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Подешавање програма Е-СИР

1.1. Након успешно завршене инсталације програма, неопходно је подесити
процесор фискалних рачуна.
Приликом првог покретања програма Е-СИР отвориће се прозор за подешавање опција, у
ком је неопходно подесити процесор фискалних рачуна, подразумевани штампач за
штампу фискалних рачуна, као и величину папира на којој се рачун штампа.
Следеће врсте процесора фискалних рачуна су подржане:
-

Л-ПФР
В-ПФР

1.1.1. Подешавање за Л-ПФР
-

Изабрати дугме Л-ПФР
У делу за Л-ПФР поставке уноси се хттп путања до Л-ПФР-а. Пример на слици. (1)

(1)
-

На дугме Провера поставки приступа проверавамо исправност унетих података
Уносимо пин.
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Уколико се ради на Л-ПФР, неопходно је унети пин приликом пријаве при првом
покретању провере поставке приступа.

(2)

Пин важи до краја дана за који је унет.
Сачувамо измене на дугме Упис. ( 2 )
1.1.2. Подешавања В-ПФР процесора фискалних рачуна
-

Изабрати дугме В-ПФР
У делу В-ПФР поставке уноси се УРЛ у формату адреса. Пример на слици. (3)

(3)
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(3)

На падајући мени бира се сертификат

-

На дугме Провера поставки приступа проверавамо исправност унетих података и
уносимо ПАК за изабрани сертификат.
ПАК се уноси приликом покретања програма.

-

Сачувамо измене на дугме Упис.
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1.1.3. Подешавамо поставке штампача
Подржане су следеће врсте штампача које бирамо избором дугмета у оквиру поставки
штампача
Штампачи који штампају на папирној ролни од 80мм
Штампачи који штампају на папирној ролни од 57мм
Штампачи који штампају А4 формат папира

На падајући мени, који приказује листу доступних штампача на рачунару, бирамо
штампач.

-

Сачувамо измене на дугме Упис
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Подешавања процесора фискалних рачуна ради се у оквиру менија Регистри Подешавање
ЕСИР-а.

2. Регистрација ЕСИР-а
На уносу Регистрација ЕСИР-а потребно је унети податке о предузећу и кликнути на дугме
сними.
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3. Пријем пореских стопа
Кликом на дугме обавиће се пријем важећих пореских стопа

a. Пореске стопе које се преузимају из Пореске управе отвориће се у наредном
прозору.
б. Кликом на дугме Настави пријем пореских стопа је завршен.
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Означимо пореску стопу и кликнемо на дугме Настави, наставимо са ентером или дугме
сними за упис мапе пореске стопе.

4. Регистар Артикла
На уносу регистра атикала поребно је евидентирати артикле:
Шифра
Назив
Пореска ознака
ЕАН (бар-код)
Цена

ЕСИР има могућност увоза или извоза листе производа и услуга. Прено уноса Регистар –
Артикала – на дугме:
-

Експорт артикала
Учитавање артикала (цсв)
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Приликом упита пореских стопа ЕСИР заокружује пореску вредност на минимум од две
децимале (заокружује на другу децималу на мање ако је следећа цифра мања од 5, односно
на више ако је следећа цифра већа од 5).
5. Регистар Касира
У регистару касира регистровати кориснике и изабрати врсту овлашћења
-

Шифра

-

Корисничко име

-

Лозинка

-

Име и презиме

Врсте овлашћења:
-

Касир

-

Администратор
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6. Регистар смена
У уносу Регистар смена регистровати смене касира.

7. Рад Са Документима
7.1. Каса-Мп рачун
Кликом на мени КАСА, отвара нам се следећи образац, где имамо могућност уноса смене,
затим идемо на дугме НАСТАВИ.
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Након тога отвара нам се образац ФИСКАЛНЕ КАСЕ (кроз образац се крећемо ентером).

Ознаке поља у заглављу форма подешава се тип документа
- Р-рачун, П-предрачун, О-обука, П-продаја, Р-рефундација
Уколико издајемо малопродајни рачун у заглавље уносимо слово Р, а у случају да нам је
потребан предрачун уносимо П, а код обуке уносимо слово О.
Приликом продаје означено нам је П, а у случају рефундације у горњем десном углу
уносимо Р.
Поље Тип купца –Избор типа купца према врсти идентификационог документа који купац
поседује, помоћу таб-а за помоћ изаберемо врсту легитимације и прелазимо на поље
КупацИД који попуњавамо.
Поље КупацИД се попуњава у зависности од потребе за евиденцијом купца. Касир у
наведено поље уписује јединствени идентификациони број, који може бити порески број
или број било које друге легитимације према понуђеном шифарнику.
Опц. Поље купца се уноси ако купац има број неког обрасца (број ваучера
једнонамјенског, број ипп пдва, број ппо пдва...) који желимо да вежемо за рачун. Преко
Таба за помоћ бирамо врсту групе ваучера које бирамо за купца и вежемо за рачун.
Брисање ставке пре креирање пореског рачуна можемо извршити тако што ћемо
означити ставку и кликнути на дугме брисање - канта у горњем десном углу екрана форма
каса. Или на дугме брисање документа у доњем лијевом углу форма каса.
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Унос у поље АРТИКАЛ се може извршити на неколико начина, а то су:
могућност уноса притиском на таб, где позивамо регистар артикала и вршимо избор
артикла по делу назива, бар-коду или шифри пореза

1.

можемо ручно унети шифру артикла, ручно унети бар-код или

2.

учитати бар-код путем бар-код читача.
Након избора артикла, у поље количина уносимо потребну количину продатог
артикла, затим идемо на цену (имамо могућност изменити цену или оставити
понуђену).

У програму имамо могућност брисања по ставкама и брисања документа.

1.
2.

Уколико желимо обрисати само ставке, потребно је означити жељену ставку и
кликнути на канту, која се налази у горњем десном углу,
За брисање целог документа потребно је кликнути на дугме БРИСАЊЕ
ДОКУМЕНТА, које се налази у левом доњем углу.
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Након евидентирања артикла, количине и цене приступамо процесу наплате и начину
уплате.
Имамо три начина наплате:
1.кликом на дугме ШТАМПА у доњем левом углу или
2. притиском Ф4 на тастатури или
3. уносом 0 у поље редни број и притиском на ентер, где нам се отвара образац за
избор начина плаћања.
Начин плаћања се подешава приликом инсталције програма у избору начина плаћања
имамо избор 7 врста начина плаћања или 4 врсте начина плаћања:
Пример 7 врста начина плаћања:

Могући начини 7 врста начина плаћања су готовином, платном картицом, другим
безготовинским плаћањем, чеком, преносом на рачун, ваучером или инстант плаћањем.
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Пример 4 врсте начина плаћања:

Могући начини 4 врсте начина плаћања су готовином, другим безготовинским плаћањем,
преносом на рачун, ваучером.
Након избора начина плаћања (могуће је унети више начина плаћања) приступамо процесу
фискализације, где можемо очитати QР код и имамо могућност и слања на маил линка за
верификацију рачуна и А4 журнал у пдф формату.

При избору слања на е-маил отвара нам се следећи образац, где уносимо маил адресу.
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Изглед фискалног рачуна
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Кликом на штампач у горњем десном углу имамо могућност приказ штампаног фискалног
рачуна.
Ако отворимо документ накнадно можемо изабрати у опцији снимања или штампе пдф
формат документа који снимамо на рачунар.
ЕСИР не издаје ни једни врсту рачуна ако није добио неопходне податке ПФР-а са којим
је повезан.
ЕСИР не изоставља / не мења ни један обавезни податак фискалног рачуна који је примио
од ПФР-а.
ЕСИР не изоставља / не мења ни једну информацију из заглавља фискалног рачуна везано
за податке издаваоца рачуна које је примио од ПФР-а.

7.2.Извештаји касе
У менију КАСА налазе нам се и Извештаји касе, где имамо могућност филтрирања
података:
1.
по артиклу- преглед извештаја касе за одређени артикал или за све артикле у
зависности од нашег избора.
2.

постоји могућност и прегледа рачуна по касиру,

3.

или по смени,

4.

као и по врсти (рачун, предрачун, обука)

5.

или типу (продаја или рефундација).
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Овде имамо приказ датума, броја документа, тип ( рачун или рефундација) броја
фискализације, време фискализације, приказ по начину плаћања, који је могуће и
филтрирати по растућем или опадајућем износу.
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Ако се десило да рачуни нису фискализовани (нестанак струје итд.) на извештају касе
можемо пронаћи и те бројеве рачуна да наставимо са фискализацијом тих докумената.

Отворити нефискализовани рачун кроз касу под одговарајућим датумом и отварамо број
документа да бисмо наставили са радом и фискализацијом.
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Кликом на ТОТАЛИ РАЧУНА или ПРЕГЛЕД РАЧУНА отварају се сви рачуни по датој
претрази и имамо могућност штампања рачуна А4, рачуна 80 мм или 56мм, копије,
штампач и рефундацију.

7.3. Рефундација
Приликом рефундације потребно је у падајућем менију КАСА изабрати ИЗВЕШТАЈИ
КАСЕ, учитати жељени рачун и кликнути на дугме рефундација, које се налази у доњем
десном углу
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При томе нам се отвара следећи образац, где се аутоматски попуњава поље референти број
и референтно време
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7.4. Штампање извештаја
У менију касе постоји више извјештаја касе.

7.4.1. Извјештај касе
У оквиру извештаја касе и избора прегледа у горњем десном углу, имамо могућност
штампања жељеног прегледа кликом да дугме штампач у доњем левом углу.

Где нам се приказује следећи извештај.
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7.4.2. Дневни извјештај
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7.4.3. Периодични извјештај
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7.4.4. Извештај промета артикла у дану
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7.4.5. Извештај артикла за период
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8. Аутоматски рад путем текстуалних датотека
8.1 Мапирање пореских стопа је потребно нумерисати после сваког преузимања
пореских стопа са Пореске управе.
- Шифра представља интерни број у апликацији Есир
- Пореска ознака представља ознаку пореске стопе

На пољу пореска ознака позовемо Таб за помоћ у избору пореских стопа које нумеришемо:

8.2. Покретање аутоматског рада из менија
- 27 -

27

PROGRAM IN

Подешавање програма Е-СИР

Након пријаве касира подешавамо програм на аутоматски рад преко менија – Каса – Аутоматски
рад и кликнемо на Настави, након тога прграм ће се минимизирати и настави у аутоматском раду.
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8.3. Покретање аутоматског рада након пријаве касира након улазка у програм
Подешавање аутоматско рада у програму ЕСИР подешавамо преко Регистар –
Подешавање ЕСИР-а:
-

Чекирамо Покретање аутоматског рада након пријаве у програм. Након тога приликом
сваког покретања програма и пријаве касира програм ЕСИР ће се минимизирати и
наставити у аутоматском режиму рада.

8.4. Структура улазне текстуалне датотеке
Текстуална датотека у формату .txt има следећу структуру:
 01 фиксно означава ред са интерним бројем документа,број документа
 02 фиксно означава ред са интерним бројем продаје,број продаје
 11 фиксно означава ред са типом рачуна, шифра типа рачуна (0 - Промет, 1 –
Предрачун, 2 - Копија, 3 - Обука)
 12 фиксно означава ред са типом трансакције, шифра типа трансакције (0 - Продаја,
1- Рефундација)
 21 фиксно означава ред са касиром,име касира
 41 фиксно означава ред са ИД купца,Тип ИД купца:Ид купца
 42 фиксно означава ред са Опционим пољем купца,Тип опционог поља:Опционо
поље купца – шаље се само када је ПРОМЕТ ПРОДАЈА
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 51 фиксно означава ред са Референтним бројем,референтни број
 52 фиксно означава ред са Референтним временом,референтно датум и време
 61 фиксно означава ред са начином плаћања и може се поновити више пута колико
има начина плаћања,износ,шифра тип плаћања (0 - Друго, 1 - Готовина, 2 - Картица,
3- Чек, 4 – Пренос на рачун, 5 - Ваучер, 6 – Инстант плаћање)
 73 фиксно означава ред са артиклом и може се поновити више пута колико има
артикала, Шифра артикла, Назив артикла, Јединица мере, GTIN, количина у
формату #.000, цена артикла у формату #.00, мапирана пореска лабела – Мапирана
пореска лабела биће у процесу формирања захтева промењена пореском лабелом из
СУФ-а.

8.5. Примери улазних текстуалних датотека
Испод је дат пример датотеке за Промет Продаја (физичко лице) са мапирном стопом.
01,1
02,42
11,0
12,0
21,Marko Markoviæ
61,200.00,1
61,100.00,2
73,10,Hleb beli,kom,,3.000,45.00,4
73,47,Mleko 1.5l,kom,5369874259632,1.000,89.00,4
Испод је дат пример датотеке за Промет Рефундација (физичко лице).
01,1
02,42
11,0
12,1
21,Marko Markovic
51,LPE5FN8N-LPE5FN8N-772
52,2021-12-23T14:26:56.5981509+01:00
61,224.00,1
73,10,Hleb beli,kom,,3.000,45.00,1
73,47,Mleko 1l,kom,5369874259632,1.000,89.00,1
8.6. Валидација садржаја улазне текстуалне датотеке
Program IN ЕСИР валидира садржај датотеке тако што:
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 Провера да ли постоји артикал са послатом шифром у шифарнику артикала Program IN
ЕСИР-а. Ако у шифарнику артикала не постоји артикал са послатом шифром, Program
IN
ЕСИР аутоматски врши додавање новог артикла у шифарник артикала Program IN
ЕСИР-а
 Проверава пореске ознаке са тренутно активним пореским ознакама,
 Проверава да ли су количине унете на максимално три децимале, а цене на две
децимале,
 Проверава да ли је ГТИН одговарајуће дужине,
 Проверава да ли збир начина плаћања једнак или већи од износа рачуна,
 Проверава да ли Тип ИД купца одговара типовима дефинисаним у шифарнику типова
ИД купца од стране Пореске управе,
 Проверава да ли Тип опционог поља одговара типовима дефинисаним у шифарнику
типова ИД купца од стране Пореске управе,
 Проверава да ли је Референтни број унет у захтеваном формату,
 Проверава да ли је Референтно време унето у захтеваном формату.
У случају да садржај текстуалне датотеке пролази валидацију, Program IN ЕСИР даље
поступа идентично
као приликом коришћења графичког корисничког окружења: формира захтев за
фискализацију,
прима одговор, штампа Фискални рачун, уписује податке о рачуну у Листу рачуна
Program IN ЕСИР-а.
 Контрола на уносу укупног износа са сабраним укупним износом за рачун по врстама
плаћанја.
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8.7. Структура излазне текстуалне датотеке
У унапред дефинисаном OUT фолдеру Program IN ЕСИР уписује текстуалну датотеку са
истим
називом и екстензијом .ok што је знак екстерном систему да је фискализација успешно
извршена.
Текстуална датотека у формату .ok има следећу структуру
 101 фиксно означава ред са ПФР бројем рачуна,број рачуна
 102 фиксно означава ред са ПФР временом,ПФР време
 103 фиксно означава ред са бројачем рачуна,бројач рачуна
 104 фиксно означава ред са укупним износом,укупан износ
 105 фиксно означава ред са бројачем по трансакцији,бројач по трансакцији
 106 фиксно означава ред са укупним бројачем,укупни бројач
 107 фиксно означава ред са екстензијом бројача,екстензија бројача
37
 111 фиксно означава ред са износом пореза по пореској стопи и може се поновити
више пута колико има различитих стопа на рачуну,Тип пореза,лабела,износ,стопа,назив
У случају да фискализација није извршена, Program IN ЕСИР у OUT фолдер уписује
датотеку са
екстензијом .err следеће садржине:
 900 фиксно означава ред са поруком грешке,порука грешке
 901 фиксно означава ред са позицијом и садржајем грешке и може се поновити
онолико пута колико има грешака
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8.8. Примери излазних текстуалних датотека
101,KKTSZPBT-KKTSZPBT-635
102,2022-04-01T11:40:04.2504266+02:00
103,470/635ПП
104,300.0
105,470
106,635
107,ПП
111,0,A,18.4954,9.0,VAT
Испод је дат пример датотеке са екстензијом .err
-

900,Pogrešna poreska stopa A,
900,Neispravan zapis: 73,47,Mleko 1,5l,kom,5369874259632,1.000,89.00,6
900, Kusur (20.0) ne može biti veći od iznosa gotovine (10.0) - 61,10.00,1

9. Информације о Program IN ЕСИР-у

Подаци о верзији програма, серијском броју, називу произвођача су доступни на:
Програм - О програму.

Произвођач : AGENCIJA PROGRAM IN
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Верзија: 504/1.0.0
Серијски број: 220415
ПИБ: 103917198
Интернет страна: https://www.programin.co.rs
Електронска пошта: office@programin.co.rs
Адреса: Алмашка 17а, Нови Сад
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10. Листа порука, упозорења и грешака
Приликом комуникације са ПФР-ом користи се стандардна листа порука,
упозорења и грешака коју генерише ПФР.
Код
0000
0100
0210
0220
Код
1100
1300
1400
1500
1999
Код
2100
2110
2210
2220
2230
2310
2400
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808

Порука
Све у реду: Команда је извршена без упозорења или грешака.
ПИН код је исправан.
Интернет је доступан.
Интернет није доступан.
Упозорење
Л-ПФР меморијски простор је 90% попуњен. Потребно је извршити
ишчитавање.
Картица Безбедносног елемента није убачена у читач картица.
Укупан износ Продаја и Рефундација је достигао 75% лимита
Безбедносног елемента. Потребно је извршити ишчитавање.
Неопходан је унос ПИН кода.
Недефинисано упозорење.
Грешка
ПИН код је погрешан.
Картица је закључана. Број дозвољених покушаја уноса ПИН кода је
премашен.
Безбедносни елемент је закључан. Издавање рачуна није могуће док се не
изврши ишчитавање.
Л-ПФР не може да се повеже на аплет Безбедносног елемента.
Безбедносни елемент не подржава захтевану верзију протокола.
Пореске стопе које је ЕСИР послао нису дефинисане.
Л-ПФР није у потпуности конфигурисан за потписивање рачуна.
Поље је обавезно. Недостаје обавезно поље у захтеву рачуна.
Дужина вредности поља је предугачка.
Дужина вредности поља је прекратка.
Дужина вредности поља је неисправна.
Вредност поља је изван очекиваног опсега.
Поље садржи неисправну вредност.
Формат података је неисправан.
Листа је прекратка. Листа ставки или листа пореских стопа у захтеву рачуна
не
садржи бар један елемент.
Листа је предугачка. Листа ставки или листа пореских стопа у захтеву
рачуна премашује максимално дозвољен број елемената или величину
у бајтовима.
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