Савезна влада је на 53. седници одржаној 30. маја 2002.
године (тачка 4. дневног реда ) донела Одлуку о допунама одлуке о
условима и начину замене страних средстава плаћања за евро, у
следећем тексту:

На основу члана 99. тачка 4. Устава Савезне Републике
Југославије, Савезна влада доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗАМЕНЕ
СТРАНИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА ЗА ЕВРО
1.
У Одлуци о условима и начину замене страних средстава
плаћања за евро ("Службени лист СРЈ", бр. 71/2001), у тачки 2.
додаје се став 2, који гласи:
"За обављање послова замене ефективног страног
новца, у смислу ове одлуке, после истека рока из става 1. ове тачке
– Народна банка Југославије − Завод за обрачун и плаћања
наплаћује провизију (накнаду) у износу 9%, а банке и овлашћени
мењачи из Одлуке о условима обављања мењачких послова и
поступку контроле мењачких послова ("Службени лист СРЈ", бр.
25/2002) − у проценту који сами одреде.".
2.

У тачки 4. додају се ст. 2. и 3, који гласе:

"Провизија из тачке 2. став 2. ове одлуке наплаћује се у
динарима и утврђује применом одговарајућег процента из тог става
на износ динарске противвредности евра обрачунате по продајном
курсу за ефективни страни новац који важи на дан замене.
Износ евра из става 2. ове тачке утврђује се применом
курса Европске централне банке на износ страних средстава
плаћања из тачке 1. ове одлуке.".
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3.

У тачки 5. додаје се став 2, који гласи:

"За замену за евро оштећених новчаница и новчаница
ван оптицаја после истека рока из тачке 2. став 1. ове одлуке –
Народна банка Југославије − Завод за обрачун и плаћања, банке и
овлашћени мењачи из тачке 2. став 2. те одлуке наплаћују провизију
(накнаду) у динарима, у висини коју сами одреде, а на начин из
тачке 4. ст. 2. и 3. ове одлуке."
4.

У тачки 7. додаје се став 2, који гласи:

"Лица из става 1. ове тачке идентификоваће се од дана
почетка примене Закона о спречавању прања новца ("Службени
лист СРЈ", бр. 53/2001), у складу с тим законом.".
5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу СРЈ".
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