
„Службени гласник РС“, бр. 111/2022 

 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3) и члана 58а став 3. 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), гувернер Народне банке Србије доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O УПРАВЉАЊУ ТОКОВИМА 

ГОТОВИНЕ 
 
 

 1. У Одлуци о управљању токовима готовине („Службени гласник 
РС“, бр. 60/2012, 64/2013, 115/2013 и 76/2016), у тачки 27. после става 3. 
додаје се став 4, који гласи: 
 
  „Банка обраду кованог новца за оптицај врши у складу с 
минималним стандардима за проверу подобности кованог новца за 
оптицај (Прилог 8а).“.  
 
 2. У тачки 28. став 1. после речи: „које су на листи из тачке 34. ове 
одлуке“ додају се зарез и речи: „искључиво за апоене и издања новчаница 
наведене у овој листи“.  
 
 3. После тачке 33. додаје се тачка 33а, која гласи: 
 
  „33а. На листи из тачке 34. ове одлуке може, без провере рада и 
сачињавања извештаја из тачке 32. став 2. ове одлуке, бити наведена и 
машина истог типа као машина за руковање новчаницама за коју је већ 
сачињен тај извештај и добијено позитивно мишљење (у даљем тексту: 
додатна машина), ако Народна банка Србије – на основу захтева лица из 
тачке 30. став 1. ове одлуке и писмене изјаве произвођача додатне 
машине да додатна машина има исти хардвер, софтвер и остале 
компоненте којима испуњава захтеве из тачке 31. став 1. ове одлуке као 
и тип машине за руковање новчаницама за који је израђен тај извештај – 
утврди да додатна машина испуњава захтеве из тачке 31. став 1. ове 
одлуке. 
 
    Подносилац захтева дужан је да, уз захтев из става 1. ове 
тачке, достави изјаву произвођача из тог става, као и одговарајућу 
документацију којом доказује наводе из те изјаве (нпр. техничку 
документацију која се односи на рад додатне машине), а Народна банка 
Србије може да тражи од произвођача и додатну документацију, ако на 
основу достављене документације није могуће утврдити све чињенице 
које су значајне за одлучивање о испуњености захтева за стављање 
додатне машине на листу из тачке 34. ове одлуке. 
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   Народна банка Србије утврђује испуњеност захтева за 
стављање додатне машине на листу из тачке 34. ове одлуке на основу 
документације из става 2. ове тачке, и то у року од месец дана од дана 
достављања уредне документације из тог става, и о томе обавештава 
подносиоца захтева из става 1. ове тачке.  
 
   Ако утврди да додатна машина не испуњава захтеве из става 
1. ове тачке, Народна банка Србије у обавештењу из става 3. ове тачке 
наводи и да се та машина не може користити за обраду готовог новца или 
за обављање појединих послова обраде. 
 
   На додатне машине сходно се примењују одредбе тач. 34. до 
37. ове одлуке.“. 
 
 4. У тачки 34. став 2. речи: „ознаку хардвера, ознаку софтвера“ 
замењују се речима: „назив машине, ознаку (верзија 
хардвера/софтвера)“.  
 
 5. У тачки 35. став 2. речи: „ознаке хардвера и софтвера“ замењују се 
речима: „назив машине, ознаку (верзија хардвера/софтвера)“. 
 
 6. После Прилога 8 додаје се Прилог 8а, који је одштампан уз ову 
одлуку. 
 
 7. Прилози 9, 10, 11 и 18 замењују се новим прилозима 9, 10, 11 и 18, 
који су одштампани уз ову одлуку. 
 
 8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
О бр. 2 Г у в е р н е р 
6. октобра 2022. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 


