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Фалсификат новчанице  USD 50 добре израде 

 

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице  USD 50, 

добре израде, чије основне карактеристике наводимо у даљем тексту. 

 

Димензије: по дужини и ширини не одступа од оригинала. 

 

Папир: фалсификати су штампани на двослојном комерцијалном папиру који у 

свом саставу нема црвене и плаве кончиће, који су карактеристични за оригинални 

заштићени папир. Дебљина, звук и еластичност папира приближно одговара 

карактеристикама оригиналних новчаница.  

 

Штампа: фалсификат је штампан у квалитетној, равној штампи, са накнадном 

имитацијом рељефности (дубоке штампе која је карактеристична за оригинал) и то 



отиском  клишеа са наличја фалсификата на гијошима (мрежастој структури), 

номиналним ознакама и централном портрету. 

 

 

Микро текст: Одступа по прецизности израде, што се може уочити 

посматрањем под увећањем од 2-3 пута. Код оригинала, при истом увећању, веома 

јасно се уочавају прецизно одштампане контуре.  

 

 

 

 

 

 

Водени жиг: имитиран је са унутрашње 

стране папира на коме је штампано 

наличје фалсификата. Усмеравањем 

новчанице ка извору светлости види се 

лик „Granta“ у тамнијим, јасно 

израженим, тањим линијама и нејасним 

контурама. Недостају фини прелази из 

светлих у тамније тонове који формирају 

јасан изглед, што је карактеристика 

оригинала. Под ултра љубичастим 

светлом водени жиг се јасно оцртава с 

наличја, док се код оригинала, при истом  

начину провере, не уочава ни са једне 

стране новчанице.  

 
Сигурносна нит: имитирана је унутрашње стране папира на 

коме је штампано наличје фалсификата. При јачем извору 

светлости видљив је микро текст у бледој нијанси сиве боје, 

недовољно прецизних контура. Код оригинала, при јачем 

осветљењу видљива је провидна пластична  трака са 

прецизно одштампаним и јасно видљивим микротекстом 

„USA 50“, тамне боје, у непрекидном низу.  



 

 

 

Оптички променљива боја (OVI): Номинална ознака на лицу новчанице, у доњем 

десном углу, променом положаја новчанице мења боју из златне у зелену, али 

недостаје пун ефекат промене боја, који је карактеристичан за оригинал, где се прелаз 

јасније уочава.  

 

 

 

 

 

Изглед под утицајем ултра–љубичастог светла (UV светло). 

 

 

 

 

 

Изглед под утицаjем инфра црвених зрака (IR зраци). 

 

 С обзиром на то да описани фалсификат има прилично уверљив визуелни изглед, 

због могућности његове појаве у наредном периоду, неопходно је приликом руковања 

новчаницама апоена USD 50,  обратити пажњу на заштитне елементе ове новчанице. 
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Израђено у 40 примерака. 

 


