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1. Нa WEB страници Пореске Управе Републике Српске омогућено је пореским 
         обвезницима да погледају извјештај о посланим дневним извјештајима са фискалних 
         каса.  Да би отворили WEB страницу Пореске управе Републике Српске потребно је да у     
         програм који користите за приступ интернету у поље адреса укуцате следећу адресу : 
         http://www.poreskaupravars.org и након успјешног отварања WEB странице добићете    
         следећи прозор kao на слици 1.
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2. Кликните на линк Фискалиуација 06, отвориће Вам се следећи прозор у којем  
         требате одабрати (кликнути на) Извјештај о посланим дневним извјештајима са  
         фискалних каса – слика 2.

Слика 2



Сектор за информационе технологије

3. Након тога добићетете следећи прозор -  слика 3 у којем морате да извршите логовање    
         тј. пријаву на сервер Пореске управе Републике Српске.
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4. Унесите податке за приступ  извјештајима Пореске управе Републике Српске:
         У поље „ЈИБ“  уноси се  ЈИБ или подброј пореског обвезника;         
         У поље „Број рјешења о фискализацији:“  уноси се пуни број рјешења о иницијалној
         фискализацији једне од фискалних каса, обвезника фискализације.
         Преглед дневних извјештаја ће обухватити први и задњи број посланог дневног
         извјештај за све фискалне касе пореског обвезника.

5. Међутим када се први пут логијете на сервер Пореске управе а користите 
         Internet Explorer за приступ серверу онда ће Вам се појавити следећи прозор због не   
         посједовања јавног кључа (сигурносног цертификата). Добићете страницу као на слици 4.
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6. Потребно је кликнути на линк Continue to this website (not recommended).
         Након тога добићете прозор као на слици 3 у којем требате унијети корисничко име и
         лозинку.
         Извјештај о посланим дневним извјештајима ће Вам приказати сљедеће податке : ЈИБ  
         пореског обвезника, ИБФМ, Назив обвезника, када је послат последњи дневни 
         извјештај, када је послат први дневни извјештај и број последњег фискалног рачуна.

За приступ Web страници Пореске Управе и извјештају о посланим дневним 
извјештајима са фискалних каса Ви можете кортистити и неки други програм (browser)  
за приступ Интернету као што су Internet Explorer (који је већ описан),  Chrome,  Opera 
ili Mozila FireFox. Извјештај о посланим дневним извјештајима не можете видјети ако 
користите browser  Chrome. С обзиром да се поред Internet Explorer-a најчешће користи 
Mozila FireFox  овдје ће бити описана процедура за приступ у случају када користите 
управо програм Mozila FireFox .
Након клика на линк : Извјештај о посланим дневним извјештајима са фискалних каса 
појавиће се прозор као на слици 5.
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7. Кликните на I Understand the Risks. Појавиће се нови прозор као на слици 6.
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8. Кликните на дугме Add Exception и појавиће се још један прозор као на слици 7.
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9. Кликините на дугме Get Certificate, након тога биће активно дугме
         Confirm Security Exceptionna на које треба кликнути како би се наставила инсталација  
         сертификата. Посље инсталирања сертификата добиће те страницу гдје треба да унесете
         корисничко име и лозинку.
         Извјештај о посланим дневним извјештајима ће Вам приказати следеће податке : ЈИБ 
         пореског обвезника, ИБФМ, Назив обвезника, када је послат последњи дневни
         извјештај, када је послат први дневни извјештај и број последњег фискалног рачуна.
         Приликом сваког следећег логовања довољно ће бити да унесете корисничко име и 
         лозинку и извјештај ће Вам бити приказан на Вашем екрану.


