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Сажетак: Прање новца је глобалан феномен, који озбиљно угрожава међународну и националне
економије. У овом раду се обрађују интегрисаност Републике Србије у међународне токове спречавања
прања новца, анализирањем процеса прања новца, као и глобалних и националних регулатива којe се 
примењују у борби против прања новца. Борба против прања новца мора имати системски карактер и 
због тога у раду проучавамо и систем борбе против прања новца у Републици Србији. Циљ рада јесте
сагледавање објективне основе за предлагање релевантних стратешких и оперативних начина којима би
се унапредили правни и институционални капацитети државних органа и обвезника примене Закона о
спречавању прања новца, да би се постигао већи степен заштите и онемогућавање токова нелегалног
новца. Идентификовање кључних ризика претње прања новца у Републици Србији предуслов је за
усаглашавање приоритета Републике Србије с приоритетима Европске уније у области супротстављања
прању новца.  
Кључне речи: прање новца, сумњиве трансакције, индикатори, криминал, ризик  
 
  
Abstract: Money laundering is a global phenomenon that seriously undermines international and national 
economies. This paper deals with the integration of the Republic of Serbia into international trends of money 
laundering by analyzing the money laundering process, global and national regulations applied in the fight 
against money laundering. The fight against money laundering must have a systemic character and therefore we 
are also studying the system of combating money laundering in the Republic of Serbia. 
The objective of the paper is to examine the objective basis for proposing relevant strategic and operational 
modes that would improve the legal and institutional capacity of state authorities and taxpayers in the application 
of the Law on Prevention of Money Laundering in order to achieve a higher level of protection and prevention of 
the flows of illegal money. Identifying the key risks of money laundering in the Republic of Serbia is a 
precondition for harmonizing the priorities of the Republic of Serbia with the priorities of the European Union in 
the field of combating money laundering. 
Keywords: money laundering, suspicious transactions, indicators, crime, risk. 

Увод  

Криминалци стичу знатне суме новца од нелегалних активности као што су 
трговина дрогом, трговина људима, крађе, преварне инвестиције, изнуда, 
корупција, проневере и утаје пореза. Прање новца подразумева сваку радњу или 
покушај радње којом се прикрива незаконито порекло новца или средстава 
стечених криминалом, тако да изгледа да су тај новац и та средства стечени из 
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легалних извора (исти је циљ и пореских превараната). Прање новца омогућава 
криминалцима почетак, наставак и проширење активности у легалним секторима 
економије. Као и многи теоријски појмови, тако је и израз „прање новца“ настао 
у пракси активности класичног криминала (Вукадиновић, 2016). Појава прања 
новца је проблем који је присутан у целом свету, који не познаје државне границе 
и захтева изналажење глобалног решења (Раковић, 2008). 

У овом раду истражујемо степен интеграције Србије у међународне токове 
спречавања прања новца, јер од степена интегрисаности и брзине те интеграције 
зависе и економски и политички напредак Србије.  

1. Процес прања новца 

Битна карактеристика прања новца, која га разликује од било које друге 
активности мотивисане стицањем имовинске користи, јесте да главни циљ 
криминалних група које се баве прањем новца није постизање што је могуће 
већег профита, него постизање што је могуће веће искористивости „прљавог“ 
новца (претварањем у легални), а тиме и веће масе за даље неометано коришћење 
у легалним активностима (банкарским, трговачким, инвестиционим, 
предузетничким и др.) (Педић, 2010). 

 Бројне су студије које су посвећене комплексном проблему прања новца 
(Стојадиновић, Гордић, 2016). Процес прања новца користи читав низ техника и 
метода у покушају прикривања трагова иницијално прљавог новца. Упоредо с 
технолошким развојем, забележен је и пораст броја коришћених софистицираних 
и сложених метода у сврху прикривања порекла незаконито стечене имовине 
(Вићентијевић, Петровић, Барјактаровић, Лошић, 2014). 

Према изворима из литературе идентификују се три фазе процеса прања 
новца: улагање, раслојавање и интеграција. 

Наглашавамо да те три фазе најчешће нису јасно међусобно разграничене. 
Из наредне илустрације видимо да OECD идентификује наведене три фазе прања 
новца, с тим што трећу фазу (интеграцију) дели у две потфазе: оправдања и 
инвестиције. 
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Слика 1. Процес прања новца   

 
Извор: OECD, Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, 2009, 11 

У фази улагања, незаконито стечен новац се уводи у легалне финансијске 
токове. Много је начина на који се то може остварити. Наводимо неке: 
готовинске уплате, уплате позајмица, регистровање правног лица, оснивачки 
улог и друго. Након што је готовина ушла у легални ток финансијског система, 
друга фаза је раслојавање или прикривање. Она се остварује пребацивањем новца 
с рачуна на рачуне широм света. Циљ друге фазе јесте да се прикрију 
криминалне активности од којих потиче прљав новац. Прикривање праве сврхе 
ових трансакција може се постићи неким од следећих привредних активности: 
фиктиван промет робе, помоћ, кредити, зајмови, консултантске услуге, друге 
разне услуге. 
 Трећа фаза у процесу прања новца – интеграција, јесте фаза у којој се 
новац јавља као новац који потиче из законом дозвољене делатности. Методе 
интеграције прљавог новца у легалне финансијске токове су разне. Наводимо 
неке: куповина правног лица, куповина удела, улагање у грађевинарство, 
куповина имовине (покретне и непокретне). Када дође у ову фазу, врло је тешко, 
скоро немогуће, открити незаконито порекло новца.  
 За анализу процеса прања новца потребно је некада укључити податке о 
степену претњи од тероризма, посебно податке о профилу лица повезаних с 
тероризмом (Ђурђевић, Вуковић, 2016). У време мигрантске кризе, интеграција 
миграната додатно отежава послове спречавања прања новца и финансирања 
тероризма у нашој земљи и земљама Европске уније. 
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2.  Регулаторни оквири спречавања прања новца  

Криминалне активности као што су трговина дрогом, кријумчарење, трговина 
људима, корупција и друге, имају тенденцију да генеришу велике количине 
профита и (готовине) за појединце или групе који чине кривично дело. Међутим, 
користећи средства из тих илегалних извора, криминалци ризикују скретање 
пажње власти на своје криминалне активности и излагање кривичном гоњењу. Да 
би слободно користили приходе (средства) од свог злочина, они морају да 
сакрију незаконито порекло ових средстава, избегавајући правне последице 
незаконитих активности (Марковић, 2015). Да би се то спречило, у већини 
земаља постоји правни оквир за борбу против прања новца – најчешће као 
посебно кривично дело у кривичним законицима. Дакле, основни разлог увођења 
у правне системе неког дела као кривичног јесте онемогућавање криминалаца да 
на законите начине користе приходе стечене нелегалним путем. Осим домаћег 
законодавства, због глобалног деловања радњи прања новца и финансирања 
тероризма, у међународним организацијама су установљени општеприхваћени 
стандарди у овој области. 

2.1. Глобални регулаторни оквири спречавања прања 
новца  

Најзначајнији документ који поставља стандарде у области спречавања прања 
новца јесте документ „40 + 9 препорука FATF“. Усвојила га је Радна група за 
спречавање прања новца (Financial Action Task Force on Money Laundering – 
FATF) (FATF, 2016). То је међувладина организација са задатком да развија и 
унапређује међународне активности на плану борбе против прања новца и 
финансирања тероризма. Основала ју је 1989. године Група седам 
најразвијенијих држава света. FATF је водеће тело у свету које се бави 
постављањем стандарда у овој области.  

На глобалном нивоу усвојене су бројне конвенције које се на директан или 
индиректан начин баве спречавањем прања новца. Србија се, пратећи 
међународне трендове, током протеклих неколико година активно укључила у 
борбу против прања новца и других облика организованог криминала, па је 
потписница најважнијих међународних уговора који се односе на проблеме 
прања новца, а који су ратификовањем постали део унутрашњег законодавства 
(Тањевић, 2011). Правни оквир Србије је у великој мери у складу с правним 
тековинама ЕУ и међународним инструментима за борбу против прања новца, 
финансирања тероризма и корупције.  

Манивал (Moneyval) јесте комитет Савета Европе који се бави проценом 
система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у државама 
чланицама Савета Европе које нису чланице FATF-а. Република Србија је 
чланица Манивала од 2003. године, те на основу тог чланства систем за борбу 
протива прања новца Републике Србије подлеже процени тог тела. 
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Обавештајна служба, по правилу, увек је у центру спољнополитичких 
збивања. Она прати и анализира догађаје од интереса за државу (Лазић, 2016). 
Препознајући значај ове чињенице за област прања новца, многе државе су 
образовале специјализоване органе који се баве финансијско-обавештајним 
пословима (financial intelligence unit). Финансијско-обавештајна служба 
Републике Србије јесте Управа за спречавање прања новца, која је члан Егмонт 
групе (Egmont Group) од 2003. године. Егмонт група (удружење финансијско-
обавештајних служби 131 државе) јесте међународно удружење финансијско-
обавештајних служби, чији је основни циљ унапређење међународне сарадње и 
размене података о прању новца и финансирању тероризма. И прање новца и 
финансирање тероризма су надасве међународни феномени, те се успешна борба 
против њих не може замислити без ефикасне и брзе међународне сарадње. 

Рад FATF-а и Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) (https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/, 2017), као и настојања 
ММФ-а (http://www.imf.org/external/index.htm, 2017), подржанли су Г-7 и Г-20, у 
контексту иницијатива за решавање корупције и прекограничних утаја пореза. 

2.2. Национални регулаторни оквир спречавања прања 
новца  

У Републици Србији запрећена казна за кривично дело прања новца је од шест 
месеци до пет година затвора, а ако износ новца који је предмет кривичног дела 
прелази милион динара, запрећена је казна до 10 година затвора (члан 231. 
Кривичног законика). Поред казне затвора, сав новац или имовина који су 
предмет кривичног дела морају се одузети. 

Органи задужени за надзор над применом Закона о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма су: 1) Управа за спречавање прања новца РС; 2) 
Народна банка Србије; 3) Комисија за хартије од вредности РС; 4) државни орган 
надлежан за инспекцијски надзор у области девизних и мењачких послова и 
игара на срећу; 5) министарство надлежно за инспекцијски надзор у области 
трговине; 6) Адвокатска комора Србије; 7) министарство надлежно за послове 
поштанског саобраћаја; 8) Јавнобележничка комора (члан 104. Закона о 
спречавању прања новца РС). 

Обвезници су, према Закону о спречавању прања новца и финансирању 
тероризма, дужни да израде анализу ризика од прања новца и финансирања 
тероризма у складу са смерницама које даје орган надлежан за вршење надзора 
над применом овог закона. Процена степена ризика од прања новца или 
финансирања тероризма треба да обухвати најмање три или четири основне врсте 
ризика: ризик странке, географски ризик, ризик трансакције и ризик услуга. 
Категорије ризика су: низак, средњи и висок. Што је ризик нижи, мања је пажња 
(предузимају се поједностављене радње и мере), и обрнуто, за висок степен 
ризика предузимају се појчане радње и мере у вези са сумњивим трансакцијама 
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прања новца или финансирања тероризма. 

3.  Системски облици борбе против прања новца у 
Републици Србији  

У овом делу рада ћемо приказати успостављени систем борбе протива прања 
новца у Републици Србији. Након тога приказаћемо неке од параметара који 
указују на његову успешност, а затим ћемо указати на његове недостатке и 
правце унапређивања. 

3.1. Структура система против прања новца у Републици 
Србији  

Поред наведених међународних стандарда који се примењују у области 
спречавања прања новца, Република Србија у својим напорима, осим усвојене 
законске регулативе из ове области, настоји да унапреди систем и да се укључи у 
међународне токове применом акционог плана националне стратегије за борбу 
против прања новца, финансијским истрагама и борбом против финансирања 
тероризма. Србија има усвојену Националну процену претње од тешког и 
организованог криминала (Serious and Organized Crime Threat Assessment – 
SOCTA) (Република Србија, Министарство унутрашњих послова, 2015). 
 На Слици 2 приказан је систем који је у Републици Србији успостављен за 
борбу против прања новца и финансирања тероризма. 

Слика 2. Систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији 

 
Извор: Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма Републике 

Србије, „Службени гласник РС“, бр. 55/05... 44/14, 13 
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Систем борбе против прања новца заснива се на националној процени 
ризика. Управа за спречавање прања новца, као централни орган у борби против 
прања новца, била је носилац и координатор процеса израде Националне процене 
ризика од прања новца за Републику Србију (National Risk Assesment, NRA) 
(2013).  Циљ израде Националне процене ризика јесте да се донесу закључци који 
сектори у систему носе потенцијално виши, а који нижи ризик од прања новца, 
како би држава могла адекватно да одговори на њих и да их смањи, или у 
потпуности елиминише.  

Из Националне процене ризика (2013) издвајамо кривична дела с високим 
степеном ризика за прање новца, тј. кривична дела која представљају највећи 
ризик по питању имовинске користи проистекле од извршења ових дела. Као 
високоризична кривична дела окарактерисана су: пореска утаја – члан 229, 
неуплаћивање пореза по одбитку – члан 229-а. Кривичног законика, те кривично 
дело из члана 173. Закона о пореском поступку и пореској администрацији – 
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и кривично дело 
злоупотребе службеног положаја. 

Нижи ризик у нефинансијском сектору носе рачуновође и ревизори. Скоро 
све ревизорске куће израдиле су анализу ризика и примењују мере познавања и 
праћења странке. Ревизорске фирме које послују у Србији су и даваоци 
специфичних интелектуалних услуга, па је њихова функција веома важна за 
стабилност читаве економије (Миленковић, 2015). 

Слика 3. Рањивост лица ван финансијског сектора на ризик прања новца 

 
Извор: Савет Европе, Канцеларија у Београду, Национална процена ризика од прања новца у Републици 

Србији, 2013, 35 
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Банке су означене као најрањивији сектор, а самим тим и најризичнији у 
односу на остале секторе који су процењивани, иако је систем надзора над 
управљањем ризиком од прања новца и финансирања тероризма у банкама добро 
постављен.  

Највећи ризик од прања новца кроз нефинансијски сектор налази се у 
делатности промета некретнина, посебно када се узме у обзир то да се у Србији 
бројна физичка лица појављују као инвеститори и затим продавци 
новосаграђених некретнина. 

3.2. Параметри успешности система за борбу против 
прања новца у Републици Србији  

Економске димензије прања новца у Србији попримају све већи обим, кроз све 
бројније модалитете (Весић, 2008). У току 2015. године обвезници су Управи за 
спречавање прања новца Републике Србије пријавили укупно 5.674 сумњивих 
трансакција, односно активности. 

Табела 1. Пријављене сумњиве трансакције Управи за спречавање прања новца Републике Србије 

Обвезници 

Број пријављених сумњивих 
трансакција/активности 

2013. 
година 

2014. 
година 

2015. 
година 

Банке 594 552 737 
Агенти за пренос новца  3.822 4.881 
Нотари   2 
Рачуновође  1 3 
Ревизори 5 9 11 
Мењачи 2 3 4 
Лица која се баве поштанским 
саобраћајем 

5 1 17 

Осигуравајућа друштва 26 5 18 
Лизинг 1 3 1 
Факторинг   1 
Адвокати 1 13  
Укупно 634 4.409 5.674 
Извор: Годишњи извештаји о раду Управе за спречавање прања новца Републике Србије 2013–2015. године 

Активности које су обвезници најчешће пријављивали Управи као 
сумњиве јесу: пореска утаја, унос новца непознатог порекла у финансијски 
систем Републике Србије, фалсификовање личних идентификационих 
докумената, злоупотреба положаја одговорних лица у правним лицима, сумњиве 
куповине правних лица, сумњива употреба одобрених кредита од стране 
физичких лица, финансирање тероризма кроз хуманитарне организације и 
слично. 
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3.3. Анализа стања и правци промене система за борбу 
против прања новца у Републици Србији  

Управа за спречавање прања новца нема довољно особља и њен капацитет је 
неопходно ојачати. Неопходно је унапредити сарадњу између различитих тела 
која се баве спречавањем прања новца. Априлски Манивал евалуациони извештај 
за Србију из 2016. године (Европска комисија, 2016), потврдио је да Србија треба 
и даље да јача превентивне мере, да оснажи надзор и успостави евиденцију о 
истрагама и пресудама у случајевима прања новца. 

У наредном периоду Србија нарочито треба да успостави систем за 
праћење резултата истраге, кривичног гоњења, коначних пресуда, као и заплене и 
одузимања имовине у случајевима организованог криминала, укључујући и 
прање новца, трговину људима и кријумчарење људи/миграната. 

Капацитети за деловање у области борбе против прања новца у Србији су 
недовољни. Недостаци проактивних финансијских истрага повећаваjу ризик да 
имовина буде изнесена из земље. Дирекција за управљање одузетом имовином 
при Министарству правде није довољно опремљена да обавља своје дужности 
заплењивања и одузимања имовине. Заштићена база података српске полиције не 
омогућава да случајеви буду класификовани као међународни или домаћи. Она 
не пружа податке о активностима које се односе на повраћај имовине. 

Препоруке за јачање система борбе против прања новца: 
1. усаглашавање домаћих прописа и праксе с регулативом и стандардима у 

развијеним земљама ЕУ; 
2. јачање институционалних капацитета; 
3. развијање оперативних процедура; 
4. унапређење превенције; 
5. унапређење међународне, регионалне и сарадње на националном нивоу 

(Република Србија, МУП, 2015). 
Систем против прања новца у Србији потребно је ојачати капацитетима за 

вођење сложених финансијских истрага паралелно с кривичним истрагама, како 
би се пратили токови новца, што би довело до заплене и одузимања имовине 
проистекле из кривичног дела. Србија такође треба да додатно ојача превентивне 
мере и појача надзор, као и сарадњу и координацију између Управе за 
спречавање прања новца, полиције, тужилаца, подносилаца извештаја и 
надзорних органа. Агенције за спровођење закона и тужилаштва немају приступ 
релевантним базама података, у складу с прописима о заштити података и 
међуинституционалној сарадњи, што борбу против финансијског криминала који 
укључује прање новца чини мање ефикасном. Дирекција за управљање одузетом 
имовином нема довољно запослених нити капацитета, укључујући и капацитете 
за складиштење. Канцеларија за повраћај имовине, у складу с правним 
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тековинама ЕУ, тек треба да се успостави. Закон о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела треба да буде усклађен с правним тековинама ЕУ. 

Није забележен напредак по питању превентивног замрзавања имовине у 
раној фази истраге. Као резултат тога, имовина често нестане, што за последицу 
има слабе резултате у одузимању имовине проистекле из кривичног дела у 
тренутку доношења правноснажне пресуде. Иако је било неколико операција које 
су довеле до хапшења по оптужбама за финансијски криминал и корупцију, 
исход у погледу оптужница и правоснажних пресуда остаје да се види. Број 
правноснажних пресуда за дела организованог криминала и даље је мали у 
поређењу с процењеним размерама регионалног и домаћег криминалног 
тржишта. Ово отежава разоткривање криминалних организација. Потребно је 
успоставити евиденцију проактивних истрага. Постоји потреба да се појасни 
улога обавештајних служби у поступцима кривичне истраге и да се успостави 
стабилан надзор како би се спречили злоупотреба и политички утицај. Борба 
против организованог криминала и корупције и даље је од кључне важности за 
супротстављање продирању криминала у политички, правни и економски систем. 

Закључак  

Привредни и организовани криминал настављају да буду стална претња за 
привреду и развој демократије и владавине права у Републици Србији. Према 
извештајима Управе за спречавање прања новца Републике Србије, организоване 
групе су активне у преварама везаним за хартије од вредности, употребу 
фиктивних правних лица и трансакције са офшор компанијама. Прање новца 
кошта привреду Србије 3–5% бруто друштвеног производа сваке године, а 
већина случајева везује се за инвестиције и некретнине.  

Укупан обим прања новца у свету износи између 2% и 5% светског 
друштвеног бруто производа, или између 615 милијарди и 1.540 милијарди евра 
годишње (ЕUROPOL, 2013). 

Претпостављени ниво прања новца, његов утицај на финансијски систем и 
токове и пратећа улога, коју има у свим облицима организованог криминала, а 
која омогућава инвестирање криминалног профита и даље ширење криминалних 
активности, чини да ова криминална активност остане једна од кључних претњи 
са којом се и ЕУ суочава (ЕUROPOL, 2015).  

У Србији по основу следећих кривичних дела произлазе високи ризици за 
прање новца: пореска утаја, неовлашћена производња и стављање у промет 
опојних дрога, злоупотреба службеног положаја. Висок утицај на рањивост 
система по овим питањима имају мали број пресуда за прање новца и 
некоординирано поступање државних органа. Велики недостаци система су 
следећи: статистике нису јединствене или се уопште не воде, непостојање 
електронског уписа података и неумреженост информационих система и база 
података државних органа. Висока је рањивост финансијског сектора, 
превасходно банака, а рањива делатност нефинансијског сектора јесте промет 
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некретнина. Банке и друге финансијске институције су најважнији извор 
информација о прању новца и другим облицима финансијског криминала. 

Истичемо да се рад на анализи и процени ризика од прања новца не 
завршава израчунавањем показатеља и применом регулативе, него се ризик и 
слабе тачке у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма 
стално сагледавају и ажурирају, да би софистицираним методама парирале 
криминалним активностима у овој области. 

Тренутно у Републици Србији не постоји политика систематског вођења 
озбиљне финансијске истраге. Концепт финансијске истраге је обично ограничен 
на заплене и одузимања имовине појединаца која је проистекла из кривичног 
дела и ретко се фокусира на праћење токова новца. Србија још увек није у стању 
да води сложене финансијске истраге (укључујући и истраге прања новца) 
упоредо с кривичним истрагама. Ово је потврђено и у евалуационом извештају о 
Србији Комитета Савета Европе Манивал, који је усвојен у априлу 2016. године. 
Замрзавање средстава из предострожности ретко се примењује у истрагама. Због 
тога имовина често нестаје, што за последицу има лоше резултате у одузимању 
имовине проистекле из кривичних дела након правоснажне пресуде. Санкције 
које примењују судије немају у довољној мери одвраћајуће дејство. Често долази 
до цурења информација у медије, што нарушава тајност истраге. 

У погледу борбе против прања новца, одређени напредак је приметан у 
активностима Управе за спречавање прања новца, и то у откривању и поступању 
по сумњивим трансакцијама, упркос неадекватним ресурсима. 
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Summary  

The degree of integration of the country into international money laundering preven-
tion system depends on the economic and political progress of the country. 

The system of combating money laundering is based on a national risk assess-
ment. In the Republic of Serbia the system of combating money laundering started to 
be built with the entry of the first Law on Prevention of Money Laundering into force 
in 2002. The Financial Intelligence Service of the Republic of Serbia, today's Admin-
istration for the Prevention of Money Laundering was founded then.  

Administration for the Prevention of Money Laundering carries out financial in-
formation tasks: collects, processes, analyzes and transmits to the competent authorities 
information, data and documents, and performs other tasks related to the prevention 
and detection of money laundering and financing of terrorism, in accordance with the 
Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism. During the 
analysis Administration gathers additional information as additional information from 
taxpayers, as well as from other state agencies and in the case of suspected money 
laundering transmits data and information about that to the competent authorities, usu-
ally prosecutor's offices. 

According to the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of 
Terrorism the taxpayers are: banks, exchange offices, investment fund management 
companies, voluntary pension fund management associations, financial leasers, insur-
ance companies, insurance broker associations, insurance agencies and insurance 
agents, which are licensed to conduct life insurance business, persons involved in post-
al traffic, the broker-dealer companies, organizers of special games of chance in casi-
nos, organizers of games of chance organized via Internet, telephone or other telecom-
munication connections, auditors. Taxpayers are also entrepreneurs and legal entities 
that provide mediation in real estate, providing accounting services, tax consulting, 
intermediation in credit transactions and provision of loans, factoring and forfeiting, 
provision of guarantees and the provision of money transfer services, lawyers and law 
firms. 

From the aspect of money laundering, i.e. as a predicate (previous) criminal acts 
which stand for the greatest risk in terms of material benefits derived from performing 
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these offenses as high-risk offenses are characterized tax evasion, illicit production and 
trafficking of narcotic drugs and the crime of abuse of power.  

When it comes to identification of money laundering typologies, most often it is 
a "self- laundering", ie money or property laundering which the offender himself ob-
tained by committing a criminal offense. Bearing in mind that the majority of transac-
tions go through banks - personal and business accounts, special purpose accounts for 
securities purchases, real estate trade and similar things - the most vulnerable sector is 
banking, while most invests in real estate and business activities. The legislative and 
institutional framework has been completed, in the first place by incrimination of mon-
ey laundering in the Criminal Code and by the adoption of a comprehensive preventive 
law - the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism - as 
well as by the adoption of numerous other laws and regulations/bylaws. In parallel with 
the national cooperation it is necessary to continue work on the development of inter-
national cooperation. 

Efficient and timely international exchange of information, considering that 
money laundering is a crime that knows no boundaries, is a necessary condition for 
solving cases of money laundering and detect criminal activity. Existing Legislation in 
the Republic of Serbia, together with bilateral and multilateral conventions provide a 
sufficient legal basis for cooperation with other countries in terms of money laundering 
and financing of terrorism. Money laundering is characterized by constantly finding 
new modes which in addition to the introduction of illegally obtained property and 
money in legal flows, would eliminate or reduce the possibilities for the discovery and 
confiscation of assets acquired through performing these offenses. Modes of money 
laundering are complex, diverse and variable. They depend on the current normative 
solutions, economic and financial developments at home and abroad, but also by the 
level of organization of criminal activity. 
  In the Republic of Serbia the system of combating money laundering must be 
strengthened by carrying out the following activities: 1. adjustment of national legisla-
tion and practices with the regulations and standards in the developed countries of the 
EU, 2. strengthening institutional capacities, 3. developing operational procedures 4. 
improving the prevention and 5. improving international and  regional cooperation as 
well as cooperation at the national level. 
  Identifying the key risks of the threats of money laundering in the Republic of 
Serbia is a prerequisite for adjustment of the Republic of Serbia priorities with the Eu-
ropean Union priorities in the field of combating money laundering. A proactive ap-
proach, focused on the possible risks and threats, international cooperation with institu-
tions in the field of money laundering, represents a strategic orientation of public au-
thorities work for the implementation of national legislation and international standards 
in the field of prevention of money laundering. 


