„Службени гласник РС“, бр. 53/2020

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
ОДЛУКУ
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 и 86/2018), у тачки 2. одредба под 16)
речи: „на одређено или неодређено време“ замењују се речима: „на
период до шест месеци, а који се у складу са овом одлуком може
продужити, с тим да укупно трајањe привременог престанка обављања
мењачких послова не може бити дуже од годину дана, и то“.
2. У тачки 3. став 2. одредба под 2) речи: „и важеће адресе мењачких
места“ замењују се речима: „с називима и важећим адресама мењачких
места“.
Одредба под 6) мења се и гласи:
„6) списак радника који ће непосредно обављати мењачке
послове, с подацима о идентификационим бројевима цертификата за
обављање мењачких послова за ове раднике, које је издала Народна
банка Србије, односно други надлежни орган пре 1. јануара 2019. године,
уз копије њихових личних карата;“.
У одредби под 9) тачка са запетом на крају замењује се запетом и
додају се речи: „односно одлуку надлежног органа којом доказује да је
добио дозволу за коришћење земљишта када као пословни простор
користи монтажни објекат;“.
У одредби под 12) после речи: „овлашћеног мењача“ додају се
речи: „и чување видео-снимака за најмање десет последњих радних дана
тог мењачког места“.
3. У тачки 4. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља и
на банкомату, решење из става 4. ове тачке садржи и број банкомата и
адресе на којима се налазе банкомати који припадају мењачком месту из
тог решења.“.

2

Досадашњи ст. 5. до 8. постају ст. 6. до 9.
4. У тачки 5. став 1. после речи: „ове одлуке“ додају се речи: „и
Народна банка Србије може у сваком тренутку захтевати од овлашћеног
мењача да јој достави документацију којом се доказује испуњеност ових
услова“.
После става 3. додају се нови став 4. и став 5, који гласе:
„Уз обавештење о промени података из тачке 3. ст. 2. и 4. ове
одлуке који се региструју код надлежног органа (промена назива и/или
промена седишта), као и o промени пословног простора за обављање
мењачких послова, укључујући промену података о броју и/или
адреси/адресама банкомата, овлашћени мењач дужан је да Народној
банци Србије поднесе и захтев за издавање овлашћења за обављање
мењачких послова са документацијом којом се доказује веродостојност
нових података.
На издавање овлашћења за обављање мењачких послова из
става 4. oве тачке сходно се примењују одредбе тач. 3. и 4. oве одлуке.“.
Досадашњи став 4. постаје став 6.
5. У тачки 8. став 2. одредба под 3) речи: „и важеће адресе“ замењују
се речима: „с називима и важећим адресама“.
6. У тачки 22. став 1. одредба под 13) мења се и гласи:
„13) да поседује видео-снимке за најмање десет последњих
радних дана, с назначеним тачним временом, који су сачињени у току
радног времена сваког мењачког места и у чијем су средишту (фокусу)
физичка лица која врше трансакције;“.
У ставу 3. после тачке на крају додаје се реченица: „Овлашћени
мењач не може на мењачком месту да има истакнуту ознаку или натпис
Народне банке Србије, осим овлашћења Народне банке Србије за то
мењачко место.“.
7. У тачки 40. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Банка је дужна да води евиденцију о закљученим и измењеним,
односно раскинутим уговорима о коришћењу софтвера са овлашћеним
мењачима, као и да једном месечно Народној банци Србије доставља
извод из те евиденције.“.
8. У тачки 41. после става 1. додајe се нови став 2, који гласи:
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„Уз захтев из става 1. ове тачке, овлашћени мењач доставља
документ којим доказује да је обавестио банку о трајном престанку
обављања мењачких послова у складу с тим ставом, као и документе
којима доказује да је испунио обавезе из ст. 3. до 5. ове тачке.“.
Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.
После досадашњег става 4, који постаје став 5, додаје се нови став
6, који гласи:
„На основу захтева и документације из ст. 1. до 5. ове тачке,
Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за
обављање мењачких послова.“.
Досадашњи став 5, који постаје став 7, мења се и гласи:
„Овлашћени мењач који привремено престаје да обавља мењачке
послове на једном, више или свим мењачким местима, односно на
банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима,
дужан је да одмах, а најкасније у року од два раднa дана од дана кад је
привремено престао да обавља мењачке послове о томе обавести
Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор, при чему
је дужан да у обавештењу Народној банци Србије наведе разлоге због
којих је привремено спречен да обавља мењачке послове и период у коме
привремено неће обављати мењачке послове а који може трајати до шест
месеци.“.
После досадашњег става 5, који постаје став 7, додаје се став 8,
који гласи:
„Ако по истеку периода привременог престанка обављања
мењачких послова из става 7. ове тачке и даље постоје разлози због којих
је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове на
једном, више или на свим мењачким местима, односно на
банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима –
овлашћени мењач дужан је да у року од два радна дана од истека рока за
који је доставио обавештење о привременом престанку обављања
мењачких послова из тог става, о продужењу периода привременог
престанка обављања мењачких послова обавести Народну банку Србије,
као и банку с којом има закључен уговор, при чему је дужан да у
обавештењу Народној банци Србије наведе период продужења
привременог престанка обављања мењачких послова и разлоге за то
продужење, с тим што укупно трајање привременог престанка обављања
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мењачких послова не може бити дуже од године дана од дана почетка
привременог престанка обављања мењачких послова.“.
Досадашњи став 6, који постаје став 9, мења се и гласи:
„Овлашћени мењач из става 7. ове тачке дужан је да, истог дана
кад је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или
више мењачких места, сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких
места пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати
на своје рачуне код банке, односно банака. Ако је овлашћени мењач
привремено престао да обавља мењачке послове само на
банкомату/банкоматима који припадају мењачком месту на коме и даље
обавља мењачке послове – дужан је да истог дана сву ефективу и сву
готовину с тог/тих банкомата уплати на исплатно-уплатно благајничко
место с којим је банкомат повезан у погледу снабдевања готовином у
динарима и у ефективном страном новцу. У случају да је привремено
престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, овај
мењач дужан је да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор
и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног
дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим
мењачким местима и да доказ о томе, заједно са обавештењем из става
7. ове тачке, поднесе Народној банци Србије.“.
После досадашњег става 6, који постаје став 9, додају се ст. 10. и
11, који гласе:
„Овлашћени мењач из става 7, односно става 8. ове тачке, дужан
је да истог дана када је наставио да обавља мењачке послове на једном,
више или свим мењачким местима, односно на банкомату/банкоматима
који припадају том/тим мењачким местима на којима је привремено
престао да их обавља, обавести о томе Народну банку Србије, као и банку
с којом има закључен уговор.
Ако овлашћени мењач не настави да обавља мењачке послове
након истека периода привременог престанка из обавештења о
привременом престанку обављања мењачких послова, односно
обавештења о продужењу тог периода или не достави Народној банци
Србије обавештење о продужењу периода привременог престанка
обављања мењачких послова с навођењем разлога за то продужење, на
једном, више или свим мењачким местима – дужан је да Народној банци
Србије поднесе захтев за трајни престанак обављања мењачких послова
на том/тим мењачким местима у складу са овом тачком. У супротном –
Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за
обављање мењачких послова на том/тим мењачким местима у складу са
законом и овом одлуком. Ако овлашћени мењач не настави да обавља
мењачке послове на једном, више или свим банкоматима након истека
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периода привременог престанка из обавештења о привременом
престанку обављања мењачких послова, односно обавештења о
продужењу тог периода или не достави Народној банци Србије
обавештење о продужењу периода привременог престанка обављања
мењачких послова с навођењем разлога за то продужење – дужан је да
поступи у складу с тачком 5. став 4. ове одлуке.“.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 12, речи: „става 4“
замењују се речима: „става 5“.
9. Ако овлашћени мењач привремено престане да обавља мењачке
послове за време трајања ванредног стања проглашеног Одлуком о
проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020),
укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова које
је прописано овом одлуком може се продужити за период трајања
ванредног стања.
Овлашћени мењач из става 1. ове тачке дужан је да обавештење
о привременом престанку обављања мењачких послова, као и
обавештење о продужењу привременог престанка обављања мењачких
послова, достави на начин и у роковима који су прописани овом одлуком.
10. Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке
послове до дана ступања на снагу ове одлуке дужан је да до 1. септембра
2020. године обавести Народну банку Србије о трајању и разлозима
привременог престанка обављања мењачких послова на начин који је
прописан овом одлуком.
Овлашћени мењач који обавља мењачке послове и на банкомату
на дан ступања на снагу ове одлуке, дужан је да до 1. јануара 2021. године
Народној банци Србије достави захтев за издавање овлашћења за
обављање мењачких послова с подацима о броју и адреси банкомата, као
и подацима о мењачком месту/мењачким местима којима банкомат
припада, са документацијом којом се доказују ови подаци.
11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, осим тачке 7. ове одлуке, која
се примењује од 1. септембра 2020. године.
ИО НБС бр. 77
9. априлa 2020. године
Београд

Председавајућа
Извршног одбора Народне банке Србије
Гувернер
Народне банке Србије
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