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1 ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 
 
Документ описује детаље поступка утврђивања испуњености техничких и функционалних 
карактеристика предметног узорка типа терминала за даљинско очитавање фискалне касе (у 
даљем тексту: терминал) и поступка издавања одговарајућег Уверења о испуњености 
техничких и функционалних карактеристика терминала (у даљем тексту: сертификат). 
 
Документ је намењен: особљу Дирекције за мере и драгоцене метале (надаље: Дирекција), 
ангажованом на пословима из претходног става, правним лицима заинтересованим за 
добијање уверења из претходног става, као и надлежном министарству. 
 
 
2 ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА 
 
За спровођење одредби овог документа, као и за надзор над извршавањем активности, у 
складу са овим документом, осталих учесника у поступку утврђивања испуњености 
техничких и функционалних карактеристика узорка типа терминала, овлашћени су и 
одговорни чланови Комисије Дирекције за мере и драгоцене метале, за спровођење прописа 
у области фискалних каса (у даљем тексту: Комисија), на челу са председником. 
 
 
3 ОПИС АКТИВНОСТИ 
 
3.1 Опште одредбе 
 
Поједина испитивања техничких и функционалних карактеристика узорка типа терминала 
обављају се у лабораторијама одабраних институција: Електротехнички факултет (у даљем 
тексту ЕТФ), Војно-технички институт (у даљем тексту ВТИ) и Технички опитни центар (у 
даљем тексту ТОЦ), чије је ангажовање одобрио директор Дирекције, а потврдила Комисија 
Владе Републике Србије за спровођење Закона о фискалним касама (надаље: Комисија Владе). 
Међусобни односи ових институција у поступку утврђивања испуњености техничких и 
функционалних карактеристика узорка типа терминала, са неопходним облигационим 
узансама, утврђени су у одговарајућем Уговору о реализацији испитивања испуњености 
техничких и функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање фискалне касе. 
 
Поступак утврђивања испуњености техничких и функционалних карактеристика узорка типа 
терминала обавља се у складу са утврђеним нормативним референцама, наведеним у одељку 
4.1. У Прилогу 1 дат је обим испитивања узорка типа терминала и одговарајући нивои 
строгости, из релевантних нормативних референци (документ 4.2.1 у одељку Прилози). 
 
Испитивања се обављају у складу са одговарајућим упутствима, која су израдиле поједине 
лабораторије, у којима су прилагодиле захтеве наведених нормативних референци свом 
домену испитивања. У упутствима детаљније су обрађене методе утврђивања карактеристика 
узорка типа терминала. 
 
Уобичајени редослед обављања појединих испитивања узорка типа терминала, дат је 
табеларно у Прилогу 2 (документ 4.2.2 у одељку Прилози). Међутим, по потреби, овај 
редослед са може мењати, о чему одлучује Комисија. 
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По извршеном предвиђеном делу испитивања узорка типа терминала, свака лабораторија 
дужна је да сачини одговарајући Извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала 
и, као саставни део, одговарајућу листу уочених неусаглашености (видети одељак 4.3 
Интерни обрасци). 
 
3.2 Поступак испитивања узорка типа терминала и издавање уверења 
 
Испитивања почињу од тренутка када се Дирекцији, као носиоцу посла испитивања, јави 
одређени произвођач и поднесе захтев за издавање уверења, са пратећим средствима за 
испитивање, захтеваним у Квалификационом формулару (у даљем тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за издавање сертификата предаје се заједно са узорком типа терминала и обухвата 
следећу документацију и средства: 
 пословно писмо (два примерка), које искључиво садржи следеће податке: 

- предмет – разлог обраћања Дирекцији (са навођењем фискалне касе/фискалних 
каса, за коју/које се узорак типа терминала испитује) 

- податке за контакт - име и презиме особе за контакт, бројеви телефона, број     
телефакса, адреса електронске поште 

- оверу - потпис одговорне особе и печат 
 доказ о уплати прописане административне таксе за издавање сертификата, у складу са 

прописом 4.1.3 из Додатка ове интерне процедуре (оригинал уплатнице или оригинал 
друге стране вирманског налога овереног код банке код које је извршено плаћање; за 
уплате електронским начином – потврда о извршењу налога по рачуну уплатиоца 
оверенa од подносиоца захтева): 
- сврха: Административна такса 
- прималац: Република Србија 
- рачун: 840-742221843-57 
- позив на број: 44-018, модел: 97 
- износ: 240,00 динара + 240,00 динара по одобреном типу - издатом сертификату 

 попуњен Квалификациони формулар 
 документација и средства, захтевани у Квалификационом формулару 
 одговарајуће изјаве (документи 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.6 у одељку Прилози)  
 (по потреби), одговарајући сертификат о безбедности производа, од надлежног домаћег 

сертификационог тела, ако га произвођач терминала поседује. 
 
Пословно писмо подносилац захтева доставља у писарницу Дирекције. У писарници се 
оверава један примерак пословног писма и враћа подносиоцу захтева, као доказ да је 
подносилац захтева приступио поступку испитивања узорка типа фискалне касе. 
 
Осталу комплетну наведену документацију и средства за испитивање, захтевана у 
Квалификационом формулару, подносилац захтева односи на испитивања, редом, у надлежне 
институције, у роковима, договореним са тим институцијама и, по потреби, са Комисијом. 
 
Подносилац захтева може да преда и 2 комплета средстaва за испитивање, захтеваних у 
Квалификационом формулару, како би се паралелно обављало техничко и функционално 
испитивање. 
 

Комисија, као носилац посла испитивања узорка типа терминала, по завршетку свих 
испитивања, вреднује прикупљене извештаје о резултатима испитивања узорка типа 
терминала и, на основу тога, доноси Извештај о оцењивању резултата техничких и 
функционалних испитивања узорка типа терминала (видети одељак 4.3 Интерни обрасци). 
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У случају позитивног Извештаја о оцењивању резултата техничких и функционалних 
испитивања узорка типа терминала, Дирекција издаје Уверење о испуњености техничких и 
функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање фискалне касе 
(сертификат), у 3 примерка, од којих 2 примерка доставља подносиоцу захтева. 
 
У случају негативног Извештаја о оцењивању резултата техничких и функционалних 
испитивања узорка типа терминала, Дирекција издаје Решење о ускраћивању издавања овог 
сертификата, у 3 примерка, од којих се 1 примерак доставља подносиоцу захтева. 
 
Накнадна испитивања типа терминала, за који је издато поменуто Уверење, за даљинско 
очитавање нових типова фискалних каса, поред раније одобрених, почињу од тренутка када 
се Дирекцији, као носиоцу посла испитивања, јави његов произвођач и поднесе захтев за 
издавање уверења (сертификата) и средства за испитивање, захтеванa у Квалификационом 
формулару. У овом случају обавља се искључиво функционално испитивање терминала са 
одговарајућим касама. 
 
Комисија, као носилац посла испитивања узорка типа терминала, по завршетку наведених 
испитивања, вреднује извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала и, на 
основу тога, доноси Извештај о оцењивању резултата функционалних испитивања узорка 
типа терминала (видети одељак 4.3 Интерни обрасци). 
 
У случају позитивног Извештаја о оцењивању резултата функционалних испитивања узорка 
типа терминала, Дирекција издаје Уверење о испуњености функционалних карактеристика 
терминала за даљинско очитавање фискалне касе (сертификат), у 3 примерка, од којих 1 
примерак доставља подносиоцу захтева. 
 
У случају негативног Извештаја о оцењивању резултата функционалних испитивања узорка 
типа терминала, Дирекција издаје Решење о ускраћивању издавања овог сертификата, у 3 
примерка, од којих се 1 примерак доставља подносиоцу захтева. 
 
3.3 Поступак испитивања узорка измењеног типа терминала и издавање уверења о 

допуни уверења 
 

Оваква испитивања почињу од тренутка када се Дирекцији, као носиоцу посла испитивања, јави 
одређени произвођач и поднесе захтев за издавање допуне раније издатог уверења (сертификата) 
и узорак измењеног (софтверски и/ или хардверски) типа терминала. Пријава оваквих измена 
терминала, за чији тип је издато одговарајуће уверење, обавеза је сваког произвођача.   
 

Комисија разматра достављен захтев, вреднује извршене измене и утврђује обим и редослед 
обављања појединих испитивања узорка измењеног типа терминала, о чему обавештава 
подносиоца захтева. У овом случају, подносилац захтева у обавези је да, уз захтев, достави 
додатну документацију, која допуњује већ постојећу за одобрен основни тип терминала, у 
обиму који му сугерише Комисија. 
 

Потом се приступа обављању утврђених испитивања. 
 

Комисија, као носилац посла испитивања узорка измењеног типа терминала, по завршетку 
свих испитивања, вреднује прикупљене извештаје о резултатима испитивања узорка 
измењеног типа терминала и, на основу тога, издаје Извештај о оцењивању резултата 
техничких и/или функционалних испитивања узорка измењеног типа терминала, који се 
доставља подносиоцу захтева (видети одељак 4.3 Интерни обрасци). 
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У случају позитивног Извештаја о оцењивању резултата техничких и/или функционалних 
испитивања узорка измењеног типа терминала, Дирекција издаје Уверење о допуни уверења 
о испуњености техничких и/или функционалних карактеристика измењеног типа терминала 
за даљинско очитавање фискалне касе, у 3 примерка, од којих 1 примерак доставља 
подносиоцу захтева. 
 
У случају негативног Извештаја о оцењивању резултата техничких и/или функционалних 
испитивања узорка измењеног типа терминала, Дирекција издаје Решење о ускраћивању издавања 
допуне сертификата, у 3 примерка, од којих се 1 примерак доставља подносиоцу захтева. 
 
3.4 Окончање поступка 
 
Комплетна документација из поступка испитивања, заједно са релевантним фирмвером, 
трајно се чува, а испитивани узорак типа терминала враћа се подносиоцу захтева, где се 
трајно чува тако да, по потреби и на захтев, буде стално доступан Комисији. 
 
Накнаду за поједина испитивања током поступка подносилац захтева измирује у надлежној 
институцији, пре добијања сертификата. 
 
 
4 ДОДАТАК 
 
4.1 Нормативне референце 
 

4.1.1 Закон о фискалним касама (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004) 
4.1.2  Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и 

значењу појединих података садржаних у фискалним документима (“Службени 
гласник РС”, бр. 140/2004) 

4.1.3 Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”, бр. 
43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 70/2011) 

4.1.4 Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/1997 и 31/2001, 
“Службени гласник РС”, бр. 30/2010) 

4.1.5  Упутства за испитивање техничких и функционалних карактеристика терминала за даљинско 
очитавање фискалних каса (интерни документи појединих институција и лабораторија) 

4.1.6 SRPS стандарди за основна испитивања утицаја околине:  
- SRPS N.A5.700:1980 Општи део 
- SRPS N.A5.715:1980 Поступак Ца: Повишена температура са влагом, непроменљива 

4.1.7 SRPS IEC 950:1991 Безбедност уређаја и опреме информационе технологије и 
електричних канцеларијских машина 

4.1.8 IEC 60950:2001 Safety of information technology equipment 
       (Безбедност уређаја информационе технологије) 
4.1.9 SRPS IEC CISPR 22:2004 Information technology equipment-Radio disturbance 

characteristics-Limits and methods of measurement; Amendment 1:2005, Amendment 2:2006, 
[Уређаји информационе технологије – Карактеристике радио-сметњи –  Границе и 
методе мерења; Амандман 1:2005, Амандман 2:2006]; (идентичан EN 55022) 

4.1.10 IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and 
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test; 
[Електромагнетна компатибилност (EMC) - Део 4-2: Технике испитивања и мерења 
- Испитивање имуности на електростатичко пражњење (контактно и 
бесконтактно)] (идентичан SRPS EN 55024:2008) 
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4.1.13 IEC 61000-4-3:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and 
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test, 
[Електромагнетна компатибилност (EMC) – Део 4-3: Технике испитивања и мерења 
-  Испитивање имуности на емисију, радио-фреквенције, електромагнетно поље] 
(идентичан SRPS EN 55024:2008) 

4.1.16 IEC 61000-4-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and 
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency 
fields; 
[Електромагнетна компатибилност (EMC) – Део 4-6: Технике испитивања и мерења 
- Имуност на радио-фреквенцијске кондукционе сметње, индуковане од радио-
фреквенцијског поља] (идентичан SRPS EN 55024:2008) 

4.1.17 IEC 61000-4-11:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11 Testing and 
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests, 
[Електромагнетна компатибилност (EMC) – Део 4-11: Технике испитивања и 
мерења - Испитивање имуности на напонске пропаде, кратке прекиде и промене 
напона напајања] (идентичан SRPS EN 55024:2008) 

 
4.2  Прилози 
 
4.2.1  Прилог 1: Обим испитивања узорка типа терминала и одговарајући нивои строгости у 

релевантним нормативним референцама 
4.2.2 Прилог 2: Ток процеса испитивања узорка типа терминала 
4.2.3  Прилог 3: Квалификациони формулар за терминале за даљинско очитавање фискалне касе 
4.2.4   Прилог 4: Изјава о идентичности терминала  
4.2.5   Прилог 5: Изјава о скривеним функцијама 
4.2.6   Прилог 6: Изјава о достављеним фискалним касама  
 
4.3   Интерни обрасци 
 
4.3.1  Образац 1: Извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала у лабораторији 

ЕТФ 
4.3.2  Образац 2: Извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала у лабораторији 

ВТИ 
4.3.3  Образац 3: Извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала у лабораторији 

ТОЦ 
4.3.4  Образац 4: Извештај о резултатима испитивања узорка типа терминала у лабораторији 

Дирекције 
4.3.5  Образац 5: Извештај о оцењивању техничких и/или функционалних резултата 

испитивања узорка типа терминала 
4.3.6  Образац 6: Уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика 

терминала за даљинско очитавање фискалне касе (сертификат) 
4.3.7  Образац 7: Решење о ускраћивању издавања уверења о испуњености техничких и 

функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање фискалне касе 
4.3.8  Образац 8: Уверење о допуни уверења о испуњености техничких и функционалних 

карактеристика терминала за даљинско очитавање фискалне касе (сертификат) 
4.3.9  Образац 9: Решење о ускраћивању издавања уверења о допуни уверења о испуњености 

техничких и функционалних карактеристика терминала за даљинско очитавање 
фискалне касе 


