
 На основу тачке 26. Одлуке о условима и начину обављања 
мењачких послова ("Службени гласник РС", бр. 67/2006, 116/2006, 
24/2007, 50/2007, 118/2007, 120/2008, 11/2010 и....... /2010), гувернер 
Народне банке Србије доноси 
 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 

И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА 
 
 

 1. У Упутству за спровођење Одлуке о условима и начину 
обављања мењачких послова ("Службени гласник РС", бр. 67/2006, 
116/2006, 24/2007, 118/2007 и 92/2008) (у даљем тексту: Упутство), у 
тачки 2. став 1, речи "банке, односно Народне банке Србије" замењују се 
речју "банке". 
 
 2. Тачка 4. мења се и гласи: 
 
  "4. Надлежна организациона јединица Народне банке Србије ће 
овлашћеном мењачу с којим је закључила уговор о инсталирању, 
коришћењу и одржавању софтвера за обављање мењачких послова 
инсталирати овај софтвер тек после пружања доказа о уплати накнаде 
за тај софтвер, а софтвер ће овом овлашћеном мењачу бити дат на 
коришћење за време трајања тог уговора.". 
 
 3. У тачки 5. став 2, речи "коришћењем стандардног софтвера" 
замењују се речима "коришћењем софтвера". 
 
 4. Тач. 5а. и 6. мењају се и гласе: 
 
  "5а. Народна банка Србије уручује банци један компакт-диск из 
тачке 18а. Одлуке, а почетком сваке календарске године уручује јој нови 
компакт-диск из те тачке ако су се изменили подаци достављени на 
претходном компакт-диску. 
 
    Народна банка Србије уручује и овлашћеном мењачу један 
компакт-диск из става 1. ове тачке, на начин из тог става, и то за свако 
мењачко место. 
 
  6. Народна банка Србије доставља мењачима обавештења у 
вези са обављањем мењачких послова, а посебно обавештења која се 
односе на стране новчанице, и то кад од централних банака других 
земаља и других међународних институција добије податке о страним 
новчаницама значајне за обављање мењачких послова.  
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  Овлашћеним мењачима с којима је закључила уговор, банка 
обавештења у вези са обављањем мењачких послова доставља у 
складу са уговором.". 
 
 5. У тачки 11. став 2, алинеја пета, речи "трансакције чија 
противвредност у динарима прелази износ утврђен прописом којим је 
уређено спречавање прања новца" замењују се речима "трансакције чији 
је износ једнак износу утврђеном прописом којим се уређује спречавање 
прања новца и финансирања тероризма или је већи од тог износа".  
 
  Став 3. мења се и гласи: 
 
  "Ради заштите физичког лица од фалсификата, ваноптицајних 
новчаница и сл. – мењач, поред података из става 2. ове тачке, у 
потврду из става 1. те тачке уноси: 
 

  – код сваке продаје физичком лицу ефективе, и то новчаница 
апоена од 50 и 100 САД долара – 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; 
  – код сваке продаје физичком лицу ефективе, ако ово лице то 
захтева – 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.". 
 
 6. У тачки 13, став 1. мења се и гласи: 
 
  "Мењач је дужан да, при обављању мењачких послова, утрди да 
ли је страна новчаница исправна, да ли је у оптицају, да ли је истекао 
рок за њену замену и да ли је у питању новчаница  за коју мењач сумња 
да је фалсификована.". 
 
  У ставу 2, уводна реченица мења се и гласи: "Код обављања 
мењачких послова, страна новчаница сматра се неисправном:", а, у 
алинеји трећој, речи "Народна банка Србије, односно банка" замењују се 
речју "банка". 
 
  Алинеја седма мења се и гласи: 
 
  "– ако је умрљана јарком бојом (alert colours) којом се врши 
хемијска заштита у транспорту, односно којом се новчанице боје у 
случају насилног отварања паковања новца (овакве новчанице су 
обично обојене по ивицама и угловима, a могу бити обојени и њихови 
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штампани делови, и то једном од јарких боја – црвеном, црном, плавом, 
зеленом и сл., при чему се код покушаја скидања ових боја често добије 
блеђа нијанса боје и најчешће се оштете места с којих је покушано 
скидање боје);". 
 
 7. У тачки 15. став 1, речи "односно на Народну банку Србије" – 
бришу се. 
 
 8. У тачки 16, ст. 5. и 6 – бришу се. 
 
 9. Тачка 19. мења се и гласи: 
 
  "19. Ефективу из тач. 14. и 15. Одлуке, овлашћени мењач 
продаје банци на начин и у терминима предвиђеним Одлуком и 
уговором, уз потврду о излазу ефективе ради продаје банци.". 
 
 10. Тач. 20. и 28 – бришу се. 
 
 11. У тачки 24. став 2, речи "од банке, односно Народне банке 
Србије" замењују се речима "од банке". 
 
 12. Прилог 2, који је одштампан уз Упутство, замењује се новим 
Прилогом 2, који је одштампан уз ово упутство. 
 
 13. Ово упутство објављује се у "Службеном гласнику РС" и ступа на 
снагу 1. априла 2010. године. 
 
 
О. бр. 19 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. 
 



(назив овлашћеног мењача)
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Прилог 2

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА
О ОБАВЉЕНИМ МЕЊАЧКИМ ПОСЛОВИМА
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