
Република Србија

   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за спречавање

прања новца

Датум: Упитник попунио:

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ:

1 Назив предузећа за ревизију

2 Адреса

3
Укупан број запослених у предузећу на дан 31.12.2011. 

године

II   АКТИВНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ:

1
Навести име и презиме,  назив радног места овлашћеног 

лица
1
 и његовог заменика, контакт телефон, као и адресу ?

2

Навести назив и датум усвајања процедура које је  

предузеће за ревизију донело из области спречавања 

прања новца?

3

Да ли су процедуре из области спречавања прања новца 

усаглашене са изменама Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма?

4

Да ли је предузеће за ревизију израдило анализу ризика од 

прања новца и финансирања тероризма у складу са 

Смерницама које је донела Управа за спречавање прања 

новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: 

Смернице)?

5

Да ли је предузеће за ревизију  извршило класификацију 

странака према степену изложености ризику од прања 

новца и финансирања тероризма?

5.1

•Навести категорије странака по степену ризичности        

и њихово процентулано учешће у укупном броју 

странака 

6

Да ли је предузеће за ревизију својим интерним актима 

предвидело учесталост праћења странака сходно нивоу 

ризика у који је странка сврстана?

6.1
•Уколико јесте, навести период праћења странака у 

зависности од нивоа ризика

7

Да ли је предузеће за ревизију својим интерним актима 

предвидело учесталост праћења пословних односа које 

врше странке које су сврстане у категорију странака са 

највишим ризиком?

8

Да ли предузеће за ревизију прекида пословни однос са   

странком услед немогућности спровођења радњи и мера 

познавања и праћења странке?

8.1 • У колико случајева је прекинут пословни однос?

9
Да ли је предузеће за ревизијуповерила вршење појединих 

радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу?

9.1 • Уколико јесте, ком лицу?

9.2
• Број странака код којих је прибављање података и 

документације извршило треће лице.

III   ПОДАЦИ О СТРАНКАМА:

УПИТНИК
о активностима предузећа за ревизију у области спречавања прања новца

и финансирања тероризма



1
Укупан број странака са којима ревизорско предузеће има 

успостављен пословни однос
2
 на дан 31.12.2011. године

2

Уколико је број странака на дан 31.12.2011. године 

значајно већи или мањи у односу на број странака на дан 

30.06.2011. године, навести разлоге који су довели до 

промене броја странака

3
Број странака ниског степена ризика на дан 

31.12.2011.године

4
Број странака високог степена ризика на дан 

31.12.2011.године

5

У којим случајевима је ревизорско предузеће применило 

поједностављене радње и мере познавања и праћења 

странке?

6
Број странака на које се примењују поједностављене 

радње и мере праћења странке на дан 31.12.2011.године

7
Број странака на које се примењују опште радње и мере 

праћења странке на дан 31.12.2011.године

8
Број странака на које се примењују појачане радње и мере 

праћења странке на дан 31.12.2011.године

9

Број странака које нису биле физички присутне приликом 

утврђивања и провере идентитета при успостављању 

пословног односа на дан 31.12.2011.године?

10

На који начин је предузеће за ревизију дефинисало 

поступак по коме утврђује да ли је странка или стварни 

власник странке страни функционер?

10.1

•Број странака које су страни функционери или чији је 

стварни власник страни функционер на дан 

31.12.2011.године

11

Број странака које са ревизорским предузећем имају 

успостављен пословни однос за које су  достављени 

подаци у последње три године

IV   ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА УПРАВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

1 Број пријављених сумњивих трансакција или лица

1.1

• Разлози за сумњу који одговарају идикаторима са 

Листе индикатора за препознавање сумњивих 

трансакција за предузећа за ревизију обајвљене на сајту 

Управе и њихова учесталост

Напомена:  Уколико је за пријављивање неке трансакције или лица  

постојало више разлога за пријаву навести све те разлоге.

1.2 • Навести остале разлоге за сумњу и њихову учесталост.

2
Број интерних извештаја које су запослени у ревизорском 

предузећу доставили овлашћеном лицу

2.2

• Број интерних извештаја које су запослени у 

ревизорском предузећу доставили овлашћеном лицу, а 

по којима подаци нису достављени Управи?

VI   ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

РЕВИЗИЈУ:

1

Колико запослених у предузећу за ревизију непосредно 

обавља послове у вези са пословним односом са 

странком?

2

Да ли је предузеће за ревизију израдило програм 

годишњег стручног образовања, оспособљавања и 

усавршавања запослених који обављају послове 

спречавања и откривања прања новца и финансирања 

тероризма?

2.1

• Да ли је овај програм прилагођен потребама 

запослених у складу са њиховом позицијом у предузећу 

за ревизију?

3
• Колико често предузеће за ревизију организује 

непосредну обуку за запослене?



3.1 • Ко врши непосредну обуку запослених?

4

Да ли су сви запослени у предузећу за ревизију који 

непосредно обављају послове у вези са клијентима  до 

сада прошли обуку?

5
Да ли предузеће за ревизију  врши проверу знања 

запослених који су прошли обуку?

5.1 • Колико често?

6 Да ли се чувају резултати провере знања запослених?

6.1 • У ком облику и колико дуго?

7
Да ли су запослени упознати са последицама 

непримењивања закона, процедура и налазима контроле?

Одговорна лица:

(Печат предузећа и потпис одговорних лица)

Контакт особе за питања у вези са упитником:

   1 Лица одговорна за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма ( у складу са овим законом и прописима донетим на 

основу њега (члан 39. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ( “Службени гласник Републике Србије” број 20/2009, 72/09 и 91/10).

   2 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. (члан 3. став 1. под 14) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ( “Службени гласник Републике Србије” број 20/2009, 72/09 и 91/10).


























































































































