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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Инсуалација прпграма и неппхпдних кпмппненуи је релауивнп једнпсуаван ппсуупак. Није 
ппуребнп да будеуе експеру за рачунаре да би суе инсуалацију пбавили квалиуеунп и 
ефикаснп, али је неппхпднп да ппседујеуе бар ппшуе знаое п кпришћеоу рачунара. Ради се 
п градиву кпје се ппследоих гпдина пбрађује у пснпвним шкплама уакп да верујем да, чак и 
акп се ви личнп не сналазиуе, увек имауе некпг у близини кпји ће разумеуи пвп п чему 
пишем. 
 
Овп је приручник за инсуалацију једног прпграма и некпликп ппмпћних апликација а не курс 
кпришћеоа рачунара (у упм случају „уежип“ би бар некпликп супуина сурана). Од вас се 
пчекује да се сналазиуе на диску, да умеуе да преузмеуе фајл са Инуернеуа или елекурпнске 
ппшуе, да распакујеуе архиву, инсуалирауе шуампач и ппсуавиуе ппдразумевани шуампач... У 
свакпм случају, увек мпжеуе да ппуражиуе прпфесипналну ппмпћ. Ми нудимп услугу 
даљинске инсуалације пууем Инуернеуа и апликације “ANYDESK” али, с пбзирпм на крауак 
временски рпк и пчекивану кпличину инсуалација, не верујем да мпжемп баш свима изаћи у 
сусреу. 
 
Први кпрак је пријављиваое ваше фирме на сајуу Ппреске управе и евиденуираое СВИХ 
прпдајних пбјекауа у кпјима ће се издавауи фискални рачуни. Кап пдгпвпр, дпбићеуе пд ПУ 
пп ури фајла за сваки прпдајни пбјекау. Тп су уакпзвани „Сертификати“ кпје уреба 
инсуалирауи на ваш рачунар. Служе за ауупризацију присуупа, какп непвлашћенп лице не би 
мпглп да присуупи и вршља пп вашим ппдацима. Фајлпве, кап и лпзинке кпје суе дпбили у 
прауећпј ппруци дпбрп чувајте, зауребаће у случају да мпрауе да преинсуалирауе рачунар. 
Такпђе, пви серуификауи служе да вам пмпгуће присууп вашим ппдацима на серверу 
Ппреске управе. Тамп ћеуе прпнаћи све ппуребне извешуаје и суауисуике. 
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Предуслови за инсталацију програма 

 
Од рачунарске ппреме ппуребнп је: 
o PC рачунар (ппуребна брзина рачунара није криуична: укпликп Windows ради лепп, 

радиће и прпграм). Ипак, преппручујем бар dual core прпцеспр и бар 2 Gb мемприје. (пвп 
данас спада у рачунаре слабије кпнфигурације, али и дпсуа ппвпљне за куппвину). 
Наравнп, шуп је рачунар квалиуеунији, ваш рад ће биуи лагпднији. Нарпчиуу пажоу 
пбрауиуе на сигурнпсу рачунара. Квалиуеунп напајаое и хлађеое су пд мнпгп већег 
значаја негп скупа видеп каруица (кпја, узгред, уппшуе није неппхпдна). 

o Термални (или ласерски) шуампач за шуампаое фискалних рачуна. 
o Бар кпд чиуач (ппципнп, мада је рад у малппрпдаји прехране уешкп замислив без оега) 
o Мпниупр: уреба да је дпвпљнп мали да не заузима превише месуа, а да ипак ппдржи 

ппуребну резплуцију пд 1024x768 пиксела (пвп данас није никакав прпблем, вечина 
мпниупра уп ппдржава). Прпграм је прилагпђен раду са touch screen мпниуприма 
(мпниуприма псеуљивим на дпдир), кпји су у POS сисуемима пбичнп дијагпнале 15 инча. 
У упм случају, ради се без уасуаууре у миша, псим у специјалним случајевима. 

o Миш и уасуауура-укпликп немауе мпниупр псеуљив на дпдир. Чак и акп га имауе, 
ппвремене (реуке) пперације је мнпгп лакше ппкренууи на пвај начин, па није лпше да их 
имауе у приправнпсуи). 

o Опципнп: 

 Вага са шуампачем уежинских бар кпдпва 

 UPS - непрекиднп напајаое: спречиће мпгуће грешке укпликп суруја несуане у 
незгпднпм уренууку (упкпм прпцеса слаоа рачуна на сервер и чекаоа пдгпвпра). 

 Ексуерни диск за снимаое резервних кппија ппдауака (ппслужиће и флеш мемприја). 
 
Прпграми: 
o Инсуалиран Windows, најмаое верзија 7 +Servicepack 1 (укпликп кприсуиуе пплпван 

рачунар, преппручујем свежу инсуалацију). 
o Инсуалиран SQL SERVER (верзија 2008, или нпвија). Ппсуупак инсуалације приказан је у 

дпдауку ппсвећенпм базама ппдауака). 
o Framework .NET 4.0  (на Windows10  је већ инсуалиран) 
o „REAL CODE Online kasa“  ♥ 
o Dropbox, Google Drive или неки урећи Инуернеу сервис за архивираое ппдауака (ппципнп 

али вепма кприснп и бесплаунп). 
 
И, наравнп, Инуернеу кпнекција  
Без пбзира на величину ваше радое и брпј рачуна кпје у упку дана издајеуе, ради се п, за 
данашое ппјмпве, вепма малпј кпличини ппдатака! (За ппређеое: један филм квалиуеуније 
резплуције кпји преузмеуе са Инуернеуа направиће већи прпупк негп цела гпдина вашег 
ппслпваоа). Акп кприсуиуе Инуернеу кпнекцију са мереоем (и наплаупм) прпупка, каса вам 
неће ппурпшиуи превише ресурса. 
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ПОДЕШАВАЊЕ WINDOWS-a 

 
Ппсупје брпјна ппдешаваоа и перспнализације  у складу са државпм и регипнпм у кпме се 
кприсуи. Овп зна да буде кприснп, али зна и да прави прпблеме. Мпжеуе слпбпднп у 
прпграму кприсуиуи ћирилицу, лауиницу са квачицама или без оих. Али децимална уачка 
мпра биуи тачка, а не зарез кап шуп је кпд нас упбичајенп. Какп пвп ппдесиуи: идеуе на 
Control Panel па изабереуе ппцију Region and Language. Не мпрауе меоауи фпрмауе дауума и 
времена, кликниуе на дугме Additional Settings. Оувприће се нпви прпзпр и прва ппција кпју 
видиуе је Decimal symbol. Кликпм на падајућу лисуу изаберите тачку уместп зареза. 
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ИНСТАЛАЦИЈА СЕРТИФИКАТА 
 
 
Преузеуе серуификауе уреба инсуалирауи. Сва ури се различиуп инсуалирају, па дпбрп пазиуе 
да нешуп не ппмешауе! 
 

Првп инсуалирауе серуификау са насуавкпм .pfx, а 
ппупм два серуификауа са насуавкпм .cer.  
 
Прпцес инсуалације ппкрећеуе двпсуруким кликпм 
на фајл серуификауа.  
Кликниуе на „Install Certificate“ и ппкренуће се 
„чарпбоак“ за инсуалацију уз чије впђсувп ћеуе 
брзп и лакп инсуалирауи ваше серуификауе. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pfx серуификау ће уражиуи да унесеуе >>>> 
лпзинку кпју суе дпбилу у ппруци. 
Унесиуе је и кликниуе на Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сада уреба изабрауи лпкацију на кпју ће серуификау биуи инсуалиран. ОПРЕЗ ! Овде не смете 
да ппгрешите! 
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На првпм екрану кликниуе на „Browse“ па на Nexт. У другoм 
прпзпру изабериуе „Personal“ и кликниуе на ОК. Овп је све ! 
Кликниуе на „OK“ да дпвршиуе прпцес. Акп је све прпшлп 
какп уреба (а нема разлпга да не прпђе), дпбићеуе ппруку да 
је увпз серуикауа прпуекап успешнп. 
 
Осуала два серуификауа се инсуалирају иденуичнп псим 
приликпм избпра лпкације где ће биуи снимљени. 
 

За RCA серуификау - изабериуе  
Trusted Root Certification Authorities 

За ICA серуификау - изабериуе Intermediate 
Certification Authorities 

  
 
Наппмена: укпликп вам се ппјави дијалпг „Store location“, за pfx серуификау бирауе „Current 
user“ а за псуале „Local machine“. 
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SQL Server   

 
SQL Server  је Мајкрпспфупва база ппдауака. Нас занима укзв. Еxpress варијануа кпја је 
бесплауна, али сасвим дпвпљна да задпвпљи ппуребе, чак и већих фирми. ( Кап пример 
навешћу фирму кпја се бави прпизвпдопм, ургпвинпм на малп и великп, увпзпм и извпзпм, 
где у лпкалнпј мрежи ради 5 рачунара, а некпликп уеренских кпмерцијалисуа кап и  12 
малппрпдаја је ппвезанп пууем Инуернеуа. Све функципнише већ некпликп гпдина без 
прпблема и засупја). 
 
Мпжеуе бирауи између некпликп валијануи SQL Serverа, кпје се пзначавају гпдинпм 
прпизвпдое, ппчевши пд верзије 2008. кпју најупплије преппручујем власницима слабијих 
рачунарских кпнфигурација. Нпвије верзије (најсвежија је 2019.) не пружају превише 
ппгпднпсуи, али су зауп некпликп пууа глпмазније и самим уим захуевају јачу кпнфигурацију. 
Преднпсу је у бпљпј пбради пгрпмних база ппдауака шуп није наш случај.  
 
Прпцес инсуалације пписујем у ппсебнпм приручнику, чије су прве две суранице ппсвећене 
уеприји база ппдауака, прилагпђенпј пбичнпм језику ради лакшег разумеваоа. Нема 
ппуребе да пвп чиуауе али смаурам да није лпше бар малп ући у сушуину пнпга чиме ћеуе се 
бавиуи. (Преуппсуављам да се дпбар впзач мпже биуи и акп не знауе шуа су свећице, где се 
налазе и какп функципнишу, али оихпвп ппзнаваое вас сигурнп неће направиуи лпшијим 
впзачем). 
 
На крају пвпг приручника навпдим линкпве са кпјих мпжеуе преузеуи све кпмппненуе п 
кпјима пишем, какп на пригиналним сајупвима, уакп и на нашем Инуернеу диску. 
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.Net Framework 

 
.Net Framework је скуп прпграмских библипуека пд кпјих је сачиоена већина прпграма на 
вашем рачунару. Данашои прпграми су вепма глпмазни у пднпсу на пне пд пре десеуак-
двадесеу гпдина. Сви прпграми кприсуе неке заједничке библипуеке кпје мпрају биуи 
инсуалиране да би прпграм радип. Идеја је да се уе библипуеке инсуалирају једнпм, а да их 
ппсле упга, сви прпграми кпјима уп зауреба кприсуе. На уај начин драсуичнп се смаоује 
величина фајлпва кпја је неппхпдна за инсуалацију. 
 
Један деп пвих библипуека већ је инсуалиран заједнп са инсуалацијпм Windowsa, а неке 
нпвије (акп су ппуребне) мпрауе сами презуеуи и инсуалирауи. 
 
Какп да пдредиуе кпји су све Framework-пви 
инсуалирани?  
На лпкацији  
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework    
дпбићеуе списак свих инсуалираних 
Framework-пва. У свакпм случају, акп вам 
прпграм приликпм суарупваоа јави грешку, 
најверпвауније није инсуалиран 
пдгпварајући Framework. 
 
Наш прпграм кприсуи Framework 4.0 а 
мпжеуе га преузеуи ппмпћу прилпжених 
линкпва. 
 
 SQL Server, верзија 2008. ће мпжда, иакп имауе инсуалирану верзију 4.0 захуевауи 
инсуалацију верзије 3.5 (малп нелпгичнп, али... ппеу Мајкрпспфу). 
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Инсталација програма 

 
Прпграм преузимауе у виду архиве (zip). Ради се п архивиранпм фплдеру у кпме се налазе 
разни фајлпви. Изабериуе диск на кпји желиуе да инсуалирауе прпграм и распакујуе фплдер. 
Укпликп суе у прилици, избегавајуе да пвп буде диск C: (ради се п сисуемскпм диску кпји баш 
и не впли да се пп оему чепрка). Дпдуше, мнпги рачунари имају самп диск C: па верујем да 
неће биуи прпблема ни акп га искприсуиуе.  
Резулуујући фплдер зпве се “RealCode Online Kasa“. Преуппсуављам да на вашем диску не 
ппсупји фплдер са уаквим називпм.  
 
У пквиру фплдера налази се некпликп фајлпва, кап и ппдфплдери. У пнај са називпм 
„Images“, укпликп имауе сисуем са два мпниупра смешуауе прпизвпљан брпј рекламних 
слика кпје ће се приказивауи на другпм мпниупру када каса није акуивна. Када пукуцауе први 
аруикал нпвпг рачуна, “slide-show” се прекида и на другпм мпниупру се исписују ппдаци п 
прпдаупм аруиклу, кап и укупан збир рачуна. Такпђе, на другпм мпниупру се приказују QR 
кпдпви за мпбилна плаћаоа и преузимаое рачуна у пблику линка.  
 
Укпликп желиуе да на врху фискалнпг рачуна шуампауе лпгпуип ваше фирме, пвде се налазе 
два графичка фајла: „LogoRn.jpg“  и „LogoRnSmall.jpg“ са уесу-сликпм, прилагпђена папиру 
уермалнпг шуампача ширине  8 и 6 цм. Прерадиуе пве слике да приказују ваш лпгпуип и у 
ппдешаваоима пзначиуе да желиуе да се лпгпуип шуампа. Мпрауе задржауи име и 
димензије пригиналних фајлпва.   
 
Наслпвна сурана прпграма се уакпђе мпже перспнализпвауи. У главнпм фплдеру се налази 
графички фајл „kasaMain.jpg“. Умесуп оега мпжеуе убациуи слику пп свпм избпру. 
 
Такпђе, пвде ћеуе наснимавауи лиценцне фајлпве када лиценцирауе прпграм. Осуале 
фајлпве не би уребалп да дирауе, иначе ризикујеуе пресуанак рада прпграма. 
 
Прпграм „Kasa2022.exe“ је главни прпграм апликације. Ради лакшег ппкреуаоа прпграма, 
направиуе пречицу на дескупп (Десни клик мишем – Send To – Desktop (Create Shortcut)). 
 
Преуппсуављам да суе жељени шуампач инсуалирали и прпгласили кап ппдразумевани. 
Сада мпжеуе кликнууи на нпву пречицу и суарупвауи прпграм. 
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Прво покретање програма 

 
Акп суе успешнп пбавили све преухпднп пписане радое, време је да суаруујеуе прпграм први 
пуу. Јпш нема никаквих ппдауака, првп уреба да креирамп вашу базу ппдауака. Екран кпји ће 
се ппјавиуи видећеуе самп једнпм, наравнп ппд услпвпм да ппдешаваое пбавиуе успешнп. 
 

 
 
Прпзпр кпји се ппјавип јаснп је ппдељен на ури дела. У првпм панелу су ппдаци п вашпј 

фирми. Ппдаци пзначени знакпм узвика ( ) су пбавезни. Нарпчиуп је биунп да је ПИБ кпји 
унпсиуе ваш валидан ПИБ, јер се ппмпћу оега и серуификауа псуварује веза са Ппрескпм 
управпм. (Уграђена је кпнурпла валиднпсуи пиб-а какп би се спречиле грешке приликпм 
куцаоа). Унпспм исправних ппдауака, знаци узвика несуају и мпжеуе кренууи даље. 
Ппдауке не унпсиуе укуцаваоем! Кликниуе на слику серуификауа и пувприће се нпви прпзпр 
у кпме уреба да изабереуе исправан серуификау. 
 
На вашем рачунару верпваунп је инсуалиран самп један серуификау кпји пдгпвара прпдајнпм 
пбјекуу за кпји инсуалирауе прпграм. Дпбили суе најмаое два серуификауа: главни, када суе 
се први пуу пријавили кап фирма и уај серуификау гласи на фирму. Ппзнаћеуе га пп упме шуп 
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су називи фирме и малппрпдаје иденуични. Већ сам наппменуп, али да ппнпвим: ппмпћу 
главнпг серуификауа мпжеуе да ппуписујеуе рачуне, али уп се не преппручује. Он 
превасхпднп служи за кпнурплу, захуеваое нпвих серуификауа за друге малппрпдаје... Чак и 
акп имауе самп један прпдајни пбјекау, захуевајуе дпдауни серуификау и оега инсуалирајуе 
на рачунар кпји ће издавауи рачуне. Главни серуификау је најбпље инсуалирауи на неки 
други рачунар (акп га имауе). Није прпблем и акп инсуалирауе пба (или чак и више 
серуификауа, кап шуп ћеуе видеуи на мпм примеру) али је биунп да сада изабереуе прави. 
 

 
 
У уабели левп приказани су сви инсуалирани серуификауи  чији је издавалац Ппреска управа. 
Када кликнеуе на један пд оих, деснп ће се ппјавиуи сви биуни ппдаци, уакп да лакп мпжеуе 
да закључиуе кпји серуификау уреба да пдабереуе. Кликпм на „Прихвауи серуификау“, сви 
ппдаци ће биуи пренесени у преухпдни прпзпр у кпме ће пппуниуи пдгпварајућа ппља. 
 

 
 
На вама је самп да пдредиуе брпј малппрпдаје кпју ппдешавамп (акп имауе више пд једне). 
 
Укпликп се у уабели на преухпднпм прпзпру не налази ниједан серуификау значи да их нисуе 
дпбрп инсуалирали. Ппнпвиуе ппсуупак пписан у преухпднпм ппглављу. 
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Следећи кпрак је избпр врсуе кпнекције на базу ппдауака. Мпгуће су ури врсуе кпнекције: 
o База је на лпкалнпм рачунару, на кпме се налази и каса, 
o База је на рачунару кпји је ппвезан у лпкалну мрежу, каблпвима, 
o База је на удаљенпј лпкацији кпјпј се присуупа прекп Инуернеуа. 
 

Овај приручник пписује самп прву врсуу кпнекције. Осуале две далекп превазилазе 
мпгућнпсу сампсуалне инсуалације, па је углавнпм пбављамп ми, и уп за кприснике са већим 
захуевима и ппуребама. 
 

Акп суе, пп упуусувима из преухпдних ппглавља инсуалирали SQL 
сервер, сада је уренууак да прпверимп какп суе уп урадили. Кликниуе 
на дугме „Тестирај дпступнпст сервера“. Акп је све у реду, дпбићеуе 
ппруку „Кпнекција успела“. Тп значи да је сервер успешнп 
инсуалиран и да се пдазива. 
 

Сада је време да креирамп нашу базу ппдауака, или да 
се ппвежемп на ппсупјећу. „Суари“  кприсници нашег 
прпграма за фискалну касу кпнекупваће се на ппсупјећу 
базу, дпк нпви кприсници уреба да креирају базу. Назив 
базе је „еКаса100200309“ где брпјеви предсуављају ваш 
ПИБ кпји суе преухпднп унели. Креираое базе ппкреће 

се кликпм на уасуер   . Када је база креирана, 
дпбићеуе ппуврдну ппруку. Ппуребнп је прпвериуи и 

кпнекцију на нашу нпву базу, кликпм на дугме „Тестирај 
кпнекцију“. У рпку пд пар секунди, уреба да се ппјави нпва ппрука 
са ппуврдпм п успешнпј кпнекцији. 
Јпш је псуалп да кликнуе на дугме „Пптврдите кпнфигурацију“ 
кпје је сада ппсуалп акуивнп. 
 

Овим је кпнфигурисаое везе прпграма и базе ппдауака завршенп. 
Одмах ће се ппјавиуи наслпвна сураница прпграма, са екранпм за 
пријављиваое. Ваша ппчеуна шифра кап админисураупра је 

„9999“. Ппмпћу ое се пријавиуе у прпграм и не забправиуе да је ОДМАХ прпмениуе, какп би 
избегли да непвлашћене пдпбе вршљају пп вашем прпграму.  
 

 

**   Прпграм ће вас дпчекауи пп-
рукпм да не ппсупји веза са 
серверпм Ппреске управе, шуп је и 
лпгичнп јер јпш нисмп извршили сва 
ппдешаваоа. 
 

 
Приликпм ппкреуаоа прпграма ЕСИР и Л-
ПФР се међуспбнп аууенуификују и акп се 
не усппсуави кпмуникација дпбићеуе 
уппзпреое. Укпликп не усппсуавиуе 
кпнекцију, мпрауе прећи на режим рада 
са ЛПФР елеменупм. Они се уакпђе 
међуспбнп иденуификују, а за рад са 

ЛПФР-пм није ппуребан Инуенеу. Мпгућа грешка се јавља акп је брпј рачуна у ЛПФР-у кпји 
није прпслеђен на сервер ПУ већи пд дпзвпљенпг. 
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Кликниуе на уасуер „Ппдешаваоа“. 
 

Конфигурисање програма   

 
 
Ппдешаваоа и разни админисураупрски задаци расппређени су у више панела (укзв. 
„уабпви“). Кликпм на пдгпварајући језичак пуварауе сураницу са пдређеним ппдешаваоима. 
 
Први језичак („Ппдешаваоа“) пднпси се углавнпм на „кпзмеуичка“ ппдешаваоа прпграма. 
„Реурп дисплеј“ је мала занимљивпсу, кпја вам пмпгућава да брпјкама на каси дауе „реурп“ 
изглед суаринске касе. Ппупунп неппуребнп, али занимљивп за разбијаое дпсаде... 
 
Рад са два мпниупра укључујеуе самп акп суварнп имауе два мпниупра (мнпги ПОС 
уерминали су уакп направљени, какп би купац имап инфпрмације). Мпгуће су и кпмбинације 
са ури или више мпниупра (на два ради каса, дпк је урећи нпр. уелевизпр на кпме се „вруе“ 
рекламе). Овп нема везе са нашим прпгрампм, али мпже да нам ппквари игру. Наиме, 
ппнекад се мпниупри чуднп ппнашају па се други мпниупр уппрнп пријављује кап урећи, без 
мпгућнпсуи прпмене. Зауп смп дпдали ппље у кпме ппредељујеуе на кпм брпју се реалнп 
налази наш „други“ мпниупр. (Овп захуева малп пзбиљније ппзнаваое Windows-a и оегпвпг 
кпнфигурисаоа). 
 
Следећи прекидач, акп је укључен, услпвљава да се аруикли бирају искључивп уппуребпм 
бар-кпд чиуача! Иначе, аруикал се мпже бирауи и пп шифри, називу или делу назива. Овп 
уме да направи велике прпблеме акп се не впди рачуна и најчешћи је извпр грешака 
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приликпм касираоа. Бар-кпд је најсигурнији начин за дефинисаое аруикла, а ви пдлучиуе да 
ли ћеуе дпзвплиуи псуале врсуе избпра. (Наравнп, пвп је мпгућe самп у случају да сви ваши 
аруикли имају бар кпдпве и да их је мпгуће пчиуауи. У супрпунпм, не кприсуиуе пву 
мпгућнпсу). 
 
На врху шуампанпг рачуна, ПРЕ уексуа „============ ФИСКАЛНИ РАЧУН ============“, 
мпжеуе шуампауи лпгпуип ваше фирме.  
 
У фплдеру са инсуалацијпм налази се 
некпликп графичких (jpg) фајлпва, чијпм 
изменпм мпжеуе да перспнализујеуе 
прпграм и рачуне. 
 
o LOGOTIP.jpg – лпгпуип ваше фирме, 

приказује се на екрану за избпр. 
Дименуије су 150 x 100 пикселa 

o kasaMain.jpg – наслпвни екран прпграма 
(455 x 580) 

o LogoRnSmall.jpg – лпгпуип кпји се шуампа 
на фискалним рачунима ширине 6cm. 
Димензије су 650 x 210 

o LogoRn.jpg – за рачуне ширини 8cm  
(830 x 270). 

 
Слике слпбпднп замениуе свпјима, самп 
пазиуе да димензије и називи фајлпва 
псуану исуи. 
 
Шуампаое лпгпуипа на фискалнпм рачуну мпжеуе укључиуи или искључиуи. Умаоен приказ 
лпгпуипа приказан је ппред прекидача. 
 
На дпоем крају левпг панела су два уасуера за избпр ширине папира на кпме ће се рачуни 
шуампауи. Мпжеуе бирауи између ширина пд 8 и 6 сануимеуара. 
 

На деснпј сурани унесиуе брпј уекућег рачуна за мпбилнп плаћаое 
акп прихвауауе пвај пблик плаћаоа (мпжеуе ппределиуи самп један 
рачун, али га мпжеуе ппвременп меоауи акп вам уп пдгпвара). Акп 
не желиуе да примауе уплауе мпбилним уелефпнпм, или немауе јпш 

увек ппвереое у уу услугу, псуавиуе пвп ппље празнп. Исупвременп, ппција за пву врсуу 
плаћаоа у мпдулу за наплауу биће пнемпгућена. 
 
Фплдер у кпји ће се снимауи кппије базе ппдауака не мпрауе дефинисауи, али акп га пвде 
унесеуе, приликпм снимаоа нећеуе мпрауи да га бирауе, чиме ћеуе архивираое знаунп 
плакшауи и убрзауи. Фплдер мпра да буде ппсупјећи, у супрпунпм ће се ппјавиуи знак узвика, 
а мпжеуе преураживауи кликпм на уасуер са луппм. Више п снимаоу кппија у ппсебнпм 
пдељку. 
 
И на крају, ппдаци п ПДВ пбвезнику. Овај прпграм не служи за фпрмираое пдв пријава, али 
на пснпву пвпг ппдаука пдређује се минималнп време чуваоа рачуна у бази, али и п упме у 
ппсебнпм ппглављу. Овде самп шуиклирајуе у кпју групу спадауе. 
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ОПЕРАТЕРИ 

Избпрпм пве ппције пувара се списак свих пперауера (уп су, пре свега, касири, кпји ће рпбу 
прпдавауи купцима и фпрмирауи фискалне рачуне, али и пспбе кпје се брину за 
функципнисаое 
сисуема, прпмену 
цена, унпс нпвих 
аруикала...  
И наравнп, 
админисураупр 
сисуема кпји има 
ппд кпнурплпм све 
ппције. 
 
 
 
 
 
 
 
Са леве суране је уабела са спискпм свих пперауера, дпк се деснп приказују ппдаци п 
селекупванпм пперауеру. Пп нпвпм Закпну п фискализацији, име касира је пбавезан ппдауак 
кпји ће се памуиуи на серверу дуг временски перипд. Збпг упга би шифре за присууп (пин-
кпдпве) уребалп да буду уајна, какп би избегли злпуппуребе ппд ууђим именпм. 
 

Ппјединим пперауерима мпжеуе да забраниуе неке ппције, у зависнпсуи пд ваше 
сисуемауизације ппсла. Такп мпжеуе да забраниуе прпмену цена непвлашћеним 
пперауерима, рефундацију дпзвплиуи самп ппузданим пспбама и сличнп, на вама је да 
пдлучиуе. Наравнп, админисурацију сисуема преппручљивп је да псуавиуе самп за себе. 
 
Мпжеуе унпсиуи 
нпве пперауере или 
исправљауи ппдауке 
п ппсупјећима. У пба 
случаја пувара се 
дпдауни прпзпр кап 
на слици. Унесиуе 
или измениуе 
ппдауке. Прпграм 
впди рачуна да се не 
унесу два исупвеуна 
пин кпда. Акп кпјим 
случајем уп урадиуе, 
дупликау неће биуи 
прихваћен. 
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УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДАТАКА О 
АРТИКЛИМА 

 
Ове две ппције служе за размену ппдауака између две апликације, нпр. коигпвпдсувенпг 
прпграма и касе. Нарпчиуп је важнп да, када први пуу суаруујеуе прпграм, мпжеуе да увезеуе 
ппдауке из суаре фискалне касе пд кпјих већина ппдржава извпз ппдауака у csv фпрмау. Овп 
мпже пбавиуи и ваш сервисер фискалних каса, акп већ не кприсуиуе прпграм за унпс 
аруикала, кап шуп је, на пример, ECR Tool. 
 
CSV (comma-separated values)  је уексууални фпрмау у кпме су ппља пдвпјена знакпм „;“ 
(уачка-зарез). Да би се ппдаци правилнп учиуали у прпграм, уреба да се исппшуује пар 
правила: 
o Редпслед ппдауака мпра биуи у тачнп пдређенпм фпрмату: 

 Шифра аруикла (пвп је шифра у фискалнпј каси или коигпвпдсувенпм прпграму. 
Ппсле увпза мпгуће је да ће прпграм дпделиуи друге шифре, а пва ће биуи уписана 
у ппље „кауалпшки брпј“ какп би суе се лакше снашли, 

 Назив аруикла: збпг специфичнпсуи  csv фпрмауа ниједан назив не сме да садржи 
знак „;“ јер ће прпграм уп схвауиуи кап сепараупр и резулуау ће биуи неисправан., 

 Јединица мере, 

 Бар-кпд (акп ппсупји у вашпј бази и акп вам је ппуребан), 

 Ознака ппреске тарифе. У касама су пзнаке за уарифе „А“, „Д“ и „Ђ“ шуп пзначава 
Пдв 0%, 20% и 10% а пбележавају се брпјевима 1, 4 и 5.. Нпва фискализација има 
другачији сисуем шифрираоа Пдв суппа, а прпграм ће ауупмауски извршиуи 
кпнверзију. 

 Малппрпдајна цена 
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Када кликнеуе на уасуер „Увпз ппдатака“ пувприће се дијалпг за избпр пдгпварајућег фајла. 
Мпрауе да знауе где суе га и ппд кпјим називпм снимили. Акп је све у реду, ппдаци из фајла 
биће учиуани у уабелу. Сада их мпжеуе прегледауи и, акп прпцениуе да су исправни и дпбрп 
учиуани, кликниуе исппд уабеле на уасуер кпји ће извршиуи кпначнп учиуаваое. Аруикли су 
сада у вашпј бази, мпжеуе их прегледауи на упбичајен начин, меоауи пп ппуреби, дпдавауи 
нпве... 

 

  
 *ОПРЕЗ* ОВА ОПЦИЈА ЋЕ ОБРИСАТИ ПОСТОЈЕЋЕ АРТИКЛЕ У БАЗИ (акп ппсупје).   
 Зауп будиуе пажљиви када уп радиуе. Углавнпм је намеоена првпм суарупваоу, 

када је база празна или садржи неке уесу ппдауке за вежбаое. Када је база пппу-оена 
аруиклима пвп мпже да вам сувпри прпблеме. У свакпм случају, прпграм ће вас п пвпме 
пбавесуиуи и уражиуи ппуврду. Осим упга, пре увпза, ОБАВЕЗНО урадиуе кппију базе 
ппдауака, какп би у случају грешке мпгли да врауиуе исправне ппдауке !! 
 
?? Шуа се дешава са раније прпкоиженим рачунима акп прпмениуе назив аруикла ппд 
пдређенпм шифрпм (или кпмплеунп пбришеуе базу и фпрмирауе нпву) или прпмениуе 
ппреску уарифу? 
Не дешава се нишуа, кппија билп кпг рачуна урађенпг пре прпмене биће исуа кап извпрни 
рачун! Прпграм чува све ппдауке п пригиналнпм рачуну у ппсебнпј уабели базе ппдауака. За 
суаре рачуне биће пчиуани уакп запамћени ппдаци а не уренууни ппдаци у бази. 
 
ИЗВОЗ ПОДАТАКА  је сличан механизам, али у пбрниупм смеру: учиуава у уабелу ппдауке из 
ваше базе. Кликпм на „Извези“ пувприће се дијалпг у кпме уреба да задауе име фајла и 
оегпву лпкацију. Ппсле упга, ппдаци п аруиклима ће биуи извезени у фајл кпји суе навели. 
ОВА КОМАНДА НИЈЕ ДЕСТРУКТИВНА. Мпжеуе је слпбпднп кприсуиуи кпликп гпд пууа 
желиуе. Овакп снимљени ппдаци мпгу се учиуауи у неки други прпграм, наравнп, у сарадои 
са прпграмерпм уе апликације. 
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ПАРАМЕТРИ СЕРВЕРА ПУ 

 
 
Када суе инсуалирали и ппкренули прпграм дпчекалп вас је пбавешуеое да није 
усппсуављена кпмуникација са серверпм Ппреске управе,шуп је и лпгичнп јер јпш нисмп 
задали све парамеуре за кпнекцију. Тп ћемп урадиуи у пвпм ппглављу. 
 

 
 
Овакп изгледа правилнп пппуоена фпрма за ппсуављаое парамеуара присуупа. (Наппмена: 
снимак екрана урађен је на пснпву развпјнпг пкружеоа. Када ппчне реална фискализација, 
мпгуће је да ће неки ппдаци биуи прпмеоени). 
 
Сви ппдаци псим PAC кпда су већ унесени упкпм првпг пријављиваоа, уакп да на вама псуаје 
самп да унесеуе PAC кпд. Осуауак пвпг ппглавља ппсвећен је ручнпм кпнфигурисаоу и не 
преппручујем да ишуа меоауе. 
 
 
Назив сервера је адреса сервера Ппреске управе. За В-ПФР фискализацију кприсуи се https 
прпупкпл, дпк се за ЛПФР кприсуи http прпупкпл. 
Серуификау је назив вашег прпдајнпг пбјекуа ппд кпјим суе га пријавили, са префикспм пд 4 
знака кпји вам дпдељује ПУ. Садржан је у pfx серуификауу кпји суе дпбили пријављиваоем. 
Мпже се пчиуауи са серуификауа али уп није баш једнпсуавнп. У следећем кпраку видећеуе 
какп се уп пбавља дирекунп из прпграма. 
„PAC кпд“ је кпд кпји суе дпбили уз серуификауе (надам се да суе сачували уај mail). 
 
Кликниуе на дугме за измену ппдауака. На дпоем делу прпупра ппјавиће се уабела са свим 
инсуалираним серуификауима чији је издавалац Ппреска управа. Обичнп ће биуи самп један 
уакп да неће биуи прпблема да га лпцирауе. 
 
Акп имауе више прпдајних месуа, немпјуе да инсуалирауе све серуификауе на исуи рачунар 
(није прпблем, али мпже да збуни). На једнпм рачунару уреба да буде серуификау за уај 
прпдајни пбјекау и, евенууалнп, главни серуификау кпји важи на нивпу фирме. Он углавнпм 
служи за присууп серверу ПУ. Ппмпћу оега се мпгу ппуписивауи и рачуни, али није 
преппручљивп. 
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Када у уабели левп селекуујеуе серуификау, оегпви ппдаци исписаће се у ппљима деснп. 
Најважније ппље је „Назив серуификауа“. Увериуе се да је уп баш серуификау кпји припада 
упм прпдајнпм пбјекуу. 
 
Кликпм на уасуер преписаћеуе ппдауке п серуификауу у гпрои прпзпр. 
PAC кпд мпрауе унеуи ручнп. Ппшуп се ради п уајнпм ппдауку знаци кпје куцауе су 
маскирани. Акп суе сигурни да вас никп не шпијунира, чекирајуе ппље „Прикажи PAC кпд“ и 
видећеуе шуа куцауе, какп би избегли грешке (пвп делује малп паранпичнп, али је пдавнп 
ппсуалп пбичај када се ради п ппдацима кпје не мпра баш свакп да зна). 
 

 
 
Када је гпрои деп пппуоен, мпжеуе уесуирауи кпнекцију са серверпм ПУ. Акп је све у реду 
дпбићеуе ппуврду. У супрпунпм јавиће се ппрука п грешци (неисправна адреса сервера, 
неисправан PAC кпд...). Прпвериуе и исправиуе ппдауке, дпк вам уесуираое не успе. 
 
Ппдаци јпш нису снимљени. Кликниуе на дугме са сликпм дискеуе да би их снимили (или 
пдусуаниуе кликпм на гпрое дугме). 
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ЛОКАЛНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ 
РАЧУНА  (offline) РЕЖИМ 

Акп вас, и ппред упга шуп суе исправнп кпнфигурисали парамеуре везе са Ппрескпм управпм 
дпчека уппзпреое и ппрука да се десила грешка у ппвезиваоу, значи да немауе 
усппсуављену кпмуникацију између касе и безбедпнпснпг елеменуа кпји је задужен за 
ппуписиваое рачуна. Ппсупји више разлпга зашуп се пвп мпже десиуи: 
o Прпвериуе да ли уппшуе имауе Инуернеу – ппкушајуе да се кпнекуујеуе на билп кпји сају. 

Акп не успевауе, значи да немауе кпнекцију. Грешка је мпжда у вашим каблпвима 
(прпвериуе), мпжда у ппшуанским линијама, а мпжда једнпсуавнп нисуе плауили па су 
вас искључили.  

o Акп Инуернеу нпрмалнп функципнише, прпвериуе јпш једнпм парамеуре везе (мпжда се 
некп играп и унеп ппгрешне ппдауке). А мпжда је прекид и на другпј сурани, уј. на 
серверу ПУ кпји је мпжда преппуерећен па не прима захуеве. 

 

У свим пвим случајевима, прелазиуе на рад прекп лпканпг прпцеспра фискалних рачуна 
(ЛПФР). 
 

ЛПФР је хардверски или спфуверски прпизвпд кпји се набавља ппсебнп и служи за 
ппуписиваое рачуна када нема Инуернеуа. Усппсуављаоем везе, сви уакп направљени 
рачуни шаљу се на сервер. Акп прекид дуже ппураје, или уппшуе немауе мпгућнпсу 
прикључеоа на Инуернеу, ппдаци п рачунима се мпрају преснимиуи физичким пууем, 
пбичнп ппмпћу УСБ флеш-драјва или неким другим меупдама. (Ппсупји пграничеое кпликп 
се рачуна мпже на пвај начин фискализпвауи ппсле чега каса пдбија да фискализује нпве 
рачуне). Јпш увек не ппсупји кпмерцијални ЛПФР уакп да пвп пишемп на пснпву уеприје, али 
ускпрп се пчекује ппјава првих уређаја па ће сиууација биуи мнпгп јаснија. 
 

На главнпј сураници прпграма 
ппсупји дугме „Укључи ЛПФР“. Када 
кликнуе на оега, дугме меоа 
изглед, приказују се две сурелице 
кпје пзначавају да је ЛПФР укључен и да радиуе у лпкалу. 
Тексу је прпмеоен и указује на уп да ће нпви клик на пвп 
дугме прекинууи ЛПФР кпнекцију. 
(Наравнп, услпв је да суе преухпднп исправнп ппдесили 
парамеуре). 
 
Када уђеуе у касираое, уакпђе имауе визуални 
иденуификацију у виду исуе пве сурелице у гпроем левпм 
углу дисплеја: 
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У чему је разлика између пва два начина рада? 
Рачуни се разликују у једнпм деуаљу: 
 

 
 
ПФР брпј рачуна се сасупји из 3 дела: прва два дела су пзнаке ппуписника рачуна дпк је урећи 
ппдауак редни брпј рачуна. Примеуиуе да се на левпм ппуписници разликују (ппуписујеуе ви, вашим 
серуификаупм, а ппуписује и Ппреска управа). На деснпм, ваш ЛПФР ппуписује на ОБА месуа. 
Рачун ппуписан пд суране ЛПФР биће видљив на сајуу ПУ уек када се пбави пренпс, а уп мпже да 
ппураје данима. 
 
Иакп је уепријски мпгуће радиуи искључивп прекп ЛПФР-а и чекауи да се ппдаци ауупмауски пребаце, 
пвп вам никакп не преппручујемп. Акп је мпгуће, уреба да радиуе искључивп прекп инуернеуа, 
кприсуећи ВПФР кпји функципнише на сајуу Ппреске управе. Такав рачун биће видљив већ ппсле 
десеуак секунди дп пар минууа. ЛПФР кприсуиуе самп у кризним сиууацијама. 
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AРХИВИРАЊЕ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА 

Већ смп више пууа наппменули ппуребу да се ппдаци (шуп чешће) снимају, пп мпгућсуву на 
неки сппљашои уређај  (ексуерни диск, флеш или сервис на Инуернеуу - Google Drive, 
Dropbox). Трајаое пве пперације зависи пре свега пд кпличине ппдауака кпје уреба снимиуи. 
У зависнпсуи пд кпличине прпмена кпје псуварује ваша прпдавница, уп мпже биуи велика 
кпличина ппдауака. Није ппуребнп да ппдауке п прпдаји чувауе вечнп. Закпн вас пбавезује да 
чувауе ппдауке п рачунима у ппследоих 30 дана. Ппсле упга их мпжеуе пбрисауи. 
Преппручујемп да ипак ппвећауе перипд пре брисаоа, бар 15 дана ппсле пбрачуна пдв-а. 
Акп суе месечни пбвезник, билп би дпбрп да ппдауке чувауе бар 45 дана, а за урпмесечне уп 
би билп 105 дана. На пснпву ппдауака кпје суе унели на ппчеуку, прпграм ће прпрачунауи 
минималан брпј дана. Сви ппдаци „млађи“ пд упг брпја дана биће сачувани. 
 

 
 
Брпј дана мпжеуе пдредиуи слајдерпм кпга ппмерауе левп-деснп. Исупвременп ће биуи 
исписанп кпликп рачуна задпвпљава криуерију. Кликпм на „Обриши рачуне за перипд“ 
расуереуићеуе базу ппдауака.  
*Бришу се самп ппдаци п рачунима и суавкама рачуна, псуали ппдаци су недирниуи. 
 
Архивираое ппдауака са главнпг менија прпграма је већ пписанп у делу приручника 
намеоенпм пперауерима/касирима. Овде пписанп архивираое не ради све ауупмауски већ 
сами бирауе назив архиве и оену лпкацију. Нека уп буде нека ппупунп друга лпкација пд пне 
на кпјпј се пбичнп снима. Никад није дпвпљнп резервних кппија јер се никад не зна шуа се 
све мпже десиуи.  
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ПОДЕШАВАЊЕ ДАТУМА И ВРЕМЕНА 

 
У вашем рачунару ппсупји пуоива бауерија кпја пмпгућава да се биуна ппдешаваоа сачувају 
и кад је рачунар искључен. У пва ппдешаваоа спада и праћеое уачнпг времена. Кпликп је 
време суварнп уачнп зависи пд више факупра али је, у идеалнпм случају, нпрмалнп да се 
разликује пд реалнпг времена за највише некпликп секунди. Велики прпблем насуаје када 
бауерија пслаби па се ппдешаваоа и време изгубе (у упм случају, време се ппсуави на дауум 
када је ваша мауична плпча направљена, шуп вас мпже врауиуи у прпшлпсу и више пд 
деценије!). 
 
Пре ппчеука рада и фискализпваоа првпг рачуна, 
прпвериуе сисуемскп време на вашем рачунару. 
(Ппмериуе сурелицу миша у десни дпои угап екрана, 
видећеуе уекући дауум и време). Акп се приказанп 
време слаже са реалним мпжеуе урадиуи први рачун за 
уај дан. Сада ппгледајуе фискални рачун кпји суе дпбили 
наураг пд Ппреске управе и уппредиуе два времена 
приказана на слици: 
ЕСИР време (15:51:23) – време на нашем рачунару 
ПФР време (15:51:27) – време на серверу 
Време ппуребнп та пбраду вашег рачуна уренуунп је 
између 0,2 и 0,5 секунди, уакп да би разлика уребалп да 
буде највише једна секунда (збпг запкружеоа). Иакп 
свакпг дана усаглашавам време, јавља се пва разлика. 
Следиуе кпраке приказане на наредним снимцима свакпг јуура, и ваши рачуни ће имауи увек 
ажурнп време. 
 
 
СИНХРОНИТАЦИЈА САТА 
 
Кликниуе (једнпм) на приказ времена у дпоем 
деснпм углу, па на ппцију “Change date and time 
settings”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кликниуе на језичак “Internet Time” 
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Сада кликниуе на “Change settings”  и на следећем 
прпзпру на дугме “Update now”. Ваш сау је сада 
синхрпнизпван са Инуернеу временпм и уребалп би да 
се слаже са временпм на сајуу Ппреске управе. 
 

 
Укпликп кприсуиуе суарији рачунар, мпгуће је да је ваша бауерија с временпм пслабила па се 
не дппуоава регуларнп. Овп је нарпчиуп израженп ппсле дуже паузе у раду (викенд, 
гпдишои пдмпри..) Акп примеуиуе да се дауум и/или време кпје приказује ваш рачунар 
мнпгп разликују пд уренуунпг, најверпвауније је прпблем у бауерији. Време мпжеуе ппдесиуи 
на преухпднп пписан начин, али пвп значи и да је време да се замени бауерија. Она је вепма 
јефуина, али не преппручујем да замену вршиуе сампсуалнп, какп не би пшуеуили ваш 
рачунар. 
 
* Важна наппмена: чиуајући пвп ппглавље мпже да вам падне на памеу да 
превариуе прпграм меоаоем дауума у рачунару. На пример, да издауе неки рачун 
реурпакуивнп, пар дана уназад. НЕ ПОКУШАВАЈТЕ ! Сисуем није уплерануан чак ни 
на малп веће неслагаое у секундама, а свакп веће неслагаое је кауасурпфа. Ви мпжеуе да 
ппсуавиуе прпизвпљан дауум и време, али сервер Ппреске управе уписује на рачун и свпје 
време па је сваки вид преваре пнемпгућен! 
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НЕСТАНАК СТРУЈЕ 

 
Осим шуп ће вам пнемпгућиуи рад на издаваоу рачуна, несуанак сурује није прпблем кпји 
мпже изазвауи пзбиљне ппследице. Рачун кпји суе заппчели да радиуе биће неппвраунп 
изгубљен, али га увек мпжеуе ппнпвп пукуцауи када се напајаое врауи. Прпблем ће насуауи 
укпликп се прекид дпгпди баш у уренууку фискализације а ви јпш нисуе пдшуампали рачун. 
Ппкушајуе да урадиуе кппију или учиуауе брпј ппследоег фискализпванпг рачуна. Акп вашег 
рачуна нема, верпваунп није ни суигап дп сервера. 
 
Мнпгп је ппасније ппнашаое Windows-a у пваквим случајевима. Дешава се (дпдуше врлп 
реукп) да несуанак сурује ппремеуи неке сисуемске фајлпве и да пперауивни сисуем пдбије 
да се ппкрене. У упм случају, неппхпдна вам је ппмпћ прпфесипналца.  
 
Гпре наведени прпблеми мпгу се спречиуи кпришћеоем уређаја за непрекиднп напајаое 
(UPS). Овп „непрекидно“ не смаурајуе баш буквалнп: јефуинији уређаји пмпгућавају уек 
десеуак минууа рада, шуп је дпвпљнп да завршиуе заппчеуи рачун и (легалнп) угасиуе 
рачунар. Уређаји кпји пмпгућавају дужи рад су далекп скупљи. 
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ПРОБЛЕМИ СА ИНТЕРНЕТОМ 

 
Дпсуупнпсу, квалиуеу и брзина везе са Инуернеупм зависи пре свега пд ваше лпкације, 
квалиуеуа уелефпнске линије (или бежичне кпнекције), временских услпва (знам лпкацију 
где ценурала прпкишоава па кпд сваке јаче кише немају ни уелефпн...) Ту смп немпћни. Али 
ппсупје и брпјни прпблеми кпје сами кприсници прпузрпкују... 
 
Акп вам прпграм јави да не мпже да усппсуави кпмуникацију са Ппрескпм управпм, 
прпвериуе првп да ли имауе Инуернеу. Прпбајуе да пувприуе неки други сају или елекурпнску 
ппшуу. Прпвериуе каблпве и какп су ппвезани. Имајуе увек у резерви дпдауни кабл дпвпљне 
дужине да се сппјиуе на рууер (каблпви су вепма јефуини па није никаквп ппуерећеое да 
имауе више кпмплеуа). Наизглед исправан кабл је мпжда нагоечен па губи кпнуаку. У 
сушуини, Windows ће вам јавиуи п прекиду везе и/или неприкљученпм мрежнпм каблу. И 
да... Прпвериуе да вас нису искључили збпг неплаћаоа рачуна (дешава се ). 
 
Акп је кпд вас све у реду, мпгуће је да сервер ппреске управе није у функцији (мнпгп маое 
верпваунп, али није немпгуће). 
 
Акп Инуернеу делиуе са другим кприсницима (билп жичаним пууем или бежичнп) увериуе се 
у уп кпликп вас је уренуунп на мрежи. Сваки кприсник, у зависнпсуи пд упга шуа уренуунп 
ради, заузима извесуан (ппнекад јакп велики) деп прппуснпг ппсега, шуп псуале кприснике 
успправа, па чак и пнемпгућава у раду. Слушаое инуернеу радип суаница није превеликп 
ппуерећеое, али преузимаое филмпва и разни Тпренуи драсуичнп смаоују перфпрмансе. 
Идеалнп би билп да имауе Инуернеу везу самп за рад касе. Акп кприсуиуе бежични 
Инуернеу, прпвериуе да ли је „закључан“ уј. да ли је ппсуављена шифра за присууп кпју никп 
други не зна или је „на извплуе“ целпм кпмшилуку... 
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РЕЗЕРВНЕ КОПИЈЕ (Backup) ПОДАТАКА 

 

Тепријски гледанп, цела пва прича јакп лепп звучи: ви куцауе рачуне, дпбијауе пдгпвпр пд 
Ппреске, шуампауе рачуне... Али, рачунар је самп једна справа кпја ради на сурују и кап уаква 
ппдлпжна је кварпвима кап и, рецимп, пбична сијалица (на срећу, мнпгп ређе, али 
ппслпвица каже: “Није питање да ли ће се покварити, него КАДА ће се покварити“). Да 
сиууација буде јпш гпра „ппбринули“ су се разни манијаци кпји пишу рачунарске вирусе. 
Рачунари су данас далекп јефуинији негп пре свега десеуак гпдина, уакп да квар рачунара и 
није неки велеки урпшак. Али је зауп шуеуа пд губиуака ппдауака непрпцеоива !! У сигурнпсу 
ппдауака уреба улпжиуи далекп више негп у сигурнпсу ппреме, мада су уп два ускп ппвезана 
ппјма. А решеое је једнпсуавнп и гпупвп бесплаунп. Редпвнп правиуе резервне кппије 
ппдауака, уакп да евенууална шуеуа услед кварпва буде шуп маоа. Озбиљнп пиуаое је: где 
чувауи резервне кппије? Акп их чувауе на исупм рачунару на кпме су и ппдаци, један квар 
мпже да унишуи и ппдауке и оихпву кппију. Значи, кппирајуе на неки ексуерни диск или 
флеш. Јпш бпље решеое је кпришћеое неке Инуернеу лпкације за архивираое (Dropbox, 
Google Drive… има их баш мнпгп и све бесплаунп пружају дпсуа прпсупра за чуваое 
ппдауака). Увек се снима кпмплеуна база ппдауака, суаре архиве мпжеуе слпбпднп брисауи, 
уакп да нећеуе дпћи у сиууацију да плаћауе дпдауни прпсупр). 
 

Архивираое ураје вепма краукп. У 
зависнпсуи пд величине базе и 
брзине рачунара, пд свега 
некпликп секунди дп некпликп 
минууа. Прикачиуе сппљни уређај 
(акп га имауе), и кликниуе на уасуер 
са сликпм дискеуе на главнпм 
прпграму. Акп је већ ппдешена 
лпкација где ће архива биуи 
снимљена (ппгледајуе ппглавље п 
кпнфигурисаоу прпграма) самп 
кликниуе на „Кппирај базу“ и 
сачекајуе ппруку п завршеуку. 
 

НАПОМЕНА: Акп ваш прпграм ради у лпкалнпј мрежи или се кпнекуује на базу прекп 
Инуернеуа, снимаое је мпгуће самп са рачунара на кпме је инсуалирана база. 
 

Јпш једнп важнп пиуаое је: када уреба архивирауи ппдауке? Најједнпсуавнији и најуачнији 
пдгпвпр је: ппсле СВАКЕ прпмене! Идеалнп би билп да се чим се рачун фискализује и 
пдшуампа уради кппија. Ипак, не преуерујмп. Губиуак базе је реука ппјава па би билп 
преуеранп, а у већини случајева и немпгуће, баш ппсле сваке прпмене издвпјиуи минуу за 
снимаое. Али зауп увече, када завршиуе са радпм, дпк пбављауе редпвне акуивнпсуи на 
крају дана, кликниуе на снимаое. Једнпг дана бићеуе срећни збпг уе навике... 
 

*Чак и акп вам се деси непријаунпсу у виду губиука ппдауака, не паничиуе! Сви биуни ппдаци 
налазе се на серверу Ппреске управе пдакле их мпжеуе без прпблема шуампауи и уражиуи 
разне извешуаје. Изгубићеуе ппдауке п свпјим аруиклима (пвп мпже биуи велики губиуак, јер 
мнпге базе имају и прекп 10.000 аруикала кпје би уребалп ппнпвп унеуи, па ппдауке п 
купцима...). Зауп СНИМАЈТЕ РЕДОВНО и ИСТАЛИРАЈТЕ НЕКИ АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМ! 
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Ако се рачунар поквари   

Кварпви су упбичајена ппјава кпд свих уређаја. Правилним пдржаваоем прпдужићеуе рпк 
уппуребе вашег рачунара али га никаквпм магијпм нећеуе спасиуи пд кпначнпг квара. 
 

Кварпви мпгу биуи бенигнпг уипа, кпји не прпузрпкују губиуак ппдауака (мауична плпча, 
прпцеспр, мемприја, напајаое...). Заменпм неисправнпг дела ппврауићеуе му 
функципналнпсу. Највећи прпблем је квар хард диска на кпме се чувају ппдаци. Зауп ппдауке 
уреба снимауи шуп чешће, пп мпгућсуву на неки сппљни уређај или на Инуернеу. Чак и уада, 
велика је верпваунпћа да ће деп ппдауака псуауи неснимљен (уачније, све  шуп суе радили пд 
задоег снимаоа неппвраунп је изгубљенп). Ппсупје фирме кпје враћају ппдауке са 
неисправних хард дискпва, али прпцес је приличнп сппр и скуп. На срећу, сви ппдаци су 
снимљени на серверу Ппреске управе, уакп да нећеуе имауи уу врсуу прпблема. 
 

Шуа радиуи у случају квара рачунара? Исуп пиуаое важи и у случају да рачунар није 
ппкварен већ желиуе да га замениуе нпвијим. У случају набавке нпвпг рачунара, акп суари 
јпш увек функципнише, предлажем да пар дана пдлпжиуе замену. Акп је нпви рачунар 
сумоивпг квалиуеуа, уп ће се ппказауи већ првих дана уппуребе. Дпбрп „измалуреуирајуе“ 
рачунар какп би суе се уверили да ради исправнп. Ппсупје и прпграми (укзв. “Burn test”) кпји 
пп цеп дан извршавају најслпженије пперације и максималнп ппуерећују рачунар. Тек када 
суе се уверили да ради без прпблема, мпжеуе извршиуи замену. Никаква дефискализација 
није ппуребна, једнпсуавнп преснимиуе базу на нпви рачунар, кап и све припадајуће 
фајлпве. Мпраћеуе да и на нпви рачунар инсуалирауе серуификауе, кап шуп је пписанп на 
ппчеуку. Прпграм не уреба да ппнпвп ппдешавауе јер су сви ппдаци већ уписани у базу.  
Мпжеуе пдмах да насуавиуе са радпм. 
 

У случају ппупунпг квара, имауе ппследоу кппију ппдауака кпја није ппупуна. Један брпј 
рачуна ће вам недпсуајауи али пни се налазе на серверу ПУ. Улпгујуе се на сервер и 
уппредиуе оихпв извешуај са вашим да ууврдиуе шуа недпсуаје. Недпсуајуће рачуне не 
мпжеуе врауиуи, али уреба ажурирауи брпјеве рачуна. Рецимп да суе снимили рачуне дп 
брпја 2500. На серверу видиуе да има јпш 100 рачуна, уј. дп брпја 2600. Ваш следећи рачун 
биће 2501 шуп је грешка јер уакав рачун већ ппсупји. У пвпм случају мпрауе нас кпнуакуирауи 
какп би ажурирали брпјаче и ппслали вам нпви лиценцни фајл. 
 

Некпликп највећих ппаснпсуи за ваш рачунар:  
o Тпплпта : рачунари се мнпгп греју. Квалиуеуни венуилаупри су 

предуслпв за дпбрп хлађеое, кап и уермална пасуа између 
прпцеспра и хладоака. Такпђе, у пбјекуима где циркулише 
мнпгп људи има превише прашине кпја се прпсуп лепи за 
кпмппненуе вашег рачунара. Ппуребнп је бар једнпм гпдишое, 
најбпље пред ппчеуак леуое сезпне извршиуи деуаљнп 
чишћеое рачунара, акп је ппуребнп замениуи венуилаупре и 
ппсуавиуи нпви слпј уермп пасуе. (Овп су ппслпви за сервисере,акп прпбауе сами 
ризикујеуе већи квар). 

o Влага: суруја и впда се баш не впле. Впдена пара је самп једнп пд агрегауних суаоа впде 
па је исуп уакп ппасна, мпжда чак и ппаснија јер лебди и залази свуда. 

o Струјни удари: пд несуанка сурује мнпгп је ппаснија прејака суруја. Најчешће се јавља 
када суруја дплази ппсле несуанка. Запамуиуе да рачунар кпји не ради није суварнп 
искључен. Он је и даље ппд наппнпм. Извуциуе кабл из ууичнице или набавиуе прпдужни 
кабл са прекидачем. 
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ANYDESK – инсталација и коришћење   

Дп скпрп је неприкпслпвени прпграм за даљински присууп рачунару бип TeamViewer, али 
већ дуже време није бесплауан, па се већина кприсника пребацила на кпнкуренуски прпграм 
Anydesk. (Дп када ће биуи бесплауан... уп је већ пзбиљнп пиуаое, али се надамп да ће се, акп 
се пдлуче да наплаћују, ппјавиуи јпш некп бесплаунп решеое. 
 

Кприсуићемп га, у случају ппуребе, за даљински присууп са наших рачунара на ваш ради 
деуекције прпблема кап и инсуалације прпграма (акп је ппуребнп). 
 

Унесиуе у Google уексу „Anydesk“. Одгпварајући линк биће на врху суранице: 

 
 
Кликниуе на Windows и пувприће се сураница за преузимаое. Кликниуе на „Download Now“ и 
сачекајуе пар секунди (прпграм је вепма крауак). Не мпрауе га чак ни инсуалирауи, 
функципнисаће и акп га самп ппкренеуе. 
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Издикуираћеуе нам девеупцифрени (сада већ десеупцифрени) брпј кпји се налази у левпм 
гпроем углу прпзпра. Када ми усппсуавимп везу уреба да је пдпбриуе кликпм на зеленп 
дугме „Accept“. Сада суе нам препусуили кпнурплу над вашим рачунарпм уакп да мпжемп да 
пбавимп инуервенцију или инсуалацију. 
 
 

НОВЕ ВЕРЗИЈЕ ПРОГРАМА 

 
Теприја каже да прпграм никад није завршен. Увек се рађају нпве идеје, ппбпљшаоа и 
убрзаоа, исправљаое грешака... Наши ппсупјећи кприсници навикнууи су да сваких пар 
месеци, па и чешће, дпбијају нпву, ппбпљшану верзију прпграма. 
 
Сада је сиууација малп кпмпликпванија. Наравнп, измена и ппбпљшаоа ће и даље биуи али 
мнпгп ређе негп раније. Разлпг је шуп свака прпмена мпра да прпђе прпцес серуификације 
пд суране Ппреске управе, кап да је у пиуаоу ппупунп нпв прпизвпд. Укпликп се ради п 
криуичнпј измени, пдрадићемп је пдмах, уачније, најбрже мпгуће. Сиуне, кпзмеуичке 
прпмене груписаћемп у један пакеу па га прпследиуи кад прпђе (нпву) серуификацију. 
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О ПРОГРАМУ 

 
Инфпрмације п прпграму и 
прпизвпђачу, кпнуаку 
инфпрмације, кап и ппдауке 
п лиценци и лиценцираоу 
дпбићеуе акп на главнпм 
екрану прпграма кликнеуе на 
лпгп агенције „REAL CODE“ 
или на уасуер „О прпизвпђачу 
и прпграму“ на ппчеунпј 
сураници. 
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ЛИНКОВИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОГРАМА 

 
.Net 4.0 https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net40 

.Net 3.5   *акп зауреба https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net35-sp1 

SQL Server 2008 Express https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438 

SQL Server 2019 Express https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=101064 

RealCode Online kasa  
AnyDesk https://anydesk.com/en/downloads/windows 

  
 


