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На основу члана 65. став 1. тачка 3) Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 101/10), и члана 44. 

став 1. Закона о државној управи ( „Службени гласник РС”, бр.101/07) вршилац 

дужности директора Управе за спречавање прања новца доноси 

 

 

ДИРЕКТИВУ 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊЕ ДА СЕ РАДИ 

О ПРАЊУ НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА 

 

 

На званичној веб страници Управе за спречавање прања новца oбјављујe се 

измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за 

ревизоре. 

 

Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за 

извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу 

индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма. 

 

Обвезници су дужни да примењују ову листу индикатора почев од 1. октобра 

2015. године. 

 

1. Одговорно лице странке не познаје добро своје пословање или је видно 

незаинтересовано за пословање. 

2. Овлашћеном ревизору никада није било омогућено да погледа пословни простор 

странке за који је заинтересован (нпр. производни део предузећа), што може 

указивати на сумњу да се ради о фиктивном предузећу. 

3. Сложена организациона структура странке у односу на делатност странке без 

постојања чврстих разлога за такву сложеност. 
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4. Странка врши трансакције авансних плаћања или прима авансне уплате, а 

вероватноћа реализације посла је мала с обзиром на пословну политику странке.   

5. Велике необјашњиве флуктуације у билансу успеха – неусклађеност билансних 

позиција (неоправдано високи приходи у односу на расходе). 

6. Странка у већем обиму и неуобичајено послује са купцима и добављачима чија 

делатност није иста или слична странци која подлеже ревизији финансијских 

извештаја.  

7. Књижења промена у финансијским извештајима вршена су на основу 

неверодостојних докумената што може указати на сумњу да се ради о фиктивним 

трансакцијама.  

8. Странка остварује значајне приливе од оф-шор компанија за које је тешко 

идентификовати власничку и пословну структуру.  

9. Странка плаћа услуга у  неуобичајено високим износима ка компанијама са 

седиштем на оф шор дестинацијама. 

10. Странка сваке године закључује уговор са новим овлашћеним ревизором што 

указује да можда жели да прикрије своје пословне активности.  

11. Овлашћени ревизор има сазнања да су оснивач и руководство странке умешани у 

криминалне радње, као и само привредно друштво које има обавезу ревизије 

финансијских извештаја (јавно доступни извори). 

12. Странка често врши готовинске уплате по основу докапитализације предузећа  

или су евидентиране значајне готовинске уплате по основу позајмица/зајма од 

стране физичких лица. 

13. Странка врши притисак на привредно друштво за ревизију застрашивањем, 

упућивањем претњи да ће променити ревизора, а све са циљем добијања 

немодификованог мишљења. 

14. Странка фактурише услуге за које се не може са сигурношћу потврдити да су и 

извршене, односно фактурише услуге нелогично високог износа. 

15. Странка одступа од очекиваног пословања (на пример набавка робе или услуга 

које никада нису биле предмет пословања странке или набавка робе по вишим 

ценама од тржишних без јасног разлога за такву набавку). 

16. Странка врши необичне или веома сложене трансакције нарочито оне крајем и 

почетком извештајног периода.  

17. Неусаглашени подаци у презентованој документацији странке (фактура се не 

слаже са пријемницом/отпремницом и транспортним документом). 

18. Странка, која је обвезник ревизије, врши честе статусне промене. 

19. Странка се бави непрофитном делатношћу (фондације, задужбине, удружења 

итд.) 

20. Оснивање, без оправданог разлога, великог броја повезаних лица  која изненада 

почињу да међусобно послују без посебно уочених економских разлога. 

21. Значајно већи број трансакција споредне делатности у поређењу са основном 

делатношћу. 

22. Странка протествује на захтев ревизора да покаже на увид документ за 

идентификацију или покушава да докаже свој идентитет на други начин, а не 

предајом прописаних идентификационих докумената. 

23. Инвестирање у већем износу у различите облике нематеријалне имовине (бренд, 

жиг, патент, лиценца). 

24. Расподела нераспоређене добити настале на основу фиктивног пословања. 

25. Странка врши конверзију својих потраживања у учешће у капиталу. 

26. Странка купује полисе за запослене, а број запослених је мањи од броја купљених 

полиса, полисе се купују на лица која нису запослена у фирми. 



27. Странка не послује дуже време, а затим започиње активност у великом обиму. 

28. Број запослених странке није компатибилан са прометом странке. 

 

 

 в.д. директора 

 

Милован Миловановић 


