Предлог

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Контролна листа број 05

Контрола усклађености пословања поштанских услуга са прописом о спречавању
прања новца и финансирања тероризма

Нерегистровани субјекти и субјекти који немају евидентиране дозволе у регистру који
води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштаснске услуге (из члана
33. став 2. Закона о инспекцијском надзору) се не бодују у контролној листи.
Пословно име надзираног субјекта

Адреса седишта надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Решење АПР /број и датум/
Матични број

ПИБ

Одговорно лице

Назив/ознака огранка надзираног субјекта

Адреса огранка надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору

Питање

ДА
поени

НЕ
поени
поени

А. Седиште/огранак
Закон о поштанским услугама
1. Укупан
број
запослених
у 1 до 5
предузећу за пружање поштанских 5 до 20
услуга
20 до 50
50 до 500
Преко 500
II АКТИВНОСТ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ
/6.-8.члан, 37-39. члан и 50. члан/ Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма(
“Службени гласник Републике Србије” број 20/2009, 72/09, 91/10 и 139/14).
1. Да ли је надзирани овлашћено лице (1)

субјекат одредио

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

овлашћено лице и заменика

2. Навести име и презиме, назив радног места овлашћеног лица и његовог

заменика, контакт телефон, као и адресу

3. Да ли сва наведена лица која је надзирани субјекат одредио поседују

лиценцу

4. Да ли је за наведена лица надзирани субјекат доставио управи податке

о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и заменика

5. Да ли је надзирани привредни субјект пријавио сумњиве трансакције

управи уколико постоје

6. Да ли је надзирани привредни субјект израдило анализу ризика од

прања новца и финансирања тероризма

7. Да ли надзирани субјект у претходном периоду преносио вредносне

пошиљке

8. Да ли надзирани субјект врши

a) познавање странке и праћење њеног пословања (у даљем тексту:
познавање и праћење странке)

б) достављање информација, података и документације Управи за
спречавање прања новца

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

в) одређивање лица одговорног за извршавање обавеза из овог закона (у
даљем тексту: овлашћено лице) и његовог заменика, као и обезбеђивање
услова за њихов рад;

г) редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених

д) редовну унутрашњу контролу извршавања обавеза прописаних законом
6) израда списка показатеља (индикатора) за препознавање лица и
трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или
финансирању тероризма;

ђ) проверу на основу списка показатеља (индикатора) за препознавање лица
и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или
финансирању тероризма

e)примену индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје
основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма у току
пословног односа са сваком странком односно проверу на основу индикатора

ж) вођење евиденција, заштита и чување података из тих евиденција
5

0

з) спровођење мера из овог закона у пословним јединицама и друштвима
кћеркама у већинском власништву обвезника у страним државама

5

0

и) спровођење мера прописаних наведним законом у огранцима, односно
пословним јединицама привредног субјекта

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

ј) извршавање других радњи и мера прописаних наведним законом.

9. Да ли је надзирани субјект дефинисао категорије странака по степену

ризичности и њихово процентуално учешће у укупном броју странака

10. Да ли је надзирани субјект за пружање поштанских услуга извршио

класификацију странака према степену изложености ризику од прања
новца и финансирања тероризма

11. Да ли је надзирани субјект за пружање поштанских услуга вршио

праћења странака у зависности од нивоа ризика

12. Да ли је надзирани субјект за пружање поштанских услуга је прекинут

пословни однос однос са странком услед немогућности спровођења
радњи и мера познавања и праћења странке

5

0

13. Да ли је надзирани субјект поверио вршење појединих радњи и мера

познавања и праћења странке трећем лицу
А) Уколико јесте, ком лицу

Навести број корисника поштанских услуга код којих је прибављање
података и документације извршило треће лице.

0

5

14) Да ли надзирани субјект врши

а)Проверу (утврђивање) идентитета странке
5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

б) проверу (утврђивање) идентитет странке на основу докумената,
података или информација прибављених из поузданих и
веродостојних извора;

в) проверу (утврђивање) идентитет стварног власника странке и
провери његов идентитет у случајевима прописаним овим законом

г) прибављање информације о сврси и намени пословног односа или
трансакције и друге податке у складу са овим законом;

ђ) редовно праћење пословања и проверава усклађеност активности
странке са природом пословног односа и уобичајеним обимом и
врстом пословања странке

15) Да ли надзирани субјект има успостављен пословни однос (2) са
странакма

16) Да ли је промењен број странака надзираног субјект уколико јесте,
навести разлоге који су довели до промене броја странака

17) Навести број странака

са којима надзирани субјект има
успостављен пословни однос(2)
ниског степена ризика
високог степена ризика
на које се примењују
поједностављене радње и мере
праћења странке

које су страни функционери или
чији је стварни власник страни
функционер
18) На који начин је надзирани субјект дефинисао поступак по коме
утврђује да ли је странка или стварни власник странке страни
функционер, навести начин

19) Број странака са којим надзирани субјект има успостављен
пословни однос за које су достављени подаци у последње три године

20) Да ли је надзирани субјект вршио редовно стручно образовање,
оспособљавање и усавршавање запослених

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

27) Да ли се евидентирају и чувају резултати провере знања запослених 5

0

21) Колико запослених у надзираном субјекту непосредно обавља
послове у вези са пословним односом са странком, навести број

22) Да ли је надзирани субјект израдио програм годишњег стручног
образовања, оспособљавања и усавршавања запослених који обављају
послове спречавања и откривања прања новца и финансирања
тероризма

23) Да ли је овај програм прилагођен потребама запослених у складу са
њиховом позицијом у надзираном субјекту

24) Да ли се у надзираном субјекту организују непосредну обуку за
запослене

25) Да ли су сви запослени у надзираном субјекту који непосредно
обављају послове у вези са клијентима до сада прошли обуку

26) Да ли надзираном субјекту врши проверу знања запослених који су
прошли обуку

28) Да ли су запослени упознати са последицама непримењивања
закона, процедура и налазима контроле

5

0

1 Лица одговорна за вршење појединих радњи и мера за спречавање и откривање прања
новца и финансирања тероризма ( у складу са овим законом и прописима донетим на основу
њега (члан 39. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (
“Службени гласник Републике Србије” број 20/2009, 72/09 и 91/10).
2 Пословни однос јесте однос између странке и обвезника заснован на уговору у вези са
вршењем делатности обвезника, за који се у тренутку успостављања очекује да ће трајати.
(члан 3. став 1. под 14) Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (
“Службени гласник Републике Србије” број 20/2009, 72/09, 91/10 и 139/14).
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________(_______%)
Степен
ризика

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

Број бодова

218-240

194-217

170-193

146-169

145 и мање

Проценат

91%-100%

81%-90%

71%-80%

61%-70%

60% и мање

Надзирани субјекат

------------------------------------------

Инспектор за поштанске услуге

--------------------------------------------

