
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА 
 

Члан 1. 
У Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени 

гласник РС”, бр. 20/09 и 72/09) у члану 3. тач. 7) и 9) бришу се. 
У тачки 13) алинеја 1. и 3. речи: „више од 25%” замењују се речима: „25% или 

више”.  
У тачки 26) после речи: „са страним функционером” додају се речи: „(у даљем 

тексту: страни функционер)”. 
Тачка 27) брише се. 
Додају се тач. 28) до 34), које гласе:  
„28) Највише руководство јесте: 
- у случају да је обвезник организован у форми отвореног акционарског друштва 

- извршни одбор; 
- у случају да је обвезник организован у форми затвореног акционарског 

друштва - управни одбор; 
- у случају да је обвезник организован у форми друштва са ограниченом 

одговорношћу - директор или управни одбор; 
- у случају да је обвезник организован у форми командитног или ортачког 

друштва - лице одређено оснивачким актом. 
29) Електронски трансфер јесте трансакција коју врши лице које пружа услуге 

плаћања и наплате, у име налогодавца електронског трансфера, која се врши 
електронским путем, а у циљу да средства буду доступна кориснику тог електронског 
трансфера код другог лица које пружа услуге плаћања и наплате, без обзира на то да ли 
су налогодавац и корисник исто лице. 

30) Лице које пружа услуге плаћања и наплате јесте лице које врши услуге 
платног промета, као и лице које врши услуге преноса новца. 

31) Налогодавац електронског трансфера јесте лице које има отворен рачун код 
лица које врши услуге платног промета и даје налог за пренос средстава са тог рачуна, 
или лице које даје налог за пренос средстава код лица које врши услуге преноса новца.  

32) Корисник електронског трансфера јесте лице коме су  трансферисана 
средства упућена.  

33) Посредник у ланцу плаћања јесте лице које пружа услуге плаћања и наплате 
а није ангажован од стране налогодавца, нити корисника електронског трансфера, а 
учествује у вршењу електронског трансфера. 

34) Јединствена идентификациона ознака је комбинација слова, бројева и 
знакова коју је одредило лице које пружа услуге плаћања и наплате у складу са 
протоколима система плаћања и наплате или система порука који се користе за пренос 
средстава.” 

 
 

Члан 2. 
У члану 7. став 3. после речи: „финансирање тероризма,” додају се речи: „те на 

основу тога врши поједностављене мере познавања и праћења странке,”. 
 

Члан 3. 
У члану 8. додаје се став 3, који гласи:  



„(3) У случајевима из става 2. овог члана обвезник је дужан да сачини службену 
белешку у писменој форми, као и да размотри да ли постоје основи сумње да се ради о 
прању новца или финансирања тероризма. Службену белешку  обвезник чува у складу 
са законом.” 

 
Члан 4. 

После члана 12. додају се чл. 12а и 12б и наслов изнад члана и члан 12в, који 
гласе: 

„ Члан 12а 
 (1) Лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да прикупи тачне и 
потпуне податке о налогодавцу и да их укључи у образац или поруку која прати 
електронски трансфер средстава послатих или примљених, без обзира на валуту. Ти 
подаци морају пратити електронски трансфер током целог пута кроз ланац плаћања, без 
обзира на то да ли посредници у ланцу плаћања постоје и без обзира на њихов број. 
 (2) Подаци из става 1. овог члана су: 

- име и презиме налогодавца електронског трансфера,  
- адреса налогодавца електронског трансфера,  
- број рачуна налогодавца  електронског трансфера или јединствену 

идентификациону ознаку. 
 (3) Уколико је немогуће прикупити податке о адреси налогодавца електронског 
трансфера, лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да, уместо податка о 
адреси, прикупи неке од следећих података: 

- јединствену идентификациону ознаку,   
- место и датум рођења налогодавца електронског трансфера, 
- национални идентификациони број налогодавца електронског трансфера. 

 
Члан 12б 

 (1) Лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да утврди и провери 
идентитет налогодавца електронског трансфера пре вршења тог трансфера, и то на 
начин прописан у чл. 13. до 18. овог закона. 
 (2) Ако се електронски трансфер врши без отварања рачуна, обавезе из става 1. 
овог члана врше се само ако тај трансфер износи 1.000 евра или више у динарској 
противвредности.  
 (3) Лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да изврши обавезе из 
члана 12а став 1. овог закона увек када постоје основи сумње да се ради о прању новца 
или финансирању тероризма, без обзира на износ електронског трансфера.   
 (4) Ако електронски трансфер не садржи тачне и потпуне податке о налогодавцу 
електронског трансфера, лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да у року 
од три дана од дана пријема трансфера прибави податке који недостају или да одбије 
извршење тог трансфера. 
 (5) Лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да размотри прекид 
пословне сарадње са другим лицем које пружа услуге плаћања и наплате које учестало 
не испуњава обавезе из члана 12а став 1. овог закона, с тим што га пре прекида 
пословног односа о томе мора упозорити. Лице које пружа услуге плаћања и наплате 
дужно је да о прекиду сарадње обавести Управу. 
 (6) Лице које пружа услуге плаћања и наплате дужно је да размотри да ли 
недостатак тачних и потпуних података о налогодавцу електронског трасфера 
представља основ сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма и о 
томе сачини службену белешку коју чува у складу са законом. 



 (7) Одредбе члана 12а и овог члана примењују се без обзира на то да ли се ради о 
електронском трансферу који се врши у земљи или са иностранством. 
 
Изузеци од обавезе прикупљања података о налогодавцу електронског трансфера 

 
Члан 12в 

(1) Лице које пружа услуге плаћања и наплате није дужно да прикупи податке о 
налогодавцу електронског трансфера у следећем случајевима: 

1) када се електронски трансфер врши са рачуна отвореног код  лица које пружа 
услуге плаћања и наплате и ако су мере познавања и праћења странке већ извршене у 
складу са овим законом;  

2) приликом коришћења кредитних и дебитних картица, под условом: 
- да налогодавац електронског трансфера има уговор са лицем које пружа услуге 

плаћања и наплате на основу којег може извршити плаћање робе и услуга; 
- да преноси новчаних средстава буду спроведени уз јединствену 

идентификациону ознаку на основу које се може утврдити идентитет налогодавца 
електронског трансфера; 
 3) приликом плаћања пореза, новчаних казни и других јавних давања; 
 4) када су и налогодавац и корисник електронског трансфера лица која пружају 
услуге плаћања и наплате и делују у своје име и за свој рачун; 

5) када налогодавац електронског трансфера подиже новац са свог рачуна.” 
 

Члан 5. 
 У члану 13. став 1. речи: „тачка 3.” замењују се речима: „тач. 3. и 4.”. 
 У ставу 4. после речи: „пуномоћник” додају се речи: „или законски заступник”, а 
после речи: „идентитет пуномоћника” додају се речи: „и законског заступника”. 
 

Члан 6. 
У члану 29. став 2. на свим местима и став 4. тачка 2) речи: „одговорног лица” 

замењују се речима: „највишег руководства”. 
Додају се ст. 5. и 6, који гласе: 
„(5) Обвезник је дужан да, у уговору на основу којег се успоставља лоро 

коресподентски однос, посебно утврди и документује обавезе сваке уговорне стране у 
вези са спречавањем и откривањем прања новца и финансирања тероризма. Тај уговор 
обвезник је дужан да чува у складу са законом.  

(6) Обвезник не може успоставити лоро коресподентски однос са страном 
банком или другом сличном институцијом на основу ког та институција може 
користити рачун код обвезника тако што ће својим странкама омогућити директно 
коришћење овог рачуна.” 

 
Члан 7. 

После члана 29. додају се наслови изнад чланова и чл. 29а и 29б, који гласе: 
„Нова технолошка достигнућа 

Члан 29а 
 (1) Обвезник је дужан да обрати нарочиту пажњу на ризик од прања новца или 
финансирања тероризма који произилази из примене нових технолошких достигнућа 
која омогућавају анонимност странке (нпр. електронско банкарство, употреба 
банкомата, телефонско банкарство и др.). 



 (2) Обвезник је дужан да успостави процедуре и предузме додатне мере којим се 
отклањају ризици и спречава злоупотреба нових технолошких достигнућа у сврху 
прања новца или финансирања тероризма. 
 

Неуобичајене трансакције 
Члан 29б 

 (1) Обвезник је дужан да обрати нарочиту пажњу на трансакције које 
карактеришу  сложеност и неуобичајено високи износ, 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. 
 (2) Обвезник је дужан да утврди основ и сврху трансакција из става 1. овог члана 
и о томе сачини службену белешку у писменој форми. Службену белешку обвезник 
чува у складу са законом.” 

  
Члан 8. 

У члану 30. став 2. тачка 2) и став 3. речи: „одговорног лица” замењују се 
речима: „највишег руководства”. 

 
Члан 9. 

У члану 32. додаје се став 3, који гласи: 
„(3) Осим у случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, обвезник може да изврши 

поједностављене радње и мере познавања и праћења странке и у случајевима када, у 
складу са одредбама члана 7. овог закона, процени да због природе пословног односа, 
облика и начина вршења трансакције, пословног профила странке, односно других 
околности повезаних са странком постоји незнатан или низак степен ризика за прање 
новца или финансирање тероризма.” 
 

 
 

Члан 10. 
У члану 36. став 1. речи: „који прелази 15.000 евра” замењују се речима: „од 

15.000 евра или више”. 
У ставу 2. речи: „које укупно прелазе износ од 15.000 евра” замењују се речима: 

„у укупном износу од 15.000 евра или више”. 
 

Члан 11. 
У члану 39. став 2. брише се. 
 

Члан 12. 
 У члану 40. став 1. у тачки 4) тачка на крају текста замењује се тачком и запетом 
и  додаје се тачка 5), која гласи: 
 „5) да има лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.”  
 Додаје се став 3, који гласи:  

„(3) Управа проверава испуњеност услова из става 1. тач. 1) до 4) овог члана, и 
издаје лиценцу овлашћеном лицу и заменику овлашћеног лица. Лиценца се издаје на 
основу резултата стручног испита. Садржај и начин полагања стручног испита утврђује 
министар, на предлог директора Управе.” 
 



Члан 13. 
Назив одељка 2.5.3. мења се и гласи: „Унутрашња контрола и интегритет 

запослених”. 
После члана 44. додају се наслов изнад члана и члан 44а, који гласе: 

„Интегритет запослених 
Члан 44а 

 (1) Обвезник је дужан да утврди поступак којим се при заснивању радног односа 
на радном месту на коме се примењују одредбе овог закона и прописа донетих на 
основу овог закона, кандидат за то радно место проверава да ли је осуђиван за кривична 
дела којима се прибавља противправна имовинска корист или кривична дела повезана 
са тероризмом.  
 (2) У поступку из става 1. овог члана проверавају се и други критеријуми којима 
се утврђује да кандидат за радно место из става 1. овог члана, задовољава високе 
стручне и моралне квалитете.” 

 
Члан 14. 

У члану 52. став 2. мења се и гласи: 
Управа обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, 

анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију 
коју прибавља у складу са овим законом и врши друге послове који се односе на 
спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом. 
  

Члан 15. 
У члану 66. додаје се став 2, који гласи:  
„(2) Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи статистичке податке, 

податке о појавним облицима прања новца или финансирања тероризма, трендове у 
прању новца или финансирању тероризма, као и податке о активностима Управе.” 

 
                                                    Члан 16. 
У члану 69. став 3. брише се. 

 
Члан 17. 

У члану 73. став 1. тачка 1) речи: „Управи достављени” замењују се речима: 
„достављени или су у поступку достављања Управи”. 

 
Члан 18. 

 У члану 74. став 1. речи: „представљају службену тајну” замењују се речима: 
„биће означени одговарајућим степеном тајности”. 
 У ставу 2. речи: „службене тајне, у складу са овим законом” замењују се речима: 
„тајности података”. 

Став 3. брише се.  
У ставу 4. после речи: „Управи,” додају се речи: „кореспондентској банци у 

складу са чланом 29. овог закона и трећем лицу у складу са чл. 23. до 26. овог закона,”. 
 

Члан 19. 
У члану 75. став 2. речи: „Запослени код обвезника или адвоката” замењују се 

речима: „Обвезник, адвокат и њихови запослени”. 
 
 Члан 20. 



Члан 81. став 1. тачка 14) речи: „стварног власника правног лица или лица 
страног права” замењују се речима: „стварног власника странке”. 

 
Члан 21. 

Члан 83. мења се и гласи: 
„(1) Управа врши надзор над применом овог закона од стране обвезника и 

адвоката и то прикупљањем, обрадом и анализом података, информација и 
документације који се Управи достављају у складу са овим законом. 

(2) Управа врши надзор над применом овог закона код обвезника из члана 4. 
став 1. тачка  7) и члана 4. став 2. тач. 5) и 7) овог закона када се ради о пословима 
платног промета у земљи, као и члана 4. став 1. тач. 11) и 12) и члана 4. став 2. тач. 2) 
до 4) и тачка 6) овог закона. 

 (3) Приликом вршења надзора запослени у Управи се легитимише службеном 
легитимацијом и значком. 

 (4) Обвезник и адвокат дужни су да Управи доставе податке, информације и 
документацију који су неопходни за вршење надзора одмах, а најкасније у року од 15 
дана од дана достављања захтева. 

(5) Управа може од државних органа и ималаца јавних овлашћења тражити све 
податке, информације и документацију, који су неопходни за вршење надзора у складу 
са овим законом.” 

 
Члан 22. 

У члану 84. ст. 4, 7. и 9. бришу се. 
Став 11. мења се и гласи: 
„(11) Девизни инспекторат врши надзор над применом овог закона од стране 

обвезника из члана 4. став 1. тач. 2) и 7) и члана 4. став 2. тач. 5) и 7) овог закона, у 
пословима међународног платног промета.” 

 
Члан 23. 

У члану 88. став 1. после тачке 5) додају се тач. 5а, 5б, 5в и 5г, које гласе: 
„5а) не прикупи тачне и потпуне податке о налогодавцу електронског трансфера 

или не укључи их у образац или поруку која прати електронски трансфер средстава 
послатих или примљених, без обзира на валуту (члан 12а став 1); 

5б) не утврди и не провери идентитет налогодавца електронског трансфера пре 
вршења тог трансфера, и то на начин прописан у чл. 13. до 18. овог закона (члан 12б 
став 1); 

5в) не изврши обавезе из члана 12а став 1. овог закона увек када постоје основи 
сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, без обзира на износ 
електронског трансфера (члан 12б став 3); 

5г) не прибави податке који недостају или не одбије извршење електронског 
трансфера, ако електронски трансфер не садржи тачне и потпуне податке о налогодавцу 
елелктронског трансфера, односне те податке не прибави у прописаном року (члан 12б 
став 4);” 

После тачке 19)  додаје се тачка 19а, која гласи: 
„19а) не изврши појачане радње и мере познавања и праћења странке из чл. 29. 

до 31. овог закона у случајевима када, у складу са одредбама члана 7. овог закона, 
процени да због природе пословног односа, облика и начина вршења трансакције, 
пословног профила странке, односно других околности повезаних са странком постоји 
или би могао постојати висок степен ризика за прање новца или финансирање 
тероризма (члан 28. став 2);”. 



После тачке 20) додају се тач. 20а, 20б, 20в и 20г, које гласе:  
„20а) у уговору на основу којег се успоставља коресподентски однос, посебно не 

утврди и документује обавезе сваке уговорне стране у вези са спречавањем и 
откривањем прања новца и финансирања тероризма и ако тај уговор не чува у складу са 
законом (члан 29. став 5); 

20б) успостави лоро коресподентски однос са страном банком или другом 
сличном институцијом на основу којег та страна институција може користити рачун 
код обвезника за директно пословање са својим странкама (члан 29. став 6); 

20в) не уведе процедуре и не предузме додатне мере којим се отклањају ризици 
и спречава злоупотреба нових технолошких достигнућа у сврху прања новца или 
финансирања тероризма или те процедуре не примењује (члан 29а став 2); 

20г) не утврди основ и сврху трансакција из члана 29б став 1. и о томе не сачини 
службену белешку у писменој форми или ту службену белешку не чува у складу са 
законом (члан 29б став 2);”. 

После тачке 30) додаје се тачка 30а, која гласи:  
„30а) не обезбеди да послове овлашћеног лица и заменика овлашћеног лица из 

члана 39. овог закона обавља лице које испуњава услове прописане чланом 40. овог 
закона (члан 40);”. 

После тачке 32) додаје се тачка 32а, која гласи: 
„32а) не утврди поступак којим се при заснивању радног односа на радном 

месту на коме се примењују одредбе овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона, кандидат за то радно место проверава да ли је осуђиван за кривична дела којима 
се прибавља противправна имовинска корист или кривична дела повезана са 
тероризмом или тај поступак не примењује (члан 44а став 1);”. 

Став 3. брише се. 
 

Члан 24. 
 У члану 89. став 1.  после тачке 1) додају се тач. 1а, 1б и 1в, које гласе: 

„1а) не сачини службену белешку или је не чува у складу са законом у 
случајевима када не може да изврши радње и мере из члана 8. став 1. тач. 1) до 4) овог 
закона (члан 8. став 3); 

1б) не размотри прекид пословне сарадње са другим лицем које пружа услуге 
плаћања и наплате које учестало не испуњава обавезе из члана 12а став 1. овог закона 
или о томе не обавести Управу (члан 12б став 5); 

1в) не сачини службену белешку или је не чува у складу са законом када 
размотри да ли недостатак тачних и потпуних података о налогодавцу електронског 
трасфера представља основ сумње да се ради о прању новца или финансирању 
тероризма (члан 12б став 6);”. 

После тачке 10) додајe се тачкa 10a, која гласи: 
„10а) у листу индикатора не унесе индикаторе чије је уношење обавезно у 

складу са законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона (члан 50.);” 
Став 3. брише се. 
                                              Члан 25. 
У члану 90. после става 1. додаје се став 1а, који гласи:  
„(1а) Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако изврши неку од радњи из чл. 88. и 89. овог закона.” 
 
 
 

Члан 26. 



 Одредбе члана 12. овог закона почињу да се примењују од 1. јануара 2012. 
године. 

Пропис из члана 12. овог закона  министар ће донети у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона. 

 
 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 
 

 


