активни почетак примјене САП рјешења јер се кренуло убрзано 

са обуком крајњих корисника и примјеном. Тим документом су дефинисани нивои, 

матични подаци, пословни сценарији, процеси и кључни кораци у управљању 

набавкама. Неки од недостатака који се наводе су регулисани или информатичким 

прилагођавањем апликације или разним упуствима. 

Предности 

• Прецизна информација о стању материјала и резервних дијелова које се налазе на 

складишту; 

• Могућност наручивања тачно дефинисане робе (нпр.кабал од 22 метра- 5 комада 

у односу на кабал- 110 метара, није иста наруџба); 

• Захтјев за набавку је прецизан и јасно дефинисан; 

• Процес набавке се прати по свим компонентама; 

• Ток документације је електронским путем али постоји и писана форма; 

• Олакшано праћење стања залиха; 

• Ефикасније сортирање документације; 

• Потпуно праћење пословног процеса; 

• Подршка одлучивању; 

• Оптимизација финансијске структуре; 

3.2.1. Недостаци 

• Потребно је вријеме да се изради детаљна наруџба која можда и не буде усвојена, 

за неке је потребно релативно доста времена да се обједине и сортирају 

материјали који се наручују (нпр.вијци)  

• Превелика база података; 

• Систем није довољно флексибилан; 

• Потребна реорганизација пословања; 

• Цијене одржавања су релативно високе; 

• Непостојање инвестиционог складишта; 

• Непрегледност извјештаја; 

• Отпор запослених; 
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4. ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА УЗ ПОДРШКУ ЕРП 

РЈЕШЕЊА 

Иако је ово модерно рјешење популарно и већ је одавно унутар пословног процеса 

набавке у Руднику и Термоелектрани Гацко, и даље постоје разне мањкавости које би 

било добро ријешити у неко скорије вријеме. Навешћемо неке основне који се често 

срећу у пракси, није потребно превише енергије да се та побољшања спроведу а ефекти 

би убрзо били видљиви.  

• Прилагодити мјесто трошка. Наиме, мјесто трошка је дефинисано особом која 

ради на датим пословима. Категорија додјеле рачуна одређује природу објекта 

додјеле рачуна.7 У пракси имамо случај да се човјек пензионише а мјесто трошка 

задржава постојеће име. Потребно је наћи модел да се услед промјене на датом 

радном мјесту задржи назив. Приједлог би био да се мјесто трошка дефинише 

према опису посла, према броју радног мјеста, према организационој цјелини или 

према сектору или служби или да се редовно ажурира назив мјеста трошка. 

• САП не препознаје попуст. Опет један чест проблем са којим се срећу запослени 

у процесу набавке. Приликом склапања уговора дешава се да понуђач понуди 

попуст, који често зна да буде и до 25 посто. Када се узме у обзир величина тих 

уговора, јасно је да цифре о којима се ради нису занемарљиве.Приликом 

извјештавања, у САП извјештају ће се појавити увијек цијена без попуста. Попуст 

ће се обрачунати на крају године и годишњи извјештај ће бити тачан. Проблем је 

што током године руководство нема праву слику о преосталим финансијским 

средствима. То се тренутно рјешава вођењем паралелних извјештаја и табела али 

онда ЕРП управљање није преко САП већ преко разних табела коју воде 

запослени. Проблем технички може и треба ријешити имплементатор; 

• Према члану 86. ЗЈН БиХ Секторски уговорни орган изузет је од примјене 

уобичајених чланова закона. Секторски орган који обавља дјелатности 

дефинисане законом изузет је од примјене ових одредби закона за уговоре које 

додјељује повезаном предузећу, пословном партнерству или секторском 

уговорном органу који је саставни дио пословног партнерства.8 У пракси је то 

случај са предузећем ИРЦЕ. Захтјев за набавку је видљив у систему али 

склопљени уговор није. Постаје видљив опет на крају године и опет долазимо у 

ситуацију да се воде индивидуалне табеле поред тако напредног ЕРП рјешења. И 

у овом случају имплементатор је дужан, наравно на захтјев РиТЕ Гацко ријешити 

овај проблем. 

• Омогућити копирање комплетног захтјева. Набавке су из године у годину сличне, 

неке чак и исте. Поједини захтјеви садрже стотине ставки којима се морају 

унијети САП број, јединична цијена, ПСП елеменат и остале компоненте 

потребне за захтјев за набавку. Када би постојала могућност копирања 

комплетног захтјева посао би се доста смањио а уједно би и сам технолог имао 

један упоредни преглед набавке у односу на предходну годину. Није велики број 

оваквих захтјева али би олакшао пословање јер већина захтјева иде у истом 

временском периоду, нпр. припрема ремонта термоелектране и сл. Потребно је 

узети у обзир и цјеновну компоненту овог прилагођавања система јер ако је 

цијена сувише висока (као што зна бити за поједине техничке измјене) потребно 

 

 
7 Документ концептуалног дизајна израђен за Електропривреду Републике Српске Верзија 1.0/ 25. јун 2013 

Атос 
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је још једном процијенити ову одлуку, односно избројати тачно колико таквих 

захтјева има и изразити процентуално, у осносу на све захтјеве. 

• Смањити писану документацију. У овом кораку главну улогу игра топ менаџмент 

и њихово схватање управљања помоћу ЕРП рјешења. Примјера ради, један 

захтјев, који већ постоји у систему се копира више пута, тренутно 3 пута. Такође, 

чува се на три мјеста. Прије тога се покреће и интерни захтјев као још један 

документ. И он се складишти. Није дефинисано до када се ови документи чувају. 

Електронски потпис не постоји али постоји опција да се у систему сигнализира 

да је захтјев одобрен. У нашем случају захтјев се одобрава на три нивоа, 

технолог, руководилац па директор. Добро би било смањити употребу писане 

документације када већ посједујемо САП. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Ово истраживање је рађено кроз искуство запослених, и директних и индиректних 

учесника у ЕРП рјешењу САП. Поред теорије којом је укратко објашњено ЕРП 

управљање на конктретном случају, дати су и приједлози за побољшање што би 

требало и да је практични дио овог рада и да има своју конкретну примјену. У виду 

сугестије, овај рад ће се доставити на увид руководству нашег предузећа.  

Највеће ефекте примјене ЕРП рјешења иначе највише види топ менаџмент. 

Оптимизација се највише види у извјештавању али и у кадровским ресурсима и 

контроли.  Уштеда и у средствима али и у времену је најочитија приликом израде 

планова за нареднио период. 

САП је један живи програмније претјерано флексибилан али се увијек може 

прилагодити пословном систему, можда не баш у пуној мјери јер и пословни систем се 

мора прилагодити овом виду управљања. Управљање на овај начин је ипак новост на 

нашем тржишту и једна врло актуелна тема. На основу ове студије случаја доказали 

смо полазну хипотезу, пословање се јесте оптимизовало. Корекције су потребна у циљу 

унапређења пословања. Циљ рада није био хваљење или куђење ни управљања ни 

програма ни људи већ један и теоријски и практичан приступ овој теми, једна анализа 

чије је обновљивост могућа и потребна и даће још јаснију слику управљања 

предузећима у 21 вијеку. 
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