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Увод 
Компанија Moja Kasa doo је креатор и власник софтвера Moja Kasa Android који планира да 

пласира на тржишту Србије.  

У складу са новим Законом о фиксализацији припремамо решење за сертификацију ЕСИР и ЛПФР 

производа. Овај документ се односи на инсталацију и коришћење ЕСИР софтвера. 

Предуслови 
Moja Kasa Android је апликација која је предвиђена да ради на Android оперативним системима, 

верзије Marshmallow (Android v6, API version 23) или новије. 

Инсталација 
Инсталација производа се врши од стране корисника на подржане уређаје. Апликација ће бити 

доступна на Google Play Store када буде одобрена, а до тада се инсталира ручно на одговарајуће 

уређаје. Након инсталације, врши се иницијална конфигурација уређаја уносом серијског броја за 

активацију. 

Корисницима је на располагању опција да им се достави уређај са инсталираном апликацијом. У 

том случају уређај се активира серијским бројем додељеним за тог корисника. 
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Подржани уређаји 
Moja Kasa Android ће у будућности подржати било који Android уређај који се повеже са неким од 

штампача које ће бити специфицирани. Тренутно је производ тестиран на Android терминалу који 

има уграђени штампач и читач платних картица. Овај уређај ће бити сертификован од стране 

банака у Србији за картично плаћање па је то био разлог за прву опцију за имплементацију.  

CASTLES SATURN 1000 
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Иницијално подешавање 
Након што се апликација покрене први пут, неопходно је извршити иницијално подешавање. 

Подешавање се конфигурише кликом на иконицу подешавања у горњем десном углу почетног 

екрана.  
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Комуникација са процесором фискалних рачуна (ПФР) 
У подешавањима је могуће подесити да ли се користи ЛПФР (уграђени или у локалној мрежи) или 

ВПФР. Када се укључи коришћење ЛПФР потребно је унети УРЛ за ЛПФР у локалној мрежи. Када се 

користи ВПФР неопходно је изабрати сертификат pfx који је неопходно преузети са локације на 

којој ће бити постављен. 

Пример подешавања ЛПФР 
Комуникација са ЛПФР се одвија помоћу http протокола у локалној мрежи. 
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Пример подешавања ВПФР 
Комуникација са ВПФР се одвија помоћу https протокола преко интернета. За аутентификацију на 

ВПФР користи се pfx сертификат. 

  

Након што се унесе адреса за преузимање сертификата, исти ће бити снимљен у локалну 

меморију уређаја. Након тога је неопходно унети лозинку за сертификат и ПАК. 
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Пример подешавања ЛПФР уграђеног у исти производ 
Комуникација са ЛПФР се одвија помоћу http протокола у локалној мрежи. 

  

Остала подешавања 
Осим подешавања за ПФР корисник може на овом екрану подесити тему апликације тако што 

бира да ли је тема (светла или тамна) у складу са подешавањима уређаја или је експлицитно 

постављена. 

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 10 од 77 
 

Предефинисана подешавања 
Када се апликација први пут покрене, креирају се 2 корисничка налога са различитим нивоима 

приступа: 

Администратор 

Корисничко име: admin 

Шифра: 0000 

Ово је налог који има сва права у апликацији. Након што се корисник пријави са овим налогом 

може да уради све ствари у систему које ће касније бити описане у овом документу. 

Продавац 

Корисничко име: prodavac 

Шифра: 1111 

Ово је налог који има само право за креирање рачуна Промет-Продаја. Администратор може 

доделити овом налогу и другачија права у зависности од потреба. 
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Информације о апликацији 
На екрану за пријаву, у главном менију постоји дугме за приказ информација о тренутној верзији 

програма – О софтверу. 
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Пријава 
Након што је апликација подешена за рад, прва ствар је пријава на систем. Корисник уноси 

корисничко име и шифру које су описане у претходној секцији документа и након тога приступа 

основном екрану за издавање рачуна. 
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Након успешног пријављивања на систем, позива се метода за проверу статуса ПФР. Уколико је 

неопходан унос ПИН-а на главном екрану се приказује порука о томе и у горњем делу екрана је 

видљиво дугме за унос ПИН-а. 
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Подешавања 
Након прве пријаве на систем после инсталације, администратор треба да дефинише листу 

производа/услуга које постоје у систему. Ова опција је доступна у главном менију избором опције 

Подешавања, а затим опције Производи 
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Производи 
Најпре се приказује листа свих производа који су већ креирани, а кориснику су на располагању 

опције за унос новог, измену постојећег или брисање. 

Претрага производа 
Производи су приказани сортирани по називу. У листи су приказани шифра и назив производа, а 

корисник може да филтрира листу кликом на опцију за претрагу у горњем делу екрана. 
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Измена производа 
Измена се врши избором производа из листе тако што се кликне и задржи жељени производ (Long 

click). Након тога систем приказује екран са свим подацима о производу. 

  

Пореске стопе које су расположиве се преузимају позивање методе Status на ПФР. Снимање 

измена се врши кликом на иконицу снимање у горњем десном углу екрана. Приликом снимања 

систем проверава валидност унетих података (обавезана поља, дужина одређених поља, итд). 

Уколико су сви унети подаци исправни, систем снима производ и враћа се на претходни екран где 

су подаци сада приказани ажурно.  
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Пример измене цене 

  

Уколико неког производа привремено нема на стању, корисник може деактивирати такав 

производ, који онда неће бити доступан на екрану за издавање рачуна. Сви претходно издати 

рачуни и извештаји у којима је такав производ постојао ће приказивати исправне податке. 

Неактивни производи су у списку приказани прецртано. 
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Пример деактивације производа 
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Унос новог производа 
Унос новог производа врши се избором опције за додавање у горњем десном углу екрана за 

преглед производа.  

Унос података је идентичан као код измене. 
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Брисање производа 
Брисање производа врши се са екрана за претрагу производа тако што се жељени производ 

„превуче“ улево (Swipe left). Након тога систем приказује информацију о брисању, а корисник има 

неколико секунди да се предомисли и евентуално поништи брисање. Слично као код 

деактивације, сви рачуни и извештаји ће приказивати исправне информације о производу чак и 

када је исти обрисан. 

  

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 21 од 77 
 

Преузимање са clouda 
Управљање производима је могуће и преко cloud система (објашњено касније у овом документу). 

Када су производи унети на cloud могуће је њихово преузимање на Android апликацији. Све што 

треба корисник да уради је да изабере опцију Преузимање података са clouda у менију на екрану 

за пријаву корисника. 

 

Начини плаћања 
Приликом креирања налога за новог корисника оператери подешавају дозвољене начине 

плаћања. Уколико је корисник угоститељски објекат, неће му бити доступни начина плаћања 

Платна картица, Чек и Инстант плаћање. За све друге кориснике сви наведени начини плаћања по 

техничком упутству пореске управе су дозвољена. Корисници не могу сами мењати ово 

подешавање и један ЕСИР је подешен само на један од два наведена начина. 
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Корисници 
Унос измена и брисање корисника врши се помоћу опције Подешавања/Корисници. 

 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 23 од 77 
 

Претрага корисника 
Корисници су приказани сортирани по имену и презимену. Корисник може да филтрира листу 

кликом на опцију за претрагу у горњем делу екрана. 
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Измена корисника 
Измена се врши избором корисника из листе тако што се кликне и задржи жељени корисник (Long 

click). Након тога систем приказује екран са свим подацима о кориснику. 

  

Приликом уноса података о кориснику бира се улога коју има у систему. Улога ће одредити права 

која корисник има у систему, а само подешавање улога је такође могуће извршити што ће бити 

описано у наставку. 

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 25 од 77 
 

Предефинисане кориснике у систему није могуће мењати, па уколико неко покуша ово да уради, 

добиће информацију о томе. Ипак, за системске кориснике је могућа промена шифре, што ће 

такође бити приказано касније у документу. 
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Унос новог корисника 
Унос новог корисника врши се избором опције за додавање у горњем десном углу екрана за 

преглед корисника.  

Унос података је идентичан као код измене. 
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Брисање корисника 
Брисање корисника врши се са екрана за претрагу корисника тако што се жељени корисник 

„превуче“ улево (Swipe left). Након тога систем приказује информацију о брисању, а корисник има 

неколико секунди да се предомисли и евентуално поништи брисање.  

   

 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 28 од 77 
 

Промена шифре 
Сваки корисник може себи променити шифру избором опције Промена шифре у главном менију. 

Након иницијалног покретања апликације саветује се свима да промене предефинисане шифре. 

Да би корисник себи променио шифру неопходно је да унесе постојећу шифру, а затим нову и да 

понови нову шифру. Уколико неки корисник заборави своју шифру, администратор му је може 

променити кроз стандардну измену корисника. 
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Улоге 
Унос измена и брисање улога врши се помоћу опције Подешавања/Улоге. 
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Претрага улога 
Улоге су приказане сортиране по називу. Корисник може да филтрира листу кликом на опцију за 

претрагу у горњем делу екрана. 

  

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 31 од 77 
 

Измена улоге 
Измена се врши избором улоге из листе тако што се кликне и задржи жељена улога (Long click). 

Након тога систем приказује екран са свим подацима о улози. 
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Приликом уноса података о улози бирају се права која се додељују тој улози. Списак права је 

предефинсан и одређен логиком процеса дефинисаних у апликацији. 

Предефинисане улоге у систему није могуће мењати, па уколико неко покуша ово да уради, 

добиће информацију о томе.  
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Унос нове улоге 
Унос нове улоге врши се избором опције за додавање у горњем десном углу екрана за преглед 

улога.  

Унос података је идентичан као код измене. 
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Брисање улоге 
Брисање улоге врши се са екрана за претрагу улога тако што се жељена улога „превуче“ улево 

(Swipe left). Након тога систем приказује информацију о брисању, а корисник има неколико 

секунди да се предомисли и евентуално поништи брисање.  
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Издавање рачуна 
Издавање рачуна је основна функција ЕСИР-а. Ова функција започиње тако што корисник бира 

производ/услугу из списка кликом на исту. Након клика, систем додаје ставку рачуна са ценом која 

је важећа за производ и количином 1. Поновним кликом на исти производ систем додаје 

количину 1 на постојећу ставку рачуна.  

  

Последња додата ставка рачуна ће бити означена црвеном бојом за количину у трајању од 2 

секунде. Такође, ако рачун има више од 3 ставке које се виде, последња количина ће одговарајућу 

ставку довести у фокус приказа. 
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Уколико је потребно додати велику количину ставки на рачуну потребно је кликнути на производ 

и задржати (Long click). Тада ће систем понудити опцију за унос количине. 
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Претрага производа 
Кликом на дугме за претрагу корисник може да претражи производ по шифри, баркоду, гтин броју 

или називу. 
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Измена цене производа/услуге 
Уколико корисник има права за измену цена на рачуну када кликне и задржи производ (Long click) 

приказаће му се екран за измену цене. На овом екрану корисник може унети цену у апсолутном 

износу или променити постојећу уносом процента промене. Проценат може бити негативан или 

позитиван, па тако за попуст од 10% је потребно да унесе -10 у поље проценат. Приликом измена 

цене иста се заокружује на две децимале методом Half-Round-Up. 
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Брисање ставке рачуна 
Корисник може да обрише ставку рачуна пре него што се исти сачува. Брисање ставке рачуна се 

врши тако што се кликне и задржи ставка рачуна (Long click). 
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Избор купца за рачун 
Уколико се рачун издаје за купца за кога је потребна идентификација, кориснику је на 

располагању опција уноса поља за ИД купца и Опционог поља за купца. Кликом на главни мени, а 

затим опције Купац отвара се екран за унос података. На екрану се бира тип ИД купца по 

шифарнику из правилника, уноси се ИД купца, затим се опционо бира Тип опционог поља и уноси 

Опционо поље за купца. Снимање података врши се кликом на дугме сачувај у горњем десном 

углу екрана. 
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Након снимања, уколико су подаци валидни, систем нас враћа на екран за рачун, а у главном 

менију се виде унети подаци. 
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Наплата рачуна 
Приликом наплате рачуна корисник има две брзе опције на врху екрана 

1. Готовина  

2. Картица  

Уколико изабере готовину, биће приказан екран за унос износа готовине које купац даје. 
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Уколико је неопходно плаћање било којим другим начином или комбинацијом више њих 

корисник бира опцију Наплата у главном менију. Систем тада отвара екран за наплату са свим 

начинима плаћања који су укључени у подешавањима (описано претходно у овом документу). 
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Снимање рачуна 
Након потврде начина плаћања систем снима рачун тако што исти припрема и шаље на изабрани 

ПФР и тек након потврде пријема података са ПФР штампа рачун. 

Грешка са ПФР 
Уколико ПФР врати грешку приликом снимања рачуна, детаљи ће бити приказани и у складу са 

тим кориснику ће бити на располагању неке опције. Уколико ПФР врати поруку да је неопходан 

унос ПИН-а, на основном екрану ће се појавити дугме за унос ПИН-а.  
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Уколико је ПФР недотупан рачун неће моћи да буде снимљен. У наставку су неки екрани који 

показују грешке са ЛПФР. 
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Штампање рачуна 
Тек након што је рачун снимљен исти се штампа на термалном штампачу који је или повезан са 

уређајем или је део android терминала. На одштампаном рачуну се виде сви неопходни подаци 

који су дефинисани правилником за ЕСИР. 

Систем аутоматски шаље уз назив производа јединицу мере ако није у питању комад (КОМ). 

Такође, уколико производ има дефинисан ГТИН исти ће бити одштампан испред назива 

производа. 

Систем преузима из одговора ПФР све неопходне елементе за штампање рачуна као што су 

подаци заглавља, бројачи, пореске стопе, обрачун пореза. Приказ обрачуна пореза је заокружен 

на две децимале. 

Примери одштампаних рачуна 
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Преглед рачуна 
Сви рачуни који су евидентирани у систему могу се видети у главном менију, опција Претрага 

рачуна 
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Код претраге рачуна на располагању су следећи филтери: 

• Корисник (опционо - онај који је куцао рачун) 

• Тип рачуна (опционо - Промет, Предрачун, Копија или Обука) 

• Период (датум од и до) 
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Кликом на дугме пронађи приказују се сви издати рачуни у складу са изабраним филтерима. Када 

се кликне на неки рачун у списку приказују се детаљи рачуна. 
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Слање рачуна на емаил 
Када корисник гледа детаље рачуна на располагању му је опција слања електронског рачуна на 

емал. 
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Рефундација 
Рефундација се врши из претраге рачуна тако што се кликне и задржи (Long click) рачун за који се 

жели унети рефундација.  

Приликом евиденције рефундације корисник мора унети податак ИД купца. Уколико је 

рефундација због грешке уноси се ПИБ продавца, а уколико је рефундација због поврата уноси се 

идентификација купца. 

Уколико корисник нема права за рефундацију ова опција ће му бити онемогућена. Систем отвара 

екран за рефундацију: 
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На екрану за рефундацију су приказане количине са рачуна и поред тога је поље за унос количине 

за рефундацију. Уколико за неки рачун већ постоји рефундација (на оригиналном рачуну је 

продата количина 2, па је након тога унета рефундација за количину 1) систем ће приказати 

информацију о оригиналној количини и количини која је већ рефундирана. Систем аутоматски 

прави нови рачун рефундације и повезује га за оригинални рачуном преко референтног броја. 

Приликом евидентирања рефундације, систем аутоматски креира и копију рефундације са местом 

за потпис купца. 

Након снимања рефундације систем на враћа на екран за претрагу рачуна где се сада види и 

рефундација. Сви рачуни рефундације ће бити приказани црвеном бојом за износ у списку рачуна. 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 56 од 77 
 

Копија 
Копија се врши из претраге рачуна тако што се кликне и задржи (Long click) рачун за који се жели 

снимити копија. Уколико корисник нема права за копију ова опција ће му бити онемогућена. 

Систем отвара екран након клика на копију одмах снима и штампа рачун за копију. Систем 

аутоматски прави нови рачун копију и повезује га за оригинални рачуном преко референтног 

броја. Након тога копију је могуће видети у делу претраге рачуна тип=Копија 
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Предрачун 
Корисник може изабрати опцију предрачуна уколико има права на то. Избор опције за предрачун 

се налази у главном менију/тип рачуна/предрачун. Након избора ове опције на главном екрану се 

јасно види да је апликација тренутно подешена да издаје предрачуне. 
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Након издавања предрачуна исти се може видети у претрази рачуна и одатле постоји опција 

креирања рачуна промета од предрачуна. Ова опција се добија када се кликне и задржи (Long 

click) жељени предрачун. 

  

Након избора опције Креирај рачун систем отвара наплату за креирани рачун. Овако креирани 

рачун аутоматски ће бити повезан са предрачуном од кога је направљен преко референтног броја. 
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Обука 
Корисник може изабрати опцију обука уколико има права на то. Избор опције за обуку се налази у 

главном менију/тип рачуна/обука. Након избора ове опције на главном екрану се јасно види да је 

апликација тренутно подешена да издаје обука рачуне. 
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Аванс 
Корисник може изабрати опцију аванс уколико има права на то. Избор опције за аванс се налази у 

главном менију/тип рачуна/аванс. Након избора ове опције на главном екрану се јасно види да је 

апликација тренутно подешена да издаје авансне рачуне. 
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Када се изабере тип рачуна Аванс на екрану се приказују само предефинисани производи за 

авансне рачуне по упутству из техничког водича. Избор ових производа кориснику отвара екран за 

унос цене, а количина је увек 1. На авансном рачуну је обавезан унос података о производима 

који се плаћају авансом као и идентификација купца. Опциони је могуће позвати се на претходно 

унети аванс. 

Приликом издавања аванса могуће је изабрати датум и време рачуна у случају да је аванс 

примљен у претходном дану преко банке и његова евиденција се врши накнадно. 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 66 од 77 
 

 

На последњој слици је приказан пример авансног рачуна када је време уплате старије од времена 

издавања рачуна. 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 67 од 77 
 

Затварање аванса (Коначни рачун)  
Затварање аванса се врши креирањем рачуна промет продаја који се позива на претходно 

креирани аванс. Том приликом систем сторнира аванс и повезује Аванс Рефундацију са Коначним 

рачуном промета.  

Ова опција се налази у главном менију. Избором ове опције систем отвара екран за претрагу и 

избор авансних рачуна. Након избораједног или више авансних рачуна попуњавају се ставке 

коначног рачуна и онда корисник може да наплати разлику од примљеног аванса до износа 

коначног рачуна. 
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Пример рачуна промет продаја који затвара аванс 
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Баркод скенер 
Апликација подржава специјалне Android терминале са уграђеним баркод скенером и на тај начин 

може олакшати избор производа на екрану за издавање рачуна. Приликом ове комуникације се 

не омета рад ЕСИР или ПФР. 
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Извештаји 
Корисницима су на располагању извештаји о издатим артиклима и финансијском промету. 

Обе врсте извештаја се могу филтрирати по кориснику, типу рачуна и периоду. 

Продати артикли 
Овај извештај је доступан из главног менија/Извештаји/Продати артикли. Извештај приказује 

назив, количину, јединичну цену и износ, а груписан је по артиклу и јединичној цени. 
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По начину плаћања 
Овај извештај је доступан из главног менија/Извештаји/По начину плаћања. Извештај приказује 

начин плаћања и износ. 
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Moja Kasa Cloud 
Решење Moja Kasa Android је повезано на cloud систем где корисници могу подешавати асортиман 

производа, мењати кориснике и улоге и све промене пренети на конкретан уређај. У наставку су 

описане основне функције cloud решења. 
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Импорт производа 
Након што се корисник пријави на cloud у левом делу екрана су му на располагању разне опције. У 

делу Производи може додавати, мењати или брисати одређени производ. Једна од опција је 

импорт производа.  

 

Када корисник изабере опцију производи најпре се показује списак производа, који је у 

конкретном примеру празан. У горњем делу екрана постоји опција за импорт производа 

 

  

http://www.mojakasa.rs/


    
MOJA KASA DOO 

Капетана Миодрага Милетића 2б, 11000 Београд 
ПИБ: 112696424 

www.mojakasa.rs 
 
  

 

 
 

Страна 75 од 77 
 

Након избора опције за импорт отвара се екран за избор .csv фајла за импорт производа. Фајл 

треба да буде одређене структуре и без заглавља. Колоне су следеће: 

• Шифра групе (обавезан податак) 

• Назив групе (обавезан податак) 

• Шифра производа (обавезан податак) 

• Баркод производа (опциони податак) 

• ГТИН производа (опциони податак) 

• Назив производа (обавезан податак) 

• Јединица мере (обавезан податак) 

• Цена (обавезан податак) 

• Пореска стопа (обавезан податак) 

Пример .csv фајла за импорт производа 
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Након избора фајла, систем проверава све податке и евентуално приказује грешку уколико подаци 

нису исправни. Уколико су сви подаци исправни систем их импортује и производи су одмах 

видљиви на екрану. 
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Експорт производа 
Одмах поред опције за импорт је опција за експорт производа 

 

Кликом на ову опцију, систем преузима .csv фајл са производима и снима га на предефинисану 

путању онако како је подешено у Browseru. Формат фајла за експорт производа је идентичан 

ономе за импорт. 
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