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1.  Увод 

 

1.1. Опис 

ЕСИР тј. електронски систем за издавање фискалних рачуна намењен за евиденцију 

промета, рефундацију и фискализацију малопродајних докумената. 

ЕСИР омогућава:  

- Евиденцију и фискализацију малопродаје,  

- Евиденцију повраћаја у малопродаји и фискализацију рефундације, 

- Евиденцију и фискализацију малопродајних предрачуна. 

 

 

1.2. Потенцијални корисници 

ЕСИР је намењен микро, малим и средњим предузећима. Прилагођен је како би се 

успоставила равнотежа између сертификованог решења и максималне оптимизације 

трошкова потенцијалих корисника. 

 

1.3. Особине и могућности система 

ЕСИР је предвиђен за повезивање са једним или више локалних процесора фискалних 

рачуна (Л-ПФР) сертификованих добављача. На сајту Пореске управе може се пронаћи 

листа сертификованих добављача и њихових решења. Л-ПФР је уређај који је задужен за 

фискализацију документа и може бити хардверски или софтверски. 

У процесу издавања фискланих рачуна ЕСИР учествује заједно са ЛПФР-ом. Информацију 

о успешно фискализованом документу Л-ПФР враћа ЕСИР-у, који штампа фискални рачун 

на линијском штампачу са траком ширине 57 мм или 80 мм или на ласерском  штампачу  

А4 формата. 
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2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

2.1. Технички опис 

 ЕСИР је дизајниран за рад на PC компатибилним рачунарима са MS Windows 

оперативним системом.  

 

2.2. Минимални хардверски захтеви: 

 

 клијент 

рам меморија 4 GB 

хард диск 40 GB 

мрежна конекција 100 Mb 

графика и монитор 1024 x 768 

 

 

2.3. Софтверски захтеви: 

 

 клијент 

оперативни систем Windows 7 SP1, Windows 10 и новији 

 

За функционисање ЕСИР-а није потребан додатни лиценцирани софтвер, само оперативни 

систем. 
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