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Семинар почиње у 9,00 часова
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ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
Промене и новине од 1. априла 2018. године, када почиње да се примењује нови
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ЗСПНФТ)
Радње и мере које су дужни да предузимају рачуновође у вези са применом ЗСПНФТ
Проширење анализе ризика, познавање и праћење странке
Нове смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за рачуновође
Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за рачуновође
Вођење евиденција, заштита и чување података из тих евиденција
Достављање информација, података и документацијe Управи за спречавање прања
новца
Одговори на питања

Накнада за учешће на семинару за претплатнике износи 5.000 динара, са ПДВ.
Лица која нису претплатници плаћају накнаду у износу од 10.000 динара, са ПДВ.
У цену накнаде укључени су учешће на семинару, семинарски материјал, ужина, освежење и
консултације са предавачима.
Важна напомена: накнада се односи на једног учесника саветовања.
Накнада за семинар може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника:
205-5686-05, 170-900-30, 160-186875-14 и 220-135317-86, о чему на саветовању треба предати
доказ. Плаћање се може извршити и на самом саветовању у готовом.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон: (011)
3209-630 или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту www.privsav.rs.
Семинар је намењен правним лицима и предузетницима који пружају рачуноводствене услуге
који су, између осталих, обвезници примене ЗСПНФТ и дужни су да предузимају мере и актив
ности које су тим законом прописане.
На основу новог ЗСПНФТ, који почиње да се примењује од 1. априла 2018. године, недавно
је донет и нови Правилник о методологији за извршавање послова у складу са овим законом, а
очекује се доношење и других подзаконских аката.
Претходно је, у фебруару 2018. године, Управа за спречавање прања новца објавила нове
смернице за процену ризика од прања новца и финансирања териризма код друштава за ревизију,
предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга. Обвезницима је
остављен рок до 25. децембра 2018. године да примене нове и измењене радње и мере из новог
ЗСПНФТ и на постојеће странке.

