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З А К О Н 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

Члан 1. 

У Закону о девизном пословању („Службени гласник РС,“ бр. 62/06, 31/11 
и 119/12), у члану 41. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„За потребе мењачких послова из члана 39. овог закона, куповни или 
продајни курс не може одступати више од једног процентног поена у односу на 
званични средњи курс из става 1. овог члана.“  

Члан 2. 

У члану 59. став 1. после тачке 80) додаје се тачка 80а) која гласи: 

„80а) ако обрачуна куповни или продајни курс супротно члану 41. став 4. 
овог закона;“ 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6. 
Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и 
обезбеђује између осталог, јединствено тржиште, као и девизни систем. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

У претходном периоду примећена је пракса мењачница и банака да 
куповни и продајни курс страних валута значајно одступа од званичног средњег 
курса Народне банке Србије, а на штету грађана и привреде. Предложеним 
допунама овог закона спречава се злоупотреба куповног и продајног курса у 
наредном периоду. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога закона у члану 41. додаје се став 4. којим се 
ограничава на један процентни поен разликa између куповног или продајног 
курса у односу на званични средњи курс НБС. 

Чланом 2. Предлога закона у члану 59. став 1. додаје се тачка 80а) 
односно уводи се нови прекршај који се односи на злоупотребу приликом 
обављања мењачких послова.  

Чланом 3. Предлога закона прописано је да овај закон ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРOВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 
финансијска средства у буџету Републике Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога да би 
се избегле штетне последице по грађане као и да би се спречила даља 
злоупотреба куповног и продајног курса. 


