
Вебинар: Рад са Системом е-Фактура преко API сервиса и креирање валидних XML датотека 
(17.11.2022.) 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 
 
 
Да ли је могуће да фактуре импортоване пре портала или преко API сервиса буду у статусу 
„Нацрт“, а не да одмах буду послате? 
 
Одговор: Није могуће. Када се XML увезе на СЕФ не може се мењати. Датотека која је послата 
завршава потписана на страни примаоца. 
 
 
Да ли имате у плану постављање проширеног XML-a како би био погодан за EDI системе? 
 
Одговор: Можете да користите било који елемент дозвољен стандардом. Систем електронских 
фактура се бави суженим скупом података али не спречава размену ширег скупа података докле 
год не долазе у сукоб са стандардом. 
 
 
Код преузимања улазних докумената тражи се ID за документ који желимо да преузмемо. Да 
би то знали, морамо да преузмемо све ID-ове на систему па онда локално да проверавамо да 
ли смо га преузели или не. Да ли постоји начин да се добију само ID-ови докумената које нисмо 
преузели, тј. морамо ли увек преузети све ID документе па проверавати да ли смо преузели или 
не? Како да најлакше и најбрже дођемо до ID неког улазног документа који нам је неки клијент 
послао? Да ли грешимо? Користимо '/api/publicApi/purchase-invoice/ids/' да преузмемо спистак 
ID улазних докумената, а онда '/api/publicApi/purchase-invoice/xml' за појединачне улазне 
документе. Постоји ли нешто брже? 
 
Одговор: Постоји систем нотификација, као и Changes Endpoint помоћу којих можете добити ID-
јеве нових фактура. 
 
 
Где се могу наћи објашњења за поља у оквиру статуса улазних/излазних фактура, као поља у 
оквиру појединачне/збирне евиденције ПДВ-а? У техничкој документацији за API-je су наведени 
називи поља на енглеском, али нисам могао наћи објашњења. 
 
Одговор: У припреми је нова верзија евиденције ПДВ-а. 
 
 
BT10 је резервисано за Buyer reference, накнадно је послато упутство да се у исто поље унесе и 
интерни број за рутирање. У штампи фактуре на СЕФ порталу садржај тог поља има лабелу 
Интерни број за рутирање. У случају КЈС корисника ове две опције се углавном искључују јер КЈС 
корисници имају уговоре, али укључивањем свих правних субјеката у СЕФ ће изазвати проблем 
јер се референца масовно користи, а биће корисника који имају и једно и друго. Како превазићи 
овај проблем? Која вредност има приоритет да се упише у BT10? 



 
Одговор: Користимо BuyerReference у следећа три сценарија: 
/Invoice/cbc: BuyerReference 
/CreditNote/cbc: BuyerReference 
Ако корисник користи јавну набавку (Јавне набавке) и интерни број за рутирање (Интерни број за 
рутирање) онда атрибут BuyerReference треба да буде: 
<cbc: BuyerReference>JN-JBKJS: уписати број КЈС - "додати Интерни број за рутирање"</cbc: 
BuyerReference > 
Ако корисник користи само јавне набавке (Јавне набавке) онда у атрибуту BuyerReference треба да 
буде: 
<cbc: BuyerReference>JN-JBKJS: додати број КЈС</cbc: BuyerReference> 
Ако корисник користи само интерни број за рутирање у атрибуту BuyerReference треба да буде: 
<cbc: BuyerReference>додати интерни број за рутирање</cbc: BuyerReference> 
 
 
Да ли ће метода /api/publicApi/getAllCompanies остати део API сервиса? Није званичко наведена 
у Интерном техничком упутству. 
 
Одговор: Наведена метода остаје. 
 
 
Да ли можете да нам кажете где можемо да нађемо упутство за израду XML датотека на 
енглеском језику? 
 
Одговор: Наведено упутство није доступно на енглеском језику. 
 
 
Можете ли нам послати пример исправног XML фајла? 
 
Одговор: Примери истравних XML датотека постављени су на порталу efaktura.gov.rs и можете их 
преузети преко линка. 
 
 
Како ћемо у коначним ситуацијама издатим од почетка примене СЕФ-а позивати авансне 
рачуне издате пре почетка примене еФактура? 
 
Одговор: У коначним рачунима се могу додати авансни рачуни који нису издати у СЕФ-у, али 
корисник мора да упише износе измирених обавеза по пореским категоријама. 
 
 
Да ли може да се избегне прављење XML-a и да се фактуре у страној валути куцају директно у 
СЕФ-у из два разлога – да рубрике и ставке буду на енглеском језику и да износ буде у страној 
валути? 
 
Одговор: Фактуру је могуће креирати кроз систем електронских фактура користећи енглески језик. 
Фактура у валути се обрачунава и у страној валути и у РСД. 
 
 

https://www.efaktura.gov.rs/tekst/330/azurirani-primeri-xml-datoteka-po-ubl-21-standardu-od-14072022.php


Зашто не уведете датумски распон за прикупљање ID-јева излазних фактура? 
 
Одговор: Решење ће бити испоручено са следећом верзијом СЕФ-а. 
 
 
Уколико променимо адресу седишта, да ли морамо да обавештавамо кориснике о томе или 
можемо да сматрамо да је њихова обавеза да преко АPI сервиса преузму промене? 
 
Одговор: Препорука је да кориснике обавестите о промени у случају да у АПР-у благовремено не 
ажурирају податке. Ажурирање својим података на СЕФ-у можете урадити одабиром следећих 
опција Подешавања – Детаљи компаније – Освежи податке из надлежних институција. 
 
 
Да ли су у обавези предузетници да се региструју на СЕФ ако имају фискалну касу и робу продају 
само физичким лицима? 
 
Одговор: Према ЗоЕФ обавеза издавања електронске фактуре не постоји за промет на мало и 
примљени аванс за промет на мало у складу са законом који уређује фискализацију. 
 
 
 


