
Некада и данас на тлу Србије



Најстарији примерци из VI-V века п.н.е. 

(кованице античких градова)

Кованице македонских владара (Филипа II и 

Александра Великог), као и сребрни новац 

Келта

 Римско царство, кованице римског новца –

Сирмијум(Сремска Митровица) и 

Виминацијум(Костолац)

Римска монета- денар



Обележје самосталности и државности српске државе у 
средњем веку



Стефан Првовенчани (архивска документа из 

1214. године)

Краљ Радослав(1228-1234)-први српски 

владар који је ковао сопствени новац

Сребрни динар краља Радослава







Губитак самосталности српске државе– у 

употреби велики број монета страних 

држава

У периоду превласти турске државе радило 

неколико кованица турског новца(Ново Брдо, 

Кучајна, Београд)

Турски сребрни новац- пара



 Визија стварања националне валуте – кнез 

Михајло Обреновић

 1868. - израда  првих кованица у бечкој 

ковници од легуре бакра у апонеима од 1,5 и 

10 пара са ликом кнеза Михајла



 1875. – новчана јединица са називом динар 

искована у сребру ликом кнеза Милана у 

апоенима од 50 пара, 1 и 2 динара.

 1879.- искован први златни новац  у 

номиналној вредности од 20 динара



 1882.- кован златни новац од 10 и 20 динара, 

поводом проглашења кнеза Милана за 

краља Србије

 1884.- основана Привилегована народна 

банка Краљевине Србије, емитвована 

новчаница од 100 динара



 Краљевина Србија је била једна од ретких земаља 

која ја је упркос тешким разарањима и губицима 

које је имала у светском рату, уз огромне напоре 

успела да одржи вредност новца и дочека крај рата 

са његовом натпросечном покривеношћу. Србија је 

током рата своје кредитне обавезе исплаћивала је у 

здравој валути, чак и свом ратном 

противнику Немачкој. Покривеност новчаница 

златном подлогом је пред Први светски рат износила 

115 одсто, током рата је била 96 одсто, а при крају 87 

одсто, док је аустроугарска круна била покривена са 

само 12 одсто златном подлогом. Заслуга за то се 

приписује, гувернеру у ратним данима, Ђорђу 

Вајферту.





Званична валута Републике Србије

Ознака:

Шифра : 

(издавање новчаница и 

кованог новца, утврђивање апоена и њихових основних 

обележја, доношење одлуке о пуштању у оптицај и 
повлачењу из оптицаја новца)

Завод за израду  новчаница и кованог новца-































Алжирски динар

Бахреински динар

Ирачки динар

Јордански динар

Кувајтски динар

Либијски динар

Тунижански динар

Македонски денар


