
Радионице НБС 

Ранко Станојевић из Одсека за изложбе и едукацију 

Народне Банке одржао је у Економској школи у 

Ужицу две радионице Знамените личности на 

динарским новчаницама и Фалсификати, а његова 

колегиница Вида Томашевић је одржала радионицу 

Мој буџет и ја .  

Радионице су одржане 5 и 6. децембра 2019. године у 

просторијама школе. Учестовали су ученици 

одељења IIIсбо и IIсбо.  

На радионици Знамените личности на динарским 

новчаницама на занимљив начин кроз групе смо 

одиграли квиз и стекли нова знања о битним личностима српске историје као и самој 

историји новца. Оно што би се могло издвојити као занимљива анегдота је следеће: 

Никола Тесла (човек који је измислио струју) се налази на новчаници од 100 динара, 

али се са том новчаницом не може платити месечни рачун за струју. 

На радионици Мој буџет и ја, поново смо били подељени у групе, где смо имали задатак 

да према различитим животним ситуацијама и њиховим буџетима расподелимо новац на 

све трошкове домаћинства, али да притом и уштедимо. Схватили смо да је јако тешко 

руководити буџетом који не покрива ни основна потраживања, али смо и чули доста 

занимљивих идеја како да те тешкоће 

превазиђемо. 

На радионици Фалсификати научили смо како 

да уз помоћ 3 једноставна теста препознамо 

фалсификате : 

(1) Осети – дубока штампа: лик са новчанице, 

леви горњи угао за слабовиде и натпис НБС; 

(2) Погледај – водени знак, заштитна нит, 

прозирни регистар; 

(3) Нагни – кинеграм, отисци варијабилне боје. 

Сазнали смо да имамо бољу заштиту 

фалсификата од Американаца, који су тек 2012. 

увели 4 боје на долар, док је то код нас одавно постојало. Показао нам је коришћење  

лампе помоћу које такође можемо проверити да ли је новчаница фалсификат или 

оригинал. Уколико однесемо новчаницу у мењачницу или банку и утврди се да је  

фалсификат морамо пријавити одакле нам или од кога смо је добили. 

Закључак:  

Кроз радионице смо схватили да пуко знање преточено у дефиниције не значи ништа 

ако се не искористи. 

Милица Гачић IIсбо 


