
„Службени гласник РС, бр. 47/2022 
 

 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 и 34/2022), у тачки 12. 
после речи: „на контролисаном мењачком месту“ додају се речи: „или 
свим мењачким местима“. 
 
  После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 
  „Овлашћени мењач је дужан да одмах по доношењу решења из 
става 1. ове тачке поступи по налогу Народне банке Србије из тог решења 
да без одлагања омогући контролу Народне банке Србије у смислу ове 
одлуке, и то под претњом трајног одузимања овлашћења на свим 
мењачким местима.“. 
 
  Досадашњи ст. 2. и 3, који постају ст. 3. и 4, мењају се и гласе: 
 
  „Овлашћени мењач дужан је и да одмах по пријему решења из 
става 1. ове тачке, то решење истакне на видно место на свим мењачким 
местима, као и да сав ефективни страни новац који се налази на тим 
мењачким местима прода банци, односно банкама с којима има закључен 
уговор, а да динаре добијене том продајом и готовину у динарима уплати 
на свој текући рачун. 
 
  Доказе о извршењу обавеза из ст. 2. и 3. ове тачке овлашћени 
мењач дужан је да писмено достави Народној банци Србије одмах по том 
извршењу.“. 
 
 2. Тачка 13. мења се и гласи: 
 
  „13. Ако овлашћени мењач не изврши најмање једну обавезу из 
тачке 12. ове одлуке, Народна банка Србије доноси решење о одузимању 
овлашћења за обављање мењачких послова за контролисано мењачко 
место или за сва мењачка места. 
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   На обавезе овлашћеног мењача у случају одузимања 
овлашћења из става 1. ове тачке сходно се примењују одредбе тачке 22. 
ст. 2. и 3. ове одлуке.“. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
ИО НБС бр. 50 Председавајућа 
12. априла 2022. 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. 

 


