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Поштовани,  

У вези са Одлуком о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован 

(„Службени гласник РС“, бр. 111/2017) и многобројним питањима овлашћених мењача 

у вези са њеном применом, сачинили смо следећи текст који садржи одговоре на 

најчешће постављана питања, те молимо овлашћене мењаче да се пре упућивања питања 

НБС упознају са текстом у наставку: 

Обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованица 

евра пре њиховог враћања у оптицај (ситуација када овлашћени мењач или други 

пружалац платних услуга враћа у оптицај новчанице и кованице евра које је 

претходно примио од свог клијента), прописана је Одлуком о поступању са новцем за 

који постоји сумња да је фалсификован (у даљем тексту Одлука), која је донета у 

децембру 2017. године. Одлука је доступна на интернет страници Народне банке Србије 

у делу „Прописи“ – „Послови издавања (емисије) новца и управљања токовима 

готовине“. Обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај евра почела је 

са применом од 1.1.2020. године. 

 Обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованица 

евра пре њиховог враћања у оптицај постављена је алтернативно, дакле, довољно је да 

наведену проверу ручно изврши лице које је прошло одговарајућу обуку за проверу 

аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованица евра код банке или 

да се провера изврши аутоматски, коришћењем сертификованих машина. Сертификацију 

машина за обраду новчаница евра врши Европска централна банка, а за кованице евра 

Европска комисија. Наравно, увек је могуће, али није обавезно, проверу вршити на оба 

поменута начина. 

У случају да сте се определили да проверу аутентичности и подобности за даљи оптицај 

новчаница евра вршите аутоматски, на следећем линку можете наћи Листу типова 

машина за руковање новчаницама које су успешно прошле проверу рада, а коју објављује 

Европска централна банка: 

 https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.en.html 

Напомињемо да машине за проверу аутентичности (БАМ) врше проверу само 

аутентичности евра а не и подобности за даљи оптицај новчаница.  

Машине које проверавају аутентичност новчаница и подобност за даљи оптицај 

новчаница евра морају бити из категорије машина за обраду новчаница (БПМ). БПМ и 

БАМ представљају ознаке за категорију машине у листи Европске централне банке 

(Machine category). 

Аутоматску провера аутентичности и подобности за даљи оптицај кованог новца евра 

овлашћени субјекти морају вршити на машинама које су добиле позитивно мишљење о 

раду и објављене су на листи машина за обраду кованог новца који гласи на евро а коју 

објављује Европска комисија на својој интернет презентацији. На следећем линку 

можете наћи листу машина за обраду кованог новца који гласи на евро: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.en.html
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https://ec.europa.eu/info/files/consolidated-list-all-coin-processing-machines_en 

Машине, које су објављене на листама Европске централне банке и Европске комисије, 

након истека рока од 12 месеци од дана објављивања на овим листама поново се 

проверавају и уколико не добију позитивно мишљење о раду бришу се са поменутих 

листа. 

У случају да запослени врши ручну проверу аутентичности и подобности за даљи 

оптицај обука се похађа код једне од банака са којом овлашћени мењач има закључен 

уговор о обављању мењачких послова, односно код једне од банака код које други 

пружалац платних услуга има рачун. Ова обука није у вези са добијањем овлашћења 

(сертификата) за обављање мењачких послова. Банке су обуку за проверу 

аутентичности и подобности за даљи оптицај евра почеле да врше 1.7.2018. године. 

У случају да банке са којима имате уговор о обављању мењачких послова одбију да 

организују обуку за ручну проверу аутентичности и подобности за даљи оптицај 

новчаница и кованица евра за Ваше запослене, молимо Вас да нам њихов писмени 

одговор доставите на адресу trezor@nbs.rs . 

Банке могу наплаћивати извођење обуке у складу са својом пословном политиком. 

Не постоји обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница 

и кованица евра уколико је тај новац већ претходно проверен, на начин који 

прописује поменута Одлука, од стране овлашћеног субјекта (Народне банке Србије, 

банке или овлашћеног мењача, односно другог пружаоца платне услуге).  

Новчанице евра које су обрађене ручно у оптицај се могу вратити само преко благајне. 

Новчанице евра које су обрађене аутоматски могу се вратити у оптицај преко машина за 

руковање новчаницама које користе клијенти и преко благајне. 

Извештаји и подаци достављају се Народној банци Србије – Сектору за послове с 

готовином у електронској форми, у складу са техничким упутством којим се уређује 

електронска размена података између пружалаца платних услуга, односно овлашћених 

мењача и Народне банке Србије у вези с трезорским пословима. Упутство је доступно на 

интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Послови издавања 

(емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.  

Динамика достављања извештаја прописана је Одлуком. Обавеза за овлашћене субјекте 

у погледу доставе извештаја и података у наредном периоду подразумева да овлашћени 

субјекти: 

1. до 10.02.2020. године доставе попис машина за руковање новчаницама евра, 

машина за обраду кованог новца који гласи на евро и уређаја за исплату 

новчаница (Прилог 18. из Одлуке односно образац NY из техничког упутства);  

https://ec.europa.eu/info/files/consolidated-list-all-coin-processing-machines_en
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2. до 10.02.2020. године доставе попис својих организационих делова у којима се 

врше уплате, исплате и обрада новчаница и кованог новца који гласи на евро 

(Прилог 19. из Одлуке односно образац МY из техничког упутства);   

3. до 10. 08.2020. године доставе полугодишњи извештај о промету новчаница и 

кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 из Одлуке односно образац PY из 

техничког упутства) 

4. до 10. 08.2020. године доставе полугодишњи извештај о обрађеним новчаницама 

и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 из Одлуке односно образац OY из 

техничког упутства). 

Уколико за неки од извештаја не постоје подаци, (нпр. овлашћени субјект не поседује 

машине, не врши обраду или сл.) извештај се свакако доставља али садржи само 

заглавље. Примери како треба да изгледају XML поруке које се упућује НБС дати су у 

техничком упутству и то за оба случаја, ако се доставља само заглавље или се доставља 

XML који садржи и заглавље и податке.  

У случају да наступе промене у подацима датим у извештајима под 1. и 2. они се поново 

достављају и то као нови, целовит попис. 


