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Основни појмови 

 

• ЕФУ    Електронски фискални уређај 
•  

• ЕСИР  Електронски систем за издавање рачуна 

•  

• ЛПФР Локални процесор фискалних рачуна 

•  

• ПУ      Пореска управа 

•  

• БЕ       Безбедносни елемент. Издаје га ПУ на захтев 

корисника (пореског обвезника). 
•  

• Закон    Закон о фискализацији са свим уредбама и прописима 

• Програм ...ЕСИР 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

Информације о програму 

Програм master cash је, софтвер на рачунару, намењен за евидентирање 

промета на мало и у потпуности је усклађен са законима и прописима које 

је прописала Репубика Србија а увези закона о фискализацији. 

Програм је напредни и преносиви ЕСИР и подржава све врсте рачуна и 

трансакција које су предвиђене законом: 

• ПРОМЕТ ПРОДАЈА 

• ПРОМЕТ РЕФУНДАЈИЦА 

• ПРЕДРАЧУН ПРОДАЈА 

• ПРЕДРАЧУН РЕФУНДАЦИЈА 

• КОПИЈА ПРОДАЈА 

• КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА 

• АВАНС ПРОДАЈА 

• АВАНС РЕФУНДАЦИЈА 

• ОБУКА ПРОДАЈА 

• ОБУКА РЕФУНДАЦИЈА 

Програм такође подржава све врсте плаћања и референтних поља која су 

предвиђена законом. 

Програм подржава рад само са ЛПФР-ом  
1
Програм се повезује са ЛПФР-ом преко HTTP протокола на IP адресу и 

END POINT ЛПФР-а у скалду са техничким водичем кога објављује и 

ажурира ПУ на порталу ПУ. Програм Комуницира са ЛПФР-ом разменом 

JSON стрингова. 

Програм ради на оперативном систему Windows   

Програм инсталира произвођач директно у пословном простору корисника 

или даљинским приступом компјутеру корисника. Програм није предвиђен 

за самоинсталацију. Програм користи MySQL базу података (backend).  

Програм штампа рачуне помоћу агента за штампу. 
2
Подржане величине за штампање рачуна: 

• Термалној ролни 57мм 

• Термалној ролни од 57мм до 80мм 

• А4 формат папира 
3
Штампа се на екстерном штампачу, подржана је и штампа QR кода. 

Фискални рашун се штампа у папирној форми
4
. 
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Улазак у програм

Пре покретања програма корисник

картица, да ли је укључен термални

формат штампе очекује) и да ли

Након тога корисник прво покреће

Када се корисник увери да је ЛПФР

покреће програм master cash v 1.01

Програм се покреће дуплим кликом

монитору).  

Након покретања програм учитава

из одговарајућих табела преузима

између осталих преузима и ПИН
5
Програм одмах приликом покретања

панелу исписује поруку ПОВЕЗАН

“Веза са ЛПФР-ом није успостављена

Сл.1 

И после ове поруке програм се покреће

не успостави веза6. 

Ако је програм, на проверу везе

БЕ и чека повратну информацију

поруку ПОВЕЗАН СА ЛПФР-ом

ЛПФР такође исписује поруку о

                                                           
5
 10 П2 

6
 9 П1 

5 

Улазак у програм – покретање програма

 

корисник треба да провери да ли је присутан

термални принтер (или А4 принтер у зависности

да ли су сви каблови добро повезани 

покреће ЛПФР нпр: дуплим кликом на иконицу

је ЛПФР - MyLPFR покренут и спреман за

v 1.01 

дуплим кликом на иконицу master cash на радној

учитава конфигурациони фајл, конектује се

преузима системске податке потребне за рад

ПИН код БЕ. 
покретања проверава везу са ЛПФР-ом ако је она успешна

ПОВЕЗАН СА ЛПФР-ом, а ако није избацује поруку

успостављена”. 

 

програм се покреће, али програм неће да шаље рачуне

везе, добио прзитиван одговор од ЛПФР

информацију, ако је она позитивна програм у доњем

ом. 

 

поруку о успешном повезивању. 

 

програма 

присутан БЕ у читач 

зависности који се 

на иконицу MyLPFR. 

спреман за рад тек тада 

радној површини (на 

конектује се на базу података, 

за рад са ЛПФР-ом, 

она успешна у доњем 

избацује поруку у боксу  

шаље рачуне ЛПФР-у док се 

ЛПФР-а шаље ПИН код на 

у доњем панелу  исписује 

 



6 

 

Корисник може и самоиницијално послати ПИН код комбинацијом тастера Ctrl+F11 или 

притиском на дугме  Пошаљи ПИН Ctrl+F11 

Оператер сада може почети са радом 

Напомена: 

програм је прилагођен за рад уношењем команди првенствено преко тастатуре, 

оператер може у најчешћем режиму рада ПРОМЕТ ПРОДАЈА креирати и издавати 

рачуне један за другим уносећи команде само преко тастатуре(без употребе миша). 

Основна форма. 

По покретању програма и успостављању везе са ЛПФР-ом појављује се основна форма. 

У централном делу је табела за креирање рачуна, а десно и доле су панели са командним 

дугмадима и обавештењима.  

У доњем панелу се налазе информације о тренутној укупној вредности рачуна који се 

креира, преостала количина у магацину, за обележени артикл. Информације у ком сте 

режиму рада – врста рачуна и трансакције, статус везе са ЛПФР-ом, статус послатог пин  

кода безбедносном елементу. 

У десном панелу су поља и дугмад за креирање рачуна, попуст, начин плаћања... 

 

Сл.2 

Као што је горе речено, програм је прилагођен раду и примању комани са тастатуре. 

Списак команди: 

• F2  -  Фокусира поље АРТИКЛ – БАРКОД 

• + (плус) – Повећава обележеном артиклу количину за 1 

• - (минус) – Смањује обележеном артиклу количину за 1 

• DELETE – Брише обележени артикл 

• F3  -  Фокусира поље за попуст обележеног артикла, или свих артикла 

• F4  -  У припремљеном рачуну затвара рачун готовином и шаље ЛПФР-у 

• F5  -  У припремљеном рачуну приказује поље за пријем готовине од купца 

• F6  -  У припремљеном рачуну затвара рачун платном картицом и шаље ЛПФР-у 



 

• F7  -  У припремљеном рачуну

• F9  -  Приказује форму за унос

• F10  -  Приказује форму за

• F11  -  Приказује форму са

• Ctrl+F10  -  Проверава везу

• Ctrl+F11  -  Шаље пин код

• Ctrl+F12  -  Приказује системску

Избор врсте

Када се ЕСИР(програм) покрене од

ПРОМЕТ ПРОДАЈА. Корисник

Ако корисник жели да изда неку

F10 отвара се помоћна форма са

У овој форми корисник бира врсту

Стрелицама ГОРЕ  ДОЛЕ корисник

врсу рачуна и трансакције. Притиском

Када је корисник одабрао F1 програм

одабрану врсу рачуна и трансакције

 

 

 

  

Сл.3 

7 

припремљеном рачуну затвара рачун чеком и шаље ЛПФР

форму за унос начина плаћања и референтних поља

форму за избор врста рачуна и трансакција 

форму са издарим рачунима 

Проверава везу са ЛПФР-ом 

пин код за БЕ 

Приказује системску форму 

 

Избор врсте рачуна и типа трансакције 

покрене од аутоматски поставља врсту рачуна и

Корисник куца и креирају се рачуни ПП – Промет

изда неку другу врсту рачуна или трансакције

форма са менијем за избор врсте рачуна и трансакције

бира врсту рачуна и трансакције. 

корисник се креће кроз табелу и приском на

Притиском на тастер Esc излази без избора

програм улази у одабрани режим рада 

трансакције и у доњем панелу исписује исте.

шаље ЛПФР-у 

референтних поља  

 

рачуна и трансакције на 

Промет Продаја. 

трансакције притиском на тастер 

и трансакције. 

приском на тастер F1 бира 

избора. 

рада - сетује параметре за 

исте. 
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Креирање и издавање рачуна 
7Сада када је све спремно за рад фокусирано је поље АРТИКЛ БАРКОД (F2) у горњем 

десном углу екрана. Оператер у ово поље може унети шифру артикла са нумеричке 

тастатуре или баркод скенирањем бар кода на производу. 
8Очитавање бар кода не ремети рад ЛПФР-а. 

9У поље АРТИКЛ – БАРКОД оператер уноси ШИФРУ производа или скенира БАРКОД 

Поље АРТИКЛ–БАРКОД (F2) ако је, као на слици, 

беле боје то значи да је оно у ФОКУСУ и да програм 

очекује унос шифре артикла или скенирање баркода. 

Ако поље АРТИКЛ–БАРКОД (F2) није беле боје то 

значи да НИЈЕ У ФОКУСУ. 

За фокусирање поља притисните тастер F2 

 

Тастером F2 фокусирајте поље АРТИКЛ или КОЛИЧИНА 

Како то? Ако поље Артикл уопште није у фокусу(светло зелене боје) онда притиском на 

тастер F2 фокус пада на њега(постаје беле боје), а ако је поље артикл у фокусу(беле боје) 

онда притиском на тастер F2 поље КОЛИЧИНА (F2) долази у фокус. 

Поље количина F2 је у фокусу и програм очекује унос 

количине робе. Количина може бити целобројна 

вредност или децимална до 3 децимале нпр: 1,125 

 

 
Сл.5 

10У поље КОЛИЧИНА (F2) корисник уноси нумеричку вредност количине. Притиском на 

тастер ЕНТЕР програм преузима количину и фокус пребацује на поље АРТИКЛ-БАРКОД 

и очекује унос шифре артикла. 

Продаја иде овако: 

Поље артикл је фокусирано F2 (беле боје).  

За јединичне продаје артикла куцамо шифру артикла и ентер или скенирамо на баркод 

производа.Програм додаје ставке у табелу за креирање рачуна. 

Ако није јединична продаја, ако је потребно унети количину(целобројну или децималну) 

онда притиснемо тастер F2 (фокусирамо количина) унесемо количину притиснемо 

ентер(вратимо се у поље артикл) куцамо шифру и тотал. Програм додаје ставку са количином у 

табелу. 

Делује сложено, али није, име овако. 

( F2 ) КОЛИЧИНА  ЕНТЕР  ШИФРА  ЕНТЕР  и додали смо артикл у табелу  ИЛИ 

САМО СКЕНИРАМО НА БАРКОД И АРТИКЛИ СЕ ДОДАЈУ (наравно у поље артикл) 

Ако хоћемо да артикл за продају изаберемо из шифрарника АРТИКЛИ, онда притиснемо 

тастер размакница(space) и приказује нам се форма са шифрарником артикала. 

                                                           
7
 10 П1 

8
 10 П9 

9
 10 П11  11 П5 

10
 11 П2 

Сл.4 
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Сл.6  

11У поље НАЗИВ БАРКОД можете вршити претрагу по називу или баркоду 
12Ако желимо да додано нови артикл или изменимо постојећи то можемо урадити сада. 

Притисните дугме НОВИ АРТИКЛ и на крају табеле се отвара ново поље за унос 

података о артиклу. Унесите све по реду Назив, Баркод, МП цену, ПДВ, јединицу мере и 

када дођете до краја реда нови артикл ће бити додат. 

За промену података у постојећим артиклима притисните тастер ИЗМЕНИ АРТИКЛ 

табела се откључава и обележава поље  цена мп  ту можете променити цену или било 

који други податак о артиклима. 

Изаберемо артикл и притиском на F1 потврђујемо избор и додајемо артикл у табелу 

за креирање рачуна. 

 

 
Сл.7 

Програм има функционалност да тастерима + (плус) и -  (минус) повећавамо и смањујемо 

којичину за 1 (јдан) обележеном артиклу. У светло зеленој табели обележени артикл је 

плаве боје. Потсећам вас да се стрелицама горе доле крећемо кроз табелу. 
13Притиском на тастер  Delete на тастетури бришете обележени артикл из табеле за 

креирање рачуна. 
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Ако желимо да дамо попуст неком артиклу или свим артиклима у табели то можемо 

урадити притиском на тастер F3. 

 
Сл.8 

14Дакле притиском на тастер F3 фокусира се поље за унос попуста. Попуст можемо дати 

само обележеном артиклу или свим артиклима. Уносимо вредност у процентима. 

Уносимо вредност у поље Попуст Селект и притиском на ентер програм даје попуст 

селектованом артиклу. 

Ако хоћемо дати попуст свим артиклима онда два пута притиснемо тастер F3 и 

фокусирамо поље Попуст Сви. Поступак је исти, унесемо жељени попуст у процентима и 

притиском на тастер ентер програм даје попуст свим артиклима у табели. 

Наравно можете и мишем кликнути у жељено поље и унети вредност попуста, али за ваш 

бржи и једноставнији рад програм вам омогућава ту функционалност да то једноставније 

урадите преко тастатуре тастером F3.  

  

                                                           
14

 10 П4 
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Начин плаћања и затварање рачуна 

Када сте откуцали све ставке и желите да затворите рачун то можете урадити на 2 начина. 

• F тастерима са тастатуре, затварате рачун најчешћим начинима плаћања. 

• Покретањем форме са начиним плаћања и опционим пољима 

Објашњење: 

Тастер F4 затвара цео рачун готовином  

Тастер F6 затвара цео рачун платном картицом  

Тастер F7 затвара цео рачун чеком  

Тастер F9 покреће форму за унос врста плаћања и опциона поља 

 
Сл.9 

15У овој форми корисник може унети све врсте плаћања и опциона поља која су 

предвиђена законом. 

Ту су свих седам врста плаћања, референтна поља и опциона поља. 

За врсте плаћања корисник уноси вредност у одговарајуће поље. 

За издавање рачуна са идентификацијом купца и опционим пољем купца корисник уноси 

одговарајуће вредности у поља. 

Кориснику, су као потсетник, дате табеле које су преузете са портала СУФ пореске 

управе. 

Ако корисник издаје рачун који у себи мора да садржи референцу на неки претходно 

издати рачун, корисник у поља референтни број и референтно време уноси вредности из 

рачуна на који се референцира. Постоји много лакши начин за повлачење ових података, 

даље у упутству. 

Када је корисник унео све податке и уверио се да су сви исправни може да затвори рачун. 
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И из ове форме корисник може да затвори рачун најчешим врстама плаћања 

Тастер F4 затвара цео рачун готовином  

Тастер F6 затвара цео рачун платном картицом  

Тастер F7 затвара цео рачун чеком  

Тастер F9 затвара рачун са вредностима које су унете у поља за плаћање. 

Наравно повлаче се у рачун све вредности које је корисник унео у опциона и референтна 

поља. 

 

 

 

 

 

Слање рачуна Локалном Процесору Фискалних Рачуна –ЛПФР и штампа 

 

Када је корисник коначно затворио рачун, на било који начин од горе наведених, програм 

узима све вредности, генерише JSON стринг и прво проверава тренутну везу за ЛПФР-ом 

и ако добије позитиван одговор шаље JSON стринг ЛПФР-у. 

Чека 30 секунди одговор од ЛПФР-а. Када добије одговор(а требало би да се све 

извршава зтренутно)16 програм узима одговор од ЛПФР-а и без икакве обраде или измене 

га шаље у базу података програма, 17а рачун штампа помоћу тзв агента без измена 

информација из заглавља фискалног рачуна.. 
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18Рачун се штампа на термалној ролни 57мм, од 57мм до 80мм  или на А4 папиру са 

генерисаним QR кодом на рачуну 

 

  Заглевље рачуна 

 
Подаци у купцу - Рачуну са идентификацијом купца  

есир број 

врста рачуна и тип трансакције 

 

 Артикли са ј.мере пореском ознаком кол. и ценом 

 

 

 Начини плаћања 

 

 Спецификација пореза 

 

 Датум и бројеви рачуна 

 

 

 

 QR код 

 

 

 

 

 

Рачун Промет Продаја са идентификацијом купца. Рачун садржи све потребне 

елементе и податке које су предвиђене законом. 
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Преглед издатих рачуна 

 

Програм даје преглед већ издатих рачуна. 

Са главне форме притиснемо тастер F11 приказује се форма са издатим рачунима 

 

Сл.11  

 

19У овој форми можемо видети издате рачуне, све или издвојене по врстама рачуна и 

трансакциј. Можемо филтрирати рачуне по датуму или наћи конкретан рачун 

скенирањем  QR кода. 

У поља  рачу од:  и  рачун до:  унесемо датуме и притиснемо дугме  Примени Филтер  

програм приказује рачуне само за тај период. 

Селектујте поље QR кода скенирајте QR кода на рачуну и кликните дугме нађи програм 

ће пронаћи жељени рачун. 

Рефундација 

Форма са рачунима вам даје добре препоруке о избору рачуна. 

Програм претпоставља шта би сте хтели да урадите. 

Шта то значи? 

Ако уђете у Промет Рефундацију и позовете F11 програм вам нуди само рачуне које сте 

издали у Промет Продаји. Исто тако за сваку врсту рачуна. 

Одабиром рачуна на F1 (стрелице горе доле) програм враћа ставке рачуна у табелу за 

креирање рачуна и попуњава табелу  начин плаћања опциона поља . Другим речима, 

припрема вам све да урадите рефундацију одабраног рачуна.   
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20Притисните тастер F9 да видите табелу начин плаћања опциона поља  она је попуњена 

подацима из рачуна ПП кога сте одабрали за рефундацију. 

Наравно, можете и сами уносити све податке, али програм вам већ нуди податке из 

рачуна за који хоћете да урадите рефундацију или копију. 

Исто важи и у случају продајног рачуна који произилази из аванса или предрачуна. 

 

 
Сл.12 

 

Све је ту, ваш рачун ПП је спреман за рефундацију. 

Притисните тастер F9 и затворите рачун ПР – Промет Рефундација 

Програм Генерише JSON стринг и шаље га ЛПФР-у чека повратне податке и штампа 

рачун ПР Промет Рефундација. 
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Заглавље 

 

 

Референтни број и референтно врем, са рачуна ПП 

 

 

Ставке за сторнирање 

 

Начин плаћања 

 

Спецификација пораза 

 

Број и време овог рачуна ПР Промет Рефундација 

 

 

 

QR код 

 

 

 

 

 

 

Рачуну Промет Рефундација ПР. 

Рачун садржи све потребне елементе и податке које су предвиђене законом  

Ту су референтни број и време са рачуна ПП кога смо одабрали за рефундацију, ставке, 

начин плаћања,спецификација пореза, QR код и број и време рачуна (ПР).  

 

  

Сл.13 



 

 

За издавање рачуна Копија Продаја

режим рада. 

Из главне форме притисните тастер

менијем за избор Врсте Рачуна и

Рецимо да смо одабрали да урадимо

неку рубу, потписао наш примерак

Стрелицама  Горе  Доле  сиђемо

избор. 

Програм сетује параметре за тај

коме корисник може да изабере

КОЈЕ ВРСТЕ РАЧУНА ХОЋЕ КОПИЈУ

Сл.13 

Стрелицама Горе Доле се креће

И бира (рецимо) ПРОМЕТ притиском

Програм сада приказује табелу са

 

 

17 

Копија рачуна 

Продаја и Копија Рефундација потребно је

притисните тастер F9 (како је већ горе речено ) појављује

Рачуна и Типа Трансакције. 

да урадимо Копију Рефундације, да би нам купац

примерак. 

сиђемо на КОПИЈА РЕФУНДАЦИЈА и тастером

а тај тип рачуна и трансакције и приказује

изабере  

ХОЋЕ КОПИЈУ РЕФУНДАЦИЈЕ 

 

креће кроз табелу 

притиском на тастер F1. На тстер F12 излази

табелу са рачунима, али само са рачунима Промет

потребно је ући у одговарајући 

појављује се форма са  

нам купац, који је вратио 

и тастером F1 потврдимо 

приказује још један мени у 

излази без избора.  

рачунима Промет Рефундација 
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Корисник бира РАЧУН (ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА) за кога хоће да уради КОПИЈУ. 

Тастером F1 потврђује избор. 

Програм из базе узима потребне податке, пуни табелу за креирање рачуна и пуни табелу 

начини плаћања опциона и референтна поља. 

Притиском на тастер F9 кориснику се приказује та форма. 

 
Сл.15 

Корисник погледа да ли је то рачун (ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА) коме жели да направи копију. 

Притиском на тастер F9 програм прави КОПИЈУ РЕФУНДАЦИЈЕ и штампа је. 

 

Сл.14 
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Заглавље 

 

 

Референтни број и референтно врем 

 

 

Ставке  

 

Начин плаћања 

 

 

Спецификација пораза 

 

Број и време овог рачуна КР Копија Рефундација 

 

 

 

QR код 

 

 

 

 

Потпис купца, за кога смо радили рефундацију 

 

 

Рачуну Копија Рефундација КР. 

Рачун садржи све потребне елементе и податке које су предвиђене законом  

Ту су референтни број и време са рачуна кога смо одабрали за рефундацију, ставке, начин 

плаћања, спецификација пореза, QR код и број и време рачуна (КР), као и место за потпис 

купца коме смо рефундирали рачун.  

 

  

Сл.16 
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Авансни рачуни  Аванс Продаја  Аванс Рефундација  Промет Продаја 

Напомена: обратите посебну пажњу када радите авансне рачуне да небисте изоставили 

неки податак. 

Из менија за избор врста рачуна одаберемо АВАНС ПРОДАЈА. 

Откуцамо ставке рачуна, у табели начини плаћања опциона и референтна поља  унесите 

ИД Купца као и начин плаћања. 

Обавезно морате да унесете и датум пријема авансне уплате. 

Кликните на календар и одаберите датум. 

 

 

 

Унесите ИД Купца, начин плаћања и датум 

када вам је легла авансна уплата 

 

 

 

 

Тастер F9 затвара рачун АВАНС ПРОДАЈА са унетим вредностима. 

Касније када издајете Рачун ПРОМЕТ ПРОДАЈА, а којим се затвара аванс, прво урадите 

Аванс Рефундацију и референцирајте се на издат авансни рачун Аванс Продаја, а затим 

урадите “главни рачун” ПРОМЕТ ПРОДАЈА и референцирајте се на Аванс Рефундацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АВАНС ПРОДАЈА            АВАНС РЕФУНДАЦИЈА        ПРОМЕТ ПРОДАЈА 
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Објашњен је поступак издавање авансног рачуна и рачуна промет продаја, а који се 

референцира на авансни рачун. 

Рачун Промет Продаја са могућностима 

Креираћемо рачун Промет Продаја са свим врстама плаћања, попустом на одређени 

артикл, количином на три децимале, са ценом на две децимале којој је друга децимала 

заокружена и артиклима са различитим пореским стопама. 

Откуцамо артикле и њихове количине на начине који су горе објашњени. 

Покренемо форму начин плаћања опциона поља  и унесемо вредности. 

 
Сл.17 

На рачуну су артикли са различитим пореским стопама, други по реду артикл има 

количину на три децимале, вредност (цена * количина) заокружена  му је на две децимале 

на начин на који је прописала ПУ, последњем артиклу је дат попуст од 10%(370дин-10%), 

рачун је са идентификацијом купца и приказане су све врсте плаћања. 
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Рачун који је креиран из горе приказане форме, са свим елементима 

 

 

Заглавље 

 

 

 

 

Ставке  

 

 

 

 

Начин плаћања 

 

Спецификација пораза 

 

Број и време овог рачуна КР Копија Рефундација 

 

 

 

QR код 

 

 

 

 

 

 

21Програм заокружује на две децимале цену артикла или вредност(количина * цена) 

Другом артиклу по раду на рачуну цена је 77,00дин а количина 1,147 то је 88,319дин 

програм је заокружио на 88,32дин 
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Пријем готовине повраћај 

Пре затварања рачуна можете унети износ ГОТОВИНЕ коју вам даје купац. 

Откуцајте ставке рачуна, притисните тастер F5 појављује се  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сл.18 

Сл.19 
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22
Пореске стопе и конфигурација 

При покретању програма, програм исчитава актуелне пореске стопе са ЛПФР-а (status) и 

уписује их у табелу базе, за случај проширења пореских стопа табела може бити 

проширена. Програм користи пореске стопе и њихове словне ознаке, које је добио од 

ЛПФР-а. Корисник може и сам да исчита и погледа актуелне пореске стопе. 

Из главне форме притисните комбинацију тастера  Ctrl+ F12 и показаће се форма system. 

 
Сл.20 

Притиском на дугме  Ишчитај актуелне пореске стопе  програм ишчитава актуелне 

пореске стопе (currentTaxRates) и приказује их у боксу. 

23Овде се налазе и url адресе (endPoint)  за комуникацију ЕСИР-а и ЛПФР-а. 

Ове адресе корисник неби требало ништа да мења без претходне консултације са 

произвођачем програма(ЕСИР). 

24
Увоз и извоз артикала 

Програм може да извезе и увезе артикле у фајл(csv) 

У форми артикли, поктеће се из главне форме тастер размакница(space), у горњем панелу 

постоје два дугмета за извоз и увоз фајла Сл. 

Притиском на дугме Извези артикле .csv програм генерише фајл artikli.csv и снима га у 

фолдеру C:\Master cash\artikli.csv 

Притиском на дугме Увези артикле .csv програм чита фајл artikli.csv са адресе  

C:\Master cash\artikli.csv и пуни табелу са артиклима 
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Информације о произвођачу и верзији програма(ЕСИР) 

25Из главне форме притиском на дугме Верзија ЕСИР-а или Ctrl +F1 добијате 

информације о произвођачу, сериском броју и верзији софтвера. 
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