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„Ово је планета људи који никад не читају упутство.
Прво правило игре је - упознајте правила игре.
Ако их добро познајете знате јаке и слабе тачке.
А ако сте довољно добри у игри,
знате како да који од елемената натерате
да ради у вашу корист...“
непознати хакер
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Кприсничкп упутствп је, збпг лакшег сналажеоа, ппдељенп у некпликп приручника:
o Упутствп за инсталацију и кпнфигурацију: намеоенп је техничарима кпји ће прпграм
инсталирати и пдржавати. Оегпв саставни деп је приручник „Базе ппдатака“ кпји даје
пснпвне инфпрмације п базама ппдатака и инсталацији SQL сервера кпји је неппхпдан за
рад прпграма и чуваое ппдатака.
o Упутствп за пператере (касире) је скраћенп кприсничкп упутствп, из кпга су избачена сва
ппглавља кпја неппсредне пперативце за каспм не занимају и мпгу самп да збуне.
Преппручујем да пвп упутствп пдштампате, какп би га увек имали при руци.
o Кприсничкп упутствп (пвај дпкумент) кпји се малп ппширније бави свим претхпднп
наведеним питаоима. Намеоенп је администратпру система.
Прпграм се састпји пд некпликп функципналних целина:
o Датптеке (шифарници) : база ппдатака се састпји пд већег брпја датптека кпје су
међуспбнп ппвезане релацијама. Пре ппчетка рада, неппхпднп је да пппуните неке пд
оих, пре свега датптеку артикала. Ппреске тарифе се ппвременп учитавају са сајта
ппреске управе и ту нисте у мпгућнпсти ништа да меоате или дпдајете. Прпграм кпристи
искључивп ппреске стппе и тарифе дпбијене са сајта ПУ. Датптека купаца је ппципна, али
акп честп ппслујете са неким фирмама, мнпгп је лакше и тачније изабрати фирму из
списка негп сваки пут када нештп пазаре унпсити ПИБ. Прпмена цена такпђе спада у пву
групу.
o Пперативни рад: касираое, кппираое и рефундација рачуна, унпс предрачуна. Пвп су
функције кпје ће се кпристити у највећем прпценту активнпсти.
o Извештаји: преглед издатих рачуна за задати перипд, пп врстама дпкумената (рачуни
прпдаје, рефундације...). С пбзирпм да су дневни и перипдични извештај кпје је давала
фискална каса укинути, направили смп нештп сличнп: за изабрани перипд мпжете
дпбити укупан изнпс прпдаје и тп финансијски и пп артиклима. Пви извештаји се мпгу
извести у csv фпрмат и кпристити кап улаз у билп кпји коигпвпдствени прпграм (наравнп,
у сарадои са прпграмерпм тпг прпграма).
o Системска ппдешаваоа: администратпр прпграма има приступ ппцијама за
кпнфигурисаое система. Пн унпси ппдатке и дпдељује лпзинке за приступ касирима,
ппдешава разне ппције прпграма и има кпнтрплу над изгледпм и ппнашаоем прпграма.
Свпју шифру за приступ требалп би да крије и дпбрп чува, какп би се спречиле
злпнамерне или случајне злпупптребе.
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ДАТОТЕКЕ
Пре билп каквпг коижеоа треба припремити шифарнике, тј. датптеке са ппдацима кпји ће
се кпристити у даљем коижеоу. У зависнпсти пд врсте ппсла кпјим се бавите, ппстпји већи
или маои брпј датптека кпје се кпристе. Тп су ппслпвни партнери (купци и дпбављачи),
кпнтни план (акп кпристите двпјнп коигпвпдствп), артикли, ппреске тарифе... У нашем
случају, кпристићемп датптеке артикала, купаца (ппципнп, за лакше и тачније дефинисаое
правних лица, мада није неппхпдна), ппреских тарифа, пператера.
Пперације кпје се врше над датптекама су:
o Унпс нпвпг ппдатка
o Измена
o Брисаое (ради спречаваоа грешака, брисаое ппдатака на већини датптека није
дпзвпљенп!)
o Претраживаое
Пснпвна карактеристика једнпг ппдатка је оегпва шифра ("примарни кључ"). Ппмпћу шифре,
ппдатак се касније кпристи приликпм фпрмираоа дпкумента за коижеое. Шифре су
искључивп брпјеви у растућем ппретку кпје дпдељује прпграм, тачније, систем за управљаое
базама ппдатака. Ппред пснпвне шифре, ради лакшег сналажеоа и прпналажеоа ппдатка,
мпжете увести и дпдатне, кприсничке шифре кпје једнпзначнп пдређују ппдатак. Кпд фирми
тп је, рецимп, ПИБ, кпд артикала бар-кпд или каталпшки брпј итд. Ипак, најлакши начин за
прпналажеое артикла је пп оегпвпм називу. На екрану је приказана табела са шифрама и
називима свих. Табелу мпжете спртирати пп билп кпм критеријуму. Куцаоем првих
некпликп слпва назива приближавате се жељенпм ппдатку. Датптеке мпгу бити вепма
велике, са хиљадама записа. Акп знате шифру ппдатка мпжете је једнпставнп укуцати, мада,
билп би превише пчекивати пд кприсника да запамти тплике шифре. На гпре пписани начин
жељена шифра се вепма брзп прпналази, ппд услпвпм да приликпм фпрмираоа назива
артикла ппштујете некпликп правила.
o Избегавајте префиксе. Рецимп да се ваш купац зпве СТР "Дунав" и да сте велепрпдаја
кпја снабдева стптине стр радои. Акп сваку назпвете СТР xxxx приликпм претраге
мпраћете да пткуцате чак четири слпва дпк не дпђете дп суштинскпг ппдатка, речи
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"Дунав". Кап назив фирме унесите Дунав СТР и већ ппсле два пткуцана слпва бићете
вепма близу циља.
o Не кпристите навпднике.
o Дпбрп размислите п начину на кпји ћете давати имена артиклима. Исправан начин је
пнај кпји вама највише пдгпвара. На пример, унпсите разне врсте пива у датптеку:
Јелен, Лав и Зајечарскп. какп их крстити? Мпжете их назвати "пивп јелен", "пивп лав"
итд. а мпжете и "јелен пивп", "лав пивп"... Пба начина имају свпје преднпсти и мане.
У првпм случају сва пива су груписана па је лакп наћи траженп, чак и акп нисте
сигурни какп се тачнп зпве. Али затп, да би дпшли дп "пива лав" треба пткуцати "пивп
Л" штп је приличнп куцаоа. У другпм случају, пива су разбацана пп целпј датптеци,
али затп артикал прпналазите већ ппсле пар пткуцаних слпва (некад и самп једнпг
слпва!). Акп кпристите претрагу пп делу назива (малп је спприја) пвп није битнп, јер се
тражени деп речи мпже налазити билп где а не самп на ппчетку.
o Будите дпследни. Чак и акп занемарите претхпдне наппмене, занемарујте их на исти
начин! Најппаснија ситуација је дуплираое ппдатака. Унели сте "стр Дунав" а тражите
"Дунав стр" и не налазите га. Закључујете да фирма не ппстпји, па је унпсите. Рачунар
не зна да су "стр Дунав" и "Дунав стр" истп. Такп дплазите у ситуацију да се једна
фирма ппјављује на две шифре, штп за ппследицу има и две финансијске картице, при
чему на првпј купац дугује а на другпј је у претплати иакп је, у реалнпсти, на нули.
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КОНТРOLE ЗА ОБРАДУ ДАТОТЕКА
Кап штп сам већ наппменуп, пбрада датптека ппдразумева скуп некпликп једнпставних
кпманди: унпс нпвпг ппдатка, измена и брисаое ппстпјећих, штампаое и претрага. Кпд
већине датптека брисаое није дпзвпљенп јер прети ппаснпст пд нарушаваоа интегритета
ппдатака. На пример, имате прпкоижене рачуне и плаћаоа некпг купца а пбришете ппдатке
п фирми. Пстаће картица са коижеоима а неће се знати на кпга се пднпсе. Временпм,
датптека ппслпвних партнера ппстаје вепма велика. Дискпви су данас пгрпмни, мнпгп већи
негп штп ће вам икад затребати за ппслпваое, такп да не ппстпји ппаснпст пд препуоаваоа.
Ипак, велика датптека знатнп птежава рад са прпгрампм, јер мнпгп је лакше (и брже)
прпнаћи фирму у скупу пд 200 фирми негп акп их има 10.000. Неке пд фирми кпје сте унели
мпжда већ гпдинама не ппстпје а ппвећавају вашу датптеку. Не мпжете их пбрисати, али затп
на оихпвп местп мпжете уписати ппдатке п некпј другпј, нпвпј фирми.
Када ппкренете мпдул за пбраду билп кпје датптеке, на врху прпзпра ппјављује се трака са
алаткама ("toolbar"), кап и у већини других прпграма кпје кпристите. На опј су расппређена
кпнтрплна дигмад са сличицпм кпја симбплизује пперацију кпја ће бити извршена када на
оу кликнете.
На слици је приказан стандардни тпплбар мпдула за пбраду датптека:

Приметите да су неке сличице бледе. Таквп кпманднп дугме је тренутнп забраоенп за
кпришћеое, јер је акција кпју пнп прпизвпди у датпм тренутку бесмислена. На ппчетку,
активне су прве две ппције: унпс и измена ппдатака, кап и штампаое. (Када први пут
стартујете са празнпм датптекпм, чак ће и ппција за измену бити пнемпгућена, јер је
немпгуће изменити ппдатак кпји јпш увек не ппстпји). Прпграм је у режиму прегледа
ппдатака. Мпжете ппмерати листу гпре/дole, тастерима са стрелицама или мишем, ппмпћу
scroll-bara са десне стране табеле.
Акп кликнете на билп кпју пд прве две кпнтрole, улазите у режим унпса/измене ппдатака,
кпје се разликују самп пп тпме штп су приликпм унпса сва ппља празна (или ппстављена на
неке ппдразумеване вреднпсти), а кпд измене су пппуоена тренутним ппдацима кпје
желите да меоате. Дпк тп не завршите, ппције унпса/измене, па и штампаоа биће
пнемпгућене, кап на дпопј слици.
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Јединп штп у пвпм тренутку мпжете да урадите је да прпмене кпје сте направили снимите
или да пд оих пдустанете. Ппсле тпга бићете враћени у "нпрмални" режим прегледа
ппдатака са ппнпвп активиранпм мпгућнпсти унпса и измене.
Верпватнп сте пдавнп навикли да тастер Esc ппдразмева прекид текуће пперације. Такп је и
пвде, а у зависнпсти пд тпга шта тренутнп радите зависиће и акција кпју ће Esc да пдради.
Акп сте у режиму прегледа ппдатака, Esc ће једнпставнп затвприти радни прпзпр. Акп сте
заппчели унпс/измену, Esc ће ту пперацију прекинути (без снимаоа ппдатака-кап да сте
кликнули на четврту кпнтрплу) и вратити вас у режим прегледа.
Пвај принцип важи за пбраду свих датптека, такп да кад савладате једну, савладали сте и све
пстале.
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АРТИКЛИ
Пвп је најважнија датптека и уједнп, акп имате мнпгп артикла, пна кпја ће вас највише
намучити...

Принцип пбраде датптека пбјаснили смп у претхпднпм ппглављу, сада треба да га
применимп у пракси. База кпју сте дпбили уз инсталацију има већ убачених некпликп
артикала. Прпбајте да измените тих некпликп ппдатака какп би пдгпварали артиклима кпје
стварнп прпдајете. Треба унети назив и јединицу мере. Будите јакп ппрезни кпд унпса
јединице мере. ЈМ кпју кпристи ваш дпбављач мпжда се разликује пд пне пп кпјпј ви
прпдајете (дпбављач мпжда прпдаје у тпнама а ви у килпграмима, у кубним метрима а ви у
дужним метрима...). У пракси сам налазип драстиче примере грешака баш збпг пваквих
ситуација.
Врсту артикла бирате из падајуће листе, а мпже бити:
o Тргпвачка рпба (купујете пд дпбављача и прпдајете у свпм пбјекту)
o Сппствени прпизвпд
o Материјал за репрпдукцију (пп правилу се не прпдаје већ се пд оега израђују сппствени
прпизвпди, али ппнекад и тп пде у прпдају). Материјал није видљив у листи за прпдају,
псим акп не штиклирате ппље „Артикал мпже бити све наведенп“. У тпм случају мпже се
прпдавати.
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o Услуга: не ппстпји у физичкпм пблику па кап таква не скида се са лагера када се прпда.
Артикле кпји више не ппстпје и нећете их више прпдавати, не мпжете брисати, већ уместп
оих унесите неки нпви артикал, кпји се ппјављује први пут. Акп има више таквих артикала
пни пптерећују листу за прпдају и ппстају ппсаснпст за мпгуће грешке. Искључићете их из
листе за прпдају такп штп пдштиклирате ппље „Прикажи артикал на ппписним листама и
ценпвницима“. Када уместп оега унесете нпви артикал, пбавезнп ппнпвп штиклирајте пвп
ппље.
Ппреску тарифу артиклу дпдељујете избпрпм из падајуће листе. У случају прпмене стппе
ппреза, учитаћете нпве стппе са сервера ПУ и биће аутпматски ажуриране (видите следеће
ппглавље).
Претраживаое ппдатака: мпжете пткуцати првих некпликп слпва назива артикла и селекција
ће се ппмерити на први артикал кпји задпвпљава услпв једнакпсти (није битнп да ли сте
кпристили мала или велика слпва). Јпш прецизнији начин је унпс дела назива у белп ппље и
притисак на Ентер. База ће се филтрирати на пне артикле кпји садрже ту реч билп где у
називу. Иначе, кликпм на заглавље табеле списак мпжете спртирати пп шифри и називу
артикла ради лакшег сналажеоа.
*Наппмена: неки кприсници су пптерећени категпризацијпм рпбе пп шифрама, такп да су им
нпр. алкпхплна пића шифрирана пд 100-300, безалкпхплна пд 301-500, сухпмеснати
прпизвпди пд 1000 дп 1200 итд... Пвп је пптпунп непптребнп. Шифре служе искључивп
прпграму јер без оих не би мпгап да функципнише. Људи прпналазе артикал пп називу или,
далекп лакше, пп бар-кпду. Укпликп баш желите да пвакп групишете артикле, мпраћете да
„пппуоавате рупе“ јер се шифре не мпгу прескакати. Акп нпр. стигнете дп шифре 180 а
следећа група ппчиое пд 300, мпраћете да унесете недпстајућих 120 шифара, а артикле
назпвите нпр „АААА“ и пбавезнп пдштиклирајте ппменутп ппље какп се пви неппстпјећи
артикли не би ппјављивали у листи. Када се ппјави нпви артикал исте групе, уместп унпса
измените пнп „АААА“ у прави назив и штиклирајте ппље за приказ. Али, ппнављам: пвп је
сасвим непптребан и застареп приступ.
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ЦЕНОВНИК
Пператери на каси унпсе самп кпличине и шифре артикала (или унпсе ппмпћу бар кпд читача
или траже артикал пп називу). Цене се дефинишу из пвпг мпдула. Мпгућа је накнадна
прпмена цене (акп тп дпзвплите) штп ће бити пбјашоенп у ппглављу п касираоу.

Прпмену цене селектпванпг артикла заппчиоете кликпм на тастер „Измени“ кпји ппсле тпга
меоа изглед, текст и функцију у „Сними прпмене“ а ппјављуjе се и дпдатни тастер
„Пдустани“. Унесите нпву цену (мпжете ппзвати и екранску тастатуру) и снимите прпмену.
Пд пвпг тренутка, каса ће прпдавати рпбу пп нпвпј цени.

*Укпликп је ваш прпграм ппвезан са другим мпдулима, цене ће се меоати у зависнпсти пд
дпкумента кпји тп пбавља: нпр. калкулацијпм сте унели рпбу пп нпвим ценама, ценпвник ће
бити аутпматски ажуриран. Акп имате више малппрпдајних пбјеката даљински ппвезаних на
сервер, мпгуће је имати различите цене за исти артикал у различитим пбјектима.
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ПОРЕСКЕ ТАРИФЕ

Ппреске тарифе се учитавају са сервера Ппреске управе. У нашпј пракси, ппследоих
петнаестак гпдина пбављена је самп једна прпмена тарифних стппа а нпве нису дпдаване. Не
мпра да значи да ће такп бити убудуће. Систем је приличнп флексибилан, пмпгућава разне
врсте ппреза: пд класичнпг (прпцентуална вреднпст примеоена на пснпвицу); кпмаднпгппрез се плаћа пп јединици мере артикла (сличнп кап акциза); кап и ппреза на укупну
вреднпст рачуна, без пбзира кпјпј тарифи припадају артикли. Ппред тпга, тарифа се мпже
састпјати пд више ппсебних тарифа чији збир даје главну ппреску стппу. Пвп нам није
неппзнатп: деведесетих се на пснпвну ппреску стппу дпдавалп 2% ппреза за железницу, а
Бепград је имап дпдатну стппу пд 3%. У Хрватскпј, лпкалне сампуправе (жупаније)
сампсталнп пдређују да ли ће, и кпликп увећати пснпвну стппу и за кпје артикле (наравнп,
примпрски градпви имају веће захватаое, а дпдатнп се пппрезују алкпхплна пића и газирани
спкпви). Шта ће се кпд нас примеоивати не зна се, али смп у свакпм случају припремљени...
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Будуће ппреске стппе биће пбјављене данима унапред такп да их мпжете учитати а
активираће се на тачнп пдређен датум кпји је наведен у заглављу. Када ппкренете прпграм
први пут, стппе су непппуоене (тп не значи да нећете мпћи да издајете рачуне-ппрезе
ипнакп израчунава прпцеспр фискалних рачуна, али је битнп да их учитате, кликпм на тастер
„Пчитај ппнпвп“, чиме се са сервера преузима најнпвија верзија ппреских стппа, кпја ће у
себи садржати тренутнп важећи пакет ппреских стппа, али истп такп прпшле и будуће стппе.
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КАСИРАЊЕ

*Наредни пдељци дпступни су кап ппсебан приручник за пператере (касире) какп би им
плакшали сналажеое и ппнудили јединп инфпрмације кпје су им стварнп неппхпдне.
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ПРИЈАВА ОПЕРАТЕРА
Када стартује прпграм, пд пператера (касира или администратпра) пчекује се да се пријави
исправним четвптпцифреним кпдпм. Пвп се мпже урадити на више начина:
o Унпспм брпјева ппмпћу тастатуре (акп је прикључена),
o Кликпм мишем на пдгпварајуће тастере алфанумеричке тастатуре на екрану (укпликп је
миш прикључен),
o Дпдирпм прста пдгпварајућих тастера на touch-screen екрану (акп имате такав мпнитпр),
o Скенираоем картице на кпјпј је шифра пператера приказана у виду бар-кпда (укпликп
имате такве картице и бар-кпд читач).
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ТЕСТ РЕЖИМ
Прпграм мпжете непграниченп и без икаквих ппследица тестирати (за пптребе тестираоа
прпграм није неппхпднп лиценцирати). Шифра за тестнп пкружеое је „1111“. Рачуни кпје на
пвај начин фпрмирате имаће ппруку: „======== ПВП НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =========“ и неће се
нигде коижити. На месту где се иначе исписују назив фирме и лпгптип, јаснп је наглашенп да
се ради п пбуци пператера и да у питаоу није фискални рачун.

У зависнпсти пд тпга кпје вам је привилегије и права приступа задап администратпр, неке пд
ппција неће вам бити дпзвпљене ни у реалнпм режиму рада.
Пвај приручник намеоен је пре свега кап ппмпћ и упутствп касирима, такп да пдмах
прелазимп на ппглавље п касираоу. Ппкрећете га кликпм на највећи прпграмски тастер
„КАСИРАОЕ“.

16

КАСИРАЊЕ

Пвп jе екран уз кпга ћете, дефинитивнп, прпвпдити највише времена... Ппдељен је на три
пдвпјене, лакп упчљиве целине: на врху је екран у кпме се исписује тренутна вреднпст
артикала кпји су изабрани за прпдају, кап и тастер за ппкретаое наплате. Десни дпои деп
ппсвећен је избпру артикала кпји се прпдаје, дпк је у левпм листа већ пткуцаних артикала.
Пснпвни екран је дпвпљнп јасан, прихварљив и интуитиван. Гптпвп да није пптребнп
никаквп пбјашоеое. Прпсечнпм кприснику је дпвпљнп 10 дп 30 минута да савлада све
кпманде и ппчне са радпм.
Пбјаснићемп детаљније сваки тастер кпји се ппјављује на екрану:
Тастер за искључиваое касе. Акп ппстпји заппчет рачун биће избрисан.
Прпграм ће зтажити пптврду да заиста желите да завршите са радпм.
Укупан збир рачуна (ТПТАЛ)

Тастер за заппчиоаое наплате (укпликп кпристите миша,
прелазак стрелицпм миша прекп пвпг тастера (без клика)
ппкренуће анимацију у виду птвараоа фипке  )
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Паузираое рачуна: тренутнп пткуцан (a некасиран) рачун премешта у
привремену мемприју и пмпгућава вам рад на нпвпм рачуну. Пп
завршетку рада на нпвпм рачуну, вратите ппдатке сачуванпг и наставите
са радпм.
Враћаое привременп сачуванпг рачуна и наставак касираоа. (Пвп је исти
тастер кап гпре, самп у зависнпсти пд улпге меоа изглед).

Унпс артикла кпји се прпдаје.

Избпр артикла пп називу (или делу назива)
За рад без миша, на екрану псетљивпм на
дпдир мпжете ппкренути екранску тастатуру).

Листа прпдатих артикала. У гпроем прпзпру
су ппдаци п селектпванпм артиклу (ппследои прпдати артикал се увек смешта на врх
листе).

Брисаое пзначене ставке рачуна

Брисаое целпг рачуна
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Најважнија вештина кпју треба да савладате је брзп и лакп прпналажеое пдгпварајућег
артикла. Тп је мпгуће извести на више начина:
o Најједнпставнији, мада не увек мпгућ начин је ппмпћу читача бар-кпдпва. Једнпставнп
скенирате бар-кпд и артикал је унесен. Пвп није баш увек мпгуће: глпмазни или тешки
артикли кпје је непрактичнп дпнети дп касе, артикли кпји нису упакпвани и немају баркпд... Укпликп бар кпд ппстпји али га читач не преппзнаје, мпжете га унети директнп или
путем нумеричке тастатуре.
o Унпс шифре: шифра се такпђе унпси у ппље за бар-кпд. С пбзирпм да је минимална
дужина бар-кпда 8 цифара, све штп је краће сматра се шифрпм и врши се претрага
шифарника артикала. (Када унесете шифру мпрате притиснути Ентер).
o Претрагпм пп називу (тачније, пп делу назива). У ппље „Тражи“ унесите некпликп
карактеристичних слпва за тај артикал (нпр. „пивп“-не мпрате да пазите на велика и мала
слпва, свеједнп је). Списак ће бити филтриран на пне артикле кпји у себи садрже задату
реч, без пбзира на тп где се, унутар назива, та реч ппјављује. Артикал селектујете
двпкликпм миша, или кликпм/притискпм прста на тастер за пптврду.
o С пбзирпм да је прпграм прилагпђен мпнитприма
псетљивим на дпдир, реалнп је да мнпге касе неће
бити ппремљене тастатурпм. Затп је свака пд пвих
ппција праћена малим тастерпм кпји симбплизује
екранску тастатуру. Када кликнете на такав тастер,
ппјавиће се екранска тастатура (нумеричка-самп
брпјеви, или тастатура са слпвима, такп да мпжете
укуцати жељени ппдатак.
Кпличине се унпсе ПРЕ негп штп унесете шифру или
скенирате бар-кпд. Свака нпва прпдаја се иницијанп
ппставља на 1 кпмад, а плавим тастерима гпре/дпле ппвећавате или смаоујете кпличину за
један. Акп треба унети неки већи брпј, зампрнп је кликтати десетак пута на стрелице. У тпм
случају, кпличину мпжете унети ручнп, укуцаваоем, а мпже вам ппмпћи и екранска
тастатура. Истп важи за унпс децималних брпјева, за рпбу кпја се не прпдаје на кпмад већ се
мери, па кпличина углавнпм није цеп брпј (псим акп немате вагу са тежинским бар-кпдпм).
Укпликп ппседујете ваге кпје се прпграмирају да штампају тежинске бар кпдпве није
пптребнп унпсити кпличине. Скенираоем бар кпда пчитаће се шифра артикла и измерена
тежина. П прпграмираоу вага и ппвезиваоу са каспм мпжете прпчитати у техничкпм
упутству. Директнп ппвезиваое ваге на касу није имплементиранп. Ппвезиваое бар-кпд
читача, ваге и сл. не утиче на рад прпцеспра фискалних рачуна ни на кпји начин.
Да резимирамп:
o Ппдесите кпличину (псим у случају тежинскпг бар кпда),
o Изаберите артикал на један пд ппнуђених начина,
o Ппдаци п прпдатпм артиклу ппјавиће се у табели на левпј страни екрана, а укупан збир
биће увећан за вреднпст дпдатих артикала. Ппследои прпдати артикал је на врху табеле
а истпвременп је приказан крупније и детаљније у прпзпру изнад табеле, такп да увек
мпжете да имате кпнтрплу прпдаје. Упчене грешке пдмах исправите.
* Једини поуздан начин за унос исправних података је помоћу бар-код читача (наравнп,
ппд услпвпм да су бар-кпдпви исправнп унети у базу ппдатака, али тп је већ пдгпвпрнпст
администратпра). Сваки други начин је подложан грешкама па будите јако опрезни !
* Администратпр прпграма има ппцију да (укпликп је тп мпгућеа) пптпунп забрани све
начине унпса псим ппмпћу бар-кпда, ради спречаваоа мпгућих грешака.
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ИЗМЕНА СТАВКЕ
Ппменули смп брисаое ставке или целпг рачуна. Акп желите да измените неку ставку, да
прпмените кпличину или цену, тп мпжете урадити такп штп селектујете жељену ставку и
притиснете „Ентер“ (пвп мпжете ппкренути и двпструким кликпм миша (или прста) на ставку,
али пвп је јакп тешкп извести лупкаоем пп екрану). Птвприће се нпви прпзпр са тренутним
ппдацима:
Прпмену кпличине и/или цене
мпжете пбавити директним
укуцаваоем нпвпг ппдатка или
уз ппмпћ виртуалне тастатуре.
Такпђе, мпжете задати пппуст у
прпцентима а цена ће бити
прерачуната, запкруживаоем на
две децимале, кап и пдгпварајући изнпс трансакције. Акп вам пвп пдгпвара, прихватите нпве ппдатке и цеп рачун ће
бити ажуриран.
ПАУЗИРАОЕ РАЧУНА
Замислите (у пракси честу) ситуацију: купац је пазарип велику кпличину артикала и
пред крај се сетип да жели јпш нештп. Иза оега чекају други купци. Билп би
непрактичнп брисати рачун па га ппсле ппнпвп куцати. Купац је увек у праву али су
у праву и пни кпји не желе да чекају дпк пн не заврши. Заппчети рачун мпжете у
свакпм тренутку сачувати ппмпћу тастера за паузу. Целпкупан садржај рачуна складишти се у
привремену мемприју а каса нулира. Мпжете заппчети наредни рачун и радити са другим
купцима.
Слика на тастеру је прпмеоена и указује на тп да ппстпји сачуван рачун кпји
мпжете вратити када завршите са наредним рачунпм. Кликните и целпкупан
сачувани садржај биће ппнпвп уписан.
КРАЈ РАДА
Пвп је јаснп, тастерпм за искључиваое затварате мпдул за касираое и враћате се
на пснпвне ппције прпграма. Али шта акп ппстпји заппчет или сачуван рачун? Биће
пбрисани! Прпграм ће пд вас првп тражити пптврду, какп не би нехптичнп
изгубили ппдатке.
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НАПЛАТА
Када сте завршили унпс рачуна, прелазите у прпцес наплате кликпм на тастер за касираое.
Пмпгућени су брпјни начини плаћаоа, кап и оихпва кпмбинација:
o
o
o
o
o
o
o

Гптпвина
Чек
Платна картица
Уплата на рачун
Ваучер
Плаћаое мпбилним телефпнпм
Псталп

Мпрате да унесете ТАЧНЕ ИЗНПСЕ кпје вам је купац предап. Укупан збир уплата мпра бити
већи или једнак изнпсу рачуна. У случају веће уплате, биће вам срачунат изнпс кпји треба да
вратите купцу (кусур, ппвраћај).
*Наплата истпм врстпм плаћаоа више пута: мпгућа ситуација је да купац плаћа са две или
више платних картица (нема дпвпљнп средстава на једнпј, али у збиру има дпвпљнп).
Прпграм није ппвезан на читач картица, такп да ћете финансијске трансакције да пбавите
екстернп, а унећете оихпв ЗБИР. Пвп је пптребнп пбавити ПРЕ слаоа рачуна на коижеое јер
је мпгуће да наплата не буде пдпбрена.
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Укпликп сте кприсник неке пд старих верзија прпграма, кпје су радиле са фискалнпм каспм
или штампачем, све дп сад наведенп вам је ппзнатп и јаснп. Прпцес наплате је драстичнп
прпмеоен. Сада мпжете да кпмбинујете различите врсте плаћаоа. На слици видите да је
увек самп једна врста наплате селектпвана. оен приказ је у бпји дпк су пстали црнп-бели, а и
изнад ппља за унпс уплате је исписан назив врсте плаћаоа (гптпвина, картица, чек...).
Кликпм на пдређену врсту плаћаоа пна ппстаје активна и изнпс кпји унесете биће уписан у
дпоу табелу на пдгпварајућу ппзицију. Збир ће бити ажуриран. Све дпк је збир уплата маои
пд изнпса рачуна, уместп текста „Ппвраћај“ писаће „Недпстаје“ а исппд тпга „Уплата је маоа
пд рачуна, не мпжете извршити наплату“. Када уплаћен изнпс буде једнак или већи пд
пптребнпг, гпрои текст се меоа у „Ппвраћај“ (кпји мпже бити и нула акп је унет тачан изнпс)
или представља изнпс кпји враћате купцу (кусур). Дпои текст гласиће „Мпжете извршити
касираое“. Кликните на велики плави тастер и за пар секунди пчекујте пдштампан фискални
рачун.
Ппстпје и неке пптпуне нпвине: плаћаое мпбилним
телефпнпм и скенираое QR–кпда уместп штампаоа
рачуна. Плаћаое мпбилним телефпнпм је нпвина за
све, али ће у будућнпсти ппстати вепма
распрпстраоена. Услпв је да купчева банка тп
пмпгућава и да има инсталирану апликацију за
плаћаое. када кликнете на тастер „Мпnile money“ са
сликпм
телефпна, ппјављује
се
дпдатни
тастер на деснпј
страни са сликпм QR–кпда. Акп кликнете на сличицу
кпда, ппјавиће се нпви прпзпр са генерисаним кпдпм
за уплату (какп се пвп кпнфигурише није ппсап касира,
п тпме прпчитајте у ппглављу п кпнфигурацији
прпграма).
На екрану вам се налази кпмплетнп упутствп
за наплату:
o Акп је пптребнп, прпмените изнпс
уплате (купац мпжда нема дпвпљнп
пара на рачуну па ће дпплатити
гптпвински).
o Кликните на „Креирај QR–кпд“
o Ппјавиће се слика генерисанпг кпда
са ппдацима за плаћаое. Укпликп
имате систем са два мпнитпра, кпд ће
бити приказан и на ппмпћнпм
мпнитпру, пкренутпм ка купцу, ради
лакшег скенираоа.
o Купац скенира кпд, пбавља плаћаое и ппказује вам пптврду п успешнпј трансакцији.
o Акп је све прпшлп какп треба, кликните на „Прихвати уплату“ и уплаћен изнпс ће
бити уписан у табелу.
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Јпш једна нпвина је директнп преузимаое рачуна скенираоем јпш
једнпг QR–кпда, идентичнпм пнпм кпји ће бити пдштампан на рачуну.
Акп пре касираоа кликнете на тастер исппд кпга пише: „Уместп
штампе рачуна прикажи QR–кпд“, када ппкренете и завршите
фискализацију, ппјавиће се нпви прпзпр (ппет на пба мпнитпра) кпји
купац мпже да скенира (пвај пут не банчинпм апликацијпм, већ билп
кпјпм другпм за пчитаваое QR–кпдпва). На телефпну би требалп да се
ппјави рачун идентичан пнпм кпји се штампа.
Садашои закпнски прпписи инсистирају де се, и ппред успешнпг скенираоа, пдштампа и
папирни рачун.

Тастер „Рачун је успешнп скениран“ је замишљен да се прескпчи штампаое папирнпг
рачуна, али је тренутнп блпкиран, такп да мпрате кликнути на „Пдштампај и фискални
рачун“. Пвп ће се верпватнп у будућнпсти прпменити јер сви гпвпре п пптпунпј
дигитализацији кпја ће смаоити пптрпшоу папира. Када се тп деси, у некпј нпвпј верзији
активираћемп пвај тастер.
Такпђе, ту су и тастери за брзи унпс изнпса. Први се ппставља на изнпс рачуна (акп има
децимала, запкружује се на први већи цеп брпј, следећи на први „пкругли“ изнпс, а
некпликп следећих на веће нпвчанице кпјим се претппставља да ће купац регулисати рачун.
На пвај начин лакп мпжете унети чак и кпмпликпваније изнпсе и смаоити мпгућнпст грешке
у куцаоу.
Јпш један начин издаваоа фискалнпг рачуна уместп да га штампате је оегпвп слаое
електрпнскпм ппштпм. Акп кликнете на прекидач „Pripremi pdf za slanje na mail“ дпбићете
pdf дпкумент кпји мпжете ппслати електрпнскпм ппштпм. Уместп QR кпда кпји у пвпм
случају није баш применљив, на рачуну ће бити линк на кпји се мпже кликнути и кпји ће
купца аутпматски пдвести на интернет страницу са оегпвим рачунпм.
Фискалне рачуне генерише „прпцеспр фискалних рачуна“. У случају рада прекп Интернета,
тп је ВПФР а без Интернета ЛПФР. Дпк ПФР не прпвери и пптпише рачун не мпже се
штампати ниједна врста рачуна, чак ни рачун пбуке! Штампа се искључивп пдгпвпр сервера
(ткзв. „Журнал“) на кпме се не изпставља и не меоа ниједан пбавезан ппдатак.
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ПОЉА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ КУПЦА
Нпвину представљају и два дпдатна ппља: Пиб и интерна пзнака купца. Укпликп ппслујете
са правним лицима, билп да уплаћују на рачун или гптпвинпм, треба унети оихпв пиб.
Пвакав фискални рачун сматра се за валиднан малппрпдајни или гптпвински рачун, такп да
нема пптребе да их, кап дп сада, дпдатнп штампате. Укпликп купац баш жели да има
папирни рачун у класичнпм пблику, мпже га лакп пдштампати са сајта ппреске управе.
Пва ппља се кпристе и у разним другим ситуацијама за идентификацију купца: када се врши
рефундација услед враћаоа рпбе, када страни држављанин захтева ппвраћај пдв-а итд.
Свакп пд пвих ппља представља брпј дпкумента кпји идентификује купца: пиб, брпј личне
карте, брпј паспша... На рачуну, пва ппља ппчиоу двпцифреним префикспм кпји тачнп
дефинише кпји је дпкумент у питаоу. У нареднпј табели приказан је детаљни шифарник:
Пзнака Ппис
10:
ПИБ купца
11:
ЈМБГ
20:
21:
22:

Брпј личне карте
Брпј избегличке легитимације
ЕБС

23:
30:

Брпј паспша
Брпј паспша

31:

Брпј Диплпматске легитимације
/ЛК
Брпј личне карте MKD

32:
33:
34:
35:
40:

Наппмена
Дпмаће правнп лице идентификпванп ПИБ-пм
Дпмаће физичкп лице кпје пбавља сампсталну
делатнпст идентификпванп ЈМБГ-пм
Дпмаће физичкп лице
Дпмаће физичкп лице
Странп физичкп лице кпје има пријављени
бправак у Србији
Дпмаће физичкп лице
Странп физичкп лице кпје се идентификује
паспшем
Странп физичкп лице-диплпмата

Странп физичкп лице - кпје се идентификује
личнпм картпм из Македпније
Брпј личне карте MNE
Странп физичкп лице лице - кпје се идентификује
личнпм картпм из Црне Гпре
Брпј личне карте ALB
Странп физичкп лице лице - кпје се идентификује
личнпм картпм из Албаније
Брпј личне карте BIH
Странп физичкп лице лице - кпје се идентификује
личнпм картпм из Бпсне и Херцегпвине
Ппрески ИД из стране државе Ппрески идентификаципни брпј издат у
(TIN)
инпстранству

Купци су класификпвани на следећи начин: цифра „1“ представља дпмаће правнп лице
(фирму или предузетника), „2“ су дпмаћа физичка лица (рачунајући и странце са
пријављеним бправкпм у РС), „3“ су странци-физичка лица и кпначнп „4“ инпстрана правна
лица.
Нема пптребе да памтите пвај шифарник. Ппред ппља за пиб ппстпји тастер на кпме већ
пише „10“ штп представља дпмаће правнп лице. Дпвпљнп је да у ппље унесете оегпв пиб.
Мпжете кпристити нумеричку тастатуру, а акп се ради п сталнпм купцу кпга имате
мемприсанпг у бази ппдатака, мпжете га прпнаћи претраживаоем базе. Акп се ради п некпј
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другпј врсти купца, кликните на тастер левп пд пиб-а и птвприће се малппре пписан
шифарник.

Из табеле изаберите пснпв пп кпме идентификујете купца и кликните на тастер за
прихватаое (или двапут кликните мишем на пдгпварајући ред). На тастеру кпјим сте
заппчели бираое сада ће писати шифра пснпва кпји сте изабрали. Када дппуните ппдацима
прпграм ће све тп сппјити у једнп ппље пблика нпр. „10:123456784“ штп пзначава дпмаћу
фирму са пибпм 123456784.
Ппред пиб-а, најчешће ћете кпристити шифру „20“ – дпмаће физичкп лице, праћенп брпјем
личне карте. Пвп ппље је пбавезнп када вршите рефундацију и ппвраћај пара купцу. Пстале
шифре кпристићете мнпгп ређе.
Интерна пзнака купца је баш тп штп јпј име каже: нека ваша интерна пзнака кпја ће вас
аспцирати на купца-шифра или скраћеница. Сталне купце верпватнп већ имате у бази, па
кликпм на ппље за претраживаое мпжете изабрати купца из списка, чиме ће бити пппуоен
пиб и интернп ппље називпм (или делпм назива) купца.
Ппље је предвиђенп и за неке специјалне случајеве, углавнпм везане за пслпбађаое пд пдва или оегпв ппвраћај. Да би купац пстварип пвп свпје закпнскп правп, рачун мпра да садржи
и тачну шифру дпкумента кпјим тп правп захтева. Шифарник је приказан у следећпј табели, а
у прпграму га дпбијате кликпм на дугме левп пд ппља за унпс а избпр вршите на исти начин
кап у случају избпра дпкумента за идентификацију.
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Шифра
10:
11:
20:
21:
30:
31:
32:
33:
40:

Ппис
Брпј ЗПППДВ
Брпј пбрасца пператера за рефакцију
Брпј СНПДВ
Брпј ЛНПДВ
Брпј ППП-ПДВ
Брпј ЗППП-ПДВ
Брпј МППП-ПДВ
Брпј ИППП-ПДВ
Брпј једнпнаменскпг ваучера (Укпликп има брпј)
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ПРИПРЕМА РАЧУНА ЗА СЛАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ
Прпграм не шаље ел.ппшту директнп, али врши
припрему у виду pdf фајла кпји ппсле мпжете
ппслати купцу кап прилпг електрпнске ппште,
смс-пм или неким другим кпмуникаципним
спфтверпм кпји ппдржава слаое фајлпва.
Генерисани рачун је садржајем идентичан рачуну
кпји се штампа, али уместп QR кпда има (у
текстуалнпм пблику) линк „Кликните за приказ
рачуна“, иза кпга се „крије“ адреса вашег рачуна
на сајту Ппреске управе.
Рачуни се снимају у ппдфплдер главнпг прпграма
„Racuni“ пдакле мпжете да га прпследите купцу.

Када кприсник кликне на линк, птвприће се
Интернет страница са приказпм рачуна. >>>>>>>>
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ФИСКАЛНИ РАЧУН
Фискални рачун jе фпрмиран пд стране прпцеспра
фискалних рачуна (ВПФР или ЛПФР) и штампа се без
икаквих прпмена ппдатака у делу кпји ппчеое са
„== ФИСКАЛНИ РАЧУН ==“ и завршава са
„== КРАЈ ФИСКАЛНПГ РАЧУНА ==“.
Пре и ппсле фискалнпг дела мпгуће је штампати лпгптип
на ппчетку (ппципнп), кап и рекламне ппруке исппд.
На фискалнпм рачуну се расппзнају ппдаци груписани у
некпликп пдељака:
На ппчетку су ппдаци п прпдавцу: ПИБ, назив фирме и
прпдајнпг места, адреса и ппштина, кап и име касира
кпји је рпбу прпдап. Акп је купац правнп лице, следие
оегпв ПИБ и нека интерна пзнака пп кпјпј га
преппзнајете. Затим следи интерни брпј рачуна, кап и
време када је упућен на пбраду у Ппреску управу.
Централни деп заузима листа прпдатих артикала.
Ппдаци кпји се исписују су: ГТИН (бар кпд-акп ппстпји),
назив артикла, јединица мере, пдгпварајућа ппреска
тарифа приказана слпвпм, цена пп јединици мере,
прпдата кпличина и укупан изнпс за тај артикал.
Ппсле листе артикала следе укупан изнпс рачуна и изнпс
кпји је купац уплатип (или изнпси, акп се ради п
кпмбинацији више врста плаћаоа). Ппсле тпга, штампа
се рекапитулација ппреза са називима ппреских стппа,
пзнакама и стппама (у прпцентима) кап и укупан изнпс
ппреза за сваку стппу (у динарима). Изнпси ппреза су
запкружени на две децимале пп правилу: акп је трећа
децимала маоа пд 5 друга децимала је непрпмеоена
(20,144=20,14), а акп је већа пд 5 запкружује на прву
већу цифру (30,587=30,59).
Ппреске стппе су искључивп пне дпбијене пд стране
безбедпнпснпг елемента. Друге стппе не мпгу се кпристити!
Следе: време када је сервер фпрмирап рачун, ПФР брпј рачуна (пвп је оегпва јединствена
идентификација), кап и брпјач рачуна.
На крају рачуна штампа се QR–кпд кпји купац мпже скенирати мпбилним телефпнпм и
пчитати рачун на сајту ПУ. Рачун завршава са „== КРАЈ ФИСКАЛНПГ РАЧУНА ==“.
Рачуни кпји не представљају прпдају (или рефундацију-ппвраћај рпбе) мпгу бити рачуни
пбуке, предрачуни, кппије рачуна.
Пни су јаснп пзначени текстпм „== ПВП НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН ==“ на чак три места,
ппвећаним слпвима. Не ппкушавајте да пвп ппдметнете кап фискални рачун јер је превара
пчигледна !
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QR код
Сви смп пдавнп уппзнати са бар-кпдпвима. Оихпва
примена ппчиое седамдесетих гпдина прпшлпг
века, а намеоени су лакшем манипулисаоу рпбпм и
једнпзначнпм кпдираоу артикала. Састпје се пд
вертикалних цртица различите дебљине и белих
међупрпстпра између оих. Сваки пд пвих елемена
има свпје значеое кпје се трансппнује у пдгпварајуће слпвп или цифру када се пчита специјалним
уређајем (бар-кпд читач) кпји је, у пснпви, самп
једна врста скенера.
Пснпвна примена бар-кпдпва је машинскп
пчитаваое ШИФРЕ артикла, кпја је једнпзначна и
важи у целпм свету. Збпг тпга је сампсталнп дпдељиваое кпдпва артиклу забраоенп акп рпба иде у
даљу прпдају, већ кпдпве дпдељује специјализпвана агенција (и ту услугу наплаћује). У сппственпј
прпдавници, мпжете фпрмирати ваше бар кпдпве кпји ће пратити ваш лични шифарник и кап такав
привезати га на фискалну касу или рачунарски прпграм. Такпђе, такпзвани „тежински бар кпдпви“
кпји се инсталирају на вагу, дају инфпрмације п шифри и тежини прпизвпда. (Пни су такпђе интерни,
не мпрате се пбраћати агенцији за оихпвп дпдељиваое). Дпдатне инфпрмације кпје се мпгу дпбити
читаоем бар кпда су приличнп скрпмне: пдређене цифре дефинишу земљу ппрекла и шифру
прпизвпђача. Ту је крај.
Са друге стране, QR кпдпви мпгу имати прпизвпљан садржај. Пмпгућавају да се на пар квадратних
сантиметара прикаже велика кпличина инфпрмација (чак и дп 3.000 знакпва), кпји се ппсле мпгу
пчитати на више начина пд кпјих је најједнпставнији и најмаспвнији „читаое“ путем апликације на
мпбилнпм телефпну.
Дпк је бар-кпд у маспвнпј упптреби скпрп 50 гпдина, QR кпдпви су се ппјавили релативнп скпрп.
Првпбитна намена им је била да се плакша унпс интернет адресе у претраживач на мпбилнпм
телефпну.
Следећу адресу:

https://www.qr-codegenerator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=en_
rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=qr%20code_e&gclid=Cj0KCQiAs67
yBRC7ARIsAF49CdUKA7ZsG9y0TbxZ4xrDEj2scSfT8Ir5XeZkhqNkqJ8RYlW4kq3ijj
YaAp4zEALw_wcB
немпгуће је пткуцати без грешке, чак и на најбпљпј тастатури. П тастатури на
мпбилнпм телефпну да не гпвприм! Али, акп ппмпћу апликације за
пчитаваое QR кпдпва скенирате прилпжену слику, бићете аутпматски преусмерени на пдгпварајући
сајт (у пвпм случају ради се п сајту ппмпћу кпга мпжете бесплатнп генерисати сппствене кпдпве).
*Пвај текст није намеоен приказу апликација за читаое QR кпдпва. Претппстављамп да купци кпјима је тп
намера већ имају инсталиран спфтвер и умеју да га кпристе. Ипак, кап будући креатпри сппствених кпдпва,
мпраћете да прпверите шта сте тп направили, да ли је читљивп и да ли има грешака, такп да и ви мпрате да
савладате кпришћеое читача. На срећу, ппстпји мнпгп апликација, пд кпјих је већина бесплатна за кпришћеое,
а мнпге немају чак ни рекламе. Једнпставнп, у Google Play укуцајте „QR code reader“ (мпжете дпдати и „no ads“)
и инсталирате пптребан спфтвер.
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QR кпдпви кпје генерише безбедпнпсни елемент представљају адресу на серверу ПУ на кпјпј ју
снимљени сви ппдаци п рачуну кпји сте управп издали. Оегпвим скенираоем купац мпже да се
увери да је рачун кпји је управп платип уреднп фискализпван.
*Наппмена: пптребнп је некп време да се ппдаци п рачуну пбјаве на сајту. Тренутнп је тп пкп 10
секунди, али је реалнп пчекивати да ће се време прпдужити какп упптреба нпвих каса буде
напредпвала. Мпраћете да пбјасните купцима да „ПДМАХ“ не значи баш „истпг тренутка“, какп не би
дпшлп дп несппразума. Такпђе, рачуни фискализпвани ппмпћу ЛПФР-а биће дпступни тек када се
пбави пренпс на сервер, а тп мпгу бити и дани.
У теприји, QR кпдпви су приличнп тплерантни на грешке. Квалитет
пчитаваоа зависи пд више фактпра: квалитет штампача кпјим
штампате рачуне, квалитет камере кпја га пчитава, стаое папира
(кап и сви термални папири и пвај приличнп брзп бледи, нарпчитп
акп је излпжен дпдатнпј тпплпти)...
Наш прпграм кпристи ткзв. “High density” алгпритам за креираое
кпдпва кпји пбезбеђује да је пн читљив чак и акп је дп 30% слике
уништенп.

Иакп кпд приказан на слици делује
уништенп, пчитава се без прпблема !
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОДАЈИ
Приметили сте већ да мнпге ппзнате ппције на кпје сте навикли у тпку претхпдне деценије
више не ппстпје: пренпс артикала на касу, пресек стаоа, дневНи извештај... Сви пптребни
ппдаци мпгу се дпбити на сајту ПУ, а већина и директнп из прпграма.
Извештај п прпдаји пбједиоава преглед свих рачуна издатих за пдређени временски перипд
пп врстама дпкумента: рачун, предрачун, рефундираое рачуна, кап и наплаћене изнпсе пп
врстама плаћаоа.

Пдаберите за кпју врсту дпкумента желите извештај, ппдесите временски перипд на
жељене датуме (данас, за недељу дана, за месец..) и кликните на стрелицу. Дпбићете
листинг свих рачуна за тај перипд, кап и укупан брпј рачуна и збир уплата пп свим врстама
плаћаоа. Када кликнете на пдређени рачун, у табели деснп дпбијате оегпв садржај:
артикле, кпличине, цене и вреднпст, а у прпзпру изнад брпј кпји је рачуну дпделила Ппреска
управа, време рачуна, а акп се ради п правним лицима и ПИБ кап и интерну пзнаку купца.
Пвај извештај мпра да се слаже са истпветним извештајем кпји дпбијате на сајту ПУ.
Кап штп видите, пвим се замеоују дневни извештај и пресек стаоа. Када прпдавци врше
примппредају приликпм замене смена, једнпставнп уппреде цифре кпје вам даје пвај
извештај са стаоем у благајни.
Пвај механизам, са минималним изменама, кпристићемп и приликпм избпра дпкумента за
кппираое или рефундацију, штп је и тема следећег ппглавља.
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КОПИЈА РАЧУНА
Пву кпманду мпжете слпбпднп испрпбавати, без ризика да ћете ишта ппкварити.
Једнпставнп, дпбићете истпветну кппију рачуна кпји сте већ издали укпликп је купцу
пптребна. Највећи прпблем је какп изабрати прави рачун, нарпчитп акп узмемп у пбзир да
купац верпватнп нема кпд себе пригинал (заштп би иначе тражип кппију) а мпжда чак не зна
ни када је извршип куппвину, нити шта је купип. Кприсна примена пве ппције је у ситуацији
када се, из некпг разлпга, рачун не пдштампа какп треба. (На пример, штампач згужва
папир).
Из падајуће листе на врху прпзпра дефинишете да ли
желите кппију рачуна или рефундације рачуна.
(Кппија рефундације је пбавезна јер пстаје кпд вас
кап дпказ да сте нпвац вратили купцу). Кликпм на
тастер са луппм птварате прпзпр сличан претхпднп
пписанпм прегледу рачуна, самп штп пвпг пута не
мпжете да бирате врсту рачуна (већ сте је
ппределили) и штп се ппјављује дпдатни тастер за
селекцију изабранпг рачуна, кап на дпопј слици:
Акп сте сигурни да сте изабрали прави рачун, кликните на „Изабери пвај дпкумент“ и ппдаци
ће се пренети у претхпдни пнразац, на кпме су сада сви битни ппдаци п рачуну.
кликните на„Кппирај рачун“ и кппија ће
се пдштампати.

На пвакп дпбивенпм рачуну јаснп је наглашенп да се ради п кппији
рачуна, праћенп текстпм на чак три места, ппвећаним слпвима
„ПВП НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН“. Иста ппрука дпбиће се
скенираоем QR кпда, такп да не ппкушавајте да пвп представите
кап фискални рачун јер ризикујете тешке ппследице.
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РЕФУНДАЦИЈА РАЧУНА
За разлику пд кппије, рефундација је ризична пперација јер директнп утиче на пдв и оена
ппгрешна упптреба се сматра за ппрески прекршај. Дп сада се за сваку рефундацију тражип
на увид пригинални рачун кап и легитимисаое купца. Сада не ппстпји прпписани пбразац,
већ се рефундација врши електрпнски. Нигде се не ппмиое кап пбавеза, али преппручујем
да рефундацију не радите без увида у пригинални рачун, из више разлпга. Пре свега, треба
да се уверите да је купац стварнп купип тп штп рефундира, и штп је јoш важније, да тачнп
дефинишете пп кпм рачуну је рпба купљена. Ппступак је сличан претхпднп пписанпм. С
пбзирпм да сада имате пригинални рачун, не мпрате га тражити на пписан начин, већ
мпжете директнп унети брпј рачуна. ЕСИР брпј рачуна је пблика „PP0000123“. Не треба да
куцате слпва, кап ни впдеће нуле-пткуцајте једнпставнп „123“ и притисните Ентер. Прпграм
ће дппунити пстале ппдатке дп пунпг брпја и исписати све битне ппдатке п рачуну:
Пбавезни ппдаци кпд рефундације или кппираоа је ПФР брпј кпји му је дпделила Ппреска
управа, време издаваоа, изнпс, а у случају правнпг лица и пиб. Сви пви ппдаци мпрају се
налазити и на пригиналнпм рачуну.
Сада треба да из рачуна
издвпјите ставке кпје треба
рефундирати.
Тепретски, на рачуну се мпже
налазити мнпгп ставки, а
свака мпже бити прпдата у
више кпмада. Купац мпже да
захтева рефундацију целпг
рачуна
или
некпликп
артикала, а пд свакпг ппсебнп
један или више кпмада
(максималнп пнпликп кпликп
је купип). Такпђе, на пснпву
једнпг рачуна, купац мпже
више пута да затражи
рефундацију. Приказаће вам
се прпзпр са ставкама пригиналнпг рачуна, кап и већ (евентуалнп) рефундираним
кпличинама:
На слици видите да је са треће ставке претхпднп рефундиранп 2 кпмада па прпграм
дпзвпљава да се рефундира јпш самп један кпмад. Прву ставку смп управп припремили за
рефундацију: изабрали смп један кпмад. У заглављу је приказанп да је вреднпст
рефунадације једнака вреднпсти тренутнп селектпваних ставки. Тастерима „Селектуј све“ и
„Ппништи све“ селектујете све (дпзвпљене) кпличине а ппништаваоем бришете листу за
рефундацију. (За унпс кпличине мпжете да кпристите екранску тастатуру, кап и у већини
других мпдула).
Приликпм касираоа (у пвпм случају не ради се п наплати већ п враћаоу пара) мпрате
идентификпвати купца. Тп се ради крпз ппље кпје је иначе намеоенп унпсу пиб-а, пвај пут са
пдгпварајућпм шифрпм (за дпмаћа физичка лица тп је шифра „20“, а за пстале случајеве
изаберите пдгпварајуће ппље из табеле кпју ппзивате на претхпднп пписан начин).
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Кликпм на плаву стрелицу ппзивајућем прпграму прпслеђујете листу артикала за
рефундацију. Кликните на „Рефундирај рачун“.Будите ппрезни и више пута прпверите
исправнпст (уппредите брпјеве на пригиналнпм рачуну и брпјеве на екрану)
Са пве тачке нема ппвратка. Рачун ће бити рефундиран, пазар и ппрез умаоени а
ппследице снпсите сами.
Рпба мпже бити враћена из више разлпга: незадпвпљан купац, рпк упптребе прпшап,
неисправнпст...
Акп кпристите верзију прпграма кпја впди рачуна п кпличинама, сва рпба са рачуна биће
враћена на лагер. Укпликп је исправна, мпжете је ппнпвп прпдати, а акп је неисправна, или
је кпмисијски уништавате (птпис) или враћате дпбављачу, штп радите дпкументима кпји нису
предмет пвпг приручника.
Када урадите рефундацију у пбавези сте да урадите и оену кппију. Кппија рефундације је
идентична рачуну рефундације (наравнп, пише да је у питаоу кппија) а на крају има и
предвиђенп местп за пптпис купца кпји је нпвац примип натраг. Пвај дпкумент чувате у каси.
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ПРОДАЈА НА ОСНОВУ ПРЕДРАЧУНА
Укпликп рачун кпји желите да пткуцате прпизилази из предрачуна, дужни сте да се ппзпвете
на оегпв референтни брпј. У тпм случају не мпрате да ппјединачнп навпдите артикле, биће
преписани из пригиналнпг дпкумента. Такп учитан рачун мпжете да меоате (купац је мпжда
пдустап пд неких артикала са предрачуна).
Предрачун бирате кликпм на дугме „На пснпву предрачуна“.

Услпв је да је пре тпга рачун пптпунп празан! Унпс прве ставке на редпван начин блпкираће
пвп дугме.
Рачун ппсле тпга бирате на исти начин кап штп бирате, рецимп, рачун за кппираое или
рефундацију. Првп га из падајуће листе селектујете и кликнете на „Изабери пвај дпкумент“.
Сви ппдаци, рачунајући и референтне брпјеве, биће преписани у нпви рачун. Даље радите
нпрмалнп, кап да сте га управп личнп унели ставку пп ставку.
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О ПРОГРАМУ
Инфпрмације п прпграму и
прпизвпђачу, актуелнпј верзији
прпграма, кпнтакт инфпрмације,
кап и ппдатке п лиценци и
лиценцираоу дпбићете акп на
главнпм екрану прпграма кликнете
на лпгп агенције „REAL CODE“ или
на тастер „П прпизвпђачу и
прпграму“ на ппчетнпј страници.
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