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ТЕХНИЧКО И КОРИСНИЧКО
УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ,

КОНФИГУРАЦИЈУ И ТЕСТИРАЊЕ
ЕСИР ПРОИЗВОДА 

ФИНАНСИЈСКИ БИРО в.1.0

Наш производ (ФИНАНСИЈСКИ БИРО 804/в.1.0)
представља оригинално софтверско ЕСИР решење и
продаје се као пакет производа  Cloud и локалног решења.

Овај документ је намењен за инсталацију, конфигурацију,
верификацију и ручно тестирање ЕСИР производа.

Документ садржи захтеване тестне случајеве за ЕСИР уређај.

Због прегледности, а у функционалне сврхе, тестни случајеви
су издвојени по групама.

http://www.finansijskibiro.com/
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Корисничка документација

Корисничко упуство
Информације о добављачу

Финансијски биро доо
Моше Пијаде 4, 21410 Футог
ПИБ: 106016183, МБР: 20513870
Сајт: www.finansijskibiro.com
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Моб: 063/89-30-634
Година оснивања: 2009.
Законски заступник: Витомир Бркић

Ознака верзије софтвера
ФИНАНСИЈСКИ БИРО 804/в.1.0

Неопходни периферни уређаји

За штампање фискалних исечака потребан је одговарајући штампач који подржава штампу на
папирној ролни ширине 80mm.

За штампу А4 фискалних рачуна може се користити било који стандардни штампач.

Опционо се може користити и скенер бар кода.

Инсталације драјвера за горе наведене уређаје обавља се према техничком упутству
произвођача уређаја. Такође пружамо техничку подршку клијенту приликом инсталације.

Приступање ВПФР програму (пријава на интернет софтвер)
Адреса нашег компанијског сајта преко кога се приступа програму је
https://www.finansijskibiro.com

Као што се види из линка приступ сајту је осигуран https протоколом што обезбеђује сигуран
и заштићен пренос информација на релацији сервер-корисник као и корисник-сервер.

ЕСИР комуницира са ВПФР-ом кроз дефинисане интернет протоколе и линкове уз сигурносну
пријаву  и аутентификацију  користећи ПАК и ПЕМ  сертификате, те не издаје ни једну врсту
рачуна ако није добио неопходне повратне податке од ВПФР-а са којим је повезан.

Даље су наведени неопходни кораци за приступање ЕСИР-у.

http://www.finansijskibiro.com/
http://www.finansijskibiro.com/
http://www.finansijskibiro.com/
mailto:info@finansijskibiro.com
mailto:info@finansijskibiro.com
mailto:info@finansijskibiro.com
mailto:info@finansijskibiro.com
mailto:info@finansijskibiro.com
https://www.finansijskibiro.com
https://www.finansijskibiro.com
https://www.finansijskibiro.com
https://www.finansijskibiro.com
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1. Пријава на систем

Кликом на плаво дугме PRIJAVA у горњем десном углу долазимо на формулар за пријаву.

https://www.finansijskibiro.com/sajt/izborprijava.php
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2. Избор формулара (форме) за пријаву

Кликом на плаво дугме Prijava - Standardna prijava (Кompletan program) које се налази на првој
позицији у екранској листи долази се на формулар за унос приступних података корисника.

https://www.finansijskibiro.com/sajt/prijava.php
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3. Унос приступних података корисника (Prijava)

Унесите корисничко име, затим лозинку, фискалну годину и контролни код. Корисничко име и
лозинку додељује наш администратор. Контролни код (Captcha) гарантује додатни ниво
сигурности.

Приступни подаци у сврху тестирања:

Корисничко име: demofiskal
Лозинка:              demofiskal

Кликом на плаво дугме Prijava на крају форме, а уколико су подаци валидни, приступа се
програму, тј. опцији за избор одговарајуће базе података.

https://www.finansijskibiro.com/sajt/prijava.php
https://www.finansijskibiro.com/sajt/prijava.php
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4. Избор базе са којом желите да радите

Из падајуће листе лево од дугмета POTVRDI изаберите одговарајућу базу, и затим кликните на
дугме POTVRDI и пређите на радно окружење.

5. Избор предузећа у радном окружењу

Кликом на дугме Izbor preduzeća oтвара се форма за претрагу и избор предузећа.

6. Претрага и избор предузећа

Из падајуће листе Kriterijum бирате врсту претраге, у пољу Pojam куцате текст за претрагу, у
овом случају део назива предузећа тј. demo. Кликом на дугме Pretraga добија се листа предузећа.

Кликом на назив предузећа или било који податак у изабраном реду добијате приступ подацима за
изабрано предузеће.
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Подешавање магацина, купаца, пореских стопа, артикала и цена
1. Избор опције за креирање магацина (продајно место)

Из падајућег менија бирате: Računovodstvo -> Šifarnici ->  Magacini

2. Унос података за магацине и конфигурација ESIR система за продајно место

Налазите се у:  Računovodstvo -> Šifarnici ->  Magacini

У сивој траци на врху, налазе се универзални дугмићи који се користе за навигацију у већини
секција у програму па тако и у овој, а имају функцију кретања тј. навигације кроз податке у
изабраној секцији у овом случају магацину (Prvi, Sledeći, Prethodni, Poslednji). Nova šifra служи
за креирање новог уноса тј. магацина. У свим секцијама десно од опције Nova šifra налази се
видео упутство за дату секцију - Pomoć.

Конфигурисање: за свако продајно место (магацин) уноси се PEM и PAK као безбедоносни
елемент за потребе комуникације са ВПФР-ом.
Напомена: PEM се добија конверзијом из PFX фајла употребомм ЈID-a, и припадајуће ЈID
лозинке, а употребом Consolе или CMD Prompt-a. По уносу свих обавезних података иде се на
дугме сачувај, а иначе овај део посла најчешће ради наш администратор.
За додатне информације погледајте опцију Pomoć тј. видео клип.
За потребе тестирања подаци су већ унети.
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3. Избор опције за креирање купаца

Из падајућег менија бирате: 

Računovodstvo ->  Šifarnici  -> Poslovni partneri ->  Obrada šifarnika poslovnih partnera

4. Унос података за купце

Налазите се у:

Računovodstvo -> Šifarnici  -> Poslovni partneri ->  Obrada šifarnika poslovnih partnera

Унесите шифру пословног партнера (купца) у тестном случају изаберите једну од опција:
Број 1 је за демо купца без идентификације
Број 2 је за Демо купац 2 ДОО
Број 3 је за демо купца са личном картом

По уносу свих обавезних података иде се на дугме сачувај.

За додатне информације погледајте опцију Pomoć тј. видео клип.

За потребе тестирања подаци су већ унети.
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5. Ажурирање пореских стопа

Приликом пријављивања на ЕСИР програм аутоматски преузима актуелне пореске стопе са
сервера Пореске управе. Такође је могуће мануално ажурирање пореских стопа кликом на
дугме “Ažuriraj poreske stope”, као и преглед актуелних пореских стопа кликом на дугме
“Aktuelne poreske stope” и преглед историјата пореских стопа кликом на дугме “Istorijat poreskih
stopa”. Слике испод илуструју наведено. ЕСИР користи искључиво пореске стопе добијене из
одговора ВПФР-а.  Број и врсте пореских стопа нису лимитиране.

Из менија бирате: 

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji -> NOVA fiskalizacija  - aktuelna OD
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju

6. Преглед пореских стопа,

Актуелне пореске стопе

Историјат пореских стопа
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7. Избор опције за креирање артикала и/или услуга

Из падајућег менија бирате: 

Računovodstvo ->  Šifarnici  -> Šifarnik artikala (robe,repromaterijala,gotovih proizvoda) i usluga

8. Избор из опција за обраду података за артикле и услуге

Из менија бирате:

Računovodstvo ->  Šifarnici  -> Šifarnik artikala (robe,repromaterijala,gotovih proizvoda) i usluga

Кликните на Obrada šifarnika artikala i usluga.
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9. Унос артикала и/или услуга

Налазите се у:

Računovodstvo ->  Šifarnici  -> Šifarnik artikala (robe,repromaterijala,gotovih proizvoda) i usluga ->
Obrada šifarnika artikala i usluga.

По уносу свих обавезних података за артикал или услугу  иде се на дугме сачувај, а после тога
обавезно на Obrada cenovnika i posebnih podataka po magacinima за сваки нови артикал или
услугу посебно посебно.

За додатне информације погледајте опцију Pomoć тј. видео клип.

За потребе тестирања подаци су већ унети.

VPFR Импорт (увоз)  података омогућен је преко линка у CSV формату:
https://www.finansijskibiro.com/sors2022/clanovi/importips.php?sid=!1!

VPFR Експорт (извоз)  података омогућен је преко линка u CSV,XLS,XLSX формату:
https://www.finansijskibiro.com/sors2022/clanovi/primerexportizbor.php?sid=!1!

LPFR Импорт (увоз)  података омогућен је преко линка у CSV формату:
http://localhost/fiskal/sors2022/clanovi/importips.php?sid=!1!

LPFR Експорт (извоз)  података омогућен је преко линка u CSV,XLS,XLSX формату:
http://localhost/fiskal/sors2022/clanovi/primerexportizbor.php?sid=!1!
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10. Унос цена артикала и/или услуга

Налазите се у:

Računovodstvo ->  Šifarnici  -> Šifarnik artikala (robe,repromaterijala,gotovih proizvoda) i usluga ->
Obrada šifarnika artikala i usluga -> Obrada cenovnika i posebnih podataka po magacinima

По уносу свих обавезних података за артикал или услугу  иде се на дугме сачувај, а после тога
обавезно на дугме Izlaz ради повратка на  претходну опцију тј. Obrada šifarnika artikala i usluga.

За потребе тестирања подаци су већ унети.
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Издавање докумената
(предрачуни, аванси, рачуни, рефундације, копије и обука)

Из падајућег менија бирате:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji

Из менија бирате:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskaliziacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju

Даље се бира одговорајући тип документа кликом на одговарајуће дугме.
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1. Предрачун продаја

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni 

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Prodaja
2. Затим додајемо артикле кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal
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1a. Сачувај измене и додај артикал (ставку)

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni -> Sačuvaj izmene i
dodaj artikal

По уносу Šifra artikla ili barkod (кликне се у поље  и помоћу бар код скенера учита се бар код или
бар код добијен са ваге), Količina, Rabat  кликом на Sačuvaj додаје се артикал (ставка).
Приликом упита пореских стопа, ЕСИР заокружује пореску вредност на минимум од две
децимале (заокружује други децималу на мање ако је следећа цифра мања од 5, односно на
више ако је једнака или већа од 5) . Дугме Obriši служи за брисање артикла (ставке) на коме се
налазимо. Кликом на плави назив артикла у листи или на дугме Izbor stavke можемо вршити
промене на артиклу - ставци (количина, цена, рабат). Све вредности се иначе заокружују на 2
децимале по захтеваним правилима.

По уносу свих потребних артикала - ставки потребно је кликнути на дугме Izlaz чиме се враћамо на
претходни прозор тј. на DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF).
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1б. Фискализуј

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni

Потребно је кликнути на дугме Fiskalizuj račun да бисмо започели процес фискализације.

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni -> Fiskalizuj račun

Потребно је унети одговарајуће износе за уплату, систем је аутоматизован и одрађује све
неопходне контроле и корекције. Кликом на дугме Potvrdi fiskalizaciju покреће се процес
фискализације.
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1в. Изглед екрана након успешне фискализације

Напомена: Подаци за фискализацију се шаљу ВПФР-у у унапред дефинисаном
стандардном - ЈСОН формату. Након успешног слања добија се повратна информација од
ВПФР-а која садржи податке о успешној или неуспешној фискализацији, тј. врсту грешке или
информације везане за успешну фискализацију које наш ЕСИР прихвата, чува и презентује
без модификација. Заглавље фискалног рачуна се преузима директно у изворном облику од
ВПФР-а и не модификује се, као ни подаци о издаваоцу рачуна.

Кликом на дугме Štampaj kao isečak или Štampaj kao račun отвара се дијалог за штампање,
сликe испод. Потребно је само изабрати одговарјући штампач и кликнути на дугме Print.

Подржана је штампа на папирној ролни  ширине од 57мм до 80мм, препоручује се 80мм.
Подржана је штампа на А4 и другим форматима који омогућавају јасну читљивост.
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1г. Изглед исечка
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2. Предрачун рефундација

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni 

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Refundacija
2. Кликом на Pretraga reference (broj, datum i vreme) одлазимо на избор одговарајућег

документа за рефундацију(слика испод)
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Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni -> Pretraga
reference (broj, datum i vreme)

Бирамо врсту документа, тип трансакције и опциону уносимо познати интерни број документа,
затим кликом на дугме Pretraga добија лист одговарајћих докумената.

Једноставним кликом на назив у жељеном реду бирамо потребан документи враћамо се на
претходну форму и добијамо преглед као на слици испод, где се аутоматски уписују VPFR broj
(SUF) i VPFR datum i vreme (SUF).

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni

Кораци:

1. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у
ставци 1а.

2. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
3. Штампа као што је објашњено под 1в.
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2а. Изглед исечка
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3. Аванс продаја

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Аvansi 

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)
1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)
1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Prodaja
2. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у

ставци 1а.
3. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
4. Штампа као што је објашњено под 1в.
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3а. Изглед исечка
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4. Аванс рефундација

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Avansi

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)
1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Refundacija
2. Кликом на Pretraga reference (broj, datum i vreme) одлазимо на избор одговарајућег

документа за рефундацију(слика испод)
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Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni -> Pretraga
reference (broj, datum i vreme)

Бирамо врсту документа, тип трансакције и опциону уносимо познати интерни број документа,
затим кликом на дугме Pretraga добија лист одговарајћих докумената.

Једноставним кликом на назив у жељеном реду бирамо потребан документи враћамо се на
претходну форму и добијамо преглед као на слици испод, где се аутоматски уписују VPFR broj
(SUF) i VPFR datum i vreme (SUF).

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Predračuni

Кораци:
1. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у

ставци 1а.
2. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
3. Штампа као што је објашњено под 1в.
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4а. Изглед исечка
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5. Промет продаја

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)
1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)
1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Prodaja
2. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у

ставци 1а.
3. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
4. Штампа као што је објашњено под 1в.
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5а. Изглед исечка



30

6. Продаја рефундација

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi

Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Refundacija
2. Кликом на Pretraga reference (broj, datum i vreme) одлазимо на избор одговарајућег

документа за рефундацију(слика испод)
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Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi -> Pretraga reference
(broj, datum i vreme)

Бирамо врсту документа, тип трансакције и опциону уносимо познати интерни број документа,
затим кликом на дугме Pretraga добија лист одговарајћих докумената.

Једноставним кликом на назив у жељеном реду бирамо потребан документи враћамо се на
претходну форму и добијамо преглед као на слици испод, где се аутоматски уписују VPFR broj
(SUF) i VPFR datum i vreme (SUF).

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi

Кораци:

1. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у
ставци 1а.

2. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
3. Штампа као што је објашњено под 1в.
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6а. Изглед исечка
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7. Копија продаја

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi

Кликните на дугме Kopiraj račun, а у следећем кораку на дугме Potvrdite kopiranje,
као на слици испод.
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Отвара се следећи прозор као на слици испод.
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7а. Изглед исечка
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8. Копија рефундација

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Računi

Кликните на дугме Kopiraj račun, а у следећем кораку на дугме Potvrdite kopiranje,
као на слици испод.
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Отвара се следећи прозор као на слици испод.



38

8а. Изглед исечка
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9. Обука промет продаја

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka -> Računi obuka
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Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Prodaja
2. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ

објашњено у ставци 1а.
3. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
4. Штампа као што је објашњено под 1в.
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9а. Изглед исечка
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10. Обука продаја рефундација

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka

Налазите се у:
Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka -> Računi obuka
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Кораци пре дела за DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Изаберите шифру магацина (у тестном случају је магацин бр. 1)
2. Кликните на дугме Novi dokument како би програм доделио интерни број документа
3. Унесите датум документа и валуту плаћања (за интерну евиденцију)
4. Опциона поља су од Vaš interni broj dokumenta до Način isporuke
5. Остала поља су аутоматизована

Кораци у DEO ZA е-FISKALIZACIJU (SUF)

1. Из падајуће листе бирамо тип трансакције Refundacija
2. Кликом на Pretraga reference (broj, datum i vreme) одлазимо на избор одговарајућег

документа за рефундацију(слика испод)

Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka -> Računi obuka ->
Pretraga reference (broj, datum i vreme)

Бирамо врсту документа, тип трансакције и опциону уносимо познати интерни број документа,
затим кликом на дугме Pretraga добија лист одговарајћих докумената.

Једноставним кликом на назив у жељеном реду бирамо потребан документи враћамо се на
претходну форму и добијамо преглед као на слици испод, где се аутоматски уписују VPFR broj
(SUF) i VPFR datum i vreme (SUF).
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Налазите се у:

Komercijala -> Obrada robe i gotovih proizvoda u maloprodaji ->  NOVA fiskalizacija - aktuelna od
momenta kada ispunite sve uslove za prelazak na NOVU fiskalizaciju -> Obuka -> Računi obuka

Кораци:

1. Додајемо артикле (ставке) кликом на Sačuvaj izmene i dodaj artikal као што је већ објашњено у
ставци 1а.

2. Фискализација, кликом на дугме Fiskalizuj račun као под 1б.
3. Штампа као што је објашњено под 1в.

10а. Изглед исечка
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11. Продаја промет где ставке имају различит број децимала на продајној цени и
      количинама

Кораци (резултат на слици испод):

1. Додаје се артикал са ценом која има само једну децималу
(тј. demo artikal 1 кошта 5,1 дин).

2. Додаје се артикал са ценом која има више од две децимале, коју треба заокружити
нагоре (тј. demo artikal 2 кошта 10.267 дин).

3. Додаје се артикал са ценом која има више од две децимале, коју треба заокружити
наниже (тј.demo artikal 3 кошта 20,143 дин).

4. Додају се два артикла са три децимале и различитим количинама које би призивале
различитезаокруживање (једно са 0,005 или више, а друго испод 0,005 demo artikal 4:
0,123 x 9,90 = 1,2177, укупне вредности су 1,22; demo artikal 5: 0,123 x 9,95 = 1,22385,
вредност 1,22).

5. Цене артикала су правилно заокружене (у нашем примеру, demo artikal 1 5,10 дин,
demo artikal 2 10,27 дин, demo artikal 3 20,14 дин).
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Додатни тестни примери исечака за ВПФР

1. Промет Продаја са идентификацијом купца
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2. Промет Рефундација са идентификацијом купца
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3. Копија Продаја са идентификацијом купца
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4. Копија Рефундација са идентификацијом купца
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5. Предрачун Продаја са идентификацијом купца
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6. Предрачун Рефундација са идентификацијом купца
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7. Обука Продаја са идентификацијом купца
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8. Обука Рефундација са идентификацијом купца
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9. Аванс Продаја са идентификацијом купца



55

10. Аванс Рефундација са идентификацијом купца
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11. Промет Продаја
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12. Промет Рефундација
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13. Копија Продаја
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14. Копија Рефундација
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15. Предрачун Продаја



61

16. Предрачун Рефундација
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17. Обука Продаја
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18. Обука Рефундација
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19. Аванс Продаја
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20. Аванс Рефундација
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21. Промет Продаја - Затварање авансне продаје

У случају продајног рачуна који произилази из
аванса или предрачуна ЕСИР подржаva унос
референтног броја (позив на број) тог рачуна.

На слици испод се види клик на линк Претрага
референце, после чега се отвара прозор за
претрагу (следећа слика).

Даље кликом на изабрани референтни број враћамо се на претходну слику - слика изнад где
се учитава и уписује изабрани референтни број у за то предвиђено поље.
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22. Аванс Продаја са ЕСИР временом и вирманским плаћањем
      (време је један дан испред ПФР времена)
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23. Промет Продаја са рабатом
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24. Приступање ЛПФР програму (подржава рад без интернета)
Адреса нашег компанијског сајта преко кога се приступа програму је
http://localhost/fiskal/sajt/prijava.php.

Даље су наведени неопходни кораци за приступање ЕСИР-у који комуницира са ЛПФР-ом.

По покретању нашег ЕСИР-а који ради директно на рачунару код клијента, покреће се прозор као
на слици изнад који иницира и чека покретање локалног ЛПФР-а. Када се ЛПФР успешно покрене
појављује се слика испод.

 Следећи корак је повезивање читача за картицу и убацивање стандардне картице у читач. По
 успешном аутоматском детектовању картице (безбедоносног елемента) отвара се дијалог за
 пријаву као на слици испод.

Напомена: Подаци за фискализацију се шаљу ЛПФР-у у унапред дефинисаном
стандардном - ЈСОН формату. Након успешног слања добија се повратна информација од
ЛПФР-а која садржи податке о успешној или неуспешној фискализацији, тј. врсту грешке или
информације везане за успешну фискализацију које наш ЕСИР прихвата, чува и презентује
без модификација. Заглавље фискалног рачуна се преузима директно у изворном облику од
ЛПФР-а и не модификује се, као ни подаци о издаваоцу рачуна. ЕСИР користи искључиво
пореске стопе добијене из одговора ЛПФР-а. Број и врсте пореских стопа нису лимитиране.

http://localhost/fiskal/sajt/prijava.php
https://www.finansijskibiro.com/
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 Приликом попуњавања форме за пријаву обавезан је исправан унос свих информација са екрана.
 Исправност ПИН кода се посебно проверава преко ЛПФР-а. По успешној пријави отвара се радно
 окружење као на слици испод, и даља процедура рада је иста као што је објашњено у тексту изнад,
 тј. као при раду са ВПФР-ом.
ЕСИР комуницира са ЛПФР-ом кроз дефинисане протоколе и линкове уз сигурносну
пријаву  и аутентификацију  користећи стандардну картицу и припадајући ПИН, те не
издаје ни једну врсту рачуна ако није добио неопходне повратне податке од ЛПФР-а
са којим је повезан.
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Тестни примери ЛПФР исечака

24.1. Промет Продаја са идентификацијом купца
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24.2. Промет Рефундација са идентификацијом купца
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24.3. Копија Продаја са идентификацијом купца



76

24.4. Копија Рефундација са идентификацијом купца
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24.5. Предрачун Продаја са идентификацијом купца
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24.6. Предрачун Рефундација са идентификацијом купца
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24.7. Обука Продаја са идентификацијом купца
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24.8. Обука Рефундација са идентификацијом купца
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24.9. Аванс Продаја са идентификацијом купца
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24.10. Аванс Рефундација са идентификацијом купца
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24.11. Промет Продаја
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24.12. Промет Рефундација
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24.13. Копија Продаја
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24.14. Копија Рефундација
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24.15. Предрачун Продаја
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24.16. Предрачун Рефундација
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24.17. Обука Продаја
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24.18. Обука Рефундација
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24.19. Аванс Продаја



92

24.20. Аванс Рефундација
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24.21. Промет Продаја - Затварање авансне продаје
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24.22. Аванс Продаја са ЕСИР временом и вирманским плаћањем
      (време је један дан испред ПФР времена)
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24.23. Продаја са рабатом
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24.24. Продаја промет где ставке имају различит број децимала на
 продајној цени и количинама
 Кораци (резултат на слици испод):

1. Додаје се артикал са ценом која има само једну децималу
(тј. demo artikal 1 кошта 5,1 дин).
2. Додаје се артикал са ценом која има више од две децимале, коју треба заокружити
нагоре (тј. demo artikal 2 кошта 10.267 дин).
3. Додаје се артикал са ценом која има више од две децимале, коју треба заокружити
наниже (тј.demo artikal 3 кошта 20,143 дин).
4. Додају се два артикла са три децимале и различитим количинама које би призивале
различитезаокруживање (једно са 0,005 или више, а друго испод 0,005 demo artikal 4: 0,123
x 9,90 = 1,2177, укупне вредности су 1,22; demo artikal 5: 0,123 x 9,95 = 1,22385, вредност
1,22).
5. Цене артикала су правилно заокружене (у нашем примеру, demo artikal 1 5,10 дин, demo
artikal 2 10,27 дин, demo artikal 3 20,14 дин).
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25. Продаја са више начина плаћања
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Закључак
ЕСИР ФИНАНСИЈСКИ БИРО 804/в.1.0 је успешно генерисао тражене тестне случајеве.

На слици испод виде се информације о верзији софтвера у горњем десном углу, и приликом
уласка у ЕСИР.

За све информације стојимо Вам на располагању.

Технички Тим:

Финансијски биро доо

Моше Пијаде 4, 21410 Футог
ПИБ: 106016183, МБР: 20513870
Сајт: www.finansijskibiro.com

Контакт особа: Витомир Бркић
Е-маил: info@finansijskibiro.com
Моб: 063/89-30-634

http://www.finansijskibiro.com
mailto:info@finansijskibiro.com
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