
„Службени гласник РС“, бр. 39/2023 

 

 На основу члана 39. став 6. Закона о девизном пословању („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) и члана 
14. став 1. тачка 9) и члана 15. став 1, а у вези с чланом 34. тачка 9), 
Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 
55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 
‒ одлука УС и 44/2018), Извршни одбор 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. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022 и 67/2022), 
у тачки 2. одредба под 10) после речи: „која је“ брише се реч: „посебно“. 
 

2. У тачки 3. став 2. одредба под 12) мења се и гласи: 
 
  „12) изјаву да поседује видео-опрему која омогућава непрекидно 
видео-снимање благајничког места овлашћеног мењача и чување видео- 
-снимака за најмање 30 последњих дана у којима је овлашћени мењач 
обављао мењачке послове;“. 
 
  После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе: 
 
  „Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља на 
мењачком месту и/или на банкомату који се налазe на међународном 
аеродрому или луци, у простору иза места где се врши гранична провера 
лица у складу са законом којим се уређује гранична контрола, и/или у 
уређеном простору за приређивање посебних игара на срећу у складу са 
законом којим се уређују игре на срећу – обавезан је да то наведе у 
захтеву из става 1. ове тачке, као и да наведе детаљне информације које 
се односе на простор у коме ће се обављати мењачки послови (нпр. опис 
тачне локације мењачког места).  

 

  Предложени назив мењачког места привредног субјекта наведен у 
захтеву из става 1. ове тачке треба да испуњава начело примерености и 
прикладности садржаја, под којим се подразумева да назив мењачког 
места не може да садржи речи које се могу сматрати увредљивим, 
дискриминаторским, повезаним с криминалом или супротним добрим 
пословним обичајима или професионалној етици.“. 
 
 3. У тачки 19. став 1. после речи: „Ако је“ додају се речи: „на крају 
последњег радног дана“. 
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  Став 2. брише се. 
 
  Досадашњи ст. 3. до 7. постају ст. 2. до 6.  
 
  У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „става 2.“ 
замењују се речима: „става 1.“. 
 
  У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „става 5.“ 
замењују се речима: „става 4.“. 
 
 4. У тачки 21. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
 
  „Када мењач мењачке послове обавља на мењачком месту из 
тачке 3. став 5. ове одлуке, дужан је да у обавештењу из става 1. одредба 
под 6) ове тачке, после тачке 3. тог обавештења дода тачку 4, која гласи: 
 
  ’4. Мењач је обавезан да, код сваке куповине и продаје ефективе 
физичком лицу на мењачком месту које се налази на међународном 
аеродрому или луци, у простору иза места где се врши гранична 
провера лица у складу са законом којим се уређује гранична контрола, 
и/или у уређеном простору за приређивање посебних игара на срећу у 
складу са законом којим се уређују игре на срећу – у потврду о откупу, 
односно потврду о продаји упише: име и презиме резидента – физичког 
лица и његов јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из важеће личне 
карте или пасоша, односно име и презиме нерезидента – физичког лица 
и број његове важеће путне исправе.’.“.  
 
 5. У тачки 22. став 1. одредбе под 12) и 13) мењају се и гласе: 
 
  „12) да обезбеди непрекидно видео-снимање благајничког места, 
као и банкомата, видео-опремом; 
   13) да поседује видео-снимке за најмање 30 последњих дана у 
којима је овлашћени мењач обављао мењачке послове, с назначеним 
тачним временом, а у чијем су средишту (фокусу) физичка лица која врше 
трансакције и сама трансакција;“.  
 
 6. У тачки 23. у ставу 3. речи: „из тач. 2. и 3. обавештења“ замењују 
се речима: „из тач. 2, 3. и 4. обавештења“. 
 
  После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 
 
  „Кад мењач обавља мењачке послове на банкомату који се налази 
на међународном аеродрому или луци, у простору иза места где се врши 
гранична провера лица у складу са законом којим се уређује гранична 



3 

 

контрола, и/или у уређеном простору за приређивање посебних игара на 
срећу у складу са законом којим се уређују игре на срећу – потврда из 
става 2. ове тачке поред података из става 8. ове тачке треба да садржи 
и следеће податке: име и презиме резидента – физичког лица и његов 
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из важеће личне карте или 
пасоша, односно име и презиме нерезидента – физичког лица и број 
његове важеће путне исправе.“. 
 
  Досадашњи став 9. постаје став 10. 
 
 7. Овлашћени мењач који на дан ступања на снагу ове одлуке 
обавља мењачке послове на мењачком месту и/или банкомату који се 
налазе на међународном аеродрому или луци, у простору иза места где 
се врши гранична провера лица у складу са законом којим се уређује 
гранична контрола , и/или у уређеном простору за приређивање посебних 
игара на срећу у складу са законом којим се уређују игре на срећу – дужан 
је да до 1. јула 2023. године Народној банци Србије достави захтев за 
издавање овлашћења за обављање мењачких послова у коме ће навести 
да ће мењачке послове обављати на мењачком месту, и/или банкомату 
који се налазе у наведеном простору, као и да наведе детаљне 
информације које се односе на простор у коме ће се обављати мењачки 
послови (нпр. опис тачне локације мењачког места). 
 
  Ако овлашћени мењач из става 1. ове тачке до 1. јула 2023. године 
не поднесе Народној банци Србије захтев за издавање овлашћења за 
обављање мењачких послова у простору из тог става – Народна банка 
Србије доноси решење о одузимању овлашћења које је овлашћени мењач 
имао за обављање мењачких послова на том мењачком месту.  
 
 8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, осим одредаба тачке 2. став 1. 
и тачке 5. ове одлуке, које ступају на снагу 1. септембра 2023. године, као 
и одредбе тачке 6. став 2. ове одлуке, која ступа на снагу 1. јануара 2024. 
године. 
 

 
 
ИО НБС бр. 10 Председавајућа 
11. мајa 2023. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
  
 Др Јоргованка Табаковић,с.р. 

 


