
„Службени гласник РС“, бр.82/2019 

 
 На основу члана 18. став 1. тачка 3) 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) и 
тачке 32. став 2. Одлуке о поступању с новцем за који постоји сумња да 
је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), гувернер 
Народне банке Србије доноси 
 
 

У П У Т С Т В О  
О ИЗВЕШТАВАЊУ О ОБРАДИ И ПРОМЕТУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ 

НОВЦА КОЈИ ГЛАСЕ НА ЕВРО  
 
 
 1. Овим упутством уређује се начин на који пружаоци платних услуга 
и овлашћени мењачи достављају Народној банци Србије извештаје, 
податке и обавештења о обради и промету новчаница и кованог новца 
који гласе на евро.  
 
  Пружаоци платних услуга, у смислу овог упутства, су платна 
институција, институција електронског новца и јавни поштански оператор 
у складу са законом којим се уређују платне услуге (у даљем тексту: 
пружалац платних услуга).  
 
 2. Пружалац платних услуга и овлашћени мењач дужни су да 
Народној банци Србије достављају извештаје о промету новчаница и 
кованог новца који гласе на евро и извештаје о обрађеним новчаницама 
и кованом новцу који гласе на евро.  

 
  Пружалац платних услуга и овлашћени мењач дужни су да 
Народној банци Србије достављају и попис машина за руковање 
новчаницама евра, машина за обраду кованог новца који гласи на евро и 
уређаја за исплату новчаница, као и попис својих организационих 
делова (огранци, мењачка места и сл.) у којима се врше уплате, исплате 
и обрада новчаница и кованог новца који гласе на евро. 

 
  Пружалац платних услуга и овлашћени мењач дужни су да 
Народну банку Србије без одлагања обавесте о свим променама које се 
односе на машине за руковање новчаницама евра, машине за обраду 
кованог новца који гласи на евро и уређаје за исплату новчаница, као и 
на назив, место и адресу њихових организационих делова у којима се 
врше уплате, исплате и обрада новчаница и кованог новца који гласе на 
евро. 
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  Извештаје и податке из ст. 1. и 2. ове тачке пружалац платних 
услуга и овлашћени мењач достављају у роковима и на обрасцима 
утврђеним тач. 30. и 31. одлуке којом се уређује поступање с новцем за 
који постоји сумња да је фалсификован.  
 
 3. Извештаје, податке и обавештења из тачке 2. овог упутства 
пружалац платних услуга и овлашћени мењач достављају Народној 
банци Србије – Сектору за послове с готовином у електронској форми, у 
складу с техничким упутством којим се уређује електронска размена 
података између пружалаца платних услуга, односно овлашћених 
мењача и Народне банке Србије у вези с трезорским пословима, а могу 
их доставити и у писменој форми, у случају прекида рада електронског 
система. 
 
 4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 
2020. године.  
 
 
О. бр. 14 

Г у в е р н е р  

21. новембра 2019. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


