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1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Овај документ је намењен корисницима ТМИС апликације, која служи за пријаву извештаја о готовинским 
трансакцијама (у даљем тексту CTR или ИГТ) и сумњивим активностима (у даљем тексту SAR или ИСА) Управи за 
спречавање прања новца (у даљем тексту УСПН), у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирању 
тероризма (у даљем тексту Закон), као и за преглед и измену наведених извештаја од стране обвезника по Закону.  

Рад са wеб апликацијом је могућ у 24/7 режиму рада. 

За потребе приступа ТМИС апликацији, обвезник је дужан да предтходно достави образац за корисничке налоге 
УСПН-у за своје запослене који су овлашћени за рад у овој апликацији. На основу достављеног, корисницима ће бити 
додељени иницијални креденцијали за први приступ апликацији. 

 

2 ОСНОВНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ АПЛИКАЦИЈЕ 

Корисник ТМИС апликације има могућност да обавља следеће активности: 

• Пријава ИГТ и ИСА 

• Преглед историје слања ИГТ и ИСА 

• Преглед потврда о пријему 

 

3 ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ И ПРИЈАВА КОРИСНИКА 

3.1 Технички предуслови 

• Употреба интернет прегледача нове генерације: 

o Internet Explorer 11+ 

o Google Chrome 75+ 

o Mozilla Firefox 68+ 

• Уређај који подржава апликацију за двофакторску аутентикацију, најчешће мобилни телефон 

• Приступ wеб апликацији путем интернета на адреси: 

o Тестно окружење: https://tmistest.apml.gov.rs/tmisfe/ 

 

3.2 Пријава корисника 

За потребе приступа ТМИС апликацији, обвезник је дужан да достави образац за корисничке налоге УСПН-у за своје 
запослене који су овлашћени за рад у овој апликацији. На основу достављеног, техничка лица унутар УСПН-а ће 
креирати корисницима налоге састављене од корисничког имена/адреса е-поште и иницијално додељене 
привремене шифре. 

Напомена: Пре самог приступања ТМИС окружењу неопходно је да преузмете апликацију за двофакторску 
аутентикацију, са Android или Apple продавнице. Препорука је да то буде “Oracle Mobile Authenticator” апликација: 

o Линк за Apple кориснике: https://apps.apple.com/us/app/oracle-mobile-authenticator/id835904829 

o Линк за Android кориснике : Oracle Mobile Authenticator - Apps on Google Play 

 

Тестно окружење се користи искључиво за тестирање, сви подаци унети у том окружењу ће се сматрати тестним.  

Апликацији се приступа путем интернета на адреси:  

• Тестно окружење: https://tmistest.apml.gov.rs/tmisfe/ 

 

https://tmistest.apml.gov.rs/tmisfe/
https://apps.apple.com/us/app/oracle-mobile-authenticator/id835904829
https://play.google.com/store/apps/details?id=oracle.idm.mobile.authenticator&hl=en&gl=US
https://tmistest.apml.gov.rs/tmisfe/


 

 

4 October 24, 2022 

 

 

 

 

Приликом првог приступа ТМИС wеб апликацији, иста ће захтевати да подесите двофакторску аутентикацију и 
промените вашу иницијалну шифру. Након уноса адресе е-поште и иницијалне шифре појавиће Вам се QR код на 
екрану који ћете скенирати путем апликације коју сте преузели на уређај. 

 

 

 

Када Вам се учита страница са QR кодом, одмах пређите на апликацију коју сте преузели и изаберите да додате нов 
уређај за двофакторску аутентикацију. На екрану ТМИС апликације уносите код у горње поље и произвољно име 
уређаја у доње поље. 
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Након успешног постаљања двофакторске аутентикације, апликација пребацује на измену иницијалне шифре. 

Шифру мењате у ону коју ви желите, дуплим уносом исте. То се дешава само први пут када приступате апликацији. 
Након сетовања шифре апликација ТМИС је успешно покренута. 

 

 

 

Свако наредно логовање захтева унос шифре и једнократног кода двофакторске аутентикације. 
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4 УПОТРЕБА ТМИС WЕБ АПЛИКАЦИЈЕ 

ТМИС апликација служи за пријаву ИГТ-а и ИСА, у складу са Законом, као и за преглед и измену наведених извештаја 
од стране обвезника по Закону.  

ИГТ се може пријавити учитавањем XML датотеке или ручним попуњавањем поља у самој апликацији. 

ИСА се може пријавити ручним попуњавањем поља у самој апликацији. 

4.1 Почетна страница 

На странициама у апликацији ТМИС, са леве стране, у бочној навигацији, налази се иконица са кућицом, која 
представља историју претходно послатих извештаја, која је уједно и почетна страница. 

На самој почетној страници налази се листа већ послатих извештаја, са колонама које представљају основне податке 
о претходно послатим извештајима. Листу је могуће филтрирати према броју извештаја, типу пријаве, датуму 
пријаве и статусу. Битно је напоменути да поље статус представља податак у ком се статусу налази извештај, 
може бити „ПОСЛАТ“ или „НИЈЕ ПОСЛАТ“. 

 

 

 

У листи пријава постоји могућност измене извештаја кликом на дугме , која се користи само приликом исправки 
грешке, а не за пријаву повезаног извештаја. 

Кликом на дугме КРЕИРАЈ НОВ ИЗВЕШТАЈ можете извршити слање XML-а или ручно попунити податке о извештају, 
на страници која се отвара. 

 

 

4.2 Пријава ИГТ 
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ИГТ се може пријавити у оквиру пакета извештаја учитавањем XML датотеке или ручним попуњавањем података 
ИГТ у самој апликацији. 

 

 

 

Код ручног уноса предвиђено је да се крећете по табовима са лева на десно, почевши од таба ПОДАЦИ О 
ИЗВЕШТАЈУ, па до таба ФИНАЛНИ ПРИКАЗ. 

4.2.1 ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ 

На страници Подаци о извештају потребно је унети Број извештаја (алфанумерички) који додељује корисник и 
мора бити уникатан на нивоу обвезника. Овај податак је неопходан и немогуће је попунити остатак извештаја пре 
него што се он унесе. 

4.2.2 ЛИЦА 

На страници Лица се уносе подаци о учесницима у трансакцији. Учесници могу бити физичко лице (у даљем тексту 
ФЛ), односно привредни субјект (у даљем тексту ПС). 

 

 

4.2.2.1 Физичко лице 

За унос података о ФЛ кликнути на дугме ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, приликом чега се отвара прозор Физичко лице. 

Подразумевано је да су сва поља обавезна. Уколико не поседујете све тражене податке о ФЛ, обележите поље 
Потпуни подаци нису доступни, и у том случају обавезена поља су само Име и Презиме. 
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ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Лице је функционер Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Лице је резидент Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Име Име лица Уколико није познато укуцати Н 

Презиме Презиме лица Уколико није познато укуцати Н 

ЈМБГ 13 цифара које пролазе валидацију Уколико сте сигурни да је ЈМБГ 
тачан, а не пролази валидацију (нпр. 
страни државаљани који су добили 
ЈМБГ на основу боравка), чекирати 
поље Не валидирати ЈМБГ 

Датум рођења Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ Потребан податак само код 
нерезидената 

Место рођења Место рођења  

Пребивалиште (место) Општина пребивалишта  
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Пребивалиште (адреса) Адреса пребивалишта  

Држава Претражив падајући мени са 
списком држава и јурисдикција 

Код резидента држава је аутоматски 
попуњена 

Идентификациона исправа Претражив падајући мени са 
списком типова идентификационих 
исправа 

Кликом на опцију остало отвара се 
поље за слободан унос типа 
идентификационе исправе 

Број исправе   

Датум издавања исправе Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ  

Орган издавалац Орган који је издао исправу  

Земља издаваоца Земља којој орган издавалац 
припада 

Нпр. aко је издавалац пасоша 
амбасада Француске у Србији, 
земља издаваоца је Француска, а не 
Србија. 

 

4.2.2.2 Привредни субјект 

За унос података о ПС кликнути на дугме ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, приликом чега се отвара прозор Привредни 
субјект. 

Подразумевано је да су сва поља обавезна. Уколико лице није резидент, могуће је да не поседујете све тражене 
податке о том лицу. У том случају појавиће се поље Потпуни подаци нису доступни, које уколико је изабрано, 
обезбеђује да је само поље Назив привредног субјекта обавезно за унос. 

 

ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 
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Лице је резидент Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Назив привредног субјекта   

Матични број 8 цифара које пролазе валидацију Не врши се валидација броја цифара 
за нерезидента 

Порески идентификациони број 9 цифара које пролазе валидацију Не врши се валидација броја цифара 
за нерезидента 

Седиште (место) Општина привредног субјекта  

Седиште (адреса) Адреса привредног субјекта  

Држава Претражив падајући мени са 
списком држава и јурисдикција 

Код резидента Држава је 
аутоматски попуњена 

Правна форма / Облик 
организовања 

Претражив падајући мени са 
списком правних форми тј. облика 
организовања 

 

Потпуни подаци нису доступни Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

Доступно једино у случају када лице 
није резидент 

 

4.2.3 РАЧУНИ/НАЛОЗИ 

На страници Рачуни/Налози уносе се подаци о рачунима који се користе у трансакцијама које се пријављују у ИГТ. 
Уколико уносите Мењачки посао, није потребно унети рачун за ту трансакцију. 

За унос новог рачуна кликнути на дугме РАЧУН/НАЛОГ, приликом чега се отвара нови прозор Рачун/Налог. 

Рачун се односи на новчани рачун лица, а налог на кориснички налог лица. 

 

ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 
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Рачун/налог је интерни Да/не попуњавати у зависности од 
статуса рачуна 

Означава да се рачун налази у 
систему обвезника, а не да припада 
обвезнику 

Број рачуна/налога   

Банка Претражив падајући мени са 
списком банака којима рачун може 
припадати 

Уколико је изабрано да је рачун 
интерни, поље ће бити склоњено, 
због претпоставке да рачун/налог 
припада обвезнику који пријављује 
ИГТ 

Врсте рачуна Претражив падајући мени са 
списком врста рачуна 

Бира се на основу типа рачуна који 
је коришћен приликом извршења 
трансакције. 

Уколико је у питању налог 
корисника изабрати благајну. 

Власник рачуна/налога Претражив падајући мени са 
списком лица 

 

4.2.4 ТРАНСАКЦИЈЕ 

На страници Трансакције уносе се подаци о готовинским трансакцијама. За унос нове трансакције кликнути на дугме 
ТРАНСАКЦИЈА, приликом чега се отвара нови прозор. 

На новом прозору можете језичцима Полагање готовог новца, Подизање готовог новца или Мењачки послови 
изабрати тип трансакције коју пријављујете. 

 

 

 

4.2.4.1 Пријава полагање готовог новца 

 

 

 

 

ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 
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Организациона јединица Претражив падајући мени 
организационих јединица 
обвезника 

Избор организационе јединице где 
се десила трансакција. 

Обавезник је дужан да списак 
организационих јединица одржава 
ажурним унутар апликације. 

Платилац Претражив падајући мени са 
списком лица. 

Лице које уплаћује новац 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА.  
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Трансакцију врши овлашћено лице Означити уколико трансакцију 
извршава овлашћено лице 

 

Овлашћено лице Претражив падајући мени са 
списком лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано. 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Лице је запослено код даваоца 
овлашћења 

Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано и уколико је овлашћено 
лице запослено код платиоца 

Прималац Претражив падајући мени са 
списком лица. 

Лице на чији рачун/налог се 
уплаћују средства. 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Трансакција је већ извршена Да/не попуњавати у зависности од 
статуса трансакције 

 

Евиденциони број трансакције Интерни број који додељује 
обвезника под којим је трансакција 
заведена 

Мора бити уникатан 

Датум извршења трансакције Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ  

Време вршења трансакције Време у формату СС:ММ  

Број рачуна Претражив падајући мени са 
списком рачуна 

У списку се налазе рачуни чији 
подаци су попуњени у картици 
РАЧУНИ. 

Неопходно је попунити податке о 
рачунима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 
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Шифра основа/плаћања Претражив падајући мени са 
списком шифара. 

Шифра се бира у складу са 
прописима НБС. 

 

Сврха трансакције Претражив падајући мени са 
списком сврха трансакције, са 
могућношћу слободног уноса 

За слободан унос започети претрагу 
и унети пуну жељену сврху, након 
уноса одаберите тај текст у 
падајућем менију 

Ознака валуте Валута у којој је извршена 
трансакција. 

Претражив падајући мени са 
списком валута 

 

Положен износ Износ трансакције у одабраној 
валути. 

Број са децималама. 

При уносу број се аутоматски 
форматира са сепраторима за 
хиљаде и прихвата  зарез или тачку 
као сепаратор за децимале 

 

4.2.4.2 Пријава подизање готовог новца 

 

 

 

ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Организациона јединица Претражив падајући мени 
организационих јединица 
обвезника 

Избор организационе јединице где 
се десила трансакција. 

Обавезник је дужан да списак 
организационих јединица одржава 
ажурним унутар апликације. 
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Платилац Претражив падајући мени са 
списком лица. 

Лице са чијег рачуна/налога се 
подижу средства 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Прималац Претражив падајући мени са 
списком лица. 

Лице коме се исплаћују средства 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Трансакцију врши овлашћено лице Означити уколико трансакцију 
извршава овлашћено лице 

 

Овлашћено лице Претражив падајући мени са 
списком лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано. 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Лице је запослено код даваоца 
овлашћења 

Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано и уколико је овлашћено 
лице запослено код платиоца 

Трансакција је већ извршена Да/не попуњавати у зависности од 
статуса трансакције 

 

Евиденциони број трансакције Интерни број који додељује 
обвезника под којим је трансакција 
заведена 

Мора бити уникатан 

Датум извршења трансакције Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ  

Време вршења трансакције Време у формату СС:ММ  

Број рачуна Претражив падајући мени са 
списком рачуна 

У списку се налазе рачуни чији 
подаци су попуњени у картици 
РАЧУНИ. 

Неопходно је попунити податке о 
рачунима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Шифра основа/плаћања Претражив падајући мени са 
списком шифара. 

Шифра се одабира у складу са 
прописима НБС. 
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Сврха трансакције Претражив падајући мени са 
списком сврха трансакције, са 
могућношћу слободног уноса 

За слободан унос започети претрагу 
и унети пуну жељену сврху, након 
уноса одаберите тај текст у 
падајућем менију 

Ознака валуте Валута у којој је извршена 
трансакција. 

Претражив падајући мени са 
списком валута 

 

Подигнут износ Износ трансакције у одабраној 
валути. 

Број са децималама. 

При уносу број се аутоматски 
форматира са сепраторима за 
хиљаде и прихвата  зарез или тачку 
као сепаратор за децимале 

 

 

 

 

4.2.4.3 Пријава мењачки послови 

 

 

 

ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Организациона јединица Претражив падајући мени 
организационих јединица 
обвезника 

Избор организационе јединице где 
се десила трансакција. 

Обавезник је дужан да списак 
организационих јединица буде 
ажурним унутар апликације. 

Налогодавац Претражив падајући мени са 
списком лица. 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
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Лице које врши трансакцију Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Трансакцију врши овлашћено лице Означити уколико трансакцију 
извршава овлашћено лице 

 

Овлашћено лице Претражив падајући мени са 
списком лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано. 

У списку се налазе лица чији подаци 
су попуњени у картици ЛИЦА. 
Неопходно је попунити податке о 
лицима пре него што је дозвољена 
опција одабира. 

Лице је запослено код даваоца 
овлашћења 

Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

Попуњава се само уколико је поље 
Трансакцију врши овлашћено лице 
чекирано и уколико је овлашћено 
лице запослено код платиоца 

Трансакција је већ извршена Да/не попуњавати у зависности од 
статуса трансакције 

 

Евиденциони број трансакције Интерни број који додељује 
обвезника под којим је трансакција 
заведена 

Мора бити уникатан 

Датум извршења трансакције Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ  

Време вршења трансакције Време у формату СС:ММ  

Шифра основа/плаћања Претражив падајући мени са 
списком шифара. 

Шифра се одабира у складу са 
прописима НБС. 

 

Сврха трансакције Претражив падајући мени са 
списком сврха трансакције, са 
могућношћу слободног уноса 

За слободан унос започети претрагу 
и унети пуну жељену сврху, након 
уноса одаберите тај текст у 
падајућем менију 

Полагање Новац који је лице донело да замени  

Подизање Новац који је лице добило након 
замене 

 

Ознака валуте Валута у којој је извршена 
трансакција. 

Претражив падајући мени са 
списком валута 

Приликом конверзије једна страна 
увек мора бити у динарима 
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Износ Износ трансакције у одабраној 
валути. 

Број са децималама. 

При уносу број се аутоматски 
форматира са сепраторима за 
хиљаде и прихвата  зарез или тачку 
као сепаратор за децимале 

4.2.5 ФИНАЛНИ ПРИКАЗ 

На страници Финални приказ се налазе сви подаци који су унети у тренутној пријави. Сврха ове странице је контрола 
унетих података. Кликом на дугме ПРОМЕНИ ПОДАТКЕ вратићете се на исту страницу уколико сматрате да на 
финалном приказу није унето све како треба. 

На дну странице налази се дугме САЧУВАЈ, чија функција је да се садржај извештаја сачува ради каснијег 
допуњавања и дугме ПОШАЉИ ПОДАТКЕ, које шаље податке извештаја на даљу обраду. Извештај који је сачуван 
се не узима за даљу обраду и не сматра се пријавом ИГТ све док се не кликне дугме  ПОШАЉИ ПОДАТКЕ. 

4.3 Пријава ИСА 

ИСА се може пријавити ручним попуњавањем података у самој апликацији. Код ручног уноса предвиђено је да се 
крећете по табовима са лева на десно почевши од таба ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ па до таба ФИНАЛНИ ПРИКАЗ. 

 

 

4.3.1 ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ 

На страници Подаци о извештају потребно је унети Број извештаја (алфанумерички) који додељује корисник и мора 
бити уникатан на нивоу обвезника, Тип сумње, и уколико је изабрано Финансирање тероризма, порекло 
финансирања. Тип сумње може бити само један, док се за порекло средстава коришћених за финансирање 
тероризма може изабрати више опција. Ако обвезник пријављује финансирање тероризма кроз прање новца, 
потребно је да одабере финасирање тероризма (сумњу у прање новца може да искаже у опису сумње и селектовањем 
активности везаних за прање новца на страници Сумњиве активности/коришћени производи). 

Повезани извештај је падајућа листа попуњена бројевима раније унетих сумњивих извештаја. Уколико повезујете 
извештај са бројем који није понуђен у листи можете га додати кликом на дугме Додајте извештај из старог 
система који ће се појавити у падајућој листи. 
Подаци за Број извештаја, Тип сумње и порекло финансирања (уколико је изабрано Финансирање тероризма) су 
неопходни и немогуће је попунити остатак извештаја пре него што се унесу. 
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4.3.2 СУМЊИВА ЛИЦА 

На страници Сумњива лица се уносе подаци о лицима која су носиоци сумње. Пријава мора имати примарно лице, 
које је примарни носиоц сумње. Након уноса више лица, примарно лице се може променити кликом на означену 
колону у листи приказа попуњених лица. 

Лица могу бити физичко лице (у даљем тексту ФЛ), односно привредни субјект (у даљем тексту ПС). 

 

 

Кликом на дугме ПРИМАРНО ЛИЦЕ појаљује се прозор за избор типа примарног лица, ФЛ или ПС. 

 

 

4.3.2.1 Физичко лице 

За унос података о ФЛ подразумевано је да су сва поља, осим е-поште и броја телефона, обавезна. Уколико не 
поседујете све тражене податке о ФЛ, обележите поље Потпуни подаци нису доступни, и у том случају обавезена 
поља су само Име и Презиме. 
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ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Лице је функционер Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Лице је резидент Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Име Име лица Уколико није познато укуцати Н 

Презиме Презиме лица Уколико није познато укуцати Н 

ЈМБГ 13 цифара које пролазе валидацију Уколико сте сигурни да је ЈМБГ 
тачан, а не пролази валидацију 
(нпр. Страни државаљани који су 
добили ЈМБГ на основу боравка) 
чекирати поље Не валидирати 
ЈМБГ 

Датум рођења Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ Потребан податак само код 
нерезидената 

Место рођења Место рођења  

Пребивалиште (место) Општина пребивалишта  

Пребивалиште (адреса) Адреса пребивалишта  

Држава Претражив падајући мени са 
списком држава и јурисдикција 

Код резидента држава је 
аутоматски попуњена 

Идентификациона исправа Претражив падајући мени са 
списком типова идентификационих 
исправа 

Кликом на опцију остало отвара се 
поље за слободан унос типа 
идентификационе исправе 

Број исправе   

Датум издавања исправе Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ  

Орган издавалац Орган који је издао исправу  

Земља издаваоца Земља којој Орган издавалац 
припада 

Нпр. ако је издавалац пасоша 
амбасада Француске у Србији, 
земља издаваоца је Француска, а не 
Србија. 

Е-пошта Адреса е-поште Валидација поља се врши само ако 
се куца у пољу. 

Користи се стандардна једноставна 
валидација за адресе е-поште. 
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Број телефона Број телефона у формату са 
позивним бројем земље (нпр. 381) 

Није потребно уносити + или 
заграде, поље ће се само 
форамтирати у исправни формат. 

4.3.2.2 Привредни субјект 

За унос података о ПС подразумевано је да су сва поља, осим е-поште и броја телефона, обавезна. Уколико лице није 
резидент, могуће је да не поседујете све тражен податке о лице. У том случају појавиће се поље Потпуни подаци 
нису доступни, које уколико је изабрано, обезбеђује да је само поље Назив привредног субјекта обавезно за унос. 
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ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Лице је резидент Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

 

Назив привредног субјекта   

Матични број 8 цифара које пролазе валидацију Не врши се валидација броја цифара 
за нерезидента 

Порески идентификациони број 9 цифара које пролазе валидацију Не врши се валидација броја цифара 
за нерезидента 

Седиште (место) Општина привредног субјекта  

Седиште (адреса) Адреса привредног субјекта  

Држава Претражив падајући мени са 
списком држава и јурисдикција 

Код резидента Држава је 
аутоматски попуњена 

Правна форма / Облик 
организовања 

Претражив падајући мени са 
списком правних форми тј. облика 
организовања 

 

Е-пошта Адреса е-поште Валидација поља се врши само ако 
се куца у пољу. 

Користи се стандардна једноставна 
валидација за адресе е-поште. 

Број телефона Број телефона у формату са 
позивним бројем земље (нпр. 381) 

Није потребно уносити + или 
заграде, поље ће се само 
форамтирати у исправни формат. 

Потпуни подаци нису доступни Да/не попуњавати у зависности од 
статуса лица 

Доступно једино у случају када лице 
није резидент 

Шифра и назив делатности Претражив падајући мени са 
подацима о делатностима из АПРа 

 

Стварни власник према АПРу - Не 
постоје подаци у АПРу 

Чекирати у случају да не постоје 
подаци о стварном власнику у АПРу 

 

Стварни власник према АПРу - 
Додај стварног власника 

Подаци о стварном власнику се 
попуњавају из Централне 
евиденције стварних власника АПРа 

Корисничко упутство за употребу 
апликације за евидентирање 
стварног власника 

Субјект није клијент Чекирати у случају када лице није 
клијент обвезника 

Уколико лице није клијент подаци о 
стварном власнику по Закону и 
подаци о овлашћеним лицима по 
рачуну нису обавезни 

https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Centralna%20evidencija%20stvarnih%20vlasnika/Korisnicko%20uputstvo%20za%20evidentiranje%20stvarnih%20vlasnika%2008012019.pdf
https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Centralna%20evidencija%20stvarnih%20vlasnika/Korisnicko%20uputstvo%20za%20evidentiranje%20stvarnih%20vlasnika%2008012019.pdf
https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Centralna%20evidencija%20stvarnih%20vlasnika/Korisnicko%20uputstvo%20za%20evidentiranje%20stvarnih%20vlasnika%2008012019.pdf
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Стварни власник у складу са чл. 25 
Закона о СПН и ФТ 

Може бити само једно лице Кликом на поље отвара се прозор за 
попуњавање података о стварни 
власник у складу са чл. 25 Закона  

Не постоји обавеза утврђивања 
стварног власника у складу са 
Законом о СПН и ФТ 

Означити уколико по Закону не 
постоји обавеза утврђивања 
стварног власника 

 

Није могуће одредити стварног 
власника 

Чекирату у случају када није могуће 
утврдити једног стварног власника 

Отвара опцију за попуњавање 
чланова руководства. 

Подацу за чланове руководства су 
исти као за стварног власника по 
Закону 

Додај члана руководства Може бити више лица Поље се откива кад није могуће 
одредити стварног власника 

Овлашћена лица по рачуну – Додај 
ново лице 

Додаје редове за име, презиме и 
лични број ФЛ које има овлашћења 
над рачунима ПС 

 

Овлашћена лица по рачуну – Име   

Овлашћена лица по рачуну – 
Презиме 

  

Овлашћена лица по рачуну – Лични 
број 

ЈМБГ или број пасоша и земља 
издаваоца пасоша 

 

 

4.3.3 СУМЊИВА СРЕДСТВА 

На страници Сумњива средства попуњавају се подаци о средствима на које се односи сумња, а не збир сумњивих 
трансакција (нпр. уколико се десила трансакција сумњивог прилива у вредности од 50.000€ и касније је та свота 
даље прослеђена, треба пријавити само 50.000€, а не 100.000€). Кликом на дугме ДОДАЈ СУМЊИВА СРЕДСТВА, 
отвара се прозор за додавање нових средстава. 
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ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Тип сумњивих срестава Претражив падајући мени типова, 
који могу бити новац, хартија од 
вредности, непокретност, 
покретност, дигитална имовина 

 

Ознака валуте Валута у којој се вреднују сумњива 
средства. 

Претражив падајући мени са 
списком валута 

Сав новац у истој валути се мора 
заједно пријавити. 

Није могуће више пута одабрати 
исту валуту ако је новац изабран као 
тип. 

Износ Износ трансакције у одабраној 
валути. 

Број са децималама. 

При уносу број се аутоматски 
форматира са сепраторима за 
хиљаде и прихвата  зарез или тачку 
као сепаратор за децимале 

Вредност је непозната Чекирати уколико је вредност 
средстава непозната 

Опцију је немогуће чекирати 
уколико је у питању новац 

Кратак опис Опис сумњивих средстава. 

Кратак опис сумњивих средстава 
(нпр. За непокретности: “Стан у 
општини Вождовац од 150m2”) 

Обавезно поље за типове који нису 
новац 

4.3.4 СУМЊИВЕ АКТИВНОСТИ / КОРИШЋЕНИ ПРОИЗВОДИ 

На страници Сумњиве активности/коришћени производи додају се активности и производи који су коришћени 
приликом тих активности. Активности могу бити и неизвршене приликом чега се не попуњава период извршења 
активности. Кликом на дугме ДОДАЈ, отвара се прозор за додавање нових активности и производа за период. 
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ПОЉЕ ОПИС НАПОМЕНА 

Да ли су активности извршене? Да/не попуњавати у зависности од 
статуса извршености активности 

 

Период – од Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ Поље се не попуњава у случају када 
активности нису извешене. 

Датум не може бити већи од датума 
период – до или датума пријаве. 

У случају једнократне појаве ставити 
исти датум за почетак и крај 
периода. 

Период – до Датум у формату ДД.ММ.ГГГГ Поље се не попуњава у случају када 
активности нису извешене. 

Датум не може бити мањи од 
датума период – од или већи од 
датума пријаве. 

У случају једнократне појаве ставити 
исти датум за почетак и крај 
периода. 

Сумњиве активности Скуп поља за потврду подељен у 7 
група, са опцијама за остало у 
случају да жељена активност није 
наведена. 

Минимум једно мора бити 
обележено. 

. 

Коришћени производи Скуп поља за потврду, са опцијом за 
остало у случају да жељену 
производ није присутан. 

Минимум једно мора бити 
обележено. 

 

 

4.3.5 ТРАНСАКЦИЈЕ 

Страница за додавање сумњивих трансакција. 

 

Кликом на дугме СКИНИ ФОРМЕ отвара се прозор где можете скинути форме за попуњавање сумњивих трансакција 
уколико спадате у тип обвезника који по природи посла обављају трансакције преко рачуна или корисничких налога. 
Остали типови обвезника могу да пређу на страницу Додатни подаци. 
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Кликом на дугме ПОШАЉИ ФОРМЕ отвара се прозор, где већ попуњене форме могу да се окаче кликом на дугме 
ОДАБЕРИ ДОКУМЕНТ чиме бирате документ. Након тога, кликом на дугме ПОШАЉИ те форме се шаљу на систем 
како би се касниоје, када завршите попуњавање извештаја, повезале са њим. 

НАПОМЕНА: имена попуњених форми морају да почињу са типом форме на латиници (promet, transfer, menjac …), 
након чега следи доња црта и текст по слободном уносу (нпр. promet_sar459.xlsx). Тип докумета мора бити .xlsx. 

Све трансакције истог типа потребно је попунити на једној форми (нпр. све динарске и девизне сумњиве трансакције 
из платног промета различитих сумњивих лица из извештаја попуњавају се на форми промет). 

У форми трансфер уносе се подаци из сумњивих транскција брзог слање новца (нпр. Western Union, MoneyGram, Ria 
Money Transfer итд.) 
 
У форми промет се уносе подаци из сумњивих трансакција из домаћег платни промета и платног промета са 
иностранством. 
 
Детаљно упутство о формату попуњавања поља која пролазе валидацију се налази на страници Трансакције. 

4.3.6 ДОДАТНИ ПОДАЦИ 

На страници Додатни подаци се врши додавање додатних пратећих докумената. 

Кликом на дугме ОДАБЕРИ ДОКУМЕНТ бирате документа (можете их одабрати више и у више наврата) која желите 
да пошаљете како бисте поткрепили сумњу из пријаве. 

На списку докумената можете уклонити већ изабрана докумета која не желите да пошаљете.  

Кликом на дугме ПОШАЉИ ДОКУМЕНТА жељена документа се шаљу на систем, али је неопходно да пошаљете цео 
извештај како би се послата докумета повезала са њим. 

Већ послата докумета везана за извештај је могуће скинути ради провере. 

4.3.7 ИНДИКАТОРИ 

На страници Индикатори се врши попуњавање индикатора сумње. 

Кликом на дугме ИНДИКАТОРИ отвара се прозор у коме бирате индикаторе зависно од надзорног органа коме 
припадају. 

Индикатори се бирају из листе већ понуђених индикатора, чекирањем жељених. 
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4.3.8 ОПИС СУМЊЕ 

На страници Опис сумње се врши унос описа сумње у слободном тексту. 

 

 

 

 

4.3.9 ФИНАЛНИ ПРИКАЗ 

На страници Финални приказ се налазе сви подаци који су унети у тренутној пријави. Сврха ове странице је контрола 
унетих података. Кликом на дугме Промени податке вратићете се на исту страницу уколико сматрате да на 
финалном приказу није унето све како треба. 

На дну странице налази се дугме САЧУВАЈ, чија функција је да се садржај извештаја сачува ради каснијег 
допуњавања, и дугме ПОШАЉИ ПОДАТКЕ, које шаље податке извештаја на даљу обраду. Извештај који је сачуван 
се не узима за даљу обраду и не сматра се пријавом ИСА све док се не кликне дугме ПОШАЉИ ПОДАТКЕ. 

4.4 ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ 

Са леве стране у бочној навигацији кликом на дугме ПОТВРДЕ долази се до странице са листом потврда о пријему 
послатих пакета. Листа је претражива по броју пакета и датуму уноса. Потврду у PDF формату можете скинути 
кликом на дугме поред жењеног реда. 

Потврда се састоји из две целине: грешке у пакету и броју учитаних извештаја односно готовинских трансакција у 
пакету. 
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4.5 СТАТИСТИКА ПРИЈАВЉЕНИХ ИЗВЕШТАЈА 

Са леве стране у бочној навигацији кликом на дугме СТАТИСТИКА долази се до странице са параметрима на основу којих 

се креираја статистички извештај о подацима из пријава. Параметри се односе на одабир да ли се ради о ИГТ или ИСА и период 
у којем су пријављени извештаји. 

Статистички извештај представља: 

• податке о броју и вредности пријављених извештаја по типу (ИГТ или ИСА-тип сумње) 

• податке о пријављеним лицима из ИСА (физичка лица/привредни субјекти и правне форме, 
резиденти/нерезиденти, функционери, итд.) 

• податке о сумњивим средствима (тип и вредност) 

• податке о сумњивим активностима и коришћеним производима 

• податке сумњивим трансакцијама (вредност сумњивих трансакција разврстано по шифри основа, правцу кретања, 
учесницима, итд.) 

• податке о одабраним индикаторима. 


