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25 година ИИБ

Пре него што почнемо

• О ИИБ 

• Јавни наступ

• Ексел кухињица

• Офис 365

• Радионице 
(БИ, ексцел, Офис 365)

1. дан

• Живео живот ИС

• Новости УПИС

• ДМС

• ДИС контрола процеса набавке

• Партнерска предавања

• Радионице (ДМС, УПИС, Веб, Моб, БИ)

2. дан
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Почеци

Основани у мају 1990.

Првобитно име Информатички инжењеринг Бошњак

Први клијенти 1988, преко ауторског дела

Вулкан Ниш, Вршачки виногради, Бирач Зворник

Прва референца по оснивању Србијанка - Ваљево

Оснивачи Душан и Марија Бошњак



Једва смо спајали крај са крајем, али ипак смо решили да
направимо сопствени производ, са идејом да то буде
интегрални информациони систем. Такав софтверски
пакет се данас назива ЕРП.

Ко смо и како смо настали...
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Душан Бошњак - цитати



Што се тиче наше позиције, ми смо први југословенски и
српски ЕРП, јер смо од 1988. године правили интегралне
информационе системе, како су се тада звали.
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Душан Бошњак - цитати

Ко смо и како смо настали...



Данас смо водећи по продаји броја лиценци у односу на број
запослених који подржава ЕРП. Мислим да је то озбиљност
породичне приче, јер смо све оптимизовали и
рационализовали.
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Душан Бошњак - цитати

Ко смо и како смо настали...



УПИС се тешко пореди са неким глобалним ЕРПовима зато
што они у себи имају знање рада у 150 земаља. Овде има
знања за пет „наших“ земаља. Али тешко да неки страни
производ може да обради наше специфичности, па су знања
уграђена у наш ЕРП, за наш регион, знатно комплетнија и
практичнија од било ког страног ЕРПа.
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Душан Бошњак - цитати

О УПИСУ...



Српски ЕРПови могу да се носе са најбољим регионалним и
глобалним ЕРПовима јер се знатно брже уводе, а
прилагођени су нашим законима и условима пословања.
Тимови који их подржавају располажу са завидним знањима,
док стране софтвере подржавају тимови, мањег
потенцијала, који се често крију иза бренда који уводе.

О УПИСУ...
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Душан Бошњак - цитати



Приликом увођења ЕРПа, по правилу, једна трећина
запослених подржава пројекат, једна трећина су неутралци
који чекају да се придруже победнику, а преостала трећина
су кочничари који се не либе ни да намерно праве грешке
како би показали да је цео подухват бесмислен.

О препрекама…
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Душан Бошњак - цитати



Мењати навике људи није лако. Увек има оних који мисле:
“док сам ја овде, то не мора или неће моћи“ И сад ваљда
чекамо да они оду да бисмо увели систем...
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О препрекама…



Душан Бошњак
(1949-2012)

„ У Јави увек настојах да се држим дхарме: ради постојано, усрдно, 
смирено и поштено; живи разборито, чисто и обуздано; према 

родбини, пријатељима и сарадницима буди благ и праведан. 
Користих знања наших узорних предака (Мануа, Душана, Саве, 
Стевана, Николе, Доситеја, Орфелина...) и писах многе чланке о 

информацијама и пословним информационим системима 
користећи ћирилицу и србски језик, али ми их Дијевићи ваздан 

преводе у латинско писмо, правдајући се коришћу.

Данас, још увек тежим стварању врхунских програма као основе 
модерним информационим системима намењених, пре свега, 
србским предузећима указујући мојим сународницима како се 

„мисли космички, а делуј земаљски, завичајно“
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Душан Бошњак – извод из животописа састављен 2011.
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Разноликост и ширина од „пра“почетака

Јавна предузећа и финансијске 
институције

• Управа прихода - Топола и 
Вуковар

• Пензиони фонд Републике 
српске крајине

• Југословенско швајцарска 
банка - Београд

• Развојна банка – Бања лука

• Болница – Вуковар

• Завод за уџбенике и наставна 
средства –Београд

• Завод за тржиште рада - Книн и 
Вуковар

• Дрина – Зворник

• ...

Производње и дистрибуције

• Индустрија мотора Раковица -
Београд

• Житомлинска предузећа у 
Вршцу, Инђији, Сремској 
Митровици и Великој Греди

• Ктитор - Београд

• Еуросалон - Београд

• Инекс – Интерекспорт -
Београд

• Сутјеска - Београд

• Бриксол - Вршац

• Универзал - Београд

• Гавриловић – Петриња

• Минел градња – Београд

• Комтрејд - Београд

• ...

Остало

• Српска правослвна црква –
патријаршија, производња и 
штампарија

• Институт Кирило Савић –
Београд

• ТАМ сервис

• Национални парк Ђердап –
Доњи Милановац

• Градал – Нови Сад

• Југоинспект – Београд

• Елип – Вуковар

• ...
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Последње 2-3 године

Нови 
корисници

• Алинг - Гајдобра

• Металац Трејд - Горњи Милановац

• Еликсир Зорка - Шабац

• Фабрика шећера „Шајкашка“ - Жабаљ

• Шнајдер ДМС - Нови сад

• Подземно складиште гаса - Бантски Двор

• Конзул – Нови сад

• Фарманова - Београд

• Лукова - Београд

• Јасмил - Ариље

• Моцарт - Београд

• Еликсир Прахово - Прахово

• Агоруник - Шимановци

Ре-
инжењеринг

• Нектар

• Фрувита

• Доминг

• Кепром

• Кола
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Партнерска мрежа

• Суботица

• Нови Сад

• Београд

• Трстеник

• Ниш

Подршка кроз партнерску мрежу
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Куда даље?

• Много извора података и самих података

• Издвојити битно од небитног

• Интеграција у глобалне системе

• Изазов интегралности и општости у односу на 
дезинтеграцију и специјализацију

• Стандардизација у односу на специјализацију

• Аутоматизација

• Пружање услуга које су до скора биле део 
делатности сваке фирме за себе

Изазови и решења
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Куда даље?

Почеци
аутоматизованих ПИС

1970+

Врхунац прве информисаности
1985
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Врхунац „разједињености“
1995

Врхунац нове информисаности
2010

???



Мисија
Ширење културе хуманог коришћења 
информационих технологија

Циљ
Остваривање уравнотеженог раста и 
тржишно ширење уз тежњу ка пословној 
изврсности

Визија 
Стварање врхунских програмских
производа који испуњавају очекивања 
наших корисника

Пословна политика

Успостављање ефикасног пословног система способног 
да задовољи потребе запослених и корсиника

Стварати нове и чувати постојеће кориснике, кроз израду 
и иновацију корисних програма високе поузданости и 
квалитета

Пословати профитабилно, гајењем поштеног и 
дугорочног партнерства са корисницима и другим 
партнерима

Постизати ефикасносту у изради програмских производа 
уз уравнотеженост стварања и нових сазнања 

Мотивисати и усавршавати кадрове и оспособљавати 
кориснике за успешно и лако коришћење рачунарске 
технике путем сталног образовања и саветовања кроз 
праксу

Првих 25 година ИИБ
Како даље?



„Само истинит податак
је информација, а у вину је истина“
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Душан Бошњак - цитати


