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Подешавања МХПЕРП верзија 1.0 
Након што корисник инсталира апликацију потребно је извршити одређена 

подешавања програма. 

Локација где се програм налази је на диску C фолдер је MHPERP. У оквиру њега 

налазе се одређени подфолдери које не треба дирати 

То изгледа као на слици . 

 
Најбитнији фајл за подешавање је фајл depo.ini. Двокликом на њега отвара се 

Notepad и добија изглед као на слици: 
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1.Подешавање података о предузећу: 

У одељку [VLASNIK] налазе се подаци о фирми кориснику и ту треба уместо 

постојећих вредности унети податке о фирми кориснику и то назив 

фирме,адреса,емаил,веб локацију , лого фирме, податке о пибу , матичном броју , 

текућем рачуну, паккоду, рагистарском броку, телефону , факсу . 

 

2.Подешавање комуникације са ЛПФР 

При крају фајла налази се одељак [EFISKAL] у коме се налазе сва значајна 

подешавања за рад са ЛПФР. 

Стандардна подешења следе и оно што је потребно променити је ОБАВЕЗНО 

вредност ПИН-а која се добија са картицом из Пореске управе и то се налази као 

вредност променљиве EF_PIN=6653 

Број 6653 треба заменити ПИН-ом добијеним од Пореске управе.  

Остале параметре не треба мењати уколико је ЛПФР програм који је 

производ фирме MyOffice .  

 



  МХП доо Београд 

  Булевар ослобођења  162 /45 

  ПИБ :105624659 

  Матични број : 20423234 

  Број мобилног телефона : 062 468-113 

  Е-мail : mhpdoo@yahoo.com 

  Tекући рачуни : 265-6630310000102-29 

Подешавања МХПЕРП 

-3- 

 

 

 

 

Стандардни подаци везани за ЛПФР: 

[EFISKAL] 

EF_TIP="LPFR" 

EF_PAC="" 

EF_FISKAL="" 

EF_PIN=6653 

LOKACIJA_JSON_RADOMIR="c:\mhperp\rsumic\in" 

LOKACIJA_JSON_TO="c:\myLPFR\exchange\to-sdc" 

LOKACIJA_JSON_FROM="c:\myLPFR\exchange\from-sdc" 

;EF_ENDPOINT="https://api.sandbox.suf.purs.gov.rs//api/" 

EF_ENDPOINT="http://localhost:8989/api" 

EF_POSALJIRACUN="" 

EF_XSLTRANSFORM="c:\mhperp\xsl\efiskal_transform.xsl" 

EF_CILJNI="c:\mhperp\xsl\efiskal.xml" 

EF_XSLTRANSFORMVAT="c:\mhperp\xsl\efiskal_transformvat.xsl" 

EF_CILJNIVAT="c:\mhperp\xsl\efiskalvat.xml" 

EF_CILJNIERRRN="c:\mhperp\xsl\efiskalerr.xml" 

EF_XSLTRANSFORMERRRN="c:\mhperp\xsl\efiskal_transformErr.xsl" 

 

Контакт за помоћ је : 

Телефон: 062-468-113 и 069-5689-575 

Е-маил : mhpdoo@yahoo.com 

Web: www.mhp.rs 

 

 


