
Даљинско очитавање фискалне меморије 
 

Захтеви и препоруке за избор начина функционисања система 
 
На основу чл. 7. Закона о фискалним касама (“Службени Гласник РС”, број 135/04), захтева 
Пореске управе, препорука оператера мобилне телефоније и искустава потенцијалних 
произвођача терминала је формирана листа захтева и препорука за функционисање система 
(у даљем тексту: систем) бежичног преноса формираних дневних извештаja фискалне касе, 
који садрже промете по пореским стопама, податке о ресетима и спецификације пореских 
стопа, за задати период од терминала за даљинско очитавање (у даљем тексту: терминал) до 
сервера Пореске управе (у даљем тексту: сервер PU): 
 
1. Софтвер сервера PU за комуникацију са терминалима не сме да зависи од броја и 

типова терминала и фискалних каса у систему, тако да ни смањење броја терминала и 
фискалних каса у систему, као ни додавање нових терминала, нових фискалних каса, 
нових типова терминала и нових типова фискалних каса у систем не захтева промену 
тог софтвера. 

 
2. Сервер PU задаје команде терминалу на основу којих се дефинише почетак и крај 

задатог периода у коме се очитавају дневни извештаји, као и датум и време када се 
дневни извештаји шаљу од терминала према серверу PU, односно број дана (период) и 
време када се дневни извештаји шаљу од терминала према серверу PU. 

 
3. Терминал мора да прочита одзив сервера PU (FTP поруку) да би се уверио да су 

послати дневни извештаји исправно примљени. Уколико се утврди да послати дневни 
извештаји нису исправно примљени, сервер PU игнорише неисправно примљене 
податке, а терминал после предефинисаног времена (на пример: 2 минута) поново 
шаље дневне извештаје, и то највише још 2 пута. Уколико послати дневни извештаји ни 
тада нису исправно примљени, терминал ће пробати слање дневних извештаја наредног 
дана у исто време. 

 
4. Интервенција оператера фискалне касе и терминала (у даљем тексту: касир) мора бити 

минимизирана, тј. касир треба да пребаци фискалну касу у режим рада очитавања 
фискалне меморије и да обавља захтеване операције на терминалу само када је то 
неопходно за припрему слања дневних извештаја из фискалне меморије. 

 
5. За бежични пренос команди и података се користи GPRS мрежа, с обзиром да је 

намењена преносу података, цена преноса података је мања него у GSM мрежи, 
подржава уграђену могућност провере и исправљања грешака током преноса и 
гаранцију исправности пренетих података од стране оператера мобилне телефоније, без 
потребе за развојем додатног софтвера за сервер PU, итд. 

 
6. Пренос преко GPRS мреже може да иницира само једна страна, у овом случају 

терминал, с обзиром да у инсталираним GPRS мрежама не постоји могућност 
иницирања PDP контекста жељеном MSISDN (телефонски број претплатника мобилне 
телефоније) директно из неког центра (тзв. “Network initiated PDP”). 

 
7. Број активних корисника (на SGSN) је ограничен лиценцама који поседује оператер 

мобилне телефоније. Услед тога, IP адресе терминала се морају додељивати динамички, 
а само слање дневних извештаја, тј. активирање PDP контекста се може радити по 
групама од 10,000 до 15,000 терминала, и то за време минималног саобраћаја по мрежи 
а не за свих 150,000 терминала у исто време приликом највећег оптерећења мреже. 



 
8. GPRS мрежа подржава FTP (File Transfer Protocol), који представља стандардни 

протокол за пренос датотека преко Интернета коришћењем TCP/IP. 
 
9. Систем мора онемогућити неауторизовано задавање команди терминалима, што би 

могло да доведе до превеликог саобраћаја у систему и пада система. 
 
10. Систем мора бити транспарентан у односу на оператера мобилне телефоније (Телеком 

Србија или Мобтел), тј. администрирање система од стране обвезника и Пореске управе 
мора бити минимизирано. Другим речима, систем мора радити на исти начин независно 
од типа SIM картице која је стављена у терминал, као и независно од додељених 
MSISDN, односно динамичких IP адреса. 

 
11. GPRS мрежа омогућава дефинисање виртуалне приватне мреже Пореске управе (у 

даљем тексту: VPN PU) са ограничењем права приступа на ауторизоване терминале, 
чиме би се у знатној мери смањила могућност неовлашћеног приступа мрежи и 
евентуалне незаконите радње. SIM “препаид” или “постпаид” картице за терминале се 
не би могле купити у слободној продаји, већ би се инсталирале од стране произвођача 
терминала у терминал пре испоруке и тестирања. 

 
12. Неовлашћен приступ SIM картици и хардверу и софтверу терминала није могућ, с 

обзиром да је терминал пломбиран слично фискалним касама. 
 
13. Сваки неовлашћен приступ заштићеној мрежи се може једноставно детектовати на 

начине који су већ познати полицији и оператерима мобилне телефоније. 
 
14. (Опционо) Систем мора омогућити опционалну функционалност терминала која је 

намењена обвезнику, тј. бежично даљинско задавање команди фискалној каси од стране 
сервера обвезника, као што су промена цена јединице мере, ажурирање базе података, 
очитавање листе продатих добара, односно извршених услуга и сл. 

 
Начин функционисања система 

 
Минимални општи технички захтеви за терминал су дати у Табели 1. 
На основу наведених захтева и препорука, комуникација сервера PU са терминалима 
обухвата следеће основне кораке: 
 
1. Касир формира дневни извештај, који се уписује у фискалну меморију. 
 
2. Касир пребацује фискалну касу у режим очитавања фискалне меморије, уколико каса 

не подржава конкурентно извршавање главног програма фискалне касе и процедуре за 
очитавање дневних извештаја из фискалне меморије. 

 
3. Ручно активирање очитавања дневних извештаја из фискалне меморије 
 Касир притиска тастер на терминалу пре истека задатог периода за слање дневних 

извештаја. Терминал аутоматски активира визуелну индикацију бр. 1 и тиме подсећа 
касира на потребу притискања тастера, најкасније 12 h пре датума и времена 
предвиђеног за слање дневних извештаја, а које се задају претходно примљеном 
командом. Типична визуелна индикација може бити реализована као LED, LED 
дисплеј, LCD дисплеј, итд. Терминал сам мери временски период протекао од 
последњег слања дневних извештаја на основу уграђеног часовника реалног времена 
који ради на батеријском напајању. 



(или) Аутоматско активирање очитавања дневних извештаја из фискалне меморије 
 Терминал аутоматски детектује завршетак формирања дневног извештаја на крају 

сваког радног дана. 
(или) 
 Комбиновано активирање очитавања дневних извештаја из фискалне меморије 
 Касир притиска тастер на терминалу на крају сваког радног дана. 
(или слично, зависно од функционалности фискалне касе повезане на терминал.) 
 
4. Терминал шаље фискалној каси команду за очитавање дневних извештаја из фискалне 

меморије (преко RS232 интерфејса), на основу било које варијанте активирања 
очитавања дневних извештаја из фискалне меморије описаног у претходном кораку. 

 
5. Терминал очитава фискалну меморију (преко RS232 интерфејса): 

• Ако фискална каса омогућава очитавање последњег дневног извештаја из 
фискалне меморије, тада се на крају сваког радног дана очитава последњи дневни 
извештај из фискалне меморије и уписује у меморију терминала. 

• Ако фискална каса омогућава очитавање свих дневних извештаја у задатом 
временском периоду, тада се очитавају само ти дневни извештаји и уписују у 
меморију терминала. 

• Ако фискална каса омогућава само очитавање целе фискалне меморије, тада се 
очитава цела фискална меморија, при чему терминал игнорише све очитане 
дневне извештаје који нису намењени за слање, а издваја очитане дневне 
извештаје у задатом временском периоду, који су намењени за слање. 

 За време очитавања фискалне меморије се активира визуелна индикација бр. 2 који 
означава да је читање фискалне меморије у току. 

 
6. Терминал форматира очитане дневне извештаје који су намењени за слање у 

јединствене формате, идентичне за све фискалне касе, који обухватају вредности 
промета по пореским стопама (Табела 2), податке о ресетима (Табела 3) и 
спецификацију пореских стопа (Табела 4), и чува их у меморијском баферу за слање 
преко GPRS мреже. 

 За време форматирања дневних извештаја и слања преко GPRS мреже активира се 
визуелна индикација бр.3, која означава да дневни извештаји још нису исправно 
примљени у серверу PU. 

 
7. Сви терминали у мрежи једног оператера мобилне телефоније (Телеком Србија или 

Мобтел) се обраћају јединственој IP адреси Пореске управе, која може бити адреса 
сервера PU или неког рутера који прослеђује саобраћај ка серверу PU. Сервер PU 
омогућава FTP комуникацију извршавањем програма који се у даљем тексту назива 
FTP сервер. Због великог броја терминала са којима комуницира и динамичког 
адресирања, сервер PU се повезује директно на GPRS чвор и логички се налази у мрежи 
оператера мобилне телефоније. 
 
У систему су предвиђена два сервера PU, од којих ће један бити лоциран у заштићеном 
простору Телеком Србија, а други у заштићеном простору Мобтела, при чему је 
приступ овим серверима омогућен само уз присуство овлашћеног лица PU. При томе 
треба нагласити да се у тим серверима налазе подаци примљени у току дана, док се 
комплетна база података за све обвезнике и даље налази на трећем серверу PU у згради 
Пореске управе. Трећи сервер PU у току дана повремено преузима податке са прва два 
сервера PU. 
 



Приватност комуникације између прва два сервера PU и трећег сервера PU се може 
обезбедити коришћењем софтверског IP Sec 3DES шифровања, независно од тога да ли 
се комуникација врши кроз Интернет или преко изнајмљене линије. 

8. Приступ FTP серверу је могућ ако су испуњени следећи услови: 
 8.1. SIM картица у терминалу мора припадати VPN PU и 
 8.2. у параметарској области софтвера терминала мора бити дефинисано: 

• корисничко име и лозинка VPN PU; 
• IP адреса FTP сервера;  
• корисничко име и лозинка за приступ FTP серверу; и 
• директоријум у који се смештају послати подаци и директоријум из кога се читају 

команде. 
Промену података из ове параметарске области обавља искључиво овлашћени сервисер 
фискалне касе на основу налога Пореске управе. Сама промена се обавља на два 
начина: конекцијом преко спољашњег или унутрашњег порта терминала, или бежично 
помоћу посебне лозинке која је различита за сваког сервисера и важи само за терминале 
за чије је сервисирање задужен тај сервисер. Разлози безбедности не дозвољавају 
промену података из параметарске области лозинком која важи за све терминале једног 
произвођача. 

 
9. Терминал у задатом временском тренутку задатог датума активира PDP контекст 

коришћењем препоручених стандардних FTP команди (Табела 5) и шаље форматиране 
делове дневних извештаја у виду датотека преко GPRS мреже према серверу PU, у 
зависности од претходно примљене команде. Сервер PU задаје временски тренутак 
тако да одговара што је могуће мањем саобраћају по GPRS мрежи. FTP сервер 
омогућава аутоматско додавање нових терминала у систем, услед иницијалног 
активирања PDP контекста од стране терминала, и слања свих дневних извештаја из 
фискалне меморије. Подразумевани временски тренутак за прво слање свих дневних 
извештаја је одмах по форматирању дневних извештаја. 

 
10. Идентификацију примљене датотеке у серверу PU је могуће обавити релативно 

једноставно, ако називи послатих датотека садрже IBFM (који је јединствен за сваку 
фискалну касу), без последње цифре (која се односи на број фискалног модула), као и 
почетни и крајњи датум задатог периода за очитавање дневних извештаја који су 
формирани од 00:00:00 почетног датума до 23:59:59 крајњег датума задатог периода. 
На пример, терминал повезан на фискалну касу са IBFM AB123450 за задати период од 
1.04.2005. до 15.04.2005. ће послати промете по пореских стопама у датотеци са 
називом AB12345010405150405.дат, податке о ресетима у датотеци са називом 
AB12345ресет.дат и спецификацију пореских стопа са називом AB12345таx.дат. 

 
11. Терминал очитава FTP поруку која се састоји од кода одзива сервера PU и текста са 

додатним објашњењем (Табела 6) и датотеку која садржи команде за дефинисање 
наредног слања дневних извештаја (Табела 7). 

 
12. Идентификацију датотеке са командом у серверу PU је могуће обавити релативно 

једноставно, на основу IBFM (који је јединствен за сваку фискалну касу). На пример, 
терминал повезан на фискалну касу са IBFM AB123450 ће читати последњу верзију 
датотеке AB12345command.dat. Претварање ћириличних у латинична слова и 
специјалне знаке (који личе на одговарајућа ћирилична слова) у оквиру IBFM је дато у 
Табели 8. 

 
13. Препоручена командна датотека је непроменљива и садржи команду за слање свих 

дневних извештаја почев од наредног дневног извештаја у односу на последњи 



исправно послат дневни извештај, број дана између два сукцесивна слања података ка 
серверу Пореске управе, као и време када започиње слање података. 

 
14. У случају да терминал не пренесе исправне податке у задатом временском тренутку 

(услед, на пример, ажурирања система), терминал после предефинисаног времена (на 
пример: 2 минута) поново шаље дневне извештаје, и то највише још 2 пута (на пример). 
Уколико послати дневни извештаји ни тада нису исправно примљени, терминал ће 
пробати слање дневних извештаја наредног дана у исто време. После успешне 
комуникације са сервером PU, терминал деактивира визуелну индикацију бр. 3. 

 
15. Више терминала који припадају једном обвезнику могу да се обраћају и IP адреси 

обвезника, која може бити адреса сервера обвезника или неког рутера који прослеђује 
саобраћај ка серверу обвезника. Уколико је број терминала који припадају обвезнику 
релативно мали, могуће је користити посебан терминал повезан на сервер обвезника. У 
супротном, сервер обвезника се на GPRS мрежу повезује изнајмљеном линијом или 
кроз Интернет. 

 
16. Када нема комуникације између терминала и фискалне касе, терминал постаје 

траспарентан за уређаје прикључене на бар један додатни RS232 порт, тако што 
омогућава њихову директну комуникацију између RS232 порта преко кога је терминал 
везан на фискалну касу и RS232 порта преко кога је терминал везан на додатни уређај. 
На тај начин, терминал омогућава несметану употребу свих додатних уређаја који су 
били повезани на фискалну касу пре повезивања терминала, као што су вага, бар код 
читач, PC, итд. 

 
Уколико се комуникација обавља преко VPN PU, оператер мобилне мреже који је 
инсталирао VPN PU би требало да подеси GPRS мрежу тако да терминали не могу да 
комуницирају између себе, већ само са сервером PU, односно сервером обвезника (уколико 
је такав сервис затражен). 

 
Табела 1.  Минимални општи технички захтеви 

Захтев Значење 
Тип бежичне мреже GPRS 
Сат реалног времена Да 
Веза са фискалном 
касом 

RS232 

Бар једна веза са 
додатним уређајем 

RS232, тако да је додатни уређај логички везан на фискалну 
касу када терминал не комуницира са фискалном касом 

Визуелна индикација бр. 
1 

Захтев за притискањем тастера на терминалу, уколико оно 
постоји 

Визуелна индикација бр. 
2 

Очитавање фискалне меморије је у току 

Визуелна индикација бр. 
3 

Дневни извештаји нису исправно примљени у серверу ПУ 

Ресет Брисање команде у терминалу 
Спољашња антена Могућност прикључивања због области са слабијим сигналом 
Пломбирање Сервисерска пломба спречава неовлашћен приступ хардверу 

и софтверу терминала, као и SIM картици 
Ажурирање софтвера Заменом EPROM меморије или преко унутрашњег конектора 



терминала или 
преко спољашњег конектора у комбинацији са унутрашњим 
краткоспојником у случају FLASH, односно EEPROM 
меморије 

Мрежно напајање 220 V – 15 % ... 220 V + 10 % 
Температурни опсег 
(мин) 

0 °C ... 40 °C 

Опсег чувања (мин) -10 °C ... 50 °C 
Влажност (90 ... 95) % при (40 ± 2) °C 

 
Поред минималног сета визуелних индикација, терминал може обезбедити и сложенију 
визуелну комуникацију са касиром, као што је на пример: 

• број дневног извештаја који се очитава из фискалне касе; 
• број дневног извештаја који се шаље ка серверу PU; 
• код грешке у комуникацији са фискалном касом; 
• код грешке у комуникацији са сервером PU, односно сервером обвезника, итд. 



Табела 2.  Н форматираних промета по пореским стопама (пре опционог шифровања) 
Сви знакови су ASCII кодирани 

 

Podatak Značenje podatka Broj bajtova 
xxxxxxxxx< > 9 cifara PIB-a i SPACE (20H) 10 
nnxxxxxx 2 znaka i 6 cifara IBFM-a 8 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) 2 
xxxx< > cifre rednog broja prvog dnevnog izveštaja u datoteci i SPACE ≥ 2 
xxxxxx< > cifre rednog broja poslednjeg fiskalnog isečka obuhvaćenog dnevnim 

izveštajem i SPACE 
≥ 2 

ddmmyy< > 6 cifara datuma formiranja dnevnog izveštaja i SPACE, pri čemu je: 
dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 

7 

hhmm< > 4 cifre vremena formiranja dnevnog izveštaja i SPACE, pri čemu je: 
hh = sat i mm = minut 

5 

xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “A” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “G” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “D” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “Đ” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “E” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “Ž” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “I” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “J” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “K” ≥ 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 
... ... ... 
xxxx< > cifre rednog broja N–tog dnevnog izveštaja u datoteci i SPACE ≥ 2 
xxxxxx< > cifre rednog broja poslednjeg fiskalnog isečka obuhvaćenog dnevnim 

izveštajem i SPACE 
≥ 2 

ddmmyy< > 6 cifara datuma formiranja dnevnog izveštaja i SPACE 7 
hhmm< > 4 cifre vremena formiranja dnevnog izveštaja i SPACE 5 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “A” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “G” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “D” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “Đ” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “E” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “Ž” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “I” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx< > cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “J” i SPACE ≥ 2 
xxxxxxxxxx cifre vrednosti prometa po poreskoj stopi “K” ≥ 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 

 
Специјалан карактер (delimiter) се означава са <назив карактера>. 
Вредности промета су помножене са 100, да би се избегло слање децималне тачке. 



Табела 3.  М форматираних ресета (пре опционог шифровања) 
Сви знакови су ASCII кодирани 

 
Podatak Značenje podatka Broj bajtova 
xxxxxxxxx< > 9 cifara PIB-a i SPACE (20H) 10 
nnxxxxxx 2 znaka i 6 cifara IBFM-a 8 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) 2 
ddmmyy< > 6 cifara datuma prvog reseta u datoteci i SPACE 7 
hhmm< > 4 cifre vremena reseta i SPACE, pri čemu je: hh = sat i mm = minut 5 
n 1 znak tipa reseta iz skupa: N, P, B i C, umesto“N”, “P”, “B” i “C” 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 
... ... ... 
ddmmyy< > 6 cifara datuma M–tog reseta u datoteci i SPACE 7 
hhmm< > 4 cifre vremena reseta i SPACE 5 
n 1 znak tipa reseta 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 

 
 

ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345010405020405.dat 
 

123456789 AB123450 
234 89012 010405 2015 0 12345678 0 7654321 8765432 0 0 0 0 
235 89913 020405 2030 0 23456789 0 9876543 10987654 0 0 0 0 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 

 
 

ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345reset.dat 
 

123456789 AB123450 
120704 1234 N 
010205 1523 P 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 

 
 

ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345tax.dat 
 

123456789 AB123450 
030105 1234 * 0 * 1800 800 * * * * 
020106 2345 * 0 * 1500 500 * * * * 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 



Табела 4.  П форматираних спецификација пореских стопа (пре опционог шифровања) 
Сви знакови су ASCII кодирани 

 
Podatak Značenje podatka Broj bajtova 
xxxxxxxxx< > 9 cifara za PIB i SPACE (20H) 10 
nnxxxxxx 2 znaka i 6 cifara za IBFM 8 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN (0DH) i LINE FEED (0AH) 2 
ddmmyy< > 6 cifara datuma prve promene poreskih stopa u datoteci i SPACE, pri 

čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 
7 

hhmm< > 4 cifre vremena promene poreskih stopa i SPACE, pri čemu je: 
hh = sat i mm = minut 

5 

xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “A” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “G” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “D” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “Đ” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “E” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “Ž” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “I” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “J” i SPACE ≥ 2 
xxxx cifre vrednosti poreske stope “K” ≥ 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 
... ... ... 
ddmmyy< > 6 cifara datuma P–te promene poreskih stopa u datoteci i SPACE, pri 

čemu je: dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 
7 

hhmm< > 4 cifre vremena promene poreskih stopa, pri čemu je: 
hh = sat i mm = minut 

5 

xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “A” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “G” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “D” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “Đ” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “E” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “Ž” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “I” i SPACE ≥ 2 
xxxx< > cifre vrednosti poreske stope “J” i SPACE ≥ 2 
xxxx cifre vrednosti poreske stope “K” ≥ 1 
<CR><LF> CARRIAGE RETURN i LINE FEED 2 

 
Уколико је вредност пореске стопе нула, шаље се само цифра 0. 
Уколико је вредност пореске стопе недефинисана, шаље са само знак *. 



Табела 5.  Стандардне FTP команде (ASCII текст) 
 

Komanda Značenje komande (na engleskom) 
ABOR  Abort data connection process.  
ACCT <account>  Account for system privileges.  
ALLO <bytes>  Allocate bytes for file storage on server.  
APPE <filename>  Append file to file of same name on server.  
CDUP <dir path>  Change to parent directory on server.  
CWD <dir path>  Change working directory on server.  
DELE <filename>  Delete specified file on server.  
HELP <command>  Return information on specified command.  
LIST <name>  List information if name is a file or list files if name is a directory.  
MODE <mode>  Transfer mode (S=stream, B=block, C=compressed).  
MKD <directory>  Create specified directory on server.  
NLST <directory>  List contents of specified directory.  
NOOP  Cause no action other than acknowledgement from server.  
PASS <password>  Password for system log-in.  
PASV  Request server wait for data connection.  
PORT <address>  IP address and two-byte system port ID.  
PWD  Display current working directory.  
QUIT  Log off from the FTP server.  
REIN  Reinitialize connection to log-in status.  
REST <offset>  Restart file transfer from given offset.  
RETR <filename>  Retrieve (copy) file from server.  
RMD <directory>  Remove specified directory on server.  
RNFR <old path>  Rename from old path.  
RNTO <new path>  Rename to new path.  
SITE <params>  Site specific parameters provided by server.  
SMNT <pathname>  Mount the specified file structure.  
STAT <directory>  Return information on current process or directory.  
STOR <filename>  Store (copy) file to server.  
STOU <filename>  Store file to server name.  
STRU <type>  Data structure (F=file, R=record, P=page).  
SYST  Return operating system used by server.  
TYPE <data type>  Data type (A=ASCII, E=EBCDIC, I=binary).  
USER <username>  User name for system log-in.  

 
FTP сервер кога извршава сервер PU подржава, тј. препознаје само FTP команде обележене 
масним словима. 



Табела 6.  Стандардне FTP поруке 
 

Kod odziva ASCII tekst za dodatno objašnjenje koda odziva (na engleskom) 
110  Restart marker at MARK yyyy=mmmm (new file pointers).  
120  Service ready in nnn minutes.  
125  Data connection open, transfer starting.  
150  Open connection.  
200  OK.  
202  Command not implemented.  
211  (System status reply).  
212  (Directory status reply).  
213  (File status reply).  
214  (Help message reply).  
215  (System type reply).  
220  Service ready.  
221  Log off network.  
225  Data connection open.  
226  Close data connection.  
227  Enter passive mode (IP address, port ID).  
230  Log on network.  
250  File action completed.  
257  Path name created.  
331  Password required.  
332  Account name required.  
350  File action pending.  
421  Service shutting down.  
425  Cannot open data connection.  
426  Connection closed.  
450  File unavailable.  
451  Local error encountered.  
452  Insufficient disk space.  
500  Invalid command.  
501  Bad parameter.  
502  Command not implemented.  
503  Bad command sequence.  
504  Parameter invalid for command.  
530  Not logged onto network.  
532  Need account for storing files.  
550  File unavailable.  
551  Page type unknown.  
552  Storage allocation exceeded.  
553  File name not allowed.  



Табела 7.  Команде које терминал очитава из сервера PU 
Сви знакови су ASCII кодирани 

 
Komanda Značenje komande 
PERIOD< > 
<početni datum>< > 
<krajnji datum><CR><LF> 

Zahtev za slanjem prometa po poreskim stopama u zadatom 
vremenskom periodu koji obuhvata i početni i krajnji datum.  
Format datuma je ddmmyy, pri čemu je: 
dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 

LAST<CR><LF> Zahtev za slanjem prometa po poreskim stopama od poslednjeg 
ispravno poslatog prometa po poreskim stopama do prometa po 
poreskim stopama iz poslednjeg dnevnog izveštaja u fiskalnoj 
memoriji 

ALL<CR><LF> Zahtev za slanjem svih prometa po poreskim stopama iz svih 
dnevnih izveštaja iz fiskalne memorije 

RESET<CR><LF> Zahtev za slanjem podataka o svim resetima iz fiskalne memorije 
TAX<CR><LF> Zahtev za slanjem svih promena poreskih stopa iz fiskalne 

memorije 
SEND< ><datum/period> 
< ><vreme><CR><LF> 

Datum i vreme kada terminal šalje podatke na osnovu prethodnih 
komandi. Format datuma je ddmmyy, pri čemu je: 
dd = dan, mm = mesec i yy = godina – 2000 
Ukoliko se koristi format perioda nn, tada se zahteva slanje 
podataka posle nn dana od prethodnog slanja. 
Format vremena je hhmmss, pri čemu je: 
hh = sat, mm = minut i ss = sekunda 

 
 

ПРВИ ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345command.dat (препоручена фиксна датотека) 
 

LAST 
SEND 15 201045 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 

 
ДРУГИ ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345command.dat 

 
RESET 
TAXRATES 
SEND 150405 201045 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 

 
ТРЕЋИ ПРИМЕР ДАТОТЕКЕ AB12345command.dat 

 
PERIOD 010405 150405 
SEND 160405 201045 
 
На крају сваке линије текста у датотеци се налазе два бајта података (13 и 10 
хексадецимално). 



Табела 8.  Претварање ћириличних у латинична слова за 
потребе FTP комуникације и смештања на хард диск сервера 

 
Ćirilična slova 

IBFM 
Odgovarajuća 
latinična slova 

IBFM 

Trenutno korišćene kombinacije slova u 
IBFM 

А A AA LA 
Б B AB LB 
В V AV MA 
Г G AG NA 
Д D BA PA 
Ђ & VA VD 
Е E VB IG 
Ж X VG PB 
З Z VV RA 
И I GA LV 
Ј J DA LG 
К K EA NB 
Л L EB MB 
Љ @ ZA DZ 
М M EV RB 
Н N ZB ID 
Њ $ DB JB 
О O DV JV 
П P DG ZG 
Р R BB SA 
С S IA SB 
Т T IB PV 
Ћ Q IV JG 
У U JA JD 
Ф F EG LD 
Х H KA RG 
Ц C DD BD 
Ч Y ED KG 
Џ # BV VE 
Ш W BG MG 

  DE LE 
  KB LZ 
  ZV EE 

 
Слова означена масном бојом се тренутно користе у IBFM. 

 


