
Одлука 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. 84/18, 86/18, 53/20 и 32/22 ‒ у даљем тексту: Одлука), у 
тачки 2. одредба под 9) речи: „односно привременог благајничког места, 
односно снабдевања путујућег мењача” замењују се речима: „односно 
снабдевања посебног благајничког места”. 

После одредбе под 10), додаје се одредба под 10а), која гласи: 

„10а) посебно благајничко место је благајничко место на коме се 
привремено и/или повремено обављају мењачки послови у унапред 
одређеном периоду који не може бити дужи од 30 дана, а које се налази ван 
мењачког места коме припада, на простору на коме не постоји потреба за 
редовним обављањем мењачких послова, укључујући и локације на којима 
се одржавају привредне, туристичке и сличне манифестације;”. 

2. У тачки 21. одредба под 3) речи: „при откупу, односно” замењују се 
речима: „при откупу и”. 

У одредби под 4) речи: „(који не може бити већи од 1%)” замењују се 
речима: „(који за јавног поштанског оператора и овлашћеног мењача не 
може бити већи од 1%)”. 

3. У тачки 23. после става 8. додаје се став 9, који гласи: 

„Кад обавља мењачке послове на посебном благајничком месту, мењач о 
извршеном откупу и продаји ефективе издаје потврду на чије издавање, 
предају, чување и садржину се примењују одредбе ст. 1. до 4. и става 6. ове 
тачке. У случају да посебно благајничко место није електронски повезано с 
мењачким местом коме припада – мењач потврду издаје ручно, на начин 
прописан у ставу 5. ове тачке.”. 

4. У тачки 30. ст. 1, 3. и 5. речи: „привремено благајничко место” у 
различитим падежима замењују се речима: „посебно благајничко место” у 
одговарајућим падежима. 

5. Наслов изнад тачке 31. „Путујући мењач” и тач. 31. до 33. мењају се и 
гласе: 

„Посебно благајничко место 

31. Овлашћени мењач може да обавља мењачке послове на посебном 
благајничком месту под условом да је за то добио овлашћење Народне банке 
Србије. 

Овлашћени мењач подноси Народној банци Србије захтев за издавање 
овлашћења за обављање мењачких послова на посебном благајничком месту 
најкасније десет радних дана пре почетка обављања мењачких послова на 
том месту. 



Захтев из става 2. ове тачке нарочито садржи податке о мењачком месту 
коме припадају посебно благајничко место и исплатно-уплатно благајничко 
место с којим је посебно благајничко место повезано, детаљне информације 
у вези с простором посебног благајничког места (општина, град, насеље, 
тачна локација, адреса одржавања манифестације, број хале, штанда или 
пулта, регистарска ознака ако ће се мењачки послови обављати у возилу и 
сл.), укључујући сваки појединачни простор у оквиру посебног благајничког 
места на којем ће се обављати мењачки послови (нпр. ако се мењачки 
послови обављају на више штандова, пунктова и возила у оквиру одређене 
манифестације), период у коме ће мењач обављати мењачке послове на 
посебном благајничком месту, радно време тог места и податак о раднику 
који ће обављати мењачке послове. 

Уз захтев из става 2. ове тачке овлашћени мењач дужан је да приложи 
документацију на основу које Народна банка Србије цени да ли он испуњава 
услове за обављање мењачких послова на посебном благајничком месту, а 
која је прописана тачком 3. став 2. одредбе под 10) до 12) ове одлуке, осим 
у случају да није у могућности да обезбеди техничке услове за поседовање 
и коришћење опреме за обављање мењачких послова која је прописана у 
наведеним одредбама, о чему доставља информацију Народној банци 
Србије, с навођењем оправданих разлога за то. 

32. Када оцени да је овлашћени мењач испунио услове за обављање 
мењачких послова на посебном благајничком месту, Народна банка Србије 
доноси решење о давању овлашћења том мењачу за обављање мењачких 
послова на посебном благајничком месту, на период који не може бити дужи 
од периода трајања манифестације на којој ће обављати мењачке послове, а 
у сваком случају не може бити дужи од 30 дана. 

Ако оцени да овлашћени мењач није испунио услове за обављање мењачких 
послова на посебном благајничком месту – Народна банка Србије доноси 
решење о одбијању захтева за издавање овлашћења за обављање мењачких 
послова на посебном благајничком месту. 

33. Банка и јавни поштански оператор који намеравају да обављају мењачке 
послове на посебном благајничком месту дужни су да Народној банци Србије 
доставе обавештење које ће садржати податке који су прописани у тачки 31. 
ст. 3. и 4. ове одлуке, најкасније пет радних дана пре почетка рада на том 
месту. 

Ако оцени да мењач из става 1. ове тачке није испунио услове за обављање 
мењачких послова на посебном благајничком месту – Народна банка Србије 
га о томе обавештава без одлагања, пре намераваног почетка рада на 
посебном благајничком месту, а може затражити и да тај мењач измени 
и/или допуни обавештење из става 1. ове тачке у складу са одредбама ове 
одлуке.”. 



6. Наслов изнад тачке 34. „Привремено благајничко место” брише се, а тач. 
34. и 35. мењају се и гласе: 

„34. Мењач који обавља мењачке послове на посебном благајничком месту 
дужан је да испуњава све услове прописане за обављање мењачких послова 
из ове одлуке, осим у погледу поседовања и коришћења опреме из тачке 22. 
став 1. одредбе под 9) до 13) ове одлуке за коју из оправданих разлога није 
могуће обезбедити техничке услове, и то под условом да је Народној банци 
Србије доставио информацију о томе у складу с тачком 31. став 4. ове 
одлуке, односно да је то навео у обавештењу из тачке 33. ове одлуке. 

Мењач је дужан да на посебном благајничком месту поседује сву 
документацију која је прописана тач. 21. и 22. ове одлуке, при чему није 
дужан да ту документацију истакне на видно место, осим документације и 
података из тачке 21. одредбе под 1), 2), 3), 4), 6) и 9) и тачке 22. став 1. 
одредбе под 1) и 2) ове одлуке. 

Мењач је дужан да мењачке послове на посебном благајничком месту 
обавља у простору и на начин који у сваком тренутку омогућавају Народној 
банци Србије вршење контроле мењачког пословања, у складу са одлуком 
којом се уређују ближи услови и начин вршења контроле мењачког 
пословања. 

35. Мењач је дужан да обезбеди да је посебно благајничко место повезано 
са исплатно-уплатним благајничким местом у погледу снабдевања готовином 
и ефективом и враћања откупљене ефективе и готовине, при чему и посебно 
благајничко место и исплатно-уплатно благајничко место припадају истом 
мењачком месту, у смислу вођења дневника благајне и извештавања о 
обављеним мењачким пословима. 

На дан кад се са исплатно-уплатног благајничког места с којим је повезано 
посебно благајничко место преузимају, односно уплаћују готовина и 
ефектива с посебног благајничког места – у дневник благајне мењачког 
места коме посебно благајничко место и исплатно-уплатно благајничко 
место припадају уноси се податак о излазу готовине и ефективе из тог 
исплатно-уплатног благајничког места, односно о улазу готовине и ефективе 
у то место. 

Ако из оправданих разлога није могуће да се посебно благајничко место 
електронски повеже с мењачким местом коме припада, на крају сваког 
радног дана ручно се сачињава и потписује дневник благајне о обављеним 
трансакцијама, који се прилаже дневнику благајне мењачког места заједно с 
ручно издатим потврдама, најкасније првог радног дана по истеку сваке 
радне недеље, и то по датумима за све дане у тој недељи.”. 

7. После тачке 35. додаје се нова тачка 35а, која гласи: 

„35а. Мењач је дужан да најкасније наредног радног дана од дана престанка 
обављања мењачких послова на посебном благајничком месту сву ефективу 



и сву готовину с тог места пренесе на мењачко место коме припада и да 
доказ о томе заједно са обавештењем о престанку рада посебног 
благајничког места достави Народној банци Србије.”. 

8. Овлашћени мењач коме је Народна банка Србије издала овлашћење на 
основу одредаба Одлуке, а који намерава да мењачке послове обавља на 
посебном благајничком месту у складу са овом одлуком, дужан је да 
Народној банци Србије поднесе захтев за добијање овлашћења за обављање 
мењачких послова на посебном благајничком месту. 

Даном ступања на снагу ове одлуке мењачки послови се више не могу 
обављати преко путујућих мењача или привременог благајничког места у 
складу са одредбама Одлуке. 

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


