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1. О ФИРМИ
1.1 Историјат фирме
Фирма за куповину и продају сточне хране и пестицида (средстава за заштиту
пољопривредних биљака) СТР ,,Medicagoˮ је настала 2012. године као приватно
власништво Ранка Маринков.

1.2 Организациона структура предузећа

ДИРЕКТОР
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2. АКТИВНОСТИ НА ИНЖЕЊЕРСКОЈ ПРАКСИ
Инжењерска пракса је обављана у фирми СТР ,,Medicagoˮ која обухвата трговину
сточном храном и пестицидима. У првих пар дана обављање праксе сводило се на
упознавање пословног простора и начина рада и функционисања фирме. У почетку
није било пуно посла које сам могао обављати јер нисам био упознат са начином рада
па сам помагао око преношења и истоварања џакова сточне хране.
Након пар дана сам почео да улазим у начин пословања и да учим начин на који се
врши купопродаја робе.
Кроз неко време сам се упознао са начином пословања и почео сам да радим на
пријему робе и самим ти и пријему фактуре и отпремнице.
У наредном периоду сам почео да учим и начин плаћања електронским путем који ме
највише од свега занима због жеље за уписивањем специјалистичких студија на смеру
,,Информатика и електронско пословањеˮ.
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3. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
3.1 Увод
У овом раду се описује начин обављања пословања између СТР ,,Medicago” из Кумана
и његових пословних партнера.

3.2 Задатак
У овом задатку се описује купопродаја Сточне хране за краве између СТР ,,Medicago”
и Фабрике сточне хране ,,Jabuka” и СТР ,,Medicago” и осталих купаца на мало где је
потребно пажљиво пратити папире (потражницу, фактуру и отпремницу), обављати
провере о уплати новца за робу као и о пошиљци и количини робе.

3.3 Експеримент
Да би се пословање могло обавити, прво треба одредити који нам производ треба, а
након тога и његова количина.
Други корак који је потребно урадити да би се пословање обавило је поруџбина робе.
Роба се поручује путем интернета, телефонским путем или на основу прошле
поруџбине, само што се смањује или повећава количина робе.
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Ово су неки од производа који су најчешће поручивани:

Слика 1. Потпуна смеша за краве музаре
КМ -12%

Слика 2. Потпуна смеша за високостеоне
краве и јунице СКЈ -14%
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Остали производи који су поручивани:
НАЗИВ ПРОИЗВОДА
Потпуна смеша за тов пилића BS –22%
BAN PIG 5% Витаминско минерална смеша за прасад од 15
до 25 kg
KN + KAROFIL 1% витаминско минерална смеша за носиље
Потпуна смеша за одлучивање и прихрањивање прасади на
сиси до 15 kg – SP - 18%
Допунска смеша за носиље јаја за конзум DŽN – 30% супер
Смеша за тов пилића I BSD – 20% - дробљене пилете
Потпуна смеша за краве музаре преко 20 литара - дан млека
- КМ18%
PRASEMIX – витаминско минерална предсмеша за прасад
(органски селен)
Потпуна смеша за тов пилића II – BF – 19%
BAN – FULL 3% Витаминско минерална предсмеша за
свиње у порасту и тову од 25 до 60 kg
KN – 13% + KAROFIL 1% витаминско минерална
предсмеша за коке носиље са карофилом
Потпуна смеша за прасад II од 15 до 25 kg SPG - 20%
Допунска смеша за прасад DPR – 40% супер
Смеша за тов пилића II BFD 17% - пелетирано
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Након поруџбине робе одређује се датум, кад и у које време ће роба бити отпремљена.
Када се роба поручи обављају се завршне провере и електронским путем се уплаћује
новац на рачун Фабрике сточне хране ,,Jabuka”.
Уплатница има свој стандардан изглед:

Слика 3. Уплатница

Када роба стигне, добављач подноси отпремницу као доказ да је доставио робу која је
поручена и тражену количину.
Након тога директор фирме Ранко Маринков или лице које је преузело робу потписује
отпремницу и један примерак иде фирми Фабрика сточне хране ,,Jabuka”, а други остаје у
матичном предузећу.
Роба се даље складишти у магацину и чува се за даљу препродају на мало.
Та продаја се обавља тако што долазе мештани села и купују храну за краве, а цена је
увећана за онолико колико је потребно да би се остварио профит.
Мештани села плаћају храну директно на каси и као доказ да су платили добијају
фискални рачун.
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Изглед фискалног рачуна и фискалне касе:

Слика 4. Фискални рачун

Слика 5. Фискална каса
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3.4 Закључак
У почетку обављања стручне праксе нисам био упућен у начин пословања фирме, али ми
је пракса уз помоћ коментора омогућила да стекнем знања која сам желео да имам, а која
се тичу трговачких послова куповине и продаје робе.
За овај вид праксе сам се одлучио зато што ми је жеља да упишем специјалистичке
студије на смеру Информатика и електронско пословање.
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