РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ

МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ
Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима
ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту.
Обављање мењачких послова регулисано је одредбама члана 39. Закона о
девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/2006 и 31/2011), Одлуком о
условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број
93/2011) и Упутством за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких
послова („Службени гласник РС“, број 93/2011). Наведене послове могу обављати
банке, правна лица и предузетници, који имају овлашћење за обављање мењачких
послова Девизног инспектората или овлашћење Народне банке Србије издато до
31.12.2011.године.
Прописима је предвиђено да радници који непосредно обављају мењачке
послове морају имати најмање средњу стручну спрему, а радници и власник/оснивач
(директор) и доказ да нису осуђивани за кривична дела против привреде, имовине,
живота и тела, против јавног редa и мира и правног саобраћаја.
Радници који ће непосредно обављати мењачке послове морају поседовати и
цертификат Девизног инспектората односно цертификат Народне банке Србије издате
до 31.12.2011. године о завршеној обуци за обављање мењачких послова.
Захтев за добијање овлашћења привредни субјект подноси Девизном
инспекторату.
Овлашћени мењач може закључити уговор о обављању мењачких послова са једном
или више банака.
Овлашћени мењач је дужан да испуни и предвиђене техничке услове за обављање
мењачких послова из Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова и Упутства
за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова, односно да
поседује металну касу, бројачку машину, УВ лампу и савремене уређаје за откривање
фалсификата (уређаји са сензорима за маркере и магнетну детекцију који откривају већину
фалсификата САД долара и уређаји који откривају фалсификате евра) и телефонску линију као
и да поседује видео-опрему која омогућава непрекидно видео снимање благајничког места у
току радног времена овлашћеног мењача.
Мењач је обавезан, поред осталог и да на видном месту испред простора у коме
се налази мењачко место стави натпис „МЕЊАЧНИЦА“ на српском и неком од
светских језика, док је овлашћени мењач дужан и да истакне назив мењачнице и назив
оснивача, односно име и презиме власника. Такође, мењач је обавезан да на видном
месту истакне сопствену курсну листу коју утврђује слободно, у складу са курсном
листом за ефективу банке, односно банака с којима има закључен уговор, једном
дневно на почетку свог радног дана и која важи до објављивања наредне курсне листе
тог мењача, те да истакне обавештење о висини провизије која код откупа исправних,
односно новчаница које су у оптицају, не може бити већа од 3%.

Мењач је у обавези и да на рекламној табли – електронској или у другом
облику, истакне обавештење о најмањем износу динара који плаћа при откупу,
односно највећем износу који наплаћује при продаји ефективе за све валуте из своје
курсне листе (по јединици иностране валуте).
Мењач је обавезан да за сваку извршену трансакцију изда одговарајућу потврду.
Мењач при обављању мењачких послова примењује куповни, односно продајни
курс за ефективу и за чекове у распону између куповног и продајног курса из своје
важеће курсне листе за ефективу, при чему куповни курс за чекове не може бити нижи
од куповног курса за ефективу.
Мењач који врши куповину или продају страног новца и чекова који гласе на страну
валуту, од физичких лица откупљује, односно физичким лицима продаје све валуте
прописане Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и
продају на девизном тржишту (“Службени гласник РС” 24/07 до 20/10).
При обављању мењачких послова мењач је дужан да се придржава свих обавеза
прописаних Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова и Упутством
за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова.
Контролу мењачког пословања врши Девизни инспекторат сходно одредбама
члана 46. став 1. Закона о девизном пословању.

