ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

ПРАВНИ СТАТУС

Адвокатска канцеларија Филиповић је адвокатска канцеларија која је организована и
регистрована пред Адвокатском комором Војводине у форми адвокатске канцеларије са
регистрованим седиштем на адреси Максима Горког 53, 21000 Нови Сад, Република Србија.
Пуно регистровано име адвокатске канцеларије је Адвокат Бранислав Филиповић (даље:
„Адвокат”).
Адвокат је уписан у именик Адвокатске коморе Војводине у складу са Законом о адвокатури,
Статутом Адвокатске коморе Србије („Службени Гласник РС“ бр. 85/2011, 78/2012 анд
86/2013), Статутом Адвокатске коморе Војводине („Сл. лист АП Војводине", бр. 36/2012,
23/2013, 52/2015 и 50/2017) и Кодексом професионалне етике адвоката („Службени Гласник
РС“ бр. 27/2012) (даље: „Релевантни прописи“).
У складу са Релевантним прописима, адвокат Бранислав Филиповић, је руковалац адвокатске
канцеларије (даље: „Руковалац”), чији је ПИБ: 106372253 а матични број: 57396849.
У складу са Релевантним прописима, адвокатска канцеларија нема правни субјективитет. У
складу са тиме, правну помоћ пружа адвокат уз помоћ адвокатских приправника (даље:
„Правници“).
ОБИМ ПРАВИЛНИКА
Овај Правилник о спречавању прања новца и финансирања тероризма (даље: „Правилник“) се
примењује на Адвоката и на друго особље, укључујући али неограничавајући се на адвокатске
приправнике. Овај Правилник се такође примењује и на сва лица ангажована по основу
уговора о делу зависно од случаја до случаја.
Штавише, све особе које ангажује Адвокат, укључујући и оне који су ангажовани на
извршавању појединачног задатка, приџаваће се у складу са овим правилником (даље:
„Особље Адвоката“).
ОПШТИ ПРЕГЛЕД
Адвокат је посвећен спречавању прања новца и финансирања тероризма. Наша мисија је да
пружамо правну помоћ на врхунском нивоу, али на законит начин. Наша визија је да будемо
водећа адвокатска канцеларија, која ће представљати узор свим лицима који се баве
пирименом права у Србији у смислу високих професионалних стандарда. У складу са тиме,
Адвокат пружа правну помоћ својим клијентима уз потпуно поштовање закона, а посебно
Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС", бр. 113/2017)
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(даље: „Закон“) и подзаконских аката који га допуњују, а који чине законски оквир за
спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији, служећи се Листом индикатора
за пропознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва које
је утврдио дана 20.04.2018. године Управни одбор Адвокатске коморе Србије, и која чини
саставни део овог правилника.
ПОЈМОВИ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
Прање новца
У складу са Законом, прање новца се односи на:


конверзију или пренос имовине стечене извршењем кривичног дела;



прикривање или нетачно приказивање праве природе, порекла, места налажења,
кретања, располагања, власништва или права у вези са имовином која је стечена
извршењем кривичног дела



стицање, држање или коришћење имовине стечене извршењем кривичног дела.

У складу са чланом 245 Кривичног законика Републике Србије („Службени Гласник РС“ бр.
85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) (даље:
„Кривични законик“) прање новца је кривично дело. Казна за ово дело може достићи чак 12
година затвора.
Финансирање тероризма
У складу са Законом, финансирање тероризма представља 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:


за извршење терористичког акта;



од стране терориста;



од стране терористичких организација.

Под финансирањем тероризма сматра се и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и
прикупљању имовине, без обзира да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина
коришћена за извршење терористичког акта
У складу са Законом, терористичким актом сматра се дело утврђено споразумима наведеним у
Анексу уз Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма, као и било које
друго дело чији је циљ да изазове смрт или тешку телесну повреду цивила или било ког другог
лица које не учествује активно у непријатељствима у случају оружаног сукоба, када је сврха
таквог дела, по његовој природи или сплету околности повезаних са тим делом, да застраши
становништво, или да примора неку владу или неку међународну организацију да учини или да
се уздржи од чињења неког дела.
У складу са Законом, терористом се сматра лице које само или са другим лицима са
умишљајем:


покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;



подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;

страна | 3



располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе
извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком
сврхом.

У складу са Законом, терористичком организацијом се сматра група терориста која:


покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;



подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;



располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе
извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком
сврхом.

У складу са чланом 393 Кривичног законика, финансирање тероризма се сматра кривичним
делом. Казна за ово дело може бити и до 10 година затвора.
ОБАВЕЗЕ АДВОКАТА
Прикупљање информација
У складу са Законом, адвокати имају обавезу да примењују одређене радње и мере за
спречавање прања новца и финансирања тероризма када пружају следеће видове правне
помоћи:
1. Када помажу у планирању или извршавању трансакција за клијента у вези са:


куповином или продајом непокретности или привредног друштва;



управљањем имовином клијента;



отварањем или располагањем рачуном код банке (банкарским рачуном, штедним
улогом или рачуном за пословање са хартијама од вредности);



прикупљањем средстава неопходних за оснивање, обављање делатности и управљање
привредним друштвима;



оснивањем, пословањем или управљањем лицем страног права.

2. Када у име и за рачун клијента врше финансијску трансакцију или трансакцију у вези
са непокретношћу.
Поменуте мере и радње се примењују у следећим случајевима приликом пружања горе
наведених видова помоћи:
1. приликом успостављања пословног односа са клијентом;
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, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних
трансакција;
3. када у вези са странком или трансакцијом постоје основи сумње да се ради о прању
новца или финансирању тероризма;
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4. када постоји сумња у истинитост или веродостојност прибављених података о странци
и стварном власнику.
Поменуте мере и радње су следеће:
1. утврђивање идентитета клијента и његових заступника (уколико је то могуће);
2. утврђивање стварног власника клијента који је правно лице (дефиниција стварног
власника дата је испод);
3. прикупљање информација о сврси и намени пословног односа или трансакције, као и о
пословној активности клијента;
4. прикупљање информација о вредности трансакције и начину њеног обављања;
5. прикупљање информација о пореклу имовине која је или ће бити предмет пословног
односа, односно трансакције;
6. редовно праћење пословања клијента, као и проверавање усклађености активности
клијента са природом пословног односа и уобичајеним обимом и врстом пословања
клијента
Стварним власником привредног друштва или другог правног лица сматра се:
1. 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;
2. физичко лице, које привредном друштву посредно обезбеди или обезбеђује средства и
по том основу има право да битно утиче на доношење одлука органа управљања
привредним друштвом приликом одлучивања о финансирању и пословању.
Стварним власником лица страног права, које прима, управља или расподељује имовину за
одређену намену сматра се:
1. физичко лице, које је посредни или непосредни корисник 25% или више имовине која
је предмет управљања, под условом да су будући корисници одређени;
2. физичко лице или група лица у чијем интересу лице страног права је основано или
послује, под условом да је то лице или група лица одредива;
3. физичко лице које посредно или непосредно неограничено управља са 25% или више
имовине лица страног права.
Адвокат ће одредити идентитет клијента или његовог заступника увидом у лични документ те
особе у његовом присуству, или увидом у оригинал или оверену копију документа из
надлежног јавног регистра, који неће бити старији од 3 месеца, или директним увидом у
надлежни јавни регистар.
Адвокат ће одредити идентитет стварног власника клијента који је правно лице увидом у
оригинал или оверену копију документације из надлежног јавног регистра која неће бити
старија од 3 месеца. Уколико није могуће прибавити неопходне информације из таквих извора,
информације ће се прибавити увидом у оригинал или оверену копију документа или друге
пословне документације коју је поднео заступник правног лица.
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Адвокат ће прибавити и друге релевантне информације увидом у оригинал или оверену копију
идентификационог документа или друге пословне документације.
Адвокат ће прибавити писану изјаву од клијента која се тиче недостајућих података.
Адвокат послује у складу са свим поменутим обавезама које се тичу прикупљања информација
у току пружања правних услуга клијентима.
Извештавање и контрола
Уколико члан Особља Адвоката одреди да постоје разлози за сумњу у вези прања новца или
финансирања тероризма у односу на одређену особу или одређену трансакцију, он/а ће одмах
обавестити Руковаоца о таквим сумњама. Адвокат ће одмах обавестити Управу за спречавање
прања новца (даље: „Надлежни орган“) о постојању сумње, пре извршења трансакције, и
указати у извештају на временски период у ком трансакција треба да буде извршена.У случају
нужде, такав извештај се може упутити и путем телефона, и у том случају ће накнадно бити
послат Надлежном органу, најкасније наредног радног дана. Ова обавеза обавештавања ће се
такође примењивати на планиране трансакције, назависно од тога да ли је трансакција касније
извршена или није.
Уколико Адвокат не успе да испуни ове обавезе, како због природе трансакције или због тога
што трансакција није извршена, или из било ког другог оправданог разлога, послаће извештај
Надлежном органу, чим буде могао. Адвокат ће, чим буде у могућности, доставити и писану
изјаву у којој ће објаснити разлоге због којих није поступио како је прописано.
Када клијент затражи помоћ од Адвоката у вези са прањем новца или финансирањем
тероризма, Адвокат ће то пријавити Надлежном органу брзо, али не касније од 3 дана од дана
када је клијент затражио такву правну помоћ.
Незанемарујући поменуте обавезе пријављивања, Адвокат неће имати обавезу да достави
Надлежном органу било коју информацију нити докумантацију коју је прибавио од клијента
или о клијенту приликом одређивања клијентовог правног положаја или приликом заступања
клијента у судском поступку, или у вези са судским поступком, укључујући било који савет у
вези са избегавањем таквог поступка, без обзира на то да ли је таква информација прибављена
пре, током или након судског поступка.
У датој ситуацији, Адвокат неће имати обавезу да достави информације Надлежном органу на
основу његовог захтева за информације или документацију Ипак, Адвокат ће доставити писану
изјаву, у којој ће истаћи разлоге због којих није поступио у складу са таквим захтевом, одмах,
али не касније од 15 дана од пријема таквог захтева.
У складу са Правилником о методологији за извршавање послова у складу са Законом о
спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени Гласник РС“ бр. 7/2010 и
41/2011) (даље: „Правилник о методологији”), Адвокат има обавезу да чува доказе о
прикупљеним информацијама и документацији, у вези са таквим информацијама, у
електронској форми, хронолошки и на начин који пружа адекватан приступ таквим
информацијама.
Претраживање евиденција о подацима и информацијама мора бити омогућено према следећим
критеријумима:
1. име и презиме физичког лица;
2. име правног лица;
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3. датум трансакције;
4. валута трансакције;
5. држава са којом се врши трансакција.
Адвокат се придржава свих поменутих обавеза које су у вези са пријављивањем и праћењем а
које прописује Закон и његови подзаконски акти.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ЗАКОНОМ
Обука и образовање
Руковалац ће предузети све неопходне кораке како би обезбедио да је Особље Адвоката добро
упознато са свим облицима прања новца и финансирања тероризма, као и са ситуацијама у
којима постоји велика вероватноћа постојања прања новца и финансирања тероризма.

Додатно, Адвокат ће осигурати да је Особље Адвоката упознато са својим обавезама у вези са
спречавањем прања новца и финансирања тероризма, а нарочито са обавезама пријављивања и
прикупљањем релевантних информација од клијената.
Повреда Правилника
У случају повреде неке од горе наведених обавеза за спречавање прања новца и финансирања
тероризма од стране било ког члана Особља Адвоката, Руковалац ће применити одговарајуће
мере како би обезбедио општу и специјалну превенцију таквог понашања међу Особљем
Адвоката.
Прилагођавање Правилника
Адвокат ће прописно и благовремено допунити овај Правилник како би га прилагодио тако да
буде у складу са променама у правном и друштвеном смислу дефиниције прања новца и
финансирања тероризма.
Стога ће, Правилнлик у сваком тренутку бити примењив у потпуности, како би примена
релевантних законских прописа била обезбеђена.
Овај Правилник се примењује од 23.04.2018. године.

У Новом Саду, дана 23.04.2018. године

Адвокат Бранислав Филиповић

страна | 7

страна | 8

