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Систем електронских фактура - Детаљи нове верзије  

1  Увод  
Овај документ описује све  функционалности и промене које су део исправке решења “Систем електронских 

фактура”.  

2  Садржај испоруке  
2.1  Омогућено креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више  

авансних рачуна, без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна  

Омогућено креирање и слање коначног рачуна који се референцира на један или више авансних рачуна, 

без обзира на статусе одобравања повезаних авансних рачуна. Наведена измена је приказана на страници 

202 Интерног техничког упутства.   

2.2  Уведена валидација да авансни рачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни 

рачун који није сторниран.  

Уведена валидација да авансни рачун не може бити сторниран уколико је везан за коначни рачун који није 

сторниран. Наведена измена је приказана на страници 204 Интерног техничког упутства.   
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2.3  Укинута могућност отказивања издате фактуре  

Укинута могућност отказивања издате фактуре. Задржана могућност сторнирања издате фактуре. 

Наведена измена је приказана на страницама 189 и 204 Интерног техничког упутства.  

2.4  Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при  

њеном одбијању  

Омогућено да се отказивање фактуре у ЦРФ-у ради при сторнирању фактуре, уместо при њеном одбијању. 

Наведена измена је приказана на страницама 189 и  213 Интерног техничког упутства.   

2.5 Омогућено да након акције одбијања фактуре, прималац фактуре може да накнадно одобри  

фактуру  

Омогућено да након акције одбијања фактуре, прималац фактуре може да накнадно одобри фактуру. 

Наведена измена је приказана на страници 214 Интерног техничког упутства.  

2.6  Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у "Прихватање"/"Одбијање", и „Преузми“ у  

„Преузми ПДФ“ на форми фактуре  

Измењене су лабеле „Одобри“/“Одбаци“ у "Прихватање"/"Одбијање", и „Преузми“ у „Преузми ПДФ“ на 

форми фактуре. Наведена измена је приказана на страницама 189, 203, 204, 213 и 214 Интерног техничког 

упутства на релевантним сликама.   


