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1.

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Управе за спречавање прања новца, као органа управе у
саставу Министарства финансија, објављује се у складу са чланом 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) а према Упутству за израду и објављивање информатора
о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).
Седиште Управе за спречавање прања новца је у Масариковој улици број 2,
матични број 17862146, ПИБ 104193397, електронска адреса uprava@apml.gov.rs.
Информатор о раду је публикација која садржи релевантне податке о
надлежностима, организационој структури и функционисању Управе за спречавање
прања новца а са циљем доступности података значајних за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је први пут објављен 28. децембра 2010. године. Информатор је
последњи пут ажуриран дана 9. децембра 2016. године.
Информатор о раду Управе за спречавање прања новца је објављен у
електронском облику на веб страници Управе за спречавање прања новца на адреси
www.apml.gov.rs , под називом „Информатор о раду Управе за спречавање прања
новца“.
Увид у Информатор може се извршити у просторијама Групе за правне послове
и усклађивање прописа са међународним стандардима, Београд, Масарикова 2,
телефон 381-11-2060-156, факс 381-11-2060-150, где се може добити и штампани
примерак Информатора.
Овлашћено лице Управе за спречавање прања новца за поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Бојан Кијановић, саветник у
Групи за правне послове и усклађивање прописа са међународнима стандардима.
Одговоран је за тачност, потпуност, објављивање и редовно ажурирање података
садржаних у Информатору.
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2.

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА
НОВЦА

1.Графички приказ организационе структуре Управе за спречавање прања новца.
Напомена: Испод назива организационих јединица је уписан број систематизованих радних места.

2.2. Наративни приказ организационе структуре Управе за спречавање прања
новца
Управа за спречавање прања новца обавља послове из своје надлежности преко
једног одељења које послује у њеном саставу: Одељењa за аналитику и
финансијско−информационе послове и сарадњу са државним органима, и два одсека у
оквиру тог одељења: Одсека за аналитику и финансијско-информационе послове и
Одсека за сарадњу са државним органима. У свом саставу Управа за спречавање прања
новца има и пет група преко којих обавља послове из своје надлежности: Група за
правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима, Група за
међународну сарадњу, обуку и пројекте, Група за надзор, Група за развој
информаионих технологија као и Група за материјално-финансијске и опште послове.
Радом Управе за спречавање прања новца руководи директор, кога бира Влада
Републике Србије на предлог министра финансија, на период од 5 година. Директор
Управе за спречавање прања новца је државни службеник у II групи положаја. За свој
рад одговара министру финансија и Влади. Влада Републике Србије је дана 7. децембра
2015. године именовала Жељка Радовановића за вршиоца дужности директора Управе.
Радом одељења руководи начелник одељења, радом одсека руководе шефови
одсека, а радом група руководе руководиоци група.
Одељење за аналитику, финансијско-информационе послове и сарадњу са
државним органима обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који
се односе на: пријем, евидентирање и унос извештаја у базу података, анализу
примљених извештаја на дневном нивоу и других информација које достављају
обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма; сарадњу са
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обвезницима у вези са извештавањем Управе у складу са Законом о спречавању прања
новца и финансирања тероризма; израду предлога листе индикатора сумњивих
трансакција за обвезнике; израду предлога препорука за пријаву сумњивих
трансакција; израду захтева за достављање података од обвезника, државних органа,
као и страних финансијско-обавештајних служби; прикупљање и анализу података на
иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи;
израду захтева за достављање података од обвезника, а у вези са иницијативама; израду
захтева за достављање података од страних финансијскообавештајних служби; израду
одговора на захтеве државних органа; учествовање у изради типологија и трендова
прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од
прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; давање препорука
обвезницима о пријави сумњивих трансакција; и обављање других послова из
делокрука Одељења.
Одсек за аналитику и финансијско-информационе послове обавља студијскоаналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: пријем, евидентирање и
унос извештаја у базу података, анализу примљених извештаја на дневном нивоу и
других информација које достављају обвезници по Закону о спречавању прања новца и
финансирања тероризма; сарадњу са обвезницима у вези са извештавањем Управе у
складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; израду
предлога листе индикатора сумњивих трансакција за обвезнике; израда предлога
препорука за пријаву сумњивих трансакција; израду захтева за достављање података од
обвезника, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби;
учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма;
учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на
националном нивоу; обавља и друге послове из делокруга Одсека.
Одсек за сарадњу са другим државним органима обавља студијско-аналитичке и
студијско-оперативне послове који се односе на: прикупљање и анализу података на
иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи;
израду захтева за достављање података од обвезника, а у вези са иницијативама; израду
захтева за достављање података од страних финансијскообавештајних служби; израду
одговора на захтеве државних органа; израду извештаја о утврђеној вези између
предмета Одсека и сумњивих трансакција; учествовање у изради типологија и трендова
прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од
прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; давање препорука
обвезницима о пријави сумњивих трансакција; обавља и друге послове из делокруга
Одсека.
Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима
обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: израду
нацрта закона и других прописа који уређују спречавање и откривање прања новца и
финансирања тероризма; припрему мишљења о примени наведених закона и других
прописа; припрему препорука у циљу јединствене примене наведених закона и других
прописа код обвезника и адвоката; анализирање међународних стандарда у области
спречавања прања новца и финансирања тероризмa; организовање семинара за
државне органе у вези са применом прописа о спречавању прања новца и финансирања
тероризма; вођења свих потребних статистичких евиденција о кривичним делима,
привредним преступима и прекршајима у складу са Законом о спречавању прања новца
и финансирања тероризма; израду анализе правних прописа у вези са спречавањем
прања новца и финансирања тероризма; обједињавање и израду прилога и других
извештаја у оквиру релевантних преговарачких поглавља; учествовање у изради
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процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу;
сачињавање годишњег извештаја о раду Управе.
Група за међународну сарадњу, обуку и пројекте обавља студијско-аналитичке
и стручно-оперативне послове који се односе на: превођење захтева страних ФОС и
одговора Управе на захтеве; превођење међународних правних стандарда; предлагање
закључивања споразума о сарадњи са страним финансијско - обавештајним службама
(у даљем тексту: ФОС); анализира и утврђује потребе за обуком запослених у Управи;
доприноси координацији обуке у области борбе против прања новца и финансирања
тероризма у складу са стратегијом, програмима и плановима обуке и сарађује са
сродним организационим јединицама других државних органа и релевантних
међународних организација ради унапређења квалитета обуке у области борбе против
прања новца и финансирања тероризма; припрема и учествује у припреми пројеката
релевантних за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Управу за
спречавање прања новца, сагледава могућности за коришћење средстава из фондова
Европске уније (ИПА, Таекс) и других страних донатора ради финансирања
приоритетних активности у Управи.
Група за надзор обавља послове инспекцијског надзора над применом
материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања
тероризма код: лица која се баве поштанским саобраћајем, лица која се баве
факторингом и форфетингом; лица која се баве пружањем услуга преноса новца, када
је реч о пословању у земљи; код предузећа за ревизију, овлашћених ревизора,
предузетника и правних лица која пружају рачуноводствене услуге, пореских
саветника, посредника у закључивању кредитних послова и давању зајмова и давању
јемстава; као и праћење извештаја инспекцијских органа о извршеном надзору над
спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; утврђује
методологију и врши анализу ризика послова из делокруга своје надлежности; надзире
спровођење законских одредаба код тих обвезника; сачињава записнике о извршеном
надзору; доноси решења којим налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за
исправљање те неправилности; подноси пријаве за привредни преступ, кривичне
пријаве и захтеве за покретање прекршајног поступка.
Група за развој информационих технологија обавља послове: планирања,
предлагања, имплементације и одржавања нових софтверских решења у Управи;
одржавања рачунарског система и база података у Управи; одржавања интернет
презентације Управе; планирања, предлагања, имплементације и администрације
информатичких решења у циљу побољшања преданализе и анализе трансакција;
одржавања и праћења рада мреже; администрације система за управљање документима
и предметима; администрације система за прикупљање и анализу података;
имплементације и администрације аналитичких алата; обавља и друге послове из
делокруга Групе.
Група за материјално-финансијске и опште послове обавља финансијскорачуноводствене и књиговодствене послове; послове израде периодичних и годишњих
рачуна Управе, обезбеђивања и коришћења расположивих финансијских средстава
Управе; послове у вези са припремом документације и спровођењем поступка јавних
набавки; опште послове; измене уређења и систематизације радних места; вођење
кадровских евиденција; обавља и друге послове из делокруга Групе.
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор Управе за спречавање прања новца руководи радом Управе, и обавља
следеће послове:
1.
Организује законито и ефикасно обављање послова из области које
уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
2.
Решава у управним стварима и доноси управне акте из области које
уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
3.
Издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и
понашања запослених у Управи, одлучује о правима и дужностима запослених у
Управи;
4.
Сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу
правилне и доследне примене прописа у области које уређује Закон о спречавању
прања новца и финансирања тероризма;
5.
Располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава
утврђеним Законом о буџету и финансијским планом Управе;
6.
Сарађује са државним органима других земаља у циљу размене искуства
у примени прописа из области које уређује Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА УПРАВЕ ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ПИБ: 104193397
Адреса: Београд, Масарикова 2
Електронска адреса: uprava@apml.gov.rs
Радно време: 7,30 h - 15,30 h
Контакт телефони: 011 20-60-151; 011 20-60-152;
Факс: 011 20-60-150
Контакт телефон овлашћеног лица за поступање по захтеву за приступ
информација од јавног значаја: 011 20-60-156

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Управа за спречавање прања новца је најчешће одговарала на захтеве за приступ
информацијама од јавног значаја у вези са поступцима покренутим на основу
аналитичког рада Управе и података прослеђених од стране обвезника и надлежних
органа, као и о питањима која се тичу свакодневног рада Управе, њеној организацији,
сарадњи са другим субјектима у систему борбе против прања новца и финансирања
тероризма.
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба
Републике Србије.
Законом о спречавању прања новца („Службени гласник РС“, бр. 101/05) који је
ступио на снагу 10. децембра 2005. године, по први пут је Управа за спречавање прања
новца формирана као орган управе у саставу Министарства финансија, када је и добила
статус правног лица. У периоду од 1. јула 2002. године до 10. децембра 2005. године,
послове који су по својој природи сродни пословима које сада обавља Управа за
спречавање прања новца обављала је Комисија за спречавање прања новца.
Овлашћења, надлежности и обавезе Управе за спречавање прања новца су
одређене Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени
гласник РС“ бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14).
Управа за спречавање прања новца обавља финансијско-информационе послове:
прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације,
податке и документацију коју прибавља у складу са законом и врши друге послове који
се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу
са законом.
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописан је круг
обвезника (банке, осигуравајућа друштва, овлашћени мењачи, рачуновође, ревизори,
порески саветници...), који имају обавезу да спроводе радње и мере прописане тим
законом, и у случају сумње да се ради о прању новца или финанисирању тероризма,
податке о трансакцији, или о лицу које врши ту трансакцију, достављају Управи за
спречавање прања новца.
Управа за спречавање прања новца анализира податке добијене од обвезника, и
ако утврди да у конкретном случају постоји сумња да се ради о прању новца или о
финансирању тероризма, предмет прослеђује надлежним органима: најчешће
тужилаштву и полицији.
Директор Управе за спречавање прања новца може издати налог за привремено
обустављање извршења трансакције за коју се основано сумња да се ради о прању
новца или финансирању тероризма. Ово овлашћење је временски ограничено на 72
сата, а ако завршетак рока пада у нерадне дане, може се продужити још за 48 сати.
Када се користи ово овлашћење, обавештавају се надлежни органи како би предузели
мере из њихове надлежности.
Још једно значајно овлашћење Управе за спречавање прања новца је законска
могућност за праћење финансијског пословања одређеног лица, ако у вези са њим
постоји сумња да пере новац или да финансира тероризам. И ово овлашћење је
временски ограничено на три месеца, али се може продужити најдуже на шест месеци
од дана издавања налога.
Од децембра 2010. године, изменама Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, Управа је добила надлежност у инспекцијском надзору
одређених обвезника: ревизора, рачуновођа, предузетника и правних лица која се баве
факторингом и форфетингом, пореских саветника и др.
Изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма из
децембра 2010. године, предвиђено је овлашћење Управе за спречавање прања новца
да овлашћеним лицима и њиховим заменицима издаје лиценцу. Лиценца се издаје на
основу положеног стручног испита. Садржај и начин полагања стручног испита су
уређени у Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом.
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Значајан део рада Управе за спречавање прања новца се односи и на
међународну сарадњу. Наиме, Управа за спречавање прања новца је члан Егмонт
групе, групе која окупља финансијско-обавештајне службе из 147 држава. То јој даје
могућност да веома брзо дође до веома битних финансијско-обавештајних података од
других држава, ако у вези са одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње
да се ради о прању новца или финансирању тероризма.
Управа активно учествује у раду Комитета Манивал, стручног комитета Савета
Европе који ради по систему узајамних процена држава чланица.
Још један веома значајан аспект међународне сарадње Управе за спречавање
прања новца је могућност за закључивање споразума о сарадњи са страним
партнерима. Управа за спречавање прања новца је до сада потписала споразуме о
сарадњи са 44 државе.
Управа активно учествује у раду Сталне координационе групе за надзор над
спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања
тероризма. Сталну координациону групу основала је Влада Републике Србије.
Управа подноси редовни годишњи извештај о раду до краја марта текуће године
за претходну годину. Извештај се подноси Влади.
Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
(„Службени гласник РС“, бр.29/15) који је Скупштина Републике Србије усвојила 20.
марта 2015. године Управа је добила надлежности у борби против тероризма.
Основни циљ доношења Закона је унапређење борбе против тероризма
установљавањем система превентивних и репресивних мера против финансирања
тероризма као претходне неопходне фазе у вршењу терористичких аката.
Овим Законом дефинисани су појмови означених лица, било физичких или
правних, као и група или удружења, регистрованих или не, која се стављена на листу
терориста, терористичких организација или финасијера терориста. Предвиђено је и
која имовина подлеже ограничењу у складу са Законом. Такође, Закон се бави
механизмима означавања лица за која постоји оправдано уверење да су терористи, да
финансирају тероризам или да су укључени у вршење терористичких аката или део
терористичке групе.
Како је Република Србија пуноправна чланица Организације Уједињених нација
(ОУН) у обавези је да у потпуности усагласи своју законску регулативу са
ратификованим конвенцијама. Тако је једна од обавеза свакако укључивање листа
означних лица ОУН и других међуародних организација у национални правни систем.
Надлежност Управе према овом Закону је да прикупља податке о означеном
лицу, што јој даје могућност да тражи податке којима располажу други државни
органи, организације или лица којима су поверна јавна овлашћења. Управа о својим
сазнањима сачињава извештај који се доставља министру надлежном за послове
финансија.
Такође Управа има надлежност да врши надзор над применом овог Закона и да
захтева отклањање неправилности и недостатака, да поднесе захтев надлежном органу
за покретање одговарајућег поступка.
На основу овог Закона министар надлежан за финансије донео је 15. јуна 2015.
године Правилник о начину достављања обавештења, информација иподатака о
означеном лицу и његовој имовини („Службени гласник РС“, бр. 53/15). Овим
Правилником уређен је начин достављања Управи обавештења о означеном лицу и
његовој имовини.
Влада Републике Србије 16. јула 2015. године донела је решење о утврђивању
листе
означених
лица.
Листа
се
може
преузети
на
веб
сајту
http://www.apml.gov.rs/cyr1404/novost/Донета-листа-означених-лица.html .
9
Управа за спречавање прања новца
Информатор о раду – ажуриран 18. jануара 2017. године

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
Управа за спречавање прања новца прикупља податке и документацију коју
добија од обвезника као и од надлежних државних органа. Обвезници су правна лица и
предузетници побројани у члану 4. Закона (пре свих банке, агенти за пренос новца,
мењачнице, осигуравајућа друштва). Обвезници Управи пријављују трансакције за које
постоји основ сумње да се ради о прању новца или финансирања тероризма, као и
готовинске трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској
противвредности. Управа даље обрађује и анализира достављене информације,
предмет употпуњава подацима које поседује, а прикупља и додатне информације од
обвезника, надлежних органа и страних финансијскообавештајних служби.
Уколико у вези са одређеним транскацијама или лицима постоје основи сумње
да се ради о прању новца или финансирању тероризма, Управа може започети поступак
прикупљања података, информација и документације у складу са овим законом, као и
извршити друге радње и мере из своје надлежности, на основу писмене и образложене
иницијативе надлежних органа, који су наведени у поменутом члану.
Ако Управа на основу добијених података, информација и документације, оцени да у
вези са одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње да се ради о прању
новца или финансирању тероризма, дужна је да у писменој форми о томе обавести
надлежне државне органе, ради предузимања мера из њихове надлежности.
8. ПРОПИСИ КОЈЕ УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ПРИМЕЊУЈЕ
-

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“,
бр.20/09, 72/09, 91/10 и 139/14);
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању
прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/10 и 41/11);
Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне
границе („Службени гласник РС“, бр. 78/09);
Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
(„Службени гласник РС“, бр.29/15);
Правилник о начину достављања обавештења, информација иподатака о означеном
лицу и његовој имовини („Службени гласник РС“, бр. 53/15);
Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 30/10);
Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 6/93 - одлука УСРС,
48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 - др. закон, 79/2005 - др. закон, 101/2005 - др. закон и
87/2011 - др. закон);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 –
др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012);
Закон о тајности података („Службени гласник РС“, бр. 104/2009);
Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14);
Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испр.,
83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09 и 99/14);
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-

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/ 15 и 68/15);
Закон о буџету Републике Србије;
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16).
9. УСЛУГЕ КОЈЕ УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ПРУЖА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
У складу са чланом 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 101/07 и 95/10) Управа за спречавање прања новца на захтев физичких или
правних лица даје мишљење о примени одредаба закона и других прописа из њене
надлежности. Према овом Закону мишљења органа државне управе нису обавезујућа.
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи
којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом државног органа
доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења
слободног демократског поретка и отвореног друштва.
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Захтев за давање мишљења о примени одредаба Закона о спречавању прања
новца и финансирања тероризма обвезник подноси писаним путем, дописом или
електронском поштом.
Према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“,бр. 43/03,... 83/15, 112/15 и 50/16) и Тарифом републичких административних такси
као саставним делом овог Закона, прописано је плаћање таксе за захтев за давање
тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком
лицу у износу од 1.470 динара, као и таксе за захтев за давање тумачења, објашњења,
односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно
предузетнику у износу од 12.010 динара.
Уз захтев, обвезник доставља и потврду о уплаћеној такси. Након тога, Управа
припрема одговор на захтев, односно даје мишљење у форми у којој је примила захтев.
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи
којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом државног органа
доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења
слободног демократског поретка и отвореног друштва.
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне
власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана је у
одређеном документу а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Свако може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног
значаја којима располаже Управа за спречавање прања новца. Управа за спречавање
прања новца је прописала образац за захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, који је саставни део овог информатора, али ће поступити и по захтеву који није
написан на обрасцу.
Захтев се подноси писменим путем на следећу адресу: Управа за спречавање
прања новца, Масарикова 2, 11 000 Београд, или на имејл адресу: uprava@apml.org.rs .
Захтев тражиоца за информацијом од јавног значаја мора да садржи назив органа
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власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која
се тражи.
Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације, а тражилац не мора навести разлоге за тражење
информације.
Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као
и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице Управе за спречавање прања новца дужно је да без надокнаде поучи
тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15
дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, Управа за спречавање прања новца ће донети закључак о одбацивању
захтева као неуредног.
Приступ информацији од јавног значаја Управа за спречавање прања новца
дужна је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у
записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови
као да је захтев поднет писмено. Усмени захтев се може поднети у просторијама
Управе за спречавање прања новца у периоду од 11,30 до 15,30 часова сваког радног
дана.
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја

2015
2016

Број захтева
7
10

Број одговора
7
10

Захтеви за давање мишљења о примени одредаба Закона о спречавању прања
новца и финансирања тероризма

2015
2016

Број захтева
27
25

Број одговора
27
25

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
Буџет за 2017. годину

Конто

Финансијски

411

Опис

план за 2017.
годину

Плате, додаци и накнаде запослених

36.908.000
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412

Социјални доприноси на терет послодавца

6.607.000

413

Накнаде у натури

198.000

414

Социјална давања запосленима

501.000

415

Накнаде трошкова за запослене

1.572.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.191.000

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.803.000

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.769.000

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

426

МАТЕРИЈАЛ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000

485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

1.000

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.840.000

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.458.000

200.000

1.000
290.000
1.282.000
50.000

УКУПНО:

60.672.000

Конто

Реализација буџета у току 2016. године

Финансијски
план за
2016.
годину

Укупан износ
апропријација
са променама
унутар
буџетског
корсника, у
току 2016.
године

36.908.000

36.908.000

6.607.000

Опис

Укупно
потрошено

%
извршења

Расположивa
апропријација

27.414.090,47

74,28

9.493.909,53

6.607.000

4.907.122,33

74,27

1.699.877,67

411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

150.000

150.000

0

0

150.000,00

414

Социјална давања запосленима

633.000

793.000

544.334,53

68,64

248.665,47

415

1.572.000

1.572.000

874.855,12

68,64

697.144,88

416

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

200.000

200.000

140.759,67

70,38

59.240,33

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.028.000

3.028.000

2.373.510,60

78,39

654.489,40

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

1.800.000

1.800.000

1.299.932,23

72,22

500.067,77

423

4.559.000

4.559.000

3.636.864,23

79,77

922.135,77

424

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

1.000

1.000

0

0

1.000,00

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

290.000

290.000

37.075,22

12,78

252.924,78

426

МАТЕРИЈАЛ

1.282.000

1.282.000

780.661,09

60,89

501.338,91

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

50.000

50.000

10.665,00

21,33

39.335,00

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

1.000

1.000

0

0

1.000,00

13
Управа за спречавање прања новца
Информатор о раду – ажуриран 18. jануара 2017. године

485

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(исплаћена накнада
штете за неискоришћен
годишњи одмор)
МЕЂУЗБИР ЗА КЛАСУ 4

0

40.000

37.328,87

93,32

2.671,13

57.081.000

57.281.000

42.057.199,36

73,42

15.223.800,64

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.830.000

1.830.000

1.335.691,60

72,99

494.308,40

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

2.718.000

2.679.000

2.436.213,60

90,94

242.786,40

4.548.000

4.509.000

3.771.905,20

83,65

737.094,80

61.629.000

61.790.000

45.829.104,56

74,17

15.960.895,44

МЕЂУЗБИР ЗА КЛАСУ 5
УКУПНО:

Подаци о буџету за 2009. годину
Економска
класификација
411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
425000
426000
482000
483000
512000
515000

Опис
расхода

Годишња
апропријација

Плате и додаци запослених
Социјални доп.на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнадетрошкова за запослене
Награде зап. и ост. пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Нов. казне и пенали по реш. суд.
Машине иопрема
Нематеријална имовина
УКУПНО

22.098.000,00
3.953.000,00
200.000,00
400.000,00
900.000,00
1.000,00
1.895.250,00
2.724.000,00
4.815.550,00
400.000,00
1.053.200,00
269.000,00
1.000,00
1.200.000,00
12.700.000,00
52.610.000,00

Износ
%
остварених
извршења
расхода
21.909.220,40 99,15
3.921.750,69 99,12
52.024,00 26,01
277.160,56 69,29
676.642,67 75,18
0,00
0,00
1.225.164,55 64,64
2.715.278,45 99,68
4.439.641,56 92,19
150.834,51 37,71
1.051.695,26 99,86
56.826,00 27,12
0,00
0,00
1.162.255,57 96,85
12.309.052,95 96,92
49.947.547,17

Расположиво до
годишње
апропријације
188.799,60
31.249,31
147.976,00
122.839,44
223.357,33
1.000,00
670.085,45
8.721,55
375.908,44
249.165,49
1.504,74
212.174,00
1.000,00
37.744,43
390.947,05
2.660.968,09

Подаци о буџету за 2010. годину
Економска
класификација

Опис

Годишња

расхода

апропријација

411000

Плате и додаци запослених

412000

Социјални доп.на терет посл.

22.021.000,00

413000

Накнаде у натури

197.000,00

414000

Социјална давања запосленима

454.000,00

415000

Накнаде трошкова за запослене

981.000,00

416000

Награде зап. и ост. пос. расходи

1.000,00

421000

Стални трошкови

422000

Трошкови путовања

3.924.000,00

423000

Услуге по уговору

4.516.000,00

425000

Текуће поправке и одржавање

400.000,00

426000

Материјал

953.000,00

482000

Порези,обавезне таксе и казне

268.000,00

512000

Машине и опрема

500.000,00

4.028.000,00

32.096.000,00
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515000

Нематеријална имовина

12.720.000,00
83.059.000,00*

*По решењу Градске управе Града Београда, Секретаријата за финансије, број 4333-13/2011016 од 2. фебруара 2011. године, износ од 28.112.885,17 динара је прекњижен са рачуна Управе
за спречавање прања новца на рачун Министарства финансија.

Подаци о буџету за 2011. годину

Економска
класификација
411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
425000
426000
482000
483000
512000
515000
Економска

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
425000
426000
482000
483000
512000
515000

Опис
расхода

Годишња
апропријација

Плате и додаци запослених
Социјални доп.на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнадетрошкова за запослене
Награде зап. и ост. пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Нов. казне и пенали по реш. суд.
Машине иопрема
Нематеријална имовина
Опис

26.098.000,00
4.672.000,00
197.000,00
394.000,00
1.320.000,00
1.000,00
2.183.000,00
2.980.000,00
5.269.000,00
438.000,00
1.043.000,00
268.000,00
1.000,00
500.000,00
6.972.000,00
52.336.000,00

Год. апр. са пром. у току године

Плате и додаци запослених
Социјални доп.на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде зап. и ост. пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Нов. казне и пенали по реш. суд.
Машине и опрема
Нематеријална имовина

Сопствени
приходи у
2011.
години

28.198.000,00
5.052.000,00
197.000,00
394.000,00
1.320.000,00
51.000,00
3.448.000,00
3.580.000,00
4.522.000,00
345.000,00
1.254.600,00
268.000,00
1.000,00
500.000,00
6.053.400,00
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55.184.000,00

8.590.000,00

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНУ ПОМОЋ ЕУПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:
01 - Приходи из буџета
Економска
класификација
5122

Опис
расхода
Административна опрема

Укупна
средства 2011.
3.500.000,00

Укупна средства из буџета за ИПА

3.500.000,00

Подаци о буџету за 2012. годину
Економска

Опис

класификација

расхода

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
425000
426000
482000
483000
512000
515000

Плате и додаци запослених
Социјални доп.на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде зап. и ост. пос. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Нов. казне и пенали по реш. суд.
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО

Годишња
апропријација
приходи из
буџета
43.182.000,00
7.731.000,00
250.000,00
394.000,00
1.900.000,00
600.000,00
11.425.000,00
3.590.000,00
5.269.000,00
345.000,00
1.254.000,00
268.000,00
1.000,00
1.000.000,00
6.053.400,00
83.262.400,00

Годишња
апропријација,
сопствени
приходи
1.000,00
3.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00
496.000,00

5.501.000,00
1.000.000,00
14.001.000,00

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНУ ПОМОЋ ЕУПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:
01 - Приходи из буџета
Економска
класификација
5122

Опис
расхода
Административна опрема

Укупна
средства 2012. год.
3.000.000,00
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Укупна средства из буџета за ИПА

3.000.000,00

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ Управа за спречавање прања новца, на основу Закона о
измена и допунама Закона о Буџету РС за 2012. годину
Економска
класификација
411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
425000
426000
482000
483000
512000
515000

Опис расхода

Годишња апропријација
прихода из буџета
34.000.000,00
6.2013.000,00
250.000,00
394.000,00
1.900.000,00
600.000,00
6.425.000,00
3.590.000,00
5.269.000,00
245.000,00
1.254.000,00
268.000,00
1.000,00
800.000,00
5.053.000,00
66.962.000,00

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде зап. и остали пос. ас
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по реш.суд.
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНУ ПОМОЋ ЕУПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:

01 - Приходи из буџета
Економска
Опис
класификација
расхода
5122
Административна опрема
Укупна средства из буџета за ИПА

Укупна
средства 2012. год.
2.000.000,00
2.000.000,00

Евиденциони рачун 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
424000
426000

Специјализоване услуге
Материјал

362.000,00
388.000,00
750.000,00

Подаци о буџету за 2013. годину
Економска
класификација

Опис
расхода

Годишња
апропријација
приходи из буџета

411000

Плате и додаци запослених

412000

Социјални доп.на терет посл.

413000

Накнаде у натури

250.000,00

414000

Социјална давања запосленима

400.000,00

415000

Накнаде трошкова за запослене

1.900.000,00

39.080.000,00
6.995.000,00
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416000

Награде зап. и ост. пос. расходи

421000

Стални трошкови

4.912.000,00

422000

Трошкови путовања

3.590.000,00

423000

Услуге по уговору

5.269.000,00

424000

Специјализоване услуге

200.000,00

425000

Текуће поправке и одржавање

345.000,00

426000

Материјал

482000

Порези,обавезне таксе и казне

483000

Нов. казне и пенали по реш. суд.

512000

Машине и опрема

515000

Нематеријална имовина

1.000,00

1.642.000,00
268.000,00
1.000,00
745.000,00
5.000.000,00
70.598.000,00

УКУПНО

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНУ ПОМОЋ ЕУПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:
01 - Приходи из буџета
Економска
Опис
класификација
расхода
5122
Административна опрема
Укупна средства из буџета за ИПА

Укупна
средства 2013. год.
1.916.000,00
1.916.000,00

Подаци о буџету Управе за спречавање прања новца
на основу Закона о буџету РС за 2013. годину
период 1. јануар - 31. август 2013. године, шифра Управе 10508
Економска

приходи из буџета
20,108,737.00

Јануаравгуст
2013. год.
Извршена
плаћања
20,108,737.00

3,626,089.00

3,626,089.00

0.00

0.00

Социјална давања запосленима

417,215.00

417,215.00

415000

Накнаде трошкова за запослене

856,402.00

856,402.00

416000

Награде зап. и ост. пос. расходи

0.00

0.00

класификација

Опис

Годишња

расхода

апропријација

411000

Плате и додаци запослених

412000

Социјални доп.на терет посл.

413000

Накнаде у натури

414000
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421000

Стални трошкови

1,586,151.00

1,586,151.00

422000

Трошкови путовања

1,877,099.00

1,877,099.00

423000

Услуге по уговору

3,034,552.00

3,034,552.00

424000

Специјализоване услуге

0.00

0.00

425000

Текуће поправке и одржавање

167,540.00

167,540.00

426000

Материјал

946,021.00

946,021.00

482000

Порези,обавезне таксе и казне

255,400.00

255,400.00

483000

Нов. казне и пенали по реш. суд.

912,392.00

912,392.00

512000

Машине иопрема

203,844.00

203,844.00

515000

Нематеријална имовина

4,309,468.00

4,309,468.00

38,300,910.00

38,300,910.00

512000

УКУПНО без ИПА пројекта
Машине и опрема, програм 2601-10, ИПА пројекат

663,827.00

663,827.00
38,300,910.00

I

II

УКУПНО са ИПА пројектом

38,964,737.00

Подаци о буџету Управе за спречавање прања новца на основу Закона о буџету РС за
2013. годину
период 1. септембар - 31. децембар 2013. године, шифра Управе 10525
Економс
ка
клас.

Опис

Годишња

Извршена

расхода

апропријација
приходи из
буџета
18,059,263.00

плаћања

411000

Плате и додаци запослених

412000

Социјални доп.на терет посл.

413000

Накнаде у натури

414000

Располож
иво

расхода

250,000.00

11,019,154
.77
2,106,834.
40
148,889.00

Социјална давања запосленима

32,785.00

615,702.28

415000

Накнаде трошкова за запослене

993,598.00

402,116.88

591,481.12

416000

Награде зап. и ост. пос. расходи

1,000.00

0.00

421000

Стални трошкови

2,462,849.00

710,311.88

1,000.00
1,752,537.
12

422000

Трошкови путовања

1,712,901.00

1,146,931.
54

3,368,911.00

7,040,108.
23
1,262,076.
60
101,111.00

615,702.28

I

2,374,448.00

1,146,931.
54

423000

Услуге по уговору

424000

Специјализоване услуге

200,000.00

1,455,087.
89
0.00

425000

Текуће поправке и одржавање

177,460.00

136,751.24

40,708.76

426000

Материјал

695,979.00

332,865.69

363,113.31

482000

Порези,обавезне таксе и казне

42,600.00

0.00

42,600.00

483000

Нов. казне и пенали по реш. суд.

608.00

0.00

608.00

512000

Машине иопрема

541,156.00

122,400.00

418,756.00

515000

Нематеријална имовина

690,532.00

0.00

31,604,090.00

18,197,045
.57

690,532.00
13,407,044
.43

УКУПНО без ИПА пројекта

Корекци
ја

682,217.
68

85,239.6
9

919,360.11
200,000.00

767,457.
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37
512000

Машине иопрема, програм ИПА
пројекат

II

УКУПНО са ИПА пројектом

532,173.00
32,136,263.00

428,400.00
18,625,445
.57

103,773.00
13,510,817
.43

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПЕРСПЕКТИВНУ ПОМОЋ ЕУПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010
Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:
01 - Приходи из буџета
период 1. септембар - 31. децембар 2013. године, шифра Управе 10525
Економска
класификација

Опис
расхода

5122

Административна
опрема

Укупна средства из буџета за ИПА

Укупна
средства 2013.

Извршена
плаћања

Расположиво

532,173.00

428,400.00

103,773.00

532,173.00

428,400.00

103,773.00

Подаци о буџету Управе за спречавање прања новца
на основу Закона о буџету РС за 2014. годину
Економска

Опис

Годишња

клас.

расхода

апропријација
приходи из буџета

411000

Плате и додаци запослених

412000

Социјални доп.на терет посл.

413000

Накнаде у натури

414000

Социјална давања запосленима

850,000.00

415000

Накнаде трошкова за запослене

1,938,000.00

416000

Награде зап. и ост. пос. расходи

100,000.00

421000

Стални трошкови

4,049,000.00

422000

Трошкови путовања

3,050,000.00

423000

Услуге по уговору

4,447,000.00

425000

Текуће поправке и одржавање

426000

Материјал

482000

Порези,обавезне таксе и казне

483000

Нов. казне и пенали по реш. суд.

512000

Машине иопрема

515000

Нематеријална имовина
УКУПНО

38,932,000.00
6,970,000.00
255,000.00

345,000.00
1,399,000.00
269,000.00
1,000.00
2,600,000.00
4,200,000.00
69,405,000.00
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Подаци о буџету за 2015. годину
Управа за спречавање прања новца
Економска
класификација

ОПИС

Укупна
средства

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
Извори финансирања за главу 16.5
01

55.008.000

Приходи из буџета
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног
система

55.008.000

Остале опште услуге

55.008.000

Спречавање и откривање прања новца и
финансирање тероризма

55.008.000

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

28.431.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

255.000

414

Социјална давања запосленима

633.000

415

Накнаде трошкова за запослене

1.600.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

3.128.000

422

Трошкови путовања

2.800.000

423

Услуге по уговору

6.879.000

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези, обавезне таксе и казне и пенали

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

1.830.000

515

Нематеријална имовина

2.900.000

4.828.000

100.000

1.000
290.000
1.282.000
50.000
1.000

Подаци о буџету за 2016. годину -Управа заспречавање прања новца
Економска
класификација

ОПИС

Укупна средства

01

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
Извори финансирања за главу 16.5
Приходи из буџета
Уређење, управљање и надзор финансијског и
фискалног система
Остале опште услуге

61.789.000

61.789.000
61.789.000

Спречавање и откривање прања новца и
21
Управа за спречавање прања новца
Информатор о раду – ажуриран 18. jануара 2017. године

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
515

финансирање тероризма
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина

61.789.000
36.908.000
6.607.000
150.000
633.000
1.572.000
200.000
3.028.000
1.800.000
4.719.000
1.000
290.000
1.282.000
50.000
1.000
1.830.000
2.718.000

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У првом тромесечју 2009. године су спроведена три поступка јавне набавке
мале вредности услуга (услуге информатичког курса - 1, услуге физичког обезбеђења 2 и услуге курса енглеског и француског језика - 3) чија је укупна уговорена вредност
без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 3.050.
У другом тромесечју 2009. године спроведен је само један поступак јавне
набавке мале вредности услуга и то набавка услуга физичког обезбеђења ( Јавна
набавка услуга 4). Поступак је спроведен после ребаланса буџета када је Управа
повећала износ на Економској класификацији 423 - Услуге по уговору. Износ који је
уговорен без ПДВ-а износи у хиљадама динара 1.400.
У трећем тромесечју 2009. године спроведена су два поступка јавне набавке
мале вредности добара чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи
532.
У четвртом тромесечју 2009. године спроведена су три поступка јавне набавке
мале вредност добара чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи
571.
Управа за спречавање прања новца је у 2010. години спровела укупно четири
поступка јавних набавки мале вредности и два преговарачка поступка без објављивања
јавног позива, и то:
У првом тромесечју 2010. године су спроведена два поступка јавне набавке мале
вредности услуга (услуге физичког обезбеђења – ЈН1 и услуге курса енглеског и
француског језика - ЈН2) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у
хиљадама динара 3.300;
У другом тромесечју 2010. године спроведен је само један поступак јавне
набавке мале вредности добара и то набавка рачунарске опреме (Јавна набавка добара Ј1). Уговорена вредност јавне набавке која је уговорена без ПДВ-а износи у хиљадама
динара 84;
У трећем тромесечју 2010. године спроведен је један преговарачки поступак без
објављивања јавног позива (надоградња компјутерског софтвера) чија вредност
изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 7.620;
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Предмет
Редни број набавке
УКУПНО
ДОБРА
Рачунарска
1.
опрема
Рачунарска
2.
опрема

Спецификација

У четвртом тромесечју 2010. године спроведен је један поступак јавне набавке
мале вредности добара и то набавка рачунарске опреме чија је уговорена вредност без
ПДВ-а изражена у хиљадама динара 200, и један преговарачки поступак без
објављивања јавног позива чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а
износи 400.
План јавних набавки у 2009. години
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста
Оквирно
Процењена вредност
Укупна
По годинама поступка
време
3.710.000
1.060.000
400.000

6

мај

130.000

6

јун

Оквирно
време

Конто
(планска

Износ на
конту

Извор
финансира

14
јуни-јулиавгуст
јулиоктобар

512221

400.000

01

512221

130.000

01

3.

Рачунарска
опрема

150.000

6

септемба октобар р
децембар 512221

150.000

01

4.

Рачунарска
опрема

80.000

6

септемба октобар р
децембар 512221

80.000

01

300.000
2.650.000

6

септемба октобар р
децембар 426129

300.000

01

250.000

6

мартфебруар април-мај

423311

250.000

01

500.000

6

фебруар

423911

500.000

01

600.000

6

423311

600.000

01

1.300.000

6

јунидецембар 423911

1.300.000

01

5.

1.

2.

3.

4.

Остали
расходи за
одећу, обућу
и униформе
УСЛУГЕ
Курс за
коришћење
програмских
алата
05-96
Услуге
физичког
обезбеђења 05-110
Курс страних
језика
05-124
Услуге
физичког
05-588
обезбеђења

мартаприл
мартсептемба
фебруар
р

мај

План јавних набавки у 2010. години
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2.

3.
4.

5.

1.
2.

Надоградња
компјутерског
софтвера

Лиценца
Рачунарска
опрема
Материјали набавка
моторног
горива за сл.
аутомобиле
УСЛУГЕ
Услуге
физичког
обезбеђења
Курс страних
језика

Спецификација

Предмет
Редни број набавке
УКУПНО
ДОБРА
Рачунарска
1.
опрема

Оквирно
време

Оквирно
време

Конто
(планска

6
Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива

aприл

мај - јун

512221

170.000

01

јун

јундецембар

515111

8.000.000

01

500.000

6

септембар

515192

500.000

01

200.000

6

септембар

септембарновембар
октобар децембар

512221

200.000

01

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива

октобар

децембар

426412

400.000
3.300.000

01

2.200.000

6

I/2010

423911

2.200.000

01

1.100.000

6

I/2010

423311

1.000.000

01

Процењена вредност
Укупна
По годинама Врста поступка
12.170.000
8.870.000
170.000

8.000.000

400.000
3.300.000

II/XII/2010
.
II/XII/2010
.

Износ на
Извор
конту
финансира
3.670.000
370,000

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца је у 2011. години
спровела укупно 12 (дванаест) поступака јавних набавки, и то:
- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара,
- 2 (два) спроведена поступка јавне набавке мале вредности услуга,
- 3 (три) спроведена преговарачка поступка без објављивања јавног огласа (два
поступка за надоградњу софтвера и један за набавку горива путем дебитних картица) и
- 5 (пет) спроведених поступака јавних набавки мале вредности добара, ИПА
1003.
У првом тромесечју 2011. године су спроведена 2 (два) поступка јавне набавке
мале вредности услуга и један поступак јавне набавке мале вредности добара (услуге
физичког обезбеђења - 1, услуге курса енглеског и француског језика - 2 и јавна
набавка добара - 1 (рачунарска опрема) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а
изражена у хиљадама динара 2.578;
У другом тромесечју 2011. године спроведен је 1 (један) поступак јавне набавке
мале вредности добара - ИПА ПРОЈЕКАТ, чија уговорена вредност без ПДВ-а износи у
хиљадама динара 1.658 и 1 (један) преговарачки поступак без објављивања јавног
позива за надоградњу софтвера чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара
без ПДВ-а износи 2.000;
У трећем тромесечју 2011. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке
мале вредности добара – ИПА ПРОЈЕКАТ чија укупна вредност изражена у хиљадама
динара без ПДВ-а износи 665 и 1 (један) преговарачки поступак без објављивања
јавног позива за надоградњу софтвера чија уговорена вредност изражена у хиљадама
динара без ПДВ-а износи 2.000;
У четвртом тромесечју 2011. године спроведена су 2 (два) поступка јавне
набавке мале вредности добара ИПА Пројекат, чија је укупна уговорена вредност без
ПДВ-а изражена у хиљадама динара 392, 1 (један) преговарачки поступак без
објављивања јавног позива за набавку горива, чија уговорена вредност изражена у
хиљадама динара без ПДВ-а износи 500 и 1 (један) поступак јавне набавке мале
вредности добара чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а
износи 647.
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Редн
и
број

Предмет набавке

УКУПНО
ДОБРА
1.

Рачунарска опрема

2.

Надоградња
компјутерског
софтвера

3.

Рачунарска опрема

4.

Надоградња
компјутерског
софтвера

5.

6.

1.
2.

Специификација

План јавних набавки у 2011. години
Процењена
вредност
Укупна

По год

Врста
поступка

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска година)

9.640.000
6.340.000
220.000

Износ на конту
(планска година)

Извор
финансирања
(планска година)

9.640.000
6.340.000
6
Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива

јануар

фебруар

512221

220.000

01

март

април-мај

515111

2.200.000

01

март

април

512221

100.000

01

2.100.000

6
Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива

јул

515111

2.100.000

01

Лиценце
Материјали
за
саобраћај:
1.
Дизел
гориво
2.Уља и мазива 3.
Остали материјал
за
превозна
средства

1.220.000

6

септембар

јул-децембар
октобар
–
децембар

515

1.220.000

01

октобар

Октобар
новембар

426

500.000

01

УСЛУГЕ
Услуге физичког
обезбеђења
Курс
страних
језика

3,300,000

2.200.000
100.000

500.000

Преговарачки
поступак без
објављивања
јавног позива

3.300.000

2.200.000

6

јануар

1,100,000

6

фебруар

ИИ/XИИ/201
1.
ИИИ/XИИ/20
11.

423911

2.200.000

01

423311

1.100.000

01
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Рб.

1.

1003

Предмет набавке

Процењена
вредност
Врста
поступка

УКУПНО
ДОБРА

Укупна
3.509.000
3.509.000

ХП 2 сервера +
стораге*

2.000.000

3.

УПС + замена
батерија
Рачунари, 6 ком.
и један монитор
**

4.

Свицх
и
батерија

5.

Рачунарска
опрема

2.

Спецификациј

Табела 1 а:ИПА

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска година)

Износ на конту
(планска година)

Извор
финансирања
ИПА (планска
година)

По год.
512
512
6

3.509.000
3.509.000

фебруар

април-мај

512221

2.000.000

01

512221

339.000

01

339.000

6

Јул-август

Јулсептембар

510.000

6

Јул-август

Јулсептембар

512221

510.000

01

160.000

6

Октобар

Новембар
децембар

512221

160.000

01

500.000

6

Октобар

Новембар
децембар

512221

500.000

01

20

-
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Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања новца је у
2012. години спровела укупно 7 (седам) поступака јавних набавки, и то:
- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара,
- 2 (два) спроведена поступка јавне набавке мале вредности услуга,
- 1 (један) спроведен преговарачки поступак без објављивања јавног огласа за
набавку горива путем дебитних картица и
- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара, ИПА 1003.
У првом тромесечју 2012. године су спроведена 2 (два) поступка јавне набавке
мале вредности услуга и 1 (један) поступак јавне набавке мале вредности добара:
- услуге физичког обезбеђења и услуге курса енглеског и француског језика чија
укупна вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 2.889 и
- јавна набавка добара ИПА ПРОЈЕКАТ- 1 (рачунарска опрема) чија је укупна
уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 843;
У другом тромесечју 2012. године Управа није спровела ниједан поступак јавне
набавке мале и велике вредности;
У трећем тромесечју 2012. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке
мале вредности добара (набавка лиценци и надоградња софтвера) чија укупна вредност
изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 4.030:
У четвртом тромесечју 2012. године спроведена су 2 (два) поступка јавне
набавке мале вредности добара:
- набавка опреме - ИПА ПРОЈЕКАТ чија је уговорена вредност без ПДВ-а
изражена у хиљадама динара 610 и
- преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку горива путем
дебитне картице чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а
износи 600.
Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца је у 2013. години
спровела укупно 6 (шест) поступака јавних набавки, и то:
- 3 (три) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара и
- 3 (три) спроведена поступка јавне набавке мале вредности услуга,
У првом тромесечју 2013. године су успешно спроведена 2 (два) поступка јавне
набавке мале вредности:
1 (један) поступак јавне набавке мале вредности добара 1 - ИПА пројекат
(рачунарска опрема) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у
хиљадама динара 517 и
-1 (један) поступак јавне набавке мале вредности услуга - услуге физичког
обезбеђења
чија укупна вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 2.076.
У другом тромесечју 2013. године је у целини поништен, решењем Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, поступак јавне набавке услуга
- услуге курса енглеског и француског језика који је покренут у првом тромесечју 2013.
године.
У другом тромесечју 2013. године су успешно спроведена 2 (два) поступка јавне
набавке мале вредности:
1 (један) поступак јавне набавке мале вредности (надоградња софтвера) чија је
укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара без ПДВ-а 3.477 и
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-1 (један) поступак јавне набавке мале вредности услуга по партијама:
* партија 1, услуге набавке авио карата, уговорена вредност у хиљадама
динара без ПДВ-а износи 800 и
* партија 2, услуге набавке хотелског смештаја, уговорена вредност у
хиљадама динара без ПДВ-а износи 800.
У трећем тромесечју 2013. године успешно је спроведен 1 (један) поступак јавне
набавке мале вредности услуга. Поновљен је поступак јавне набавке услуге курса
енглеског и француског језика, чија укупна уговорена вредност изражена у хиљадама
динара без ПДВ-а износи 733:
У четвртом тромесечју 2013. године успешно је спроведен 1 (један) поступак
јавне набавке мале вредности добара:
поступак јавне набавке мале вредности - набавка горива путем дебитне картице
чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 600.
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Редни
број

Предмет набавке

Спецификација

План набавки за 2013. годину Управе за спречавање прања новца
( износи су без ПДВ-а у динарима)
Процењена вредност
Врста
поступка
Укупна
10.250.000
5.300.000

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно време
реализације
уговора

По год.

2.

УКУПНО
ДОБРА
Рачунарска опрема
Остало је средстава за ЈНМВ
6
30213000 – Персонални
рачунари
Компјутерски софтвер,
48613000-Електронско
управљање подацима

3.

Гориво путем дебитних
картица
09132100 - Безоловни бензин
и
09134

600.000

Чл. 39.
Ст.1.

Фебруар

Мај - децембар
Септембар 2013.
године,
до
исплате
укупне
уговорене
вредности

5.

Лиценце,
програм

400.000

Члан 32

Август

Септембар
децембар

1.

1.
2.

900.000

Јануарфебруар

3.400.000

Чл. 39.
Ст.1.

Март

компјутерски
4.950,000

Услуге физичког обезбеђења
Курс страних језика
Поступак
поништен
и
поново
се
понавља
у
промењеном
износу
процењене вредности,

2.150.000

Износ на
конту
(планска
година са
ПДВ-ом)

Извор
финансирања
(планска година)

11.685.600
6.306.000

Чл. 39.
Ст.1.

УСЛУГЕ

Конто
(планска
година)

1.026.000
Март- април

512221

01 ИПА 1003

515111

4.080.000

01

426412

720.000

01

515192

480.000

01

5.379.600
Чл. 39.
Ст.1.

јануар

ИИ/XИИ/2013.

Чл. 39.
Ст.1.

Јануар –
фебруар

ИИИ/XИИ/2013.

423911
423311

2.580.000

01

1,200,00001

Нова
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2-1

Поново покренута набавка,
јер неможе више да се
спроведе курс у трајању од 9
месеци до краја 2013.
године, већ од 5 и по месеца

процењена
вредност
за курс
језика

423311
јун

децембар

01
879.600

733.000
Услуге авио превоза и
смештаја
за
службена
путовања у иностранство
две партије

3.

Јул/
2013

Чл. 39.
Ст.1.

800.000
800.000

фебруар

422221
422231

Април - јун

960.000
960.000

Табела 2

1.

Спецификација

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Редни
број

Предмет набавке

УКУПНО
ДОБРА
Мобилни телефони,
телефони

Оквирно
време
покретања
поступка

Оквирно
време
реализације
уговора

Конто
(планска
година)

3.

Аутомобили – делови
Канцеларијска
опрема
намештај, столице
Канцеларијска
опрема
намештај, 2 тепиха, 2 фотеље,
столице

170.000

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансирања
(планска
година)

По год.
4.499.900
1.955.400

фиксни

фиксни телефони

5.

Основ из
Закона за
изузеће
3.951.700
1.685.000

2.

4.

Процењена вредност

Укупна

01
01

Чл.39.Ст.2.

фебруар

мартдецембар
Фебруар
децембар

10.000

Чл.39.Ст.2.

јануар

250,000

Чл.39.Ст.2.

јануар

100.000

Чл. 39. Ст.2

јануар

јануардецембар
јануардецембар

200.000

Чл. 39. Ст.2

јануар

јануардецембар

51223

204.000

01

51223

12.000

01 ИПА

512111

300.000

01

512211

120.000

01 ИПА

512211

240.000

01

-
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6.

Лиценца, ХОВ ТРАКЕР

135.000

Чл. 39. Ст.2

март

април
децембар

7.

Канцеларијски материјал: 1.
Папир за штампање и копирање
А4 2. Фасцикле и регистратори
3.
Свеске и сл. за службене
белешке, хемијске, коректори ...

250,000

Чл. 39. Ст.2

И/2011.

ИИXИИ/2011.

8.

Материјали за образовање и
усавршавање запослених

330,000

Чл. 39. Ст.2

јануар

9.

Материјали за посебне намене

240.000

Чл. 39. Ст.2

И/2011.

УСЛУГЕ

1.

2.

3.
4.

5
6.
7.

Котизација за семинаре, ИПЦ и
Параграф
Објављивање
тендера
и
информативних огласа
Трошкови
репрезентације
повећавамо
због
доласка
страних ФОС-ова
Остале опште услуге: 1.
Чланарина а ЕГМОНТ 2.
Чланарина СРР …
Државни испити, приправници
Друге услуге образовања и
усавршавања запослених
Административне услуге,
(усл.
прев.
и
остале

515192

135.000

01

426111

300.000

01

јануардецембар

4263

356,400

01

И-XИИ/2011

4269

288.000

01

1.979.700

2.200.100

50.000

Чл. 39. Ст.2

фебруар

мартдецембар

423321

60.000

01

167.000

Чл. 39. Ст.2

фебруар

мартдецембар

423432

200.400

01

410.000

Чл. 39. Ст.2

јануар

јануардецембар

423711

500.000

01

320.000

Чл. 39. Ст.2

март

мартдецембар

423911

320.000

01

37.500

Чл. 39. Ст.2

фебруар

423391

37.500

01

423399
423111
423191

22.500
433.000
192.000

01

22.500
361.000
177.000

Чл. 39. Ст.2

мај

Чл. 39. Ст.2

март

Март
децембар
Мај
децембар
Мартдецембар

–
–

01
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административне
Уговор о делу)

8.

9.

1.

2.

услуге,

Медицинске услуге, Члан 25,
Став 2, Тачка 7 Закона о ПДВ-у
Услуге
менаџментског
консалтинга, услуге односа са
јавношћу 234.700
ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ
И
ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање
опреме за саобраћај
Текуће поправке и одржавање
административне опреме: 1.
Намештај 2. Рачунарска опрема
3. Опрема за комуникацију 4.
Електонска и фотографска
опрема 5. Уградна опрема…

200.000

Чл. 39. Ст.2

мај

Мај – јун

424351

200.000

01

234.700

Чл. 39. Ст.2

април

Априлдецембар

423422

234.700

01

42521

240.000

01

42522

104.400

01

287.000

344.400

200.000

Чл. 39. Ст.2

јануар

јануардецембар

87.000

Чл. 39. Ст.2

јануар

јануардецембар

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2014. ГОДИНУ
Преглед јавних набавки мале вредности за квартал јануар - март 2014. године
Јавне набавке услуга:

Ред.
број

Број
набавке
из Плана
набавке
за 2014.
г

Предмет набавке

Основни
подаци о
добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Процењена
вредност набавке
без ПДВ-а у
динарима по
годинама

2014.

2015
.

Вредност набавке
у динарима з.а
период 1.2.2014.1.2.2015.

без
ПДВ-а

Датум
покрет
ања
поступ
ка

Датум
закључења
уговора

Перио
д
важењ
а
уговор
а

са ПДВом
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1.

1/2014.

услуга физичкотехничког обезбеђења и
противпожарне заштите
послоовног објекта
Управе за спречавање
прања новца

Г4 Сецуре
солутионс
д.о.о. Београд,
Седиште
БеоградВождовац,
Кумодрашка
240, ПИБ
100372941
МБ 06043429

Укупно динара
за набавку
услуга за први
квартал 2014.
г.
Укупно динара
за набавку
услуга 2015.
г.

2.150.000,00

1.785.000,00

2.150.000,00

1.785.000,00

365.
000,
00

2.076.
120,00

2.491.34
4,00

9.01.2
014.

7.02.2014.г
.

1.02.2
015.г.

365.
000,
00
0
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Преглед јавних набавки мале вредности за квартал април - јун 2014. године
Јавне набавке добара:

Ред.
број

Број
набавке из
Плана
набавке за
2014. г

1.

1.1.2/2014.

2.

1.1.1/2014

Предмет набавке

Лиценце - 51 ком. за
МцАфее Тотал
Протецтион фор
Ендпоинт Ентерприсе Едитион,
за потребе Управе за
спречавање прања
новца.

Мрежна опрема:
Сwитцх/Фиреwалл (1
ком);
Сwитцх 48 портни (2
ком).
3.

1.1.4/2014

Мрежна опрема:
ФЦ Сwитцх (1 ком);
УТП каблови продужни каблови

Основни
подаци о
добављчу

ФОРМАТ ПЦ
д.о.о.,
Брегалничка
19, Београд
МБ 20276088,
ПИБ
104972604
ФОРМАТ ПЦ
д.о.о.,
Брегалничка
19, Београд
МБ 20276088,
ПИБ
104972604
Атос ИТ
Солутионс анд
Сервицес д.о.о.
Београд, 11070
Нови Београд ,
Париске
комуне бр.22,
МБ 20665394,
ПИБ
106712648

Процењ
ена
вреднос
т
набавке
без
ПДВ-а у
динарим
а
1.150.00
0,00

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима по
годинама

Датум
покрета
ња
поступ
ка

Датум
закључе
ња
уговора

Период
важења
уговора

без
ПДВ-а

са ПДВом

1.150.00
0,00

922.080,
00

1.106.49
6,00

27.02.2
014.

4.4.2014.
г.

до
23.10.2
017. г.

408.333,
00

408.333,
00

301.395,
00

361.674,
00

27.02.2
014.

9.04.201
4.г.

9.04.20
16.г.

606.000,
00

606.000,
00

360.627,
00

432.752,
00

1.04.20
14.

30.04.20
14.г.

30.04.2
016. г.

2014.

201
5.

Вредност набавке у
динарима
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4.

1.1.3/2014

Рачунарска опрема:
персонални рачунар (5
ком.), штампач А3 (1
ком), ласерски
штампач (1 ком),
бежични миш (10 ком),
компакт диск (200
ком).

Голум д.о.о.
Београд, 11000
Београд, Симе
Игуманова 14,
МБ 06180418,
ПИБ
100154297

805.000,
00

805.000,
00

534.760,
00

641.712,
00

Укупно динара за
набавку добара за
други квартал
2014. г.

2.969.33
3,00

2.188.86
2,00

2.542.63
4,00

Укупно динара за
набавку добара
други квартал за
2015. г.

0

0

0

1.04.20
14.

16.05.20
14. г.

16.05.2
019. г
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Јавне набавке услуга:

Ред.
број
1.

Број
набавке из
Плана
набавке за
2014. г
1.2.2/2014

Предмет набавке

Услуга посредовања
при куповини авио
карата и других путних
карата и резервацији
хотелског смештаја за
службена путовања у
земљи и
иностранствулиценца
за потребе Управе за
спречавање прања
новца.

Основни
подаци о
добављчу

Фогг
Травел
Цлуб,
Крунска 24,
Београд МБ
20241799
ПИБ
104789871

Укупно динара
за набавку услуга
за други квартал
2014. г.
Укупно динара за
набавку услуга за
други квартал
2015. г.

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима
1.540.000,00

Процењена
вредност набавке
без ПДВ-а у
динарима по
годинама

Вредност набавке у
динарима

2014.

2015.

без
ПДВ-а

са ПДВом

1.320.00
0,00

220.00
0,00

1.320.00
0,00

1.584.00
0,00

1.540.000,00

1.320.00
0,00

0

0

Датум
покрет
ања
поступ
ка

Датум
закључе
ња
уговора

Период
важења
уговора

27.02.2
014.

14.4.201
4. г.

14.4.201
5. г.

220.00
0,00
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Преглед јавних набавки мале вредности за квартал октобар -децембар 2014. године
Јавне набавке добара:

Ред.
број

1.

Број
набавке из
Плана
набавке за
2014. г

1.1.8/2014

Предмет набавке

Скенер за рачунар
1 комад

Основни
подаци о
добављчу

YУМИТ
д.о.о.
Београд,
Војводе
Шупљикца 39

Укупно динара за
набавку добара за
четврти квартал
2014. г.

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

266.670,00
динара

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима по
годинама

Вредност набавке
у динарима

2014.

2015.

без
ПДВ-а

са ПДВом

266.670,
00

0

120.780
,00

144.936,
00

120.780
,00

144.936,
00

266.670,00
динара

Укупно динара за
набавку добара
четврти квартал за
2015. г.

Датум
покрет
ања
поступ
ка

Датум
закључ
ења
уговор
а

Период
важења
уговора

22.09.2
014.

7.11.20
14.

7.11.201
6.

Датум
покрета
ња
поступ
ка

Датум
закључ
ења
уговора

Период
важења
уговора

0
0

0

Јавне набавке услуга:

Ред.
број

Број
набавке из
Плана
набавке за
2014. г

Предмет набавке

Основни
подаци о
добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Процењена
вредност набавке
без ПДВ-а у
динарима по
годинама
2014.

2015.

Вредност набавке
у динарима
без
ПДВ-а

са ПДВом
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1.

1.2.3/2014

Закуп простора за
чување (хостинг)
опреме за Дисастер
Рецоверy

Атос ИТ
Солутионс
анд
Сервицес
д.о.о
Београд,
Париске
комуне бр.
22, 11070
Београд

Укупно динара
за набавку услуга
за четврти
квартал 2014. г.
Укупно динара
за набавку услуга
четврти квартал
за 2015. г.

588.000,00
динара

588.000
,00

0

588.000,00
динара

481.219
,00

577.492,
00

481.219
,00

577.492,
00

29.10.2
014.

8.12.20
14.

8.12.201
5.

0

0

0
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УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА - ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Јавне набавке добара:

Ред.
број

1.

Број
набавке из
Плана
набавке за
2015. г

1.1.2/2015

Предмет набавке

Набавка сервера,
додатне опреме за
постојеће сервере,
мрежне опреме,
лиценци и
пратећег софтвера
за виртуализацију.

Основни подаци о
добављчу

Голум д.о.о. Београд
– носилац посла у
заједничкој понуди,
ул. Симе Игуманова
14, улаз ка Јужном
булевару, 11000
Београд, МБ
06180418, ПИБ
100154297 и С&Т
СЕРБИА д.о.о
Београд- члан групе
у заједничкој
понуди, ул. Ђорђа
Станојевића
14/ИИИ, 11000
Београд, МБ
17130846, ПИБ
100388421.

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

3,416,666.00

Процењена вредност
набавке без ПДВ-а у
динарима по годинама

Вредност набавке у
динарима з.а период
1.2.2015.-1.2.2016.

2015.

2016.

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

3,416,666.00

650,000.00

2,913,710.00

3,496,452.00

Датум
покретања
поступка

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

25.11.2015.

23.12.2015.

23.12.2016.
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Јавне набавке услуга:

Ред.
број

1.

2.

Број
набавке из
Плана
набавке за
2015. г

Предмет набавке

1.2.2/2015

Услуга посредовања при
куповини авио карата и
других путних карата и
резервацији хотелског
смештаја за службена
путовања у земљи и
иностранствулиценца за
потребе Управе за
спречавање прања новца.

Флyтиме д.о.о.
Београд, ул.
Палмотићева 27,
Београд,
ПИБ 104791616,
МБ 20242752

Услуге одржавања
софтвера

Атос ИТ
Солутионс анд
Сервицес д.о.о
Београд,
Париске комуне
бр. 22, 11070
Београд

1.2.5/2015

Основни подаци
о добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Процењена вредност
набавке без ПДВ-а у
динарима по годинама

Вредност набавке у
динарима

Датум
покретања
поступка

Датум
закључењ
а уговора

Период
важења
уговора

2015.

2016.

без ПДВ-а

са ПДВом

1,537,829.00

1,160,829.00

377,000.00

1,537,829.00

1,845,394.80

20. 02. 2015.

1. 4. 2015

1. 4. 2016.

666,666.00

666,666.00

0.00

665,500.00

798,600.00

29.5.2015.

10.8.2015.

10. 8. 2016.
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3.

4.

5.

1.2.1/2015

1.2.4/2015

1.2.3/2015

Услуге физичко
техничког и
противпожарног
обезбеђења

"СИОН ГАРД"
д.о.о. Београд,
Душана
Вукасовића 58,
ПИБ 105104751,
МБ 20312637

1,787,963.00

291,048.00

1,290,168.0
0

1,581,216.00

1,897,459.20

Централизован
а набавка

24. 9. 2015.

24.9.2016
.

Услуге одржавања
софтвера

ИМПРачунарски
системи д.о.о,
Београд, ул.
Волгина 15 ПИБ
100008336,
Матични број:
17178318,
Шифра
делатности:7219.

1,500,000.00

1,500,000.00

0

1,420,000.00

1,704,000.00

7. 8. 2015.

10. 9. 2015.

10. 9.
2016.

Закуп простора за чување
(хостинг) опреме за
Дисастер Рецоверy

Атос ИТ
Солутионс анд
Сервицес д.о.о
Београд,
Париске комуне
бр. 22, 11070
Београд

583,333.00

583,333.00

0

576,000.00

691,200.00

2. 11. 2015.

2. 12. 2015.

2.12.
2016.
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УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА - ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Набавка добара

Извршење јавних набавки у првом кватралу 2016. године

Ред.
броj

Набавка услуга

1.

Ред.
броj

Број
набавке из
Плана
набавке за
2016. г

Предмет набавке

1.1.4/2016

Набавка
канцеларијског
материјала,
централизована
набавка
ЦЈН 5/2015 за
Партију 8

Број
набавке из
Плана
набавке за
2016. г

Предмет набавке

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

"ИВАЂО" д.о.о.
ЗЕМУН, улица
Стевана
Марковића 8

207.300,00

18.912,00

22.694,40

Основни подаци
о добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Основни подаци
о добављчу

Вредност набавке у
динарима з.а период
1.2.2016.-1.2.2017.

Вредност набавке у
динарима

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

25. 3. 2016.

25. 3. 2017.

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора
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1.

2.

1.2.6/2016

Услугa посредовања
при куповини авио
карата и других
путних карата и
резервацији
хотелског смештаја
за службена
путовања у земљи и
иностранству за
потребе Управе за
спречавање прања
новца.

TTC TOP Travel
Centar d.o.o. са
седиштем у
Београду, улица
Риге од Фере 6,
МБ 20247509,
ПИБ 104812439

1.364.832,00

1.137.360,00

1.364.832,00

10. 3. 2016.

10. 3. 2017.

1.2.4/2016

Услуге мобилне
телефоније,
централизована
набавка
ЦЈН 1/2014

ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА а.д.
Беогрaд,улица
Таковка број 2,
ПИБ 100002887,
Матични број
17162543

450.000,00

450.000,00

540.000,00

16.3.2016.

16.3.2017.
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3.

1.2.5/2016

Услуге симетричног
интернета,
централизована
набавка
ЦЈН 4/2014

ОРИОН
ТЕЛЕКОМ Д.О.О.
БЕОГРАД,
Насеље Земун
поље, Мала
пруга 8

750.000,00

750.000,00

900.000,00

28. 3. 2016.

28. 3. 2017.

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

Набавка добара

Извршење јавних набавки у другом кватралу 2016. године

Ред.
броj

Број набавке
из Плана
набавке за
2016. г

Предмет набавке

Основни подаци о
добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Вредност набавке у
динарима
без ПДВ-а

са ПДВ-ом
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1.

2.

1.1.5/2016

Набавка лиценци,
продужење гаранције
и подршка за storage
EMC и VNX 5300 за
два система за
сладиштење
података " без HDD
retention" (на две
локације)

Atos IT Solutions
and Services d.o.o.
Beograd, Париске
комуне 22, 11070
Београд

2.140.000,00

2.030.178,00

2.436.213,60

19. 5. 2016.

19. 5. 2017.

1.1.1/2016

Набавка тонера за
ласерске
штампаче,рачунарско
г материјала,
централизован
набавка
ЦЈН 2/2014, за
Партију 4

AIGO BUSINESS
SYSTEM д.о.о.
Београд,Књегиње
Зорке 25-27

256.000,00

72.600,00

87.120,00

19. 5. 2016.

19. 5. 2017.
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3.

1.1.1/2016

Набавка тонера за
ласерске штампаче,
рачунарског
материјала,
централизована
набавка
ЦЈН 2/2014, за
Партију 5

STYLOS, Нови Сад,
Футошки пут 67

256.000,00

92.757,80

111.309,36

23. 5. 2016.

23. 5. 2017.

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

Набавка добара

Извршење јавних набавки у трећем кватралу 2016. године

Ред.
броj

Број набавке
из Плана
набавке за
2016. г

Предмет набавке

Основни подаци
о добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Вредност набавке у
динарима з.а период
1.2.2016.-1.2.2017.
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Набавка
услуга

нема

Ред.
броj

Број набавке
из Плана
набавке за
2016. г

Предмет набавке

Основни подаци
о добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у

Вредност набавке у
динарима
без ПДВ-а

са ПДВ-ом
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динарима

1.

2.

1.2.3/2016

1.2.2/2016

Услугa осигурања
возила- Партија 1Обавезно осигурање
возила ЦЈН/4/2016

Компанија Дунав
осигурање а.д.о.
Београд,
ПИБ
100001958, МБ
07046898

20.000,00

11.677,00

Услугa осигурања
лица за последице
несрећног случаја

UNIQA
OSIGURANJE A.D.
Beograd ПИБ
104990662, МБ
20289414

120.000,00

22.500,00

14.012,40

29.7.2016.

29.7.2017.

4.7.2016.

31.12.2016.

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора

2.12.2016.

2.12.2017.

Набавка добара

Извршење јавних набавки у четвртом кватралу 2016. године

Ред.
броj

1.

Број набавке
из Плана
набавке за
2016. г

1.1.3/2016

Предмет набавке

Набавка уређаја за
заштиту мрежеfirewall

Основни подаци
о добављчу

Format PC d.o.o,
Београд,
Брегалничка 19,
МБ 20276088,
ПИБ 104972604

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

Вредност набавке у
динарима з.а период
1.2.2016.-1.2.2017.
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1.030.000,00

894.989,00

1.073.986,80
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Набавка услуга

2.

1.1.4/2016

Ред.
броj

Број набавке
из Плана
набавке за
2016. г

Набавка
канцеларијског
материјала за ЦЈН
5/2015 за : А)Партију
10- Обрасци; Партију
11- Свеске,блокови,
стикери,роковници,
мапе Б) Партија 5,
Партију 7, Партија 9,
Партија 15, Партија
17

Предмет набавке

А)"ODRI PRINT"
d.o.o. Ваљево,
Прешернова бб,
ПИБ101493371
МБ 17392654
Б) "НОВО
БЕОГРАДСКО
КЊИЖАРСКО"
д.о.о. Београд,
ПИБ 100008859,
МБ 17175262

207.300,00

Основни подаци
о добављчу

Процењена
вредност
набавке без
ПДВ-а у
динарима

11.974,00
25.836,20

14.368,8
31.003,44

Вредност набавке у
динарима
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

23.11.2016.
12.12.2016.

23.11.2017.
12.12.2017.

Датум
закључења
уговора

Период
важења
уговора
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1.

2.

1.2.1/2016

1.2.7/2016

Услугe физичко техничког и
противпожарног
обезбеђења
објекта,ЦЈН 9/15
Партија бр. 21- Услугe
физичко- техничког и
противпожарног
обезбеђења

SION GARD д.о.о.
Београд,
Бежанијских
илегалаца 3,
11070 Нови
Београд, ПИБ
105104751, МБ
20312637

2.110.000,00

1.581.216,00

1.897.459,20

23.9.2016.

23.9.2017.

Услуге одржавања
софтвера

Atos IT Solutions
and Services d.o.o
Београд, ул.
Париске комуне
22, 11070
Београд, МБ
20665394, ПИБ
106712648.

483.300,00

483.000,00

579.600,00

20.10.2016.

20.10.2017.
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3.

1.2.8/2016

Набавке услуга –
Закуп простора за
чување (хостинг)
опреме за Disaster
Recovery

Atos IT Solutions
and Services d.o.o
Београд, ул.
Данила Лекића
Шпанца 31,
11070 Београд,
МБ 20665394,
ПИБ 106712648.

500.000,00

495.000,00

594.000,00

14.12.2016.

14.12.2017.
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У оквиру надлежности Управе за спречавање прања новца није додељивање
средстава другим лицима.
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ НА ДАН 9.5.2016.
Број

Директор
1

Виши саветник

143.924,46

Самостални
саветник

Саветник

Млађи
саветник

99.445,35

61.354,64

43.785,45

35.826,52

2

95.349,95

62.787,04

43.785,45

36.381,97

3

93.899,76

74.829,77

43.785,45

40.118,94

4

76.613,78

36.381,97

69.000,28

43.958,52

5

75.409,85

50.193,65

6

75.699,87

48.285,14

7

79.144,76

49.621,10

8

80.057,98

43.785,45

9

48.857,70

10

54.146,79

Сарадник
41.378,28

Укупно:

143.924,46

365.308,84

578.284,19

470.204,70

148.709,40

41.378,28

Просек:

143.924,46

91.327,21

72.285,52

47.020,47

37.177,35

41.378,28

Зараде у Управи за спречавање прања новца су регулисане Законом о платама
државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 63/06 - испр.,
115/06 – испр., 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) и Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО НА ДАН 26. 8. 2016. ГОДИНЕ
директор

самостални
сававетник

виши
саветник

саветник

млађи
саветник

сарадник

1

8

3

9

4

1

Укупно
26

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО НА ДАН 12. 7. 2016. ГОДИНЕ
замене

уговор о делу

3

1

Укупно
4
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Табела зарада запослених на дан 19. 1. 2017. године
Виши
Самостални
Број
Директор
саветник
саветник
Саветник
143.924,46

Млађи
саветник

Сарадник
41.378,28

93.506,99 79.144,77

54.164,34

40.118,93

95.349,95 75.119,79

54.075,79

35.965,37

76.947,58 62.787,04

50.193,64

36.381,97

75.699,87

48.857,70

75.409,86

48.285,14

69.000,26

43.900,85

61.593,36

43.958,51

80.057,96

43.958,51

1
2
3
4
5
6
7
8
43.958,51

9
43.958,51

10
Укупно
:
Просек
:

265.804,52 578.812,91

475.311,50

112.466,27

41.378,28

88.601,51 72.351,61

47.531,15

37.488,76

41.378,27

Структура и број запослених на дан 19.1.2017. године:
самостални
виши
млађи
директор
саветник
сававетник
саветник
саветник
1
8
3
10
4
Број запослених на одеђено врем на дан 19.1.2017. године:
замене
уговор о делу
повећан обим посла
1

1

сарадник

Укупно

1

26

Укупно:

2

4

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Подаци о средствима рада Управе за спречавање прања новца на дан 31. 12. 2012.
године
Економска
класификација

Опис

011221
011222
011223
011224

Канцеларијски намештај
Рачунарска опрема
Опрема за комуникацију
Електронска опрема

Књиговодствена
набавна вредност

Отписана
вредност

89,887.95
16,547.59
9,857,721.16 1,742,092.59
766,000.78
76,402.98
1,081,122.30
124,538.24

Књиговодствена
садашња вредност
73,340.36
8,115,628.57
689,597.80
956,584.06
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Подаци о средствима рада на дан 31.12.2015. године

011225
011294
011211
016100

Административна опрема
Алат и инвентар
Аутомобили
Нематеријална имовина
УКУПНО

19,429.75
3,225.34
9,040.64
1,335.79
1,078,163.02
116,452.75
27,917,104.65 5,170,420.93
40,818,470.25 7,251,016.21

16,204.41
7,704.85
961,710.27
22,746,683.72
33,567,454.04

Подаци о средствима рада Управе за спречавање прања новца на дан 31. 12. 2013.
године
С
конто

OПИС

набавна

отписана

садасња
вредност

Капита
л

1.838.444,34

311100

6.854.347,27

311100

1

011211

Аутомобили

2.156.565,86

2

011222

Рацунарска опрема

8.615.047,02

318.121,52
1.760.699,7
5

Рацунарска опрема ИПА

4.450.709,47

852.919,81

3.597.789,66

Рацунарска опрема

4.164.337,55

907.779,94

3.256.557,61

Канцел. наместај

254.048,36

50.809,57

203.238,79

Канцел. наместај

155.048,36

31.009,57

124.038,79

99.000,00

19.800,00

79.200,00

Опрема за комуникацију

696.092,81

69.555,15

626.537,66

Опрема за комуникацију

689.597,81

68.959,78

620.638,03

Опрема за комуникацију

6.495,00

595,37

5.899,63

1.384.984,06

172.762,66

1.212.221,40

Електронска опрема ИПА

846.692,82

82.586,81

764.106,01

Електронска опрема

538.291,24

90.175,85

448.115,39

16.204,41

2.689,93

13.514,48

311100

7.704,85
26.738.321,9
6

1.132,20
5.347.664,3
9

6.572,65

311100

21.390.657,57

311100

27.977,82

5.595,56

22.382,26

311100

1.579.565,72
41.476.512,8
7

532.805,16
8.261.835,8
9

1.046.760,56

311100

5.402.897,29
36.073.615,5
8

955.901,99
7.305.933,9
0

а
3

011221

б
4

Канцел. Наместај ИПА
011223

ц
5

011224

д

Електронска опрема

6

011225

админ опрема

7

011294

Алат И инвентар

8

016111

Софтвер

9
1
0
*
*

016121

Књиге у библиотеци
Комјутерски програм,
лиценце ...
УКУПНО СА ИПОМ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

*

016161

УКУПНО ИПА (а+б+ц+д)
УКУПНО БЕЗ ИПЕ (** - *)

311100

311100

311100

33.214.676,98
4.446.995,30
28.767.681,68
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Економска
класификација

Опис

011211
011221
011222
011223
011224
011225
016111
016161

Опрема за копнени саобраћај
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Електронска опрема
Опрема за домаћинство
Компјутерски софтвер
Остала нематеријална
имовина

011294
016121

Немоторна опрема
Књижевна и уметничка дела
Укупна вредност основних
средстава

Комада Књиговодствена
набавна
вредност
33
91
47
26
6

Исправка
вредности

1,555,035.53 1,513,841.05
162,590.95
32,518.19
6,851,896.24 1,379,019.71
585,257.20
240,031.87
968,730.71
167,880.02
10,407.88
6,691.03
17,112,526.07 3,422,505.21
2,754,579.31
550,915.86
5,612.26
17,905.81

Књиговодствена
садашња
вредност
41,194.48
130,072.76
5,472,876.53
345,225.33
800,850.69
3,716.85
13,690,020.86
2,203,663.45

617.35
3,581.16

4,994.91
14,324.65

30,024,541.96 7,317,601.45

22,706,940.51

3
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Управе за спречавање прања новца смештена је на носачима
информација којима располаже Управа за спречавање прања новца и чувају се у архиви
у Масариковој 2, Београд, код службених лица који раде на предметима, као и у
електронској форми у систему за управљање документима и предметима који Управа
за спречавање прања новца примењује у свом раду.
Целокупна документација, односно носачи информација се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите информације.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
-

Статистички подаци о сарадњи са другим државним органима, као и акти настали у
току сарадње
Статистички подаци о сарадњи са другим финансијскообавештајним службама, као
и акти настали у току сарадње
Информације настале у раду на предметима прања новца и финансирања тероризма
Стратешке анализе и друга истраживања
Типологије прања новца
Студије случаја
Акти настали у вршењу посредног и непосредног надзора над применом Закона о
спречавању прања новца и финансирања тероризма
Кадровски подаци
Финансијско материјални подаци
Захтеви за давање мишљења о одредбама Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма и одговори на захтеве.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА
НОВЦА РАСПОЛАЖЕ И КОЈИМА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
информације, документација и подаци које Управа поседује, означавају се одређеним
степеном тајности у складу са Законом о тајности података.
Информације, подаци и документација који су у вези са кривичним делом прања
новца или финансирања тероризма носиће један од две највише ознаке степена
тајности у складу са Законом о тајности података, и то „државна тајна“ или „строго
поверљиво“.
Таквој врсти информација Управа за спречавање прања новца не омогућава
приступ, позивајући се на члан 9. став 1. тачка 5. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010).
Друге информације којима Управа за спречавање прања новца располаже
(типологије и трендови у прању новца или финансирању тероризма, информације о
јавним набавкама, информације о броју државних службеника и др.) су доступне
јавности.
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи
којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом државног органа
доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења
слободног демократског поретка и отвореног друштва.
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне
власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана је у
одређеном документу а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Свако може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног
значаја којима располаже Управа за спречавање прања новца. Управа за спречавање
прања новца је прописала образац за захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, који је саставни део овог информатора, али ће поступити и по захтеву који није
написан на обрасцу.
Захтев се подноси писменим путем на следећу адресу: Управа за спречавање
прања новца, Масарикова 2, 11 000 Београд, или на имејл адресу: uprava@apml.org.rs .
Захтев тражиоца за информацијом од јавног значаја мора да садржи назив органа
власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која
се тражи.
Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације, а тражилац не мора навести разлоге за тражење
информације.
Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као
и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице Управе за спречавање прања новца дужно је да без надокнаде поучи
тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15
дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, Управа за спречавање прања новца ће донети закључак о одбацивању
захтева као неуредног.
Приступ информацији од јавног значаја Управа за спречавање прања новца
дужна је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у
записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови
као да је захтев поднет писмено. Усмени захтев се може поднети у просторијама
Управе за спречавање прања новца у периоду од 11,30 до 15,30 часова сваког радног
дана.
Управа за спречавање прања новца је дужна да одмах и без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању
информације, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако Управа за спречавање прања новца на захтев не одговори у року, тражилац
може уложити жалбу Поверенику, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Управа за спречавање прања новца ће тражиоцу заједно са обавештењем да ће
му ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му
копију тог документа, саопштити и време, место и начин на који ће му информација
бити стављена на увид, као и износ нужних трошкова израде копије документа. У
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случају да не располаже техничким средствима за израду копије, Управа за спречавање
прања новца ће упознати тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради
копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама Управе за спречавање прања новца и бесплатан је. Лицу које није у
стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију,
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Управа за спречавање прања новца неће издати посебно
решење, него ће о томе сачинити службену белешку, а ако одбије да у целини или
делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да
у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог
решења.
Закључак о одбацивању захтева и решење о одбијању захтева доноси директор
Управе за спречавање прања новца.
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Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја
Управа за спречавање прања новца
Београд,
Масарикова 2
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), од Управе за спречавање прања
новца захтевам:
о обавештење да ли поседује тражену информацију;
о увид у документ који садржи тражену инфомацију;
о копију документа који садржи тражену информацију;
о достављање копије документа који садржи тражену информацију:
- поштом
- електронском поштом
- факсом
- на други начин________________________________
( Напомена: означите која законска права на приступ информацијама желите да остварите као
и начин достављања копије документа)
Овај захтев се односи на следеће информације:
(прецизно навести опис информације која се тражи )

Место: ______________

Адреса: ______________
подносиоца
Датум: ______________

___________________
Потпис
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Образац обавештења о стављању на увид документа који садржи тражену
информацију и о изради копије
Управа за спречавање прања новца
БЕОГРАД
Масарикова 2
Број________
Датум______
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја поступајући по захтеву (име и презиме подносиоца захтева), за увид у документ
који садржи (опис тражене информације) достављам
ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради
копије
Поступајући по захтеву број......... који је поднео .......................................у року
утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, обавештавамо Вас да дана........................, у времену..................., у просторијама
Управе за спречавње прања новца можете извршити увид у документ у коме је
садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом
информацијом
Копија стране А4 формата износи.................динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи...........динара и
уплаћује се на рачун.........................
Достављено:
Именованом:
Архиви
(М.П)
_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац жалбе против решења о одбијању приступа информацијама
Поверенику за информације од јавног значаја
Адреса: Немањина 22-26, Београд
Предмет бр.____
ЖАЛБА
( Навести име, презиме, односно назив, адресу и седиште жалиоца)
против решења Управе за спречавање прања новца број..................од................године, у
............примерака.
Наведено решење побијам у целости (у делу), јер није засновано на Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У диспозитиву донетог решења, супротно члану___Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев, чиме ми је
ускраћено уставно и законско право на приступ информацујам од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење
првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење
првостепеног органа примио-ла дана..............године.
-------------------------------------------(Подносилац жалбе/име и презиме)
У______________
Адреса_____________
Дана _____________године
Други подаци за контакт
___________________
Потпис
Напомена: (у жалби се наводи решење које се побија, назив органа који је донео
решење, као и број и датум решења. Жалилац у жалби треба да наведе у ком погледу је
незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно да образлаже; навести члан
Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама)
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Образац жалбе због непоступања Управе за спречавање прања новца по
захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном
року
Поверенику за информације од јавног значаја
Адреса: Немањина 22-26,
11000 Београд
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
Због непоступања Управе за спречавање прања новца по Захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја у законски прописаном року.
Дана..............................поднео-ла сам Управи за спречавање прања новца захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________(навести податке о захтеву и
информацији).
У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о
предаји).
Како је од дана подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је Управа за
спречавање прања новца била дужна да поступи по захтеву, сходно члану 16. став 1. и
3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику.
______________________________
(Подносилац жалбе/име и презиме)
У______________
Адреса_____________
Дана _____________године
____________________
Други подаци за контакт
Потпис
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