
Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања 
мењачких послова 

1. У Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова („Службени 
гласник РС”, бр. 84/18, 86/18 и 53/20 ‒ у даљем тексту: Одлука), у тачки 12. 
став 2. после речи: „При откупу” додају се запета и речи: „односно продаји”. 

2. У тачки 21. одредба под 4) речи: „највећег процента провизије” замењују 
се речима: највећег процента провизије (који не може бити већи од 1%)”. 

3. Тачка 40. мења се и гласи: 

„40. За обављање мењачких послова овлашћени мењач може да користи 
софтвер Народне банке Србије или софтвер једне од банака с којима има 
закључен уговор, а јавни поштански оператор – сопствени софтвер. 
Софтвери из овог става треба да садрже технолошко-апликативна решења 
која омогућавају обављање мењачких послова на прописан начин, 
укључујући и утврђивање и примену курсева и провизија овлашћеног 
мењача и јавног поштанског оператора који се утврђују на начин прописан 
тач. 10, 11. и 12. ове одлуке. 

Софтвер из става 1. ове тачке који користи овлашћени мењач треба да 
обезбеди и бележење, чување и достављање Народној банци Србије свих 
података на нивоу појединачне трансакције о обављеним мењачким 
пословима овлашћеног мењача који су прописани овом одлуком.  

За обављање мењачких послова банка и јавни поштански оператор користе 
сопствени софтвер, који треба да обезбеди и бележење, чување и стављање 
на увид Народној банци Србије при вршењу контроле мењачког пословања 
свих података на нивоу појединачне трансакције о обављеним мењачким 
пословима банке, односно јавног поштанског оператора који су прописани 
овом одлуком. 

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. 

Банка чији софтвер овлашћени мењачи користе у обављању мењачких 
послова – дужна је да Народној банци Србије достави спецификацију тог 
софтвера, и то најкасније 15 дана пре почетка коришћења тог софтвера од 
стране овлашћених мењача, односно његовог стављања у функцију, као и 
пре сваке измене тог софтвера у односу на његову претходну верзију.”. 

4. Банке су дужне да Народној банци Србије доставе спецификацију 
софтвера из тачке 3. ове одлуке који овлашћени мењачи користе на дан 
ступања на снагу ове одлуке –  најкасније 15. априла 2022. године. 

5. Изузетно од тачке 15. став 1. Одлуке, у периоду од дана ступања на снагу 
ове одлуке до 12. aприла 2022. године, јавни поштански оператор и 
овлашћени мењач могу да продају ефективу банци у року који не може бити 
дужи од 30 дана од дана куповине те ефективе од банке. 



6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе тачке 3. став 1. ове 
одлуке, која ступа на снагу 1. априла 2022. године.  


