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ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ РАДА МАШИНЕ ЗА РУКОВАЊЕ НОВЧАНИЦАМА,
ОДНОСНО МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ КОВАНОГ НОВЦА

(уписати или означити одговор)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пословно име:
Матични број:
Адреса седишта:
Име и презиме особе за контакт:
Број телефона особе за контакт:
Имејл адреса особе за контакт:

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ МАШИНЕ
Пословно име:
Адреса:
Имејл адреса:
Број телефона:

ПОДАЦИ О МАШИНИ
Назив:
Модел:
Верзија:
Верзија софтвера:
Фабрички број:

Машина обрађује:
а) новчанице издања НБС
б) ковани новац издања НБС

Које апоене кованог новца машина обрађује? а) 1 дин.  б) 2 дин.  в) 5 дин.  г) 10 дин.  д) 20 дин.

Које апоене новчаница машина обрађује?
а) 10 дин. б) 20 дин. в) 50 дин.
г) 100 дин. д) 200 дин. ђ) 500 дин.
е) 1000 дин. ж) 2000 дин. з) 5000 дин.

Машина обрађује готов новац и сортира га на
следеће категорије: 1) подобан новац. 2)
неподобан новац и 3) одбијен новац (предмети
који нису препознати као готов новац издања
НБС, готов новац за који се сумња да је
фалсификован и готов новац издања НБС за који
се не може са сигурношћу тврдити да је
аутентичан).

а) да б) не

Ако је одговор на претходно питање негативан,
опишите како машина током обраде сортира
готов новац.
Да ли су информације о апоенима које машина
обрађује видљиве на машини? а) да б) не
При убацивању готовог новца у машину, број
коректних оријентација апоена при обради је: а) једна б) две в) три г) четири

Које заштитне елементе новчаница машина
проверава? а) UV б) IR в) магнетизам

г) _____________________________________________



Ко је овлашћен за постављање параметара за
аутентичност и физичке особине новчаница на
машини?

а) оператер
б) лице овлашћено за одржавање
в) произвођач уређаја
г) ______________________________________________

Да ли је могуће машину накнадно прилагодити за
откривање новоевидентираних фалсификата
готовог новца?

а) да б) не

_______________________________ _______________________________
(место и датум) М.П. (потпис одговорног лица)

_______________________________
(име и презиме)
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