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1. Потребно је да се на десктоп рачунару или лаптопу инсталира програма SCCSP (слика 1)      
         или SafeSign  (слика 2), зависно која се смарт картица користи.

Слика 1 Слика 2

2. Посље завршетка инсталације поставити смарт картицу у читач.
         Напомена: чип смарт картице мора бити окренут према горе.

http://www.poreskaupravars.org/download/SCCSP.zip

http://www.poreskaupravars.org/download/SafeSign.zip
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3. Покренути Internet Explorer, у адрес бару уњети адресу сервера Фискал 
         https://fiskal.poreskaupravars.org, кликнути на дугме Еentr како би се web страница   
         учитала.

4. Са десна стране адрес бара налази се иконица са сликом катанца. Кликнути на иконицу  
         како би се отворио нови прозор.
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5. У новом прозору кликнути на Viwe certificates.

6. У новом прозору који се отвори кликнути на Install Certificate.
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7. Отвориће се нови прозор у коме треба кликнути на Next како би се наставила 
         инсталација.

8. У новом прозору треба означиути кружић поред текста Place all certificates in the follow-
         ing store i кликнути на Browse.
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9. У прозору који се отвори означити текст Trusted Root Certification Authorities i
         кликнути на OK.

10. У прозору који се отвори кликнути на Next за наставак инсталације.
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11. Кликнути на Finish како би се завршила инсталација сертификата. 

12. Када се заврши инсталација сертификата затворити све прозоре Internet Explorer-a, 
         извадити смарт картицу из читача, посље пар секунди вратити картицу у читач. Када 
         је смарт картица у читачу покренути Internet Explorer, у адрес бару уњети адресу сервера
         Фискал  https://fiskal.poreskaupravars.org, кликнути на Enter kako би се web страница
         учитала.
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13. Отвориће се прозор у коме треба изабрати сертификат који је инсталирана на смарт 
         картици тако што кликнете на исти, а потом на OK.
         Напомена: Mikron #1 је одабран само за упуство.

14. Прозор који се отвори тражиће да се унесе PIN код, када је унешен PIN кликнути на OK.
         Напомена: PIN код је четвероцифрени број.
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15. Посље уношења PIN кода потребно је уњети корисничко има и лозинку.                                 


