
1 

 

НАЦРТ 

 

 

На основу члана 87. Закона о спречавању прања новца и финансирању 
тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/2009 и 72/2009), члана 54. став 6. тачка 9. 

Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006 и 111/2009) и 

члана 17. став 1. тачка 17.  Статута Коморе овлашћених ревизора,  

Скупштина Коморе овлашћених ревизора на једанаестој вандредној седници 

одржаној 24.12.2010. године доноси: 
 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И 

ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА 

ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ 

 

 

I 

 

Циљ Смерница 

 

Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма за овлашћене ревизоре (у даљем тексту: Смернице) које доноси Комора 
овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора) намењене су примени од стране 

овлашћених ревизора (у даљем тексту:обвезника) којe су дефинисане чланом 4. Закона 
став 1 тачка 12.  

 

Смернице се доносе ради отклањања ризика којима је обвезник изложен,  када се 

ради о области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и да би се 

отклониле неправилности у раду обвезника које могу настати због неусклађености 

пословања обвезника са прописима којима се уређује спречавање прања новца и 

финансирање тероризма. 

 

Сврха Смерница је да се утврди минимум поступања код обвезника приликом 

израде процедура за спречавање прања новца и финансирања тероризма. 

 

Овлашћени ревизори своју делатност обављају сходно рачуноводственим 

стандардима и стандардима ревизије.  У складу са својом функцијом и са стандардима 

овлашћени ревизори су дужни и да спроводе мере за спречавање прања новца и 
финансирања тероризма. 

 
Циљ примењивања  Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 

(у даљем тексту: Закон) јесте да се спречи да се за сврху прања новца или финансирања 
тероризма искористе особе из професионалних делатности као саветници, извршиоци 

или посредници. Овлашћени ревизори уз рачуноводствену и саветодавну функцију 
врше и надзорну функцију над финансијским извештавањем. Првенствено делују у 

складу са стандардима рачуноводства и ревизије, а  у  складу са тим дужни су да 

спроводе и мере за спречавање прања новца и финансирање тероризма. 
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1. Дефиниција битних појмова из Смерница у складу са Законом 

 

Прање новца 

 

Прањем новца сматра се: 

1) конверзија или пренос имовине стечене извршењем кривичног дела; 
2) прикривање или нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења, 

кретања, располагања, власништва или права у вези са имовином која је стечена 
извршењем кривичног дела; 

3) стицање, држање или коришћење имовине стечене извршењем кривичног дела. 

 

Финансирање тероризма 

 

Финансирањем тероризма сматра се обезбеђивање или прикупљање имовине или 

покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем 

да може бити коришћена, у целости или делимично: 

1) за извршење терористичког акта; 
2) од стране терориста; 

3) од стране терористичких организација. 

 

Под финансирањем тероризма сматра се и подстрекавање и помагање у 

обезбеђивању и прикупљању имовине, без обзира да ли је тероритички акт извршен и 

да ли је имовина коришћена за извршење терористичког акта.  

 

Трансакција 

 

Трансакција јесте пријем, давање, замена, чување, располагање или друго 

поступање са имовином код обвезника. 

 

Сумњива трансакција 

 

Сумњива трансакција је трансакција за коју обвезник и/или надлежно тело процене 
да, везано с њом или с особом која обавља трансакцију, постоје разлози за сумњу на 

прање новца или финансирање тероризма, односно да трансакција укључује средства 

произашла из незаконитих активности. Из одредби Закона као сумњиве трансакције 

могу се третирати све трансакције које су по својој природи, обиму, сложености, 

вредности или повезаности неуобичајене, односно немају јасно видљив економски или 

правни основ, или су у несразмери са уобичајеним, односно очекиваним пословањем 

странке, као и друге околности које су повезане са статусом или другим 

карактеристикама странке.  

 

Пословни однос 

 

Пословни однос  јесте однос између странке и обвезника заснован на уговору у вези 

са вршењем делатности обвезника, за који се у тренутку успостављања очекује да ће 

трајати.  
 

Стварни власник странке 

 

Стварни власник странке - физичко лице које има у својини или контролише 
странку. 
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Стварни власник привредног друштва, односно другог правног лица јесте: 

физичко лице које је посредно или непосредно ималац 25% или више пословног 

удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у 

управљању правним лицем, односно учествује у капиталу правног лица са 25% 

или више удела, или има доминантан положај у управљању имовином правног 
лица; 

физичко лице које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује 
средства и по том основу има право да битно утиче на доношења одлука органа 

управљања привредним друштвом приликом одличивања о финансирању и 
пословању. 

 
Стварни власник лица страног права, које прима, управља или расподељује 

имовину за одређену намену јесте: 

1) физичко лице које је посредни или непосредни корисник више од 25% имовине 

која је предмет управљања, под условом да су будући кориснци одређени; 

2) физичко лице или група лица у чијем је интересу лице страног права основано 

или послује, под условом да је то лице или група лица одредива; 

3) физичко лице које посредно или непосредно неограничено управља са више од 

25% имовине лица страног права. 

 

II 

 

Обавезе обвезника 

 

1. Обавезе овлашћених ревизора као обвезника по Закону 

 

Обвезник је дужан да Управи достави податке увек када у вези са трансакцијом 
или странком постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању 

тероризма. У случају хитности, такво обавештење може се дати и телефоном, али се 
накнадно мора доставити Управи у писменом облику најкасније следећег радног дана. 

Обавеза обавештавања о трансакцијама односи се и на планирану трансакцију.  
Предузеће за ревизију, овлашћени ревизор и правно или физичко лице које 

пружа рачуноводствене услуге или услуге пореског саветовања дужни су да, у случају 

када странка од њих тражи савет у вези са прањем новца или финансирањем тероризма, 

о томе одмах обавесте Управу, а најкасније у року од три дана од дана када је странка 

тражила савет. 

 

2. Пријава сумњивих трансакција 

 

Обвезник врши пријаву сумњивих трансакција Управи на обрасцу 4 (Извештај о 

трансакцијама осталих обвезника) који је објављен на сајту Управе (www.apml.org.rs) и 

саставни је део Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом 

о спречавању прања новца и финансирања тероризма. 

 

3. Достављање података на захтев Управе за спречавање прања новца 

 

Ако Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) оцени да у 
вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основане сумње да се ради о 

прању новца или финансирању тероризма, може од обвезника у складу са чланом 53. 
Закона да захтева: 
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1) податке из евиденција које обвезник води према члану 81. Закона; 

2) податке о имовини и странкама код обвезника; 

3) податке о промету новца или имовине странке код обвезника; 

4) податке од другим пословним односима странке успостављеним код обвезника; 

5) друге податке и информације потребне за откривање или доказивање прања новца 

или финансирања тероризма. 
 

Управа може од обвезника да захтева податке и информације и за лица која су 
учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима са лицима за које постоји 

основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма. 
Обвезник је дужан да Управи достави, на њен Захтев, сву потребну 

документацију. 
Рок за доставу података Управи је осам дана од дана пријема Захтвеа. 

 

4. Начини доставе података Управи 

 

Податке о трансакцијама обвезници достављају Управи телефоном,  факсом, 

препорученом пошиљком,  доставом преко курира и електронским путем. 

 

5. Службена тајна 

 

Достава података Управи за обвезнике не представља одавање пословне тајне 

клијента.  Подаци, информације и документација које Управа прикупи у складу са овим 

законом представљају службену тајну. 

 

6. Искључење од одговорности обвезника 

 

Обвезници нису одговорна за штету, осим ако се докаже да је штета 
проузрокована намерно или крајњом непажњом, учињену странкама и трећим лицима 

ако, у складу са овим законом:  
1) прибављају и обрађују податке, информације и документацију о странкама;  

2) доставе Управи податке, информације и документацију о својим странкама;  
 

Запослени код обвезника не одговарају дисциплински или кривично за кршење 

обавезе чувања пословне и професионалне тајне ако:  

1)  податке, информације и документацију доставе Управи у складу са овим 

законом;  

2) обрађују податке, информације и документацију у циљу провере странака и 

трансакција за које постоје основана сумња да се ради о прању новца или 

финансирању тероризма.  

 

7. Овлашћено лице 

 

Обвезник је дужан да за вршење појединих радњи и мера за спречавање и 

откривање прања новца и финансирања тероризма, у складу са Законом, именује 

овлашћено лице и његовог заменика, осим у случају када обвезник има мање од четири 
запослена.  

Овлашћено лице и његов заменик, за вршење појединих радњи и мера за 
спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма морају да испуњавају 

услове прописане чланом 40. Закона.  
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Обвезник Управи доставља податке о личном имену и називу радног места 

овлашћеног лица и његовог заменика, као и сваку промену тих података најкасније у 

року од 8 дана од именовања.  

 

Обвезник мора осигурати да овлашћена лице при обављању послова из Закона 

поштује следеће:  
1. даје стручну помоћ запосленима при оперативном спровођењу мера на подручју 

откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма,  
2. саветује управу обвезника при формирању политике управљања ризицима за 

прање новца и финансирање тероризма,  
3. континуирано обавештава управу обвезника са активностима обвезника, 

предузетим у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирања 
тероризма,  

4. учествује са другим обвезницима при формирању јединствене политике 

откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма.  

 

III 

 

Идентификација клијента 

 

1. Утврђивање и провера идентитета странке 

 

Обвезници су дужни да пре успостављања пословног односа са странком 

прикупе од странке потребне податке, како би се утврдио и потврдио идентитет 

странке. 

Идентитет странке је могуће веродостојно утврдити и проверити искључиво из 
важећих, независних и објективних извора, као што су службени идентификациони 

документ, односно друге јавне исправе, које доказују истинитост идентитета странке 
(лични документи, службене исправе, оргинал или оверени документи из регистра, 

прибављање података непосредно од странке, утврђивање и провера идентитета 
заступника, прокуристе, пуномоћника правног лица, утврђивање и провера идентитета 

физичког лица путем квалификованог електронског сертификата, на основу изјаве о 
истинитости прикупљених података и др.).  

 

2. Одбијање пословног односа 

 

У случају када идентитет странке није могуће утврдити или проверити, као на 

пример када није могуће утврдити стварног власника странке или када није могуће 

прибавити информације о сврси и намени пословног односа или трансакције, као и 

друге податке у складу са Законом, обвезник је дужан да одбије успостављање 

пословног односа, односно да одбије учешће у закључивању трансакције, те има 

обавезу да прекине све постојеће пословне односе са том странком.  

 

3. Утврђивање стварног власника странке 

 

Обвезник је дужан да утврди идентитет стварног власника правног лица и лица 
стварног права. 
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IV 

 

ПРОЦЕНА И АНАЛИЗА РИЗИКА 
 

Обвезник је дужан да изради анализу ризика од прања новца и финансирања 

тероризма у складу са Смерницама.  
Анализа ризика треба да садржи процену ризика за сваку групу или врсту 

странке, пословног односа, услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности или 
трансакције.  

 

Ризик од прања новца или финансирања терорзима је ризик да ће странка 

злоупотребити пословни однос, трансакцију или производ за прање новца или 

финансирање тероризма.    

 

Процена и анализа ризика треба да помогне обвезнику да одговори на питања 

као што су: колико обвезник може бити искоришћен као канал или средство за прање 

новца путем услуге коју пружа, или колико је ризичан пословни однос са клијентом са 

којим се закључује уговор. 

Ризичан клијент представља већу вероватноћу да ће и пословни донос бити 

ризичан. 

 

Приступ заснован на процени ризика треба да пође од претпоставке да 

различити пословни односи, различити клијенти, различите делатности коју обављају 

нису једнако подложни злоупотреби када је у питању прање новца или финансирање 

тероризма, од чега треба да зависи и колика ће им се пажња посветити. Анализом 

ризика одређује се праг изложености (процена ризика) одређене странке, пословног 
односа, услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности или трансакције ризику 

за прање новца или финанасирање тероризма.  
На основу процене и анализе ризика, обвезник ће везано за клијенте определити 

да ли носе висок, низак или средњи ризик од  прања новца и финансирања тероризма. 
 

1. Предности процене и анализе ризика 

 

Уз приступ заснован на процени и анализи ризика, расподела ресурса обвезника 

ће бити правилнија и ефективнија. Уз исти ниво анагажовања оставриће се бољи 

резултати, тј. омогућиће обвезнику да рационално троши ресурсе са којима располаже, 

јер ће на овај начин обвезници више времена посветити високо ризичним клинјетима. 

 

2. Када се врши процена и анализа ризика 

 

Обвезник би процену ризика везано за клијенте требао да врши пре 

успостављања пословног односа, у поступку преговора са клијентом, а такође процену 

ризика обвезник спроводи и у току трајања пословног односа са клијентом.  

Процена и анализа рикика требало би да буде саставни део одлуке везано за 

закључивање уговора са клијентом. 

 

3. Категорије ризика 

 
Процена ризика, у смислу ових Смерница, треба да обухвати најмање четири 

основне категорије ризика: географски ризик, ризик странке, ризик трансакције и ризик 
производа.  
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У случају идентфиковања других врста ризика, а зависно од специфичности 

пословања обвезник проценом треба обухватати и те врсте ризика. 

 

Географски ризик: географско деловање  странке 

 

Под географским ризиком подразумева се процена изложености ризику од прања 
новца и финансирања тероризма која зависи од подручја на коме је територија државе 

порекла странке, државе порекла већинског оснивача, односно власника странке или 
лица које на други начин врши контролни утицај над управљањем пословима странке и 

над вођењем ових послова, као и државе порекла лица које са странком обавља 
трансакције.  

Фактори на основу којих се одређује да ли поједина земља или географска локација 
носи виши ризик од прања новца и финансирања тероризма укључују:  

1. државе према којима су Уједињене нације, Савет Европе или друге међународне 

организације примениле санкције, ембарго или сличне мере;  

2. државе које су кредибилне институције (Financial Action Task Force-ФАТФ, Савет 
Европе и др.) означиле као оне које не примењују адекватне мере за спречавање 

прања новца и финансирање тероризма;  

3. државе које су на основу процене надлежних међународних организација (нпр. 

Светска банка, ММФ) означене као оне које не примењују адекватне мере за 

спречавање прања новца и финансирање тероризма;  

4. државе које су на основу процене надлежних међународних организација 

означене као државе са високим степеном организованог криминала због: 
корупције, трговине оружјем, трговине белим робљем или кршења људских права;  

5. државе које су кредибилне институције означиле као оне које подржавају или 
финансирају терористичке активности или организације;  

6. државе које су по процени међународних организација (ФАТФ, Савет Европе и 

др.) сврстане међу некооперативне државе или територије (ради се о државама, 
односно територијима које, по оцени ФАТФ, немају одговарајуће законодавство 

из области спречавања или откривања прања новца или финансирања тероризма, 

надзор државе над финансијским институцијама не постоји или је непримерен, 

оснивање или деловање финансијских институција је могуће без одобрења или 

регистрације код надлежних државних тела, држава подстиче отварање 

анонимних рачуна, односно других анонимних финансијских инструмената, 

мањкав је састав препознавања и обавештавања о сумњивим трансакцијама, 

законодавство не познаје обавезу утврђивања стварног власника, међународна 

сарадња је неефикасна или уопште не постоји).  

 
Министар финансија, на основу овлашћења из Закона, утврђује листу држава 

које примењују међународне стандарде у области спречавања прања новца и 
финансирања тероризма најмање на нивоу стандарда Европске уније (тзв. бела листа), 

као и листу држава које уопште не примењују стандарде у овој области (тзв. црна 
листа). Ове листе обвезници користе ради процене ризика којима их може изложити 

странка која се налази на тим листама.  
 

Процена и оцена ризика зависи и од локације обвезника, односно његових 
организационих јединица, што значи да ће на пример бити различита код обвезника 

лоцираних у области коју посећује много туриста од оних који су лоцирани у руралном 
подручју, где се све странке и лично познају.  

Повећани ризици могући су на местима где је велика концентрација странаца 

или се врше бројне трансакције са странцима.  
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Повећан ризик од прања новца и финансирања тероризма носе и трансакције 

које се врше на оф-шор дестинацијама. 

Повећан ризик носе и подручја у којима постоји висок степен корупције и 

криминала. Странке из региона могу бити мање ризичне од странака ван региона, 

односно из држава са којима наша привредна друштва немају никакве пословне односе.  

 

Ризик странке: врста клијента 

 
Обвезник самостално утврђује приступ ризику странке, на основу 

општеприхваћених принципа и сопствених искустава. На већи ризик могу указати 
активности које обављају следеће странке:  

1. странке које пословну активност или трансакције обављају под неуобичајеним 
околностима, као на пример:  

− знатна и неочекивана географска удаљеност између локације странке и 
организационе јединице обвезника у којој странка успоставља пословни однос 

или врши трансакцију; 

− често и неочекивано успостављање, без економског оправдања, пословних 

односа сличне врсте са више обвезника, као што је отварање рачуна код више 
обвезника, закључивање више уговора о чланству у краћем периоду и сл.;  

− чести трансфери средстава из једног фонда у други;  

− инсистирање на тајности трансакције и сл.  

2. странке код којих је, због структуре, правне форме или сложених и нејасних односа, 
тешко утврдити идентитет њихових стварних власника или лица која њима 

управљају, као што су нпр. оф-шор правна лица с нејасном власничком структуром 
или правна лица која није основала компанија из земље која примењује стандарде у 

области спречавања прања новца и финансирања тероризма, а који су на нивоу 

стандарда прописаних Законом;  

3. странке које обављају делатности за које су карактеристични велики обрти и уплате 
готовине (као што су нпр. превозници робе и путника);  

4. страни трговци оружјем и произвођачи оружја;  

5. нерезиденти, странци;  

6. стране финансијске институције земаља које не примењују стандарде у области 

спречавања прања новца и финансирања тероризма, осим оних које су основале 

групације из земаља са беле листе;  

7. странке које заступају лица којима је то делатност (адвокати, рачуновође или други 

професионални заступници), посебно кад је обвезник у контакту само са 

заступницима;  

8. спортска друштва;  
9. грађевинске фирме;  

10. фирме с несразмерно малим бројем запослених у односу на обим послова које 
обављају, које немају своју инфраструктуру, пословне просторије и др.;  

11. приватни инвестициони фондови;  

12. лица чију је понуду за успостављање пословног односа одбио други обвезник без 

обзира на који се начин сазнало за ту чињеницу, односно лица која имају лошу 

репутацију;  

13. странке чији је извор средстава непознат или нејасан, односно који странка не може 

доказати;  

14. странке за које постоји сумња да не поступају за свој рачун, односно да спроводе 

инструкције трећег лица;  
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15. странке које су радње и мере препознавања и праћења пословања клијената 

повериле трећем лицу;  

16. странке (физичка или правна лица) које се налазе на попису лица против којих су на 

снази мере Уједињених нација или Савета Европе;  

17. странке са пребивалиштем или седиштем у ентитетима који нису субјект 

међународног права, односно нису међународно признати као државе (такви 

ентитети дају могућност фиктивне регистрације правног лица, омогућавају 

издавање фиктивних идентификационих докумената и сл.).  

18. странка која је страни функционер, односно лице које обавља или је обављало јавну 

функцију у страној држави или међународној организацији и то функцију :  

- шефа државе и/или владе и његовог заменика, односно помоћника,  

- изабраног представника законодавног тела,  

- судије Врховног и Уставног суда или другог судског органа на високом нивоу, 

против чије пресуде, осим у изузетним случајевима, није могуће користити редован 
или ванредан правни лек,  

- чланове врховне ревизорске институције и Савета централне банке,  

- амбасадора, отправника послова и високог официра оружаних снага,  
- члана управног и надзорног одбора правног лица које је у већинском власништву 

државе,  

- странка која је члан уже породице страног функционера: брачни или ванбрачни 

друг, родитељи, браћа, сестре, деца и њихови брачни или ванбрачни друг,  

- странка која је ужи сарадник страног функционера, односно свако физичко лице, 

које има заједничку добит из имовине или успостављеног пословног односа, или 

има друге блиске пословне односе са страним функционером,  

19. странка која је страно правно лице, а која не обавља или којој је забрањено 
обављање трговинске, производне или друге делатности у држави у којој је 

регистрирована (ту се ради о правном лицу са седиштем у држави која је позната 
као оф-шор финансијски центар и за коју важе одређена ограничења код 

непосредног обављања регистроване делатности у тој држави);  

20. странка која је фидуцијарно или друго слично друштво страног права са непознатим 

или прикривеним власницима или управом (ту се ради о друштву страног права које 

нуди обављање заступничких послова за трећа лица, тј. друштва, основана 

закљученим уговором између оснивача и управљача, која управља имовином 
оснивача, у корист одређених лица корисника или бенефицијара, или за друге 

одређене намене);  

21. странка која има сложену статусну структуру или сложен ланац власништва 
(сложена власничка структура или сложен ланац власништва који отежава или не 

омогућава утврђивање стварног власника странке, односно лица која посредно 

обезбеђује имовинска средства, на основу којих има могућност надзора, и које може 

усмерити или на други начин значајно утицати на одлуке управе или руководства 

странке при одлучивању о финансирању и пословању);  

22. финансијска организација која за обављање својих делатности не треба, односно 

није обавезна добити лиценцу одговарајућег надзорног тела, односно, сагласно са 

матичним законодавством, није субјект мера на подручју откривања и спречавања 

прања новца и финансирања тероризма;  

23. странка која је непрофитна организација (установа, друштво или друго правно лице, 
односно субјект који не обавља привредну делатност) и испуњава један од следећих 

услова:  
- има седиште у држави која је позната као оф-шор финансијски центар;  

- има седиште у држави која је позната као финансијски, односно порески рај;  
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- има седиште у држави која није потписница Споразума о оснивању ЕУ;  

- међу њеним члановима или оснивачима је физичко или правно лице које је 

резидент било које од држава наведених у претходној тачки.  

24. формирање трустова за које се не може утврдити сврха оснивања или пословања. 

 

Ризик трансакције 

 
Под ризиком трансакције подразумевају се следеће трансакције:  

 
1. трансакције које знатно одступају од стандардног понашања странке;  

2. трансакције које немају економску оправданост (нпр. учестало трговање хартијама 
од вредности када се куповина обавља полагањем готовине на наменске рачуне, а 

убрзо затим продаје испод цене - тзв. трговање хартијама од вредности с 
планираним губитком);  

3. трансакције које се спроводе на начин којим се избегавају стандардни и уобичајени 

методи контроле; 

4. трансакције које обухватају више учесника без јасне економске одређености, више 

међусобно повезаних трансакција које се обављају у краћем периоду или у више 

интервала узастопно у износу који је испод лимита за пријављивање Управи за 

спречавање прања новца;  

5. позајмице правним лицима и посебно, позајмице оснивача из иностранства правном 

лицу у земљи;  

6. трансакције код којих странка очигледно прикрива стварни основ и разлог 

спровођења трансакције;  

7. плаћање за услуге за које на тржишту не постоји одредива вредност или цена;  

8. трансакције код којих странка одбија да достави документацију;  

9. трансакције код којих документација не одговара начину спровођења саме 
трансакције;  

10. трансакције код којих извор средстава није јасан или се не може утврдити њихова 
веза с пословањем странке;  

11. трансакције плаћања услуга партнерима странке који потичу са оф-шор дестинација 
а из документације се јасно види да роба потиче из земаља из окружења;  

12. трансакције које би странка извршила у име и за рачун лица или субјекта против 
којег су на снази мере Уједињених нација или Савета Европе;  

13. пословни односи који би били склопљени у корист лица или субјеката који се 

налазе на попису лица или субјеката против којих су на снази мере ОУН или ЕУ;  

14. пословни односи који укључују сталне или велике уплате новчаних средстава са 

или/и на рачун странке који је отворен у кредитној или финансијској институцији 

земље која није чланица ЕУ или ОЕЦД; 

15. трансакције намењене лицима са пребивалиштем или седиштем у држави која је 

позната као оф-шор финансијски центар (порески рај);  

16. трансакције намењене непрофитним организацијама које имају седиште у: држави, 

познатој као оф-шор финансијски центар, држави познатој као финансијски, 
односно порески рај.  

 
A. Ризик услуга: природа пословног односа 

 

Ризик услуга (производа) односи се на следеће ризичне услуге (или производе):  

 

1. услуге које су нове на тржишту, тј. нису раније нуђене у финансијском сектору и 

морају се посебно пратити ради утврђивања стварног степена ризика; 
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2. пружање одређених специфичних услуга лицима с којима предтходно није 

успостављен пословни однос у смислу Закона, а које носе висок степен ризика;  

3. авансно плаћање услуга код којих није извесно да ће услуга бити извршена; 

4. ангажовање бројних ревизорских предузећа или саветника у предузећима која имају 

бројне придружене ентитете и разне врсте пословања.  

 
Обвезник, осим претходно наведених критеријума, при одређивању степена 

ризичности поједине странке, пословног односа, услуга или трансакције, зависно од 
специфичности пословања обухвата и друге врсте ризика односно друге критеријуме, 

као што су: 
 

1. величина, структура и делатност обвезника, укључујући и обим, структуру и 
сложеност послова које обвезник обавља на тржишту; 

2. статусна и власничка структура странке; 

3. присутност странке, уколико странка није физички присутна при закључењу 

пословног односа или спровођењу трансакције;   

4. извор средстава која су предмет пословног односа или трансакције у случају 

странке која по критеријуму из Закона, спада под политички изложено лице; 

5. намена склапања пословног односа, услуге или извршења трансакције; 

6. познавање услуга и искуство странке, односно знање из подручја пружања услуга 

7. друге информације које показују да странка, пословни однос, услуга или 

трансакција носе ризик од прања новца и финансирања тероризма. 

 

Други потенцијални ризици  

 

На висок ризик за прање новца и финансирање тероризма указују и: 
 

1. трансакције за које се чини да су неконзистентне за клијентово легитимно 
пословање, као што су неуобичајене девијације код рачуна и трансакциони основи 

преноса; 
2. ситуације у којима је тешко потврдити идентитет физичког лица (власника 

предузећа); 
3. неутврђене или непрописно књижене трансакције, неадекватан поступак ревизије; 

4. неуобичајено велик број и износи трансакција у валути, посебно замењивој у 

негоцијабилне инструменте (нпр. чекови, менице, обвезнице) или трансакције 

везане за коришћење директне куповине услуга;  

5. намерно структуиране кеш трансакције испод прага пријављивања (ЕУР 15.000) 

Управи за спречавање прања новца од стране клијента у складу са  Законом о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма, нарочито у пословима 

инвестирања у којима је тешко идентификовати изворе новца (фондове) или се чини 

да нису у складу са клијентовом пословном политиком;  

6. некарактеристичне преурањене продаје инвестиционих средстава (хартија од 

вредности), посебно везане за дозначавање средстава на трећа лица  са којима 

клијент није пословно повезан. 

7. куповина инвестиционих инструмената за високе кеш износе, који се убрзо после 

тога користе као залога за задуживање (добијање кредита);  
8. велике једнократне уплате из иностранства; 
9. нереално висока куповина полисе осигурања чије вредности нису у складу са 

реалним потребама купца полисе или се бар тако чини; 

10. куповина роба и валута по ценама које значајно одступају од тржишних цена; 
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11. ангажовање бројних ревизорских предузећа или саветника у предузећима која имају 

бројне придружене ентитете и разне врсте пословања; 

12. формирање бројних предузећа или труст-ова који немају посебну пословну сврху. 

  

4. Специфична листа ризика 

  

Приликом израде процене и анализе ризика овлашћени ревизори нарочиту 

пажњу треба да посвете и следећим претњама и ризицима који су карактеристични за 
њихово пословање: 

 
� Претње од стране руководства клијента: јављају се када ревизорко предузеће 

доноси оцене или одлуке  (или учествује у доношењу одлука) које би у 
потпуности требало да доноси руководство клијента (нпр. учествује у избору, 

обликовању и увођењу информационих технологија у систем финансијских 

технологија). Током обављања таквог посла, ревизор може постати усклађен са 

погледима и интересима руководства клијента те објективност и независност 

ревизора може бити нарушена.  

� Претње познавања: могућност да ће ревизорско предузеће или појединци 

постати сувише наклоњени интересима клијента.   

� Претње заговарања: ситуације где ревизорско предузеће или појединци могу 

форсирати начин размишљања клијента на начин који угрожава објективност. 

� Претње застрашивања: могућност да ревизорско предузеће или појединац 

унутар ревизорског предузећа буду застрашени путем стварне претње од стране 

клијента тако да не делују објективно (утицајни клијент, агресивни и 

доминантни појединац) 

� Случај претеће замене: страх од губитка клијента и прихода произашлог из 
активности изражавања уверења, може угрозити независност ревизора. 

� Куповање мишљења: односи се на случајеве када предузеће може избећи 
неповољно ревизорски извештај. На пример предузеће може променити 

ревизора ако верује да ће нови ревизор врло вероватно дати позитиван извештај, 
или - бирају се ревизори који су спремни, за повољније надокнаде, дати 

мишљења која нису објективна. 

 

5. Радње и мере познавања и праћења странке 

 

На основу процене и анализе ризика одређује се даље поступање и примена мера 

познавања и праћења странке  Ризичан клијент представља и већу вреоватноћа да ће и 

пословни однос бити ризичан. 

Међународни стандарди и Закон, омогућавају обвезнику да, зависно од степена ризика 

од прања новца и финансирања тероризма, спроводи три врсте радњи и мера познавања 

и праћења странке: опште, поједностављене и појачане.  

 

Ако овим законом није другачије одређено, обвезник је дужан да:  

1. утврди идентитет странке;  

2. провери идентитет странке на основу докумената, података или информација 

прибављених из поузданих и веродостојних извора;  
3. утврди идентитет стварног власника странке и провери његов идентитет у 

случајевима прописаним овим законом;  
4. прибави информације о сврси и намени пословног односа или трансакције и друге 

податке у складу са овим законом;  
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5. редовно прати пословање и проверава усклађеност активности странке са природом 

пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања странке.  

 

Обвезник је дужан да одбије понуду за успостављање пословног односа, као и 

извршење трансакције ако не може да изврши наведене радње и мере, а уколико је 

пословни однос већ успостављен дужан је да га раскине.  
 

6. Када обвезник обавља радње и мере познавања и праћења странке  
 

Обвезник обавља радње и мере познавања и праћења странке:  
 

1. при успостављању пословног односа са странком; 
2. при вршењу трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској 

противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

извршења трансакције (у даљем тексту: у динарској противвредности), без обзира 

на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција; 

3. када у вези са странком или трансакцијом постоји основана сумња да се ради о 

прању новца или финансирању тероризма; 

4. када постоји сумња у истинитост или веродостојност прибављених података о 

странци и стварном власнику. 

 

У зависности од степена ризика обвезници спроводе три врсте радњи и мера 

познавања и праћенја странке: 

 

7. Опште радње и мере познавања и праћења странке 

 
Опште радње и мере познавања и праћења странке обухватају утврђивање и 

потврђивање идентитета клијента и стварног власника, прибављање информација о 
сврси и намени пословног односа или трансакције странке, као и редовно праћење 

њеног пословања. Опште радње и мере морају се применити на све странке, с тим да се 
према процењеном степену ризика, на одређене радње и мере могу применити 

поједностављене, односно појачане радње и мере. 
 

8. Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке 

 

Поједностављене радње и мере познавања и праћења странке предузимају се у 

случајевима који су прописани Законом. 

Међутим, уколико се појави сумња да се ради о прању новца или финансирању 

тероризма у вези са клијентом или трансакцијом на коју су примењену 

поједностављене радње и мере познавања и праћења странке, нпр. уколико је клијент са 

којим је предузеће за ревизију закључило уговор сврстано у нискоризичне, а затим 

одређена пословна промена укаже на постојање елемента прања новца или 

финансирања тероризма, у том случају обавеза овлашћеног ревизора је да на наведеног 

клијента примени појачане радње и мере. 

 

9. Појачане радње и мере познавања и праћења странке  
 

Обвезници морају у случају када су одређена странка, пословни однос, услуга 
или трансакција категорисани као високоризични за прање новца или финансирање 

тероризма, обавити појачане радње и мере познавања и праћења странке.  
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Појачане радње и мере обухватају поред општих додатне радње и мере које 

обвезник предузима у случајевима који су предвиђени Законом и у другим случајевима 

када процени да због природе пословног доноса, начина вршења трансакције, 

власничке структуре странке, односно других околности повезаних са странком или 

трансакцијом, постоји или би могао постојати висок степоен ризика од прања новца 

или финансирања тероризма. 

 

10. Политички изложене личности - страни функционери  
 

Обвезник уређује поступак којим се утврђује да ли је странка или стварни 
власник странке страни функционер, члан уже породице страног функционера или 

ближи сарадник страног функционера, а тај се поступак примењује и на правно лице у 
коме је страни функционер, члан уже породице страног функционера или ближи 

сарадник страног функционера заступник, пуномоћник или прокуриста. 

Појачана анализа странке, осим мера редовне анализе странке подразумева 

спровођење додатних мера и то:  

1. прикупљање података о пореклу средстава и имовине који јесу, или ће бити предмет 

пословног односа, односно трансакције и то из исправа и друге документације, коју 

подноси странка – ако те податке није могуће прибавити на описани начин, 

обвезник ће о њиховом пореклу узети ијаву непосредно од странке; 

2. обавезно добијање писменог одобрења надређеног одговорног лица и то пре 

склапања пословног односа с таквом странком; 

3. посебно пажљиво праћење трансакција и других пословних активности које код 
обвезника спроводи страна политички изложена личност, и то након склапања 

пословног односа.  
 

Податак о томе да ли је конкретно лице страна политички изложена личност, 
обвезник добија из посебне својеручне потписане писане изјаве коју странка испуни 

пре склапања пословног односа или извршења трансакције.  
Писана изјава мора бити састављена на српском и енглеском језику. 

Писана изјава мора укључивати најмање следеће податке:  

 

1. име и презиме, стално пребивалиште, датум и место рођења странке која склапа 

пословни однос или налаже трансакцију, као и број, врсту и назив издаваоца 

важећег личног документа;  

2. изјаву да ли је странка према критеријумима из Закона, функционер - политички 

изложено лице;  

3. детаљне податке о врсти политички изложене личности ради установљавања да ли 

се ради о личности која делује или је у последњој години (или дуже) деловала на 

истакнутој јавној дужности, или о члану породице политички изложене личности, 

или о блиском сараднику политички изложене личности; 

4. податке о времену обављања те функције, ако је странка лице која делује или је 

деловала у задњој години (или дуже) на истакнутој јавној дужности у страној 

држави; 

5. податке о врсти јавне функције коју лице обавља или је у задњих годину дана (или 
дуже) обављало (председник државе, председник владе, амбасадор итд.);  

6. податке о породичном односу, ако је странка члан породице политички изложене 

личности, која делује или је деловала у последњој години (или дуже) на истакнутој 

јавној дужности у страној држави;  
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7. податке о облику и начину пословне сарадње, ако је странка блиски сарадник лица 

које делује или је деловало у последњих годину дана (или дуже) на истакнутој 

јавној функцији у страној држави;  

8. својеручни потпис странке.  

  
У случају сумње у истинитост података добијених изјавом, обвезник може 

податке додатно проверити увидом у јавне и друге, њему доступне податке (обвезник 
сам просуђује у коликој мери и у којем обиму ће као веродостојне и за анализу странке 

релевантне сматрати јавно доступне информације) о политички изложеним лицима. 
Податке о политички изложеним лицима обвезник може проверити и код: надлежних 

државних органа других држава, конзуларних представништава или амбасада страних 

држава у Републици Србији, односно при Министарству спољних послова Републике 

Србије.  

За разлику од склапања пословног односа са странкама које имају пребивалиште 

у иностранству, код склапања пословног односа са странкама које имају пребивалиште 

у Републици Србији, обвезник не треба добити посебну изјаву о томе да ли је странка 

политички изложено лице, већ обвезник, на основу добијених података о странци и 

јавно доступних информација, сам просуђује да ли је странка политички изложена 

личност. 

  

11. Утврђивање и провера идентитета без физичког присуства странке  
 

Обвезник је дужан обавити појачане радње и мере познавања и праћења странке 
у случају када странка или њен законски заступник, при утврђивању или провери 

идентитета код склапања пословног односа, није присутан код обвезника или ако је 
идентитет странке утврдило и проверило треће лице.   

Детаљна анализа странке, осим услова који су прописани Законом, треба да обухвати и 
мере:  

 
1. прибављање докумената, података или информација на основу којих обвезник може 

додатно проверити и потврдити веродостојност идентификационих докумената и 

података, на основу којих је био утврђен и потврђен идентитет странке (копија 

картице: текућег, девизног рачуна и др.);  

2. додатне провере добијених података о странци у јавним и другим доступним 

евиденцијама података; 

3. прибављање одговарајућих референци од стране финансијске институције с којом 

странка има склопљени пословни однос;  

4. додатна провера података и информација о странци, у држави, у којој странка има 

своје пребивалиште или седиште;  

5. успостављање непосредног контакта са странком телефонски, или посетом 

овлашћеног лица обвезника седишту странке.  
 

Код склапања пословног односа без присуства странке, када је идентитет 
странке утврдило и проверило треће лице, обвезник мора користити мере којима 

утврђује да је треће лице којој је обвезник поверио анализу странке са посебном 
пажњом, утврдило и проверило идентитет странке у њеном присуству. 

  
Обвезник је дужан обратити посебну пажњу на сваки ризик од прања новца 

и/или финансирања тероризма који би могао проистећи из нових технологија које 
омогућавају анонимност (нпр. интернет банкарство) и успоставити политике и 

предузети мере за спречавање употребе нових технологија у сврху прања новца и 
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финансирања тероризма. Политике и процедуре обвезника за ризик који прати 

пословни однос или трансакцију са странкама које нису физички присутне, примењују 

се и у пословању са странкама путем нових технологија, уз уважавање одредби члана 

31. Закона.  

 

12. Друге високо ризичне странке  
 

Појачане радње и мере познавања и праћења странке могу се употребити и у 
другим случајевима високо ризичних странака, пословних односа, услуга или 

трансакција, када обвезник процени да би могао постојати висок степен ризика за 
прање новца или финансирање тероризма.  

 

13. Прибављање података и документације од трећег лица  

 

Код успостављања пословног односа обвезник може, под условима утврђеним 

овим законом, поверити вршење радњи и мера из члана 8. ст. 1. трећим лицима, при 

чему мора претходно проверити испуњава ли треће лице којој поверава анализу странке 

све услове из Закона. 

Треће лице дужно је да обвезнику на његов захтев, без одлагања достави копије 

исправа и друге документације на основу којих је извршило радње и мере познавања и 

праћења странке и прибавило тражене податке о странци. Прибављене копије исправа и 

документације обвезник чува у складу са Законом.  

Уколико је треће лице уместо обвезника спровело анализу странке, оно је 

одговорно за испуњавање обавеза из Закона, укључујући обавезу пријављивања 

сумњивих трансакција, као и обавезу чувања података и документације.  

Уколико обвезник посумња у веродостојност извршених радњи и мера 
познавања и праћења странке односно идентификационе документације, или у 

истинитост прибављених података о странци, захтеваће од трећег лица да достави 
писмену изјаву о веродостојности извршене радње или мере познавања и праћења 

странке и истинитости прибављених података о странци.  
Иако је треће лице уместо обвезника спровело прибављање података и 

документације (анализу странке), обвезник и даље сноси одговорност за извршене 
радње и мере познавања и праћења странке  

 

14. Спровођење мера откривања и спречавања прања новца и 

финансирања тероризма у пословним јединицама 
 

Обвезник мора успоставити систем вођења јединствене политике откривања и 

спречавања прања новца и у својим пословним јединицама.  

 

15. Праћење пословних активности странке  

 

Процена ризика врши се не само при успостављању сарадње са странком, него и 

током сарадње, што значи да једна странка може на почетку може бити сврстана у 

високоризичне, а касније, током пословног односа, обвезник може одлучити да на 

странку примени опште и поједноствљене радње и мере као и обрнуто. 
Ово се не односи на случајеве који су на основу Закона свсртани у 

високоризичне и на које се на основу Закона морају примењивати појачане радње и 
мере. 
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Редовно праћење пословних активности странке је кључно за утврђивање 

ефикасности спровођења прописаних мера у оквиру откривања и спречавања прања 

новца и финасирања тероризма. Сврха праћења пословних активности странке је 

утврђивање законитости пословања странке и провера усклађености пословања странке 

с предвиђеном природом и наменом пословног односа, којим је странка склопила код 

обвезника, односно са њеним уобичајеним обимом пословања.  
Праћење пословних активности странке дели се на следеће сегмента пословања 

странке код обвезника:  
- праћење и провера усклађености пословања странке са предвиђеном природом и 

наменом пословног односа;  

- праћење и провера усклађености извора средстава странке са предвиђеним 
извором средстава који је странка навела при успостављању пословног односа 

код обвезника; 

- праћење и провера усклађености пословања странке са њеним уобичајеним 
обимом пословања; 

- праћење и ажурирање прикупљених докумената и података о странци.  

 

V 

 

Индикатори сумњивих трансакција 

 

            1.Листа индикатора 

 

Основну листу индикатора објављује Управа за спречавање прања новца за 
обвезнике из области ревизије на својој интернет презентацији.  

 

2. Обавеза састављања и примена листе индикатора  

 

У складу са Законом, обвезник мора да изради листу индикатора за 

препознавање лица и трансакција за које постоји основана сумња да се ради о прању 

новца или финанисирању тероризма. 

Код израде листе индикатора за препознавање лица и трансакција, узима се у 

обзир сложеност и обим извршења трансакција, неуобичајени начин извршења, 

вредност или повезаност трансакција које немају економски или правно основану 

намену, односно нису усаглашене или су у несразмери са уобичајеним односно 

очекиваним пословањем странке, као и друге околности које су повезане са статусом 

или другим карактеристикама странке.  

 

Обвезник је дужан да приликом утврђивања основане сумње да се ради о прању 

новца или финансирању тероризма, као и других околности у вези са тим, примењује 
листу индикатора.  

 
Обвезник ће на сопственој листи индикатора навести све значајне елементе који 

по његовој сопоственој процени представљају сумњиве трансакције или особе. Листа 
индикатора је подложна променама и обвезник је стално може допуњавати у току 

поступка процене и анализе ризика и у току трајања пословног односа са клијентом. 
Листу индикатора као надзорни орган објављује и Комора овлашћених ревзора. 

 

 

 

 



18 

 

 

VI 

 

Обавеза стручног усавршавања 

 

1.Едукација и стручно оспособљавање  
 

Oбвезник посебну пажњу треба да обрати на ниво обуке запослених. Запослени 
ће кроз систем обуке научити да благовремено препознају ризик од прања новца и 

финансирања тероризма.  
Обвезник мора да осигура редовно стручно образовање, оспособљавање и 

усавршавање свих запослених који обављају послове спречавања и откривања прања 
новца и финансирања тероризма. 

 

2.Програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

запослених 

 

Обвезник је дужан да изради Програм годишњег стручног образовања, 

оспособљавања и усвршавања запослених за спречавање прања новца и откривање 

финансирања тероризма, најкасније до марта за текућу годину. 

 

Програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања 

запослених за спречавање и откривања прања новца и финансирања тероризма треба да 

садржи: обим едукације, циљ образовног програма,  начин спровођења образовног 

програма (предавања, радионице, вежбе итд.),  круг запослених којима је образовни 

програм намењен, трајање образовног програма и др. Програм мора обухватати 
најмање одредбе о обавези анализе странке, процене ризика за прање новца и 

финансирање тероризма, обавезу доставе прописаних података Управи за спречавање 
прања новца, индикаторе за препознавање странака и трансакција за које постоје 

разлози за сумњу да постоје елементи који указују на прање новца или финансирање 
тероризма, захтеве у погледу сигурности и чувања података. 

 
У поступак стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених, 

обвезник је дужан да укључи и све нове запослене.  

 

Редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање у оквиру одређеног 

обвезника може да спроводи овлашћено лице, његов заменик, односно друго стручно 

оспособљено лице, које на предлог овлашћеног лица, одреди управа обвезника.  

 

Највише руководство обвезника мора обезбедити да се процени ризика и 

процесима за њихово решавање приступи стручно, с обзиром на одговорност 

руководства за законитост пословања обвезника утврђену Законом, као и на то да се 

непоступање по Закону квалификује као привредни преступ. 

 

VII 

 

1.Годишњи извештај обвезника 

 
Обвезник је дужан да сачини Годишњи извештај о извршеној унутрашњој 

контроли и предузетим мерама након те контроле, и то најкасније до 15. марта текуће 
године за претходну годину. Подаци које треба да садржи Годишњи извештај 
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дефинисани су чланом 11. став 2. Правилника о методологији за извршавање послова у 

складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.  

Обвезник је дужан да извештај из става 1. овог члана достави Управи и органима 

који врше надзор над применом Закона, на њихов захтев у року од три дана од дана 

подношења тог захтева. 

 

2.Унутрашња контрола  

 
Сходно члану 44. Закона, обвезник мора да успостави редовну, систематичну 

унутрашњу контролу правилности и ефикасности спровођења прописаних мера 
откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма. Намена унутрашње 

контроле је утврђивање и елиминисање недостатака при спровођењу прописаних мера 
откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и побољшавање 

система откривања трансакција или странака за које постоје разлози за сумњу да 

постоје елементи који указују на прање новца или финансирање тероризма.  

 

VIII 

 

Чување података 

 

       1. Рок чувања података код обвезника  
 

Када је у питању чување података, обвезници су дужни да поступају сходно 

члану 77. Закона:  

 

- податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним 
односом са странком и извршеном трансакцијом обвезници су дужни да чувају 

најмање 10 година од дана окончања пословног односа или извршене 
трансакције;  

- податке и документацију о овлашћеном лицу, заменику овлашћеног лица, 
стручном оспособљавању запослених и извршеним унутрашњим контролама, 

обвезници су дужни да чувају најмање пет година од дана престанка дужности 
овлашћеног лица, извршеног стручног оспосбљавања или извршења унутрашње 

контроле.  

 

 

IX 

 

Евиденција података 

 

1.Вођење евиденција  

 

Обвезник води евиденцију података о странкама, као и пословним односима и 

трансакцијама из члана 9. Закона и евиденцију података достављених Управи у складу 

са чланом 37. Закона.  

Садржај евиденције података о странкама, пословним односима и трансакцијама 
прописан је чланом 81. Закона. 
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X 

 

Надзор над радом овлашћених ревизора 

 

У складу са чланом 84. Закона Комора овлашћених ревизора врши надзор над 

применом Закона од стране овлашћених ревизора. 
 

Почетак примене Смерница 

 

Смернице ће се, по добијању сагласности Министарства финансија, објавити на 
интернет презентацији Коморе овлашћених ревизора и ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања на интернет презентацији Коморе. 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                      др Јован Родић  
 


