Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма
Влада Републике Србије усвојила је 31.12.2014. године Националну стратегију за борбу
против прања новца и финансирања тероризма. Ова стратегија представља логичан наставак
исте Стратегије објављене 2008. године након њеног престанка важења која је била прва
Национална стратегија у датој области. Носилац стратегије је Министарство финансија. Рок
важења стратегије је до 2018. године. Стратегијом су дефинисана финансијска средства за
реализацију циљева.
Општи циљ и сврха Националне стратегије је да у потпуности заштити финансијски
систем и привреду државе од опасности које узрокују прање новца и финансирање тероризма и
ширење оружја за масовно уништење, чиме се јача интегритет финансијског сектора и
доприноси безбедности и сигурности.
Услов за остварење општег циља је остварење стратешких циљева:
 Смањивање ризика од прања новца и финансирања тероризма кроз стратешко планирање,
координацију и сарадњу свих учесника у систему;
 Спречавање уношења имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом у
финансијски систем и друге секторе, односно откривање и пријављивање већ унете
имовине;
 Уочавање и отклањање претњи од прања новца и финансирања тероризма, кажњавање
извршилаца кривичних дела и одузимање незаконито стечене имовине;
 Квалификовани кадрови оспособљени за делотворно учешће у свим сегментима система за
борбу против прања новца и финансирања тероризма и разумевање у јавности улоге и
планова надлежних органа.
Сваки од стратешких циљева у оквиру стратегије, даље је разрађен кроз циљеве и мере
који су означени као најризичнији.
Основни идентификовани проблеми који последично настају прањем новца и
финансирањем тероризма су:
 подривање стабилности, транспарентности и ефикасности финансијског система земље;
 економски поремећаји и нестабилност;
 угрожавање програма реформи;
 смањење инвестиција;
 губљење угледа државе и
 угрожавање националне безбедности.
С обзиром на раширене проблеме који настају прањем новца и финансирањем
тероризма, у стратегији су побројани главни учесници у системској борби против овог
феномена. То су: Управа за спречавање прања новца; Републичко јавно тужилаштво; Судови;
Полиција; Војно безбедносна агенција; Војно обавештајна агенција; Безбедносноинформативна агенција; Народна банка Србије; Комисија захартије од вредности; Сектор
тржишне инспекције; Управа царина; Пореска управа; Агенција за борбу против корупције;
Правосудна академија и Криминалистичко-полицијска академија; Удружење банака Србије.
Очекивани резултати имплементације стратегије су:
 Добро разумевање ризика омогућило би надлежним државним органима да утврђују
приоритете у свом раду ради отклањања најважнијих претњи по систем и његових слабих
тачака;
 Ефикасно спречавање извршиоца кривичних дела у покушају злоупотребе финансијског и
других сектора;
 Појачан надзор, праћење и регулисање рада финансијских институција и одређених
делатности ван финансијског сектора сразмерно утврђеним ризицима за сваку делатност;
 Унапређење брзине и учесталости размене информација и квалитета анализа у Управи из
које би други надлежни органи и органи страних држава могли да добију корисне
информације за поступке из њихове надлежности.
Стратегију прати акциони план у коме су по приоритету подељене активности за
реализацију постављених мера и циљева, уз наведене индикаторе; изворе верификације и
износе средстава неопходне за извршење конкретне акције.
Цео текст стратегије можете наћи овде

