
 На основу члана 39. став 2. Закона о девизном пословању 
("Службени гласник РС", бр. 62/2006), гувернер Народне банке Србије 
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА  
 
 
 1. У Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова 
("Службени гласник РС", бр. 67/2006, 116/2006, 24/2007, 50/2007, 
118/2007, 120/2008 и 11/2010), у тачки 2, алинеја четврта, речи "с банком 
и Народном банком Србије" замењују се речима "с више банака".   
 
  Алинеја десета мења се и гласи: 
 
  "– софтвер је технолошко-апликативно решење Народне банке 
Србије, односно банке које користи мењач и које омогућава обављање 
мењачких послова на прописан начин;". 
 
 2. У тачки 7, став 1. мења се и гласи: 
 
  "Овлашћени мењач може уговор закључити с банком, односно с 
више банака – којим се уређују њихови међусобни односи у вези са 
обављањем мењачких послова.". 
 
  Став 2 – брише се. 
 
  Досадашњи став 3. постаје став 2. 
 
 3. Тач. 10а. и 16 – бришу се. 
 
 4.   У тачки 13. став 1, речи "Банка, односно Народна банка 
Србије може" замењују се речима "Банка може". 
 
  У ставу 3, речи "при уплати банци, односно Народној банци 
Србије" замењују се речима "при уплати банци". 
 
 5. У тачки 14, став 1. мења се и гласи:  
 
  "Овлашћени мењач је дужан да, у складу са уговором 
закљученим с банком која му је продала ефективу у смислу тачке 13. ове 
одлуке, а најкасније у року од седам дана од дана ове продаје – тој 
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банци прода ефективу у истом износу и истој валути или у 
противвредности те ефективе у другој валути.".  
 
  Став 2 – брише се. 
 
  Досадашњи став 3. постаје став 2. 
 
 6. У тачки 15. став 1, речи ",односно Народној банци Србије" – 
бришу се.  
 
 7. После тачке 18. додаје се тачка 18а, која гласи: 
 
  "18а. Народна банка Србије, у оквиру мера које предузима за 
очување стабилности финансијског система, а ради обезбеђивања 
једнообразног поступања код обављања мењачких послова – уручује 
мењачу компакт-диск, који садржи преглед оптицајних  новчаница 
страног новца са описима, елементима заштите и роковима 
наплативости, као и информације које је она припремила а односе се на 
фалсификате страног новца. 
 
  Народна банка Србије, почетком сваке календарске године, 
уручује мењачу нови компакт-диск из става 1. ове тачке ако су се 
изменили подаци достављени на претходном компакт-диску.". 
 
 8. У тачки 20, алинеје друга и седма, речи "стандардног софтвера" 
замењују се речју "софтвера". 
 
  Алинеја шеста мења се и гласи: 
 
  "– да на месту и на начин који су видљиви за странке, на српском 
и енглеском језику, истакне следеће обавештење, као и да поступи у 
складу с тим обавештењем:  
 
   'ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:   
 
   1. Мењач је обавезан да, пре обављања трансакције, 
физичко лице обавести о укупном износу динара које то лице добија по 
јединици иностране валуте коју жели да прода, односно о укупном 
износу динара које то лице плаћа по јединици иностране валуте коју 
жели да купи, при чему ови износи морају бити истоветни или за 
физичко лице повољнији од износа истакнутих на рекламној табли. 
   2. Мењач је обавезан да, код сваке продаје физичком лицу 
новчаница апоена од 50 и 100 САД долара, у потврду о продаји упише: 
име и презиме резидента – физичког лица и његов лични број из 
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важеће личне карте или пасоша, односно име и презиме нерезидента – 
физичког лица и број његове важеће путне исправе, као и серијске 
бројеве новчаница. 
   3. Мењач је обавезан да, код сваке продаје физичком лицу 
ефективе, ако ово лице то захтева, у потврду о продаји упише: име и 
презиме резидента – физичког лица и његов лични број из важеће 
личне карте или пасоша, односно име и презиме нерезидента – 
физичког лица и број његове важеће путне исправе, као и серијске 
бројеве новчаница. 
 
   Напомена: Податке из тач. 2. и 3. овог обавештења 
мењач уноси у потврду – ради заштите физичког лица од 
фалсификата, ваноптицајних новчаница и сл.';". 
 
  Алинеја десета мења се и гласи: 
 
  "– да код сваке трансакције или код више међусобно повезаних 
трансакција чији је износ једнак износу утврђеном прописом којим се 
уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма или је већи 
од тог износа – поступи у складу с тим прописом.". 
 
 9. У тачки 21, после алинеје друге додаје се нова алинеја трећа, која 
гласи: 
 
  "– да на видном месту истакне назив банке, односно банака с 
којима има закључен уговор;".  
 
  Досадашње алинеје од треће до шесте постају алинеје од 
четврте до седме. 
 
  У досадашњој алинеји четвртој, речи "банци, односно Народној 
банци Србије" замењују се речју "банци". 
 
 10. Тачка 22. мења се и гласи: 
 
  "22. За обављање мењачких послова овлашћени мењач 
користи софтвер једне од банака с којима има закључен уговор или 
користи софтвер Народне банке Србије ако је с њом закључио уговор о 
инсталирању, коришћењу и одржавању софтвера за обављање 
мењачких послова.". 
 
 11. После тачке 25. додају се тач. 25а. и 25б, које гласе: 
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  "25а. Народна банка Србије обавља контролу мењачких 
послова на начин и по поступку утврђеним прописом којим се уређује 
поступак контроле мењачких послова. 
 
   Ако Народна банка Србије у поступку контроле мењачких 
послова донесе решење о привременом обустављању обављања тих 
послова, односно решење о одузимању овлашћења за једно или више 
контролисаних мењачких места, односно решење о одузимању 
овлашћења – овлашћени мењач који је закључио уговор с банком или с 
више банака дужан је да сву ефективу с тог мењачког места/тих 
мењачких места прода банци и сву готовину уплати на свој текући рачун.  
 
   Обавезе из става 2. ове тачке односе се и на овлашћеног 
мењача који банци поднесе захтев за раскид уговора за рад на свим 
мењачким местима, односно који Народну банку Србије и банку писмено 
обавести да трајно или привремено престаје да обавља мењачке 
послове на једном/на више/на свим мењачким местима, при чему је 
дужан да те обавезе изврши одмах после престанка пословања.  
 
   Овлашћени мењач је дужан да доказe да је извршио обавезе 
из става 2, односно 3. ове тачке достави Народној банци Србије, а дужан 
је и да Народној банци Србије врати овлашћење за рад на једном/на 
више/на свим мењачким местима, осим ако Народна банка Србије у 
поступку контроле мењачких послова донесе решење о привременом 
обустављању обављања тих послова или овлашћени мењач њу и банку 
писмено обавести да привремено престаје да обавља мењачке послове 
на једном/на више/на свим мењачким местима. 
 
   Решење из става 2. ове тачке Народна банка Србије 
доставља банци, односно банкама у року од три дана од дана његовог 
доношења.  
 
 25б. Ако овлашћени мењач из тачке 25а. став 2, односно 3. ове 
одлуке користи софтвер Народне банке Србије, дужан је да: 
 
  – Народној банци Србије врати идентификационе картице за 
рад на једном/на више/на свим мењачким местима, осим ако Народну 
банку Србије и банку писмено обавести да привремено престаје да 
обавља мењачке послове на једном/на више/на свим мењачким 
местима; 
  – омогући деинсталирање тог софтвера, осим ако Народна 
банка Србије у поступку контроле мењачких послова донесе решење о 
привременом обустављању обављања тих послова или овлашћени 



5 
 
мењач њу и банку писмено обавести да привремено престаје да обавља 
мењачке послове на једном/на више/на свим мењачким местима.". 
 
 12. Овлашћени мењач који је до дана ступања на снагу ове одлуке 
имао закључен уговор с банком и Народном банком Србије, односно с 
више банака и Народном банком Србије, а с којим је Народна банка 
Србије раскинула уговор – наставља да обавља мењачке послове у 
складу са уговором закљученим с банком, односно с више банака. 
 
  Овлашћени мењач из става 1. ове тачке с којим је Народна банка 
Србије раскинула уговор, а који је Народној банци Србије продао 
ефективу до 31. марта 2010. године у смислу тач. 14. и 15. ове одлуке, 
дужан је да све новчане обавезе према Народној банци Србије измири 
одмах, а најкасније у року од три радна дана од дана пријема извештаја 
о експертизи (за утврђени фалсификат), односно од дана пријема 
записника о утврђеном мањку. 
 
  Народна банка Србије је дужна да, у року од три радна дана од 
дана уручивања записника о утврђеном вишку, овлашћеном мењачу из 
става 1. ове тачке преда износ утврђеног вишка у истој валути. 
 
  Овлашћени мењач из става 1. ове тачке може наставити да 
користи софтвер Народне банке Србије под условом да 1. априла 2010. 
године с њом закључи уговор о инсталирању, коришћењу и одржавању 
софтвера за обављање мењачких послова. 
 
 13. Ова одлука објављује се у "Службеном гласнику РС" и ступа на 
снагу 1. априла 2010. године. 
 
 
О. бр. 18 Г у в е р н е р 
24. марта 2010. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Радован Јелашић, с.р. 

 


