
 

ПРОЦЕДУРА У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕСТАНКА РАДА НА ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ 

БЛАГАЈНИЧКИХ, ОДНОСНО МЕЊАЧКИХ МЕСТА 

 

 

У случају да овлашћени мењач није члан Центра за мењачке послове, а има закључен Уговор о 

инсталирању, коришћењу и одржавању софтвера за обављање мењачких послова са Народном банком 

Србије, до 12. јануара 2015. године и привремено престаје са радом на једном или више благајничких, 

односно мењачких места, овлашћени мењач је дужан да четири примерка Анекса уговора о инсталирању, 

коришћењу и одржавању софтвера за обављање мењачких послова (који је дат на следећој страници у 

овом документу) испуни, потпише, печатира и пошаље на адресу:  

 

 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  

Дирекција за информационо-комуникационе технологије  

Немањина 17  

11000 Београд 

 

  



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Београд, Краља Петра 12, коју, по овлашћењу гувернера Г. бр. 8100 од 

26. септембра 2017. године, заступа Дејан Ковачевић, генерални директор Дирекције за 

информационo-комуникационе технологије, с једне стране, и  

                                                                                                                                                             ,  

(пун назив овлашћеног мењача, место, адреса и матични број)  

коју/кога заступа                                                                            (у даљем тексту: овлашћени мењач),  

с друге стране,  з а к љ у ч у ј у  

А Н Е К С  

УГОВОРА О ИНСТАЛИРАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ СОФТВЕРА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ 

ПОСЛОВА  

  

  

Члан 1.  

  У Уговору о инсталирању, коришћењу и одржавању софтвера за обављање мењачких послова 

(Г. бр.                        од                              ) (у даљем тексту: Уговор), у члану 5. ст. од 3. до 6. бришу се.  

  

Члан 2.  

  После члана 5. додају се чл. 5а до 5в, који гласе:  

  

„Члан 5а  

 Ако овлашћени мењач намерава да настави са коришћењем софтвера коме истиче рок за 

коришћење, дужан је да пре истека тог рока Народној банци Србије плати накнаду за коришћење и 

одржавање софтвера и откључавање идентификационих картица утврђену одлуком из члана 5. став 1. 

овог уговора.   

 Ако овлашћени мењач не плати благовремено накнаду из става 1. овог члана, Народна банка Србије 

може по истеку рока за коришћење софтвера овлашћеном мењачу блокирати коришћење софтвера 

за који није плаћена накнада, о чему је дужна да га обавести. Народна банка Србије ће поновно 

коришћење блокираног софтвера омогућити откључавањем идентификационе картице најкасније 

наредног радног дана по пријему потврде о плаћању накнаде из става 1. овог члана.   Након плаћања 

накнаде из става 1. овог члана, овлашћени мењач стиче право да софтвер за који је платио накнаду 

користи у трајању од годину дана од дана истека претходног рока за коришћење тог софтвера.  

  

Члан 5б  

 У случају привременог престанка рада на једном или више благајничких, односно мењачких места, 

овлашћени мењач је дужан да истог, а најкасније наредног радног дана о томе писаним путем, 

односно електронском поштом обавести Народну банку Србије – Сектор за 

информационокомуникационе технологије.  

 По пријему обавештења из става 1. овог члана Народна банка Србије блокира коришћење софтвера 

на благајничком, односно мењачком месту на које се обавештење односи.  

 Народна банка Србије ће наредног радног дана од радног дана када јој овлашћени мењач достави 

обавештење да благајничко, односно мењачко место из става 2. овог члана наставља с радом  
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омогућити коришћење софтвера на том благајничком, односно мењачком месту.   

 За време блокаде коришћења софтвера из овог члана долази до застоја у току рока за коришћење тог 

софтвера.   

  

Члан 5в   

У случају трајног престанка рада на једном или више благајничких места, односно на једном или више 

мењачких места, овлашћени мењач је дужан да истог, а најкасније наредног радног дана, обавести 

Народну банку Србије – Сектор за информационо-комуникационе технологије писаним путем, 

односно електронском поштом о томе и изврши повраћај идентификационе картице за та 

благајничка, односно мењачка места.  

 По пријему обавештења из става 1. овог члана Народна банка Србије укида коришћење софтвера на 

благајничком, односно мењачком месту на које се обавештење односи, а овлашћени мењач нема 

право да тражи повраћај било које плаћене накнаде из чл. 5. и 5а овог уговора која се односи на тај 

софтвер.”.  

  

Члан 3.  

  У члану 6. додаје се став 5, који гласи:  

  „У случају раскида уговора или одузимања овлашћења за обављање мењачких послова 

извршене уплате за накнаде из чл. 5. и 5а не враћају се.”.  

  

Члан 4.   

 Уговорне стране су сагласне да остале одредбе Уговора остају непромењене и настављају да важе и 

након почетка примене овог анекса.  

  

Члан 5.  

  Овај анекс производи правно дејство и примењује се од дана његовог потписивања.  

  

Члан 6.  

 Овај анекс је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих Народна банка Србије задржава три 

(3), а овлашћени мењач један (1).  

   

    ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ                                                           ЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА  

  

    
  

  

Г.бр.                          од  
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