
„Службени гласник РС“, бр. 39/2023 

 

 На основу члана 39. став 6. и члана 46. став 1. Закона о девизном 
пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 
139/2014 и 30/2018) и члана 15. став 1. 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 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА 
 
 

 1. У Одлуци о ближим условима и начину вршења контроле мењачког 
пословања („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 34/2022 и 47/2022), у 
тачки 8. став 2. после речи „приступ опреми,“ додају се речи: „видео- 
снимцима с мењачког места за најмање 30 последњих дана у којима је 
овлашћени мењач обављао мењачке послове,“. 
 
 2. У тачки 14. став 5. мења се и гласи:  
 
  „Ако су записником о контроли констатоване незаконитости, 
односно неправилности у обављању мењачких послова које могу 
утицати на пословање банке с којом овлашћени мењач има закључен 
уговор о обављању мењачких послова и на њихов уговорни однос, a 
нарочито ако су у вези са спречавањем прања новца и финансирања 
тероризма, уплатом готовине на рачун код банке, продајом ефективе 
банци и сл. – Народна банка Србије доставља банци обавештење о тим 
незаконитостима, односно неправилностима.“.  
 
  У ставу 6. речи: „записником о контроли“ замењују се речима: 
„обавештењем о утврђеним незаконитостима, односно 
неправилностима“. 
 
 3. У тачки 21. став 1. мења се и гласи: 
 
  „Примерак решења о налозима из тачке 18. ове одлуке којима се 
субјекту контроле налаже да отклони незаконитости, односно 
неправилности у обављању мењачких послова које могу утицати на 
пословање банке с којом има закључен уговор о обављању мењачких 
послова и на њихов уговорни однос, као и примерак решења о 
одузимању овлашћења из тач. 19. и 20. ове одлуке – доставља се 
истовремено и банци, односно банкама с којима субјект контроле има 
закључен уговор.“. 
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 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, осим тачке 1. ове одлуке, која 
ступа на снагу 1. септембра 2023. године. 
 
 
ИО НБС бр. 11 Председавајућа 
11. маја 2023. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  

 
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 
 

 


