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ТОК ПРОЦЕСА ИСПИТИВАЊА УЗОРКА ТИПА ФИСКАЛНЕ КАСЕ 

 
 АКТИВНОСТ 

ОБАВЉА 
УЛАЗНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗЛАЗНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОМЕНТАР 

Ознака Назив 

A-01 
Достављање узорка типа 

терминала 
Подносилац 

Квалификациони формулар и комплетна 

техничка документација 

Потврда о пријему узорка  

(оверена пропратница) 
 

A-02 

Анализа достављене 

документације 

Тестирање 

функционалности 

ЕТФ 

Оверена пропратница 

Квалификациони формулар и комплетна 

техничка документација 

Оверена пропратница 

Квалификациони формулар и комплетна техничка 

документација 

Извештај о испитивању ЕТФ 

Рок испитивања: 

око 4 дана 

A-03 

Испитивање емисије 

сметњи: кондукција 

ВТИ 

Оверена пропратница, са 

квалификационим формуларом   и 

комплетном техничком документацијом 

Упутство за рад  

Упутство за проверу функционисања за 

остала испитивања   

Извештај о испитивању ЕТФ 

Извештај о испитивању ВТИ  

Квалификациони формулар и комплетна техничка 

документација 

Упутство за проверу функционисања за остала 

испитивања  

Извештај о испитивању ЕТФ   

Рок испитивања: 

око 3 дана 

Испитивање емисије 

сметњи: електромагнетно 

поље 

Испитивање имуности на 

радио-фреквенцијске 

кондукционе сметње 

Испитивање имуности на 

радио-фреквенцијско 

електромагнетно поље 

A-04 

Испитивање имуности на 

пропаде електричног 

напона напајања 

Дирекција 

Оверена пропратница, са 

квалификационим формуларом    и 

комплетном техничком документацијом 

Упутство за рад  

Упутство за проверу функционисања за 

остала испитивања 

Извештај о испитивању ЕТФ    

Извештај о испитивању ВТИ 

Извештај о испитивању Дирекције (I) 

Квалификациони формулар и комплетна техничка 

документација 

Упутство за проверу функционисања за остала 

испитивања     

Рок испитивања: 

око 2 дана Испитивање имуности на 

прекиде електричног 

напона напајања 

A-05 

Климатска испитивања 

ТОЦ 

Оверена пропратница, са 

квалификационим формуларом   и 

комплетном техничком документацијом 

Упутство за рад  

Упутство за проверу функционисања за 

остала испитивања    

Извештај о испитивању ТОЦ 

Квалификациони формулар и комплетна техничка 

документација    

Рок испитивања: 

око 7 дана 

Испитивања на механичке 

утицаје 

Испитивање безбедности 

руковања 

Испитивање имуности на 

брзе транзијенте/ рафале 

импулса 

Испитивање имуности на 

напонске ударе 
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 АКТИВНОСТ 
ОБАВЉА 

УЛАЗНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ИЗЛАЗНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОМЕНТАР 

Ознака Назив 

A-06 

Испитивање имуности на 

електростатичко пражњење 

Дирекција 

Оверена пропратница, са 

квалификационим формуларом   и 

комплетном техничком документацијом 

Упутство за рад  

Упутство за проверу функционисања за 

остала испитивања 

Извештај о испитивању ТОЦ    

Извештај о испитивању Дирекције (II) 

 

Рок испитивања: 

око 2 дана Завршна провера 

функционисања       

А-07 

Вредновање прикупљених 

извештаја о резултатима 

испитивања 

Комисија 
Извештаји о резултатима испитивања из 

лабораторија 
Извештај о оцењивању резултата испитивања 

Овај извештај, 

као доказ о 

испуњености 

техничких и 

функционалних 

карактеристика 

узорка типа 

фискалне касе, 

доставља се 

Комисији Владе                         

и подносиоцу 

захтева 

 

 

 


