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ОБЛИЦИ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА  
У БАНКАРСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

Јелена Матијашевић-Обрадовић, Иван Јоксић 
Универзитет Привредна академија Нови Сад,  

Правни факултет за привреду и правосуђе 
 

лобализација, експанзивни развој и доступност информационих 
технологија пружили су веома велике могућности за вршење 

многих кривичних дела, нарочито дела из сфере организованог и при-
вредног криминалитета. У раду су анализирани појам привредног кри-
миналитета, затим примарног феноменолошког концепта заступљеног 
у савременој науци, те осврт на облике привредног криминалитета у 
банкарском пословању. Бројне су могућности предузимања незакони-
тих активности у банкарском пословању. Посебно се истичу злоупотре-
бе у електронском трансферу новца и преваре на подручју финансиј-
ског тржишта, посебно на берзама, у купопродаји акција и других харти-
ја од вредности – посредничке и брокерске преваре. Међутим, потреб-
но је нагласити да ниједна подела привредног криминалитета на појав-
не облике, односно форме испољавања криминалних активности, није 
коначна, нити искључива. Какав год критеријум класификације да се 
одабере, и ма каква подела да се направи, појавни облици се не могу 
посматрати искључиво сваки за себе, нити се могу стриктно поделити. 

Кључне речи: криминалитет, привредни криминалитет, банкар-
ско пословање, Република Србија 

Увод 
 

риминалитет представља веома сложену појаву, веома штетну, без обзира 
на тип уређења и ниво развоја друштва.1 Да би се схватио појам криминали-

тета мора се разматрати мултидисциплинарно, односно применом знања из разли-
читих теоријских дисциплина. При овој констатацији, мора се нагласити да „мулти-
дисциплинарност у приступу разматрања криминалитета није ствар избора, већ 
представља неопходан приступ овој сложеној друштвеној појави“.2 
                              

1 Matijašević, J. (2012). The importance of preventive acting in the field of crime suppression with the reference 
to strategic acts of the Western Balkan countries, The Review of International Affairs, 63 (1148), 52-70, p. 52. 

2 Bjelajac, Ž., Matijašević, J. (2014). Značaj borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u procesu pridruži-
vanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U: Evropska unija i Zapadni Balkan – izazovi i perspektive (ur. 
Dragan Đukanović i Vladimir Trapara), Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 533-553, str. 534. 
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Према Игњатовићу, „криминалитет представља скуп свих злочина у одређеном 
времену и простору и представља масовну појаву, за разлику од злочина, који 
представља појединачно криминално понашање као акт којим се крши Кривични 
законик“.3 

Привредни криминалитет је врста криминалитета коју на првом месту каракте-
рише разноликост дефиниција и теоријских одређења. Један од разлога за изоста-
нак јединствености у научном одређењу појма привредног криминалитета јесте ве-
лика феноменолошка разноврсност, условљена различитошћу културолошког, еко-
номског и правног аспекта у различитим епохама, на простору различитих држава, 
али и континената. При томе, феноменолошка разноврсност примарно је условље-
на актуелним друштвено-економским и политичким односима у којима се неминов-
но стварају услови за промене постојећих и појаву нових појавних облика привред-
ног криминалитета. 

Глобализација, експанзивни развој и доступност информационих технологија 
пружили су веома велике могућности за вршење многих кривичних дела, нарочито 
дела из сфере организованог и привредног криминалитета. 

Аутори веома често привредни криминалитет одређују као скуп кривичних дела 
почињених у сфери привредног пословања од стране особа које се тим послова-
њем баве, а у циљу стицања одређених материјалних користи на рачун пословних 
партнера, потрошача, конкурената, па и саме државе.4 

У наставку рада биће више речи о појму и феноменологији привредног кримина-
литета, а примарни осврт учиниће се на облике привредног криминалитета у бан-
карском пословању. 

Појам привредног криминалитета 
У страној литератури начелно, постоје три најчешће групе дефиниција у вези са 

три аспекта привредног криминалитета, укључујући узроке и услове за чињење ње-
гових појавних облика, мотиве и карактеристике починилаца, методе, мере и актив-
ности у процесу откривања, разјашњавања и доказивања.  

Прва група дефиниција одређује привредни криминалитет као криминалитет ко-
ји је законски санкционисан, код ког је главна мотивација учинилаца стицање фи-
нансијске добити5, те стога, ова врста криминалитета обухвата све активности у ко-
јима једно или више лица имају циљ да стекну финансијску корист на незаконит на-
чин, као што су: злоупотреба моћи и ауторитета, илегална трговина и илегална 
производња, пореска евазија, злоупотреба рачунарских технологија, итд.  
                              

3 Ignjatović, Đ (2011), Kriminologija, Beograd: Dosije studio; Arežina, N., Stefanović, D., Mizdraković, V., Dža-
mić. V. i Alčaković, S. (2014). Zastupljenost krivičnih dela protiv privrede i privrednih prestupa u Republici Srbiji. 
U: Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje, Bijeljina: XV Međunarodni naučni skup Sinergija, 1-6, str. 2. 

4 Barzykina, G. (2016). Global tendencies of economic crimes’ modification, Economic Annals - XXI, 157 (3-
4(1)), 12-14, p. 12. 

5 Fagan, J. & Freeman R. B. (1999). Crime and work. In: Crime and justice: A review of research (ed. M. To-
nry), vol. 25, Chicago: University of Chicago Press, pp. 113–178. 



 Безбедност 
 

 51  

 

Друга група дефиниција усредсређује се на нелегалне радње које омогућавају 
учиниоцима успешно стицање директних финансијских бенефита6 те је стога 
основна особеност ове групе дефиниција чињеница да су жртве ове врсте крими-
налитета значајно економски погођене. Типичне жртве су појединци, групе или ор-
ганизације, али и друге групе које су овим делима могле бити директно или инди-
ректно погођене (нпр. рачунарско хаковање, трговина са инсајдером на берзанским 
трансакцијама, итд).  

Трећа група дефиниција тврди да су процеси који доводе до криминалног пона-
шања исти као они који воде потрошачко понашање на тржишту. Ово образложење 
подржава став економиста који истиче да се појединци одлучују да изврше кривич-
но дело користећи исту анализу трошкова која се користи у свакодневном комерци-
јалном раду: одлука о извршењу кривичног дела је резултат нормалне, рационалне 
калкулације засноване на процени економске добити стечене на законит начин уз 
економску добит стечену учињеним кривичним делима.7 

У домаћој научној мисли, разноликост схватања појма привредног криминалите-
та такође је веома велика. 

Савремена дефиниција коју је дао Бановић, привредни криминалитет одређује 
као „скуп свих деликтних понашања (чињења или нечињења) која настају у економ-
ским односима и у вези са тим односима, од стране правних као и физичких лица, 
која, као субјекти тих односа, располажу одговарајућим овлашћењима према имо-
вини на којој се ти односи заснивају, а којим се деликтним понашањима непосред-
но наноси штета тој имовини и повређују или угрожавају привредни односи“.8 

Ницевић и Ивановић наводе пак да привредни криминалитет у кривичноправ-
ном и криминолошком смислу „чини свеукупност деликата (кривичних дела, при-
вредних преступа и привредних прекршаја) којима се угрожава нормално организо-
вање, управљање и функционисање економског система (односа и процеса) у јед-
ној друштвеној заједници“.9 

Надовезујући се на савремена појмовна одређења привредног криминалитета 
Матијевић и Марковић истичу да има много области у којима се јављају привредни 
деликти: од производње, складишно-магацинског пословања, унутрашње робне раз-
мене, спољнотрговинског промета, благајничког пословања до књиговодства. Типич-
ни деликти привредног криминалитета су: фалсификовање новца, пореска утаја, кри-
јумчарење, прање новца, проузроковање стечаја, недозвољена трговина, проневера, 
примање мита, давање мита, фалсификовање исправе и други облици.10 
                              

6 Chamlin, M. B. & Kennedy, M. B. (1991). The impact of the Wilson administration on economic crime rates, 
Journal of Quantitive Criminology, 7 (4), 357-372. 

7 Nikoloska, S. (2014). Inter-Institutional Cooperation in the Process of Investigating Economic-Financial Cri-
me in the Republic of Macedonia, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 65 (4), 361–372, p. 364. 

8 Banović, B. (2002). Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, Be-
ograd-Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova, str. 28. 

9 Nicević, M., Ivanović, A. (2012). Organizovani privredni kriminalitet kao faktor ugrožavanja ekonomske bez-
bednosti, Ekonomski horizonti, 1 (1), 87-100, str. 93-94; Ivanović, A. (2009). Privredni kriminalitet i korupcija u 
Republici Srbiji, Kriminalističke teme, 9 (3-4), str. 153-172. 

10 Matijević, M., Marković, M. (2013). Kriminalistika, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, str. 392. 
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Привредни криминалитет је озбиљан безбедносни ризик, присутан у свим држа-
вама, имајући у виду чињеницу да је од увек одређени слој грађанства тежио брзом 
стицању богатства, моћи у држави, привилегијама и сл. Једина ствар која се мења-
ла били су појавни облици ове врсте криминалитета,11 а у зависности од тренутне 
друштвене, економске и политичке ситуације у држави. 

Феноменологија привредног криминалитета 
Привредни криминалитет је стална и веома динамична друштвена негативна поја-

ва која се вешто прилагођава друштвено-економској и политичкој ситуацији у друштву. 
Током историје привредни криминалитет је мењао појавне облике, али се увек одли-
ковао специфичним карактером, те с аспекта извршилаца кривичних дела из ове 
области био карактеристичан по њиховом положају и моћи који произилазе из приви-
легованог положаја и/или функције у социо-економским и политичким структурама.12 

Према Бановићу, доминантни појавни облици привредног криминалитета класи-
фиковани су на класичне и савремене појавне облике привредног криминалитета. 
У савремене појавне облике привредног криминалитета спадају: 

1.) Облици привредног криминалитета у области фискалних обавеза: 
     1.1.) Облици привредног криминалитета у области пореза на промет; 
     1.2.) Облици привредног криминалитета у области исплате зарада; 
     1.3.) Облици привредног криминалитета у области финансирања јавних расхода. 
2.) Неки облици привредног криминалитета у пословању банака. 
3.) Облици привредног криминалитета у области својинске трансформације. 
4.) Компјутерски криминалитет. 
5.) Прање новца.13 
Мићо Бошковић издваја следеће појавне облике привредног криминалитета који 

нису карактеристични само за нашу земљу и који су најприсутнији, како у блиској 
прошлости, тако и у садашњем периоду: 

1.) Облици привредног криминалитета у производњи; 
2.) Облици привредног криминалитета у трговини; 
3.) Облици привредног криминалитета у спољнотрговинском промету; 
4.) Облици привредног криминалитета у области својинске трансформације; 
5.) Облици привредног криминалитета у области пореза; 
6.) Облици привредног криминалитета у девизном пословању; 
7.) Облици привредног криминалитета у банкарском пословању; 
8.) Облици привредног криминалитета у благајничком пословању; 
9.) Облици привредног криминалитета у магацинском пословању; 
10.) Облици организованог привредног криминалитета; 
11.) Криминалитет „белог оковратника“ и корпорацијски криминалитет; 
12.) Остали појавни облици привредног криминалитета.14 

                              
11 Nikoloska, S. (2014)., op. cit., p. 362. 
12 Đukić, S. (2016). Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi, Vojno 

delo, 68 (5), 169-191, str. 170. 
13 Vidi više: Banović, B. (2002), op. cit., str. 60-177. 
14 Vidi više: Bošković, M. (2009). Privredni kriminalitet, Bar: Fakultet za poslovni menadžment, str. 38-125. 
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Анализирајући област привредног криминалитета Бошковић и Марковић класи-
фикују његове појавне облике на следећи начин: 

1.) Деликти злоупотребе положаја и овлашћења. 
2.) Финансијске преваре. 
     2.1.) Фалсификати и платне картице; 
     2.2.) Утаје пореза; 
     2.3.) Преваре у вези са интелектуалном својином; 
     2.4.) Банкарске преваре; 
     2.5.) Берзанске преваре; 
     2.6.) Стечајне преваре; 
     2.7.) Други облици финансијских превара 
3.) Криминалитет „белог оковратника“ и деликти корупције. 
4.) Кријумчарење и недозвољена трговина.15 
Анализирајући примарни феноменолошки концепт привредног криминалитета, 

Ницевић и Ивановић истичу да се „не може се увек са прецизношћу рећи да је у пи-
тању само један појавни облик, односно конкретно кривично дело, већ се углавном 
ради о читавом сплету појавних облика односно комбинацији истих. Ово се посеб-
но односи на случајеве најтежих кривичних дела из области привредног кримина-
литета, где по правилу постоји читав сплет разноврсних облика криминалног испо-
љавања. Наиме, у таквим случајевима се најчешће не ради о појединцу као извр-
шиоцу кривичног дела у кривичноправном смислу, већ о мрежи међусобно повеза-
них људи запослених и ангажованих на различитим местима, најчешће у спрези са 
људима из власти, тзв. организоване криминалне групе“.16 

У наставку ће више бити речи о облицима привредног криминалитета у банкар-
ском пословању. 

Облици привредног криминалитета  
у банкарском пословању 

Према одредби члана 2, став 1 Закона о банкама,17 банка је акционарско дру-
штво са седиштем у Републици Србији, које има дозволу за рад Народне банке Ср-
бије и обавља депозитне и кредитне послове, а може обављати и друге послове у 
складу са законом.18 
                              

15 Vidi više: Bošković, M. i Marković, M. (2015). Kriminologija sa elementima viktimologije, Novi Sad: Pravni 
fakultet za privredu i pravosuđe, str. 213-226. 

16 Nicević, M. i Ivanović, A. (2012), op. cit., str. 94. 
17 Zakon o bankama, "Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015. 
18 Vidi više: Carić, M., Matijašević-Obradović, J. (2017). Privredni kriminalitet, Novi Sad: Univerzitet Privredna 

akademija u Novom Sadu; Carić, S. (2000). Pravni položaj privrednih organizacija, Novi Sad: Centar za pri-
vredni konsalting, str. 123-131; Carić, S., Vitez, M. i Veselinović, J. (2006). Privredno pravo, Novi Sad: Privred-
na akademija, str. 109-117.; Carić, S., Šogorov, S. i Arsić, Z. (1985). Privredno pravo – za agronome, Beograd: 
Naučna knjiga, str. 200-207. 
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Чланом 4 истог закона наведено је да банка може, у складу са законом, оба-
вљати следеће послове:  

1) депозитне послове (примање и полагање депозита);  
2) кредитне послове (давање и узимање кредита);  
3) девизне, девизно-валутне и мењачке послове;  
4) послове платног промета;  
5) издавање платних картица;  
6) послове с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови 

кастоди банке и др.);  
7) брокерско-дилерске послове;  
8) издавање гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);  
9) куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.);  
10) послове заступања у осигурању;  
11) послове за које је овлашћена законом;  
12) друге послове чија је природа сродна или повезана с пословима из претход-

них тачака а у складу са оснивачким актом и статутом банке.19  
Нико осим банке не може се бавити примањем депозита. Нико осим банке не 

може се бавити давањем кредита и издавањем платних картица, осим ако је за то 
овлашћен законом (члан 5 Закона о банкама). 

Окосница успешног банкарског пословања јесте обезбеђен кредибилитет и из-
грађено поверење између банке и клијената. 

У нашој пракси су познате организоване преваре са банкарским улозима код 
приватних „штедионица“ и „банака“, намамљивањем грађана на високе камате на 
штедњу. Познати су случајеви „Дафимент-банке“ и „Југоскандика“.20 

У току пословања, банкарски сектор је фактички изложен двостраном послов-
ном ризику, који са једне стране обухвата држање и чување депозита физичких и 
правних лица, а са друге стране, пласирање средстава (кредити, хартије од вред-
ности, и др.). 
                              

19 O obavljanju bankarskih i drugih finansijskih poslova u inostranstvu, i dr. vidi više: Carić, S., Šogorov, S., 
Vilus, J. i Đurđev, D. (2000). Međunarodno privredno pravo, šesto izdanje, Novi Sad: Centar za privredni kon-
salting. 

20 Prema nalazima Narodne banke Srbije, država je sklopila prećutni sporazum sa „Jugoskandikom“, koji je 
dobio pravo monopolske trgovine u zamenu za odgovarajuću finansijsku naknadu i pomoć (sva devizna sred-
stva koja je ova banka prikupljala bila su deponovana u trezor Narodne banke Srbije). Preovlađujući izvor fi-
nansiranja visokih deviznih kamata za „Jugoskandik“ bila je trgovina monopolskim proizvodima – naftnim deri-
vatima i cigaretama. Drugi izvor je zapravo bilo samofinansiranje – novi ulagači su svojim novcem praktično fi-
nansirali obaveze prema prethodnim ulagačima. Na sličnim mehanizmima rada počivao je i rad „Dafiment-ban-
ke“ uz zarade na šticovanju deviza. Izvor: Bošković, M. i Marković, M. (2015)., op. cit., str. 218.  

Treba naglasiti i to da je, u periodu pre uvođenja sankcija međunarodne zajednice protiv naše države, karak-
teristična bila pojava koja je označena kao „šticung“. Suština je bila u sledećem: da bi neki privredni subjekat 
stekao pravo na uvoz morao je prethodno da izvrši izvoz određenih roba ili usluga. U takvim uslovima izvozni 
posao postaje tražena „roba“ na tržištu, pa mu je shodno tome formirana i odgovarajuća cena. S obzirom da 
uvoznici nisu bili u mogućnosti uvek da izvrše izvoz, privredni subjekti koji su imali izvozne poslove, uz odgova-
rajuću naknadu, ustupali su ih uvoznicima, koji su ih onda prijavljivali kao svoje i time sticali pravo na uvoz. Na-
knada je najčešće isplaćivana u devizama. Izvor: Banović, B. (2002)., op. cit., str. 84. 
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Специфичности банака и банкарског сектора привреде указују да је банкарско 
пословање високо ризична делатност јер је ризик веома изражена категорија у по-
словању савремених банака. Различите су могућности поделе ризика у пословању 
банака. Неколико најзначајнијих врста банкарских ризика су:  

а) Кредитни ризик – представља основни ризик банкарског пословања који зна-
чи немогућност дужника да банци у року доспећа врати одобрени кредит, укључују-
ћи и припадајућу камату. Другим речима, кредитни ризик се може дефинисати као 
ризик смањења профита банке услед неизвршавања обавеза дужника по основу 
доспелог дуга (главнице и камате); 

б) Ризик (не)ликвидности – представља ризик од смањења профита банке 
услед недостатка ликвидних средстава за измирење доспелих обавеза; 

в) Каматни ризик – ризик смањења профита банке услед промена у висини ка-
матних стопа. Другим речима, каматни ризик представља неизвесност остварења 
очекиваних прихода и трошкова, односно профита банке услед флуктуација нивоа 
каматних стопа које су релевантне за пословну банку, пре свега, са аспекта изло-
жености активе или пасиве банке овим флуктуацијама; 

г) Валутни ризик – смањења профита банке услед промена у девизним курсевима.21 
Битна карактеристика савременог банкарског пословања јесте широка примена 

информационо-комуникационих технологија, без којих се ниједна савремена 
област пословања не може замислити. 

Интернет технологије су потпуно отвориле врата концепту електронске економије ти-
ме што су омогућиле креирање иновативних пословних приступа у домену продаје, купо-
вине и интерном креирању пословних процеса. Усмереност савременог пословања орга-
низација ка глобалном тржишту подразумева интегрисаност информационих и комуника-
ционих технологија, којима се обезбеђује проток података без просторних ограничења.22 

Савремено банкарство се не може замислити без добро организованог информаци-
оног система. Он је предуслов за израду и реализацију пословне политике, као и за 
управљање банком. Банке имплементирају електронско пословање да би подигле свој 
углед услед прихватања иновација, али исто тако, као и одговор на увођење иноватив-
них услуга од стране конкурената. Електронско банкарство омогућује уштеде у посло-
вању и развој масовних услуга прилагођених специфичним потребама корисника. Са 
друге стране, омогућава придобијање нових клијената банке.23 

Како Вуњак и Ковачевић наводе, три битна фактора су утицала на развој елек-
тронског банкарства:  

1. висок ниво развоја рачунарске технологије, погодне за примену у финансиј-
ским институцијама, што је за директну последицу имало концентрацију високо 
стручних и образовних кадрова у банкарским институцијама;  

2. сложена финансијска структура, коју карактерише велики број финансијских 
институција;  

3. висок степен дерегулације, како на домицилном, тако и на светском финан-
сијском тржишту, што има за последицу оштру конкуренцију између банака.24 
                              

21 Vidi više: Ivaniš, M. (2012). Rizici u bankarskom poslovanju, Pravno-ekonomski pogledi, 3 (3), 1-15. 
22 Mikarić, B. i Trajković, D. (2013). Uticaj elektronskog poslovanja na poboljšanje usluga u bankarstvu, Tren-

dovi u poslovanju, 1 (2), 69-79, str. 70. 
23 Ibid. 
24 Vunjak N. i Kovačević Lj. (2006). Bankarstvo – Bankarski menadžment, Subotica: Ekonomski fakultet, str. 263. 
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Широка заступљеност информационо-комуникационих технологија у области банкар-
ског пословања, као и бројни пратећи ризици, условили су како нове појавне облике, тако 
и све сложеније постојеће појавне облике привредног криминалитета у овој области. 

У претходном, као и у данашњем периоду, присутни су били, а и данас су, разни 
облици привредног криминалитета у области банкарског пословања, а међу њима 
су карактеристични: 

– власници приватних и руководиоци појединих друштвених предузећа да би омогу-
ћили да, приликом оснивања, поједине банке обезбеде висину новчаних средстава која је 
нужна за регистрацију и почетак рада, пребацивали су своја новчана средства на одгова-
рајући рачун, да би по одобрењу рада банке, са рачуна банке повратили свој новац; 

– одобравање кредита правним лицима и предузетницима са нереално зарачу-
натим банкарским трошковима, чиме се изиграва утврђена висина камате; 

– давање кредита ван банкарског система уз непоштовање прописа и пословне 
политике банке; 

– ненаменско коришћење потрошачких кредита, како од стране грађана, тако и 
од других корисника који су одјављивали предузеће или га доводили под стечај, ка-
ко би избегли обавезу враћања кредита; 

– разне нелегалне новчане трансакције, посебно готовим новцем, односно иле-
гална трговина готовим новцем; 

– банке које нису ликвидне, у циљу приказивања да су ликвидне, злоупотребљавају 
новчана средства која су намењена за исплату обавеза по основу депозита грађана 
(рачуни грађана), тако што та средства користе за плаћање својих других обавеза; 

– одобравање кредита за куповину одређене робе, а одобрена новчана сред-
ства кредитом се не дозначавају правном лицу које је добило кредит, већ другом 
правном лицу, на основу посебног уговора (цесија, асигнација), пошто је са њим ко-
рисник кредита засновао одговарајући пословни однос; 

– условљавање да се кредит може одобрити једино уплатом деоница, чиме се 
део кредитних средстава одмах враћа банци, што доводи у питање могућност 
остваривања програма за који је кредит одобрен, па по истеку рока за враћање 
кредита констатује се да кредитна производња није могла бити завршена, или се 
део кредита репрограмира, а други део кредита се налази у деоницама;25  

– поседовање неевидентираних девизних средстава чије порекло није познато; 
– невраћање кредита у новцу од стране лица коме је одобрен кредит, већ на 

име враћања кредита уступа разну робу предузећима које је основала банка која је 
и одобрила кредит, али се роба не даје по тржишним, већ по знатно нижим ценама, 
што омогућава купцу робе да асигнацијом врати кредит банци, а робу прода по тр-
жишној цени, чиме остварује и добит за себе; 

– одобравање кредита где као гаранција служи хипотека над имовином кори-
сника кредита, па се кредит не користи наменски, већ се преусмери у друге нена-
менске сврхе, а банка као накнаду што толерише такав поступак узима делове имо-
вине која је стављена под хипотеку, и то на име приспелих камата.26 

Бошковић даље наводи да у оквиру сагледавања могућих незаконитости у банкарском 
пословању и представљања појединих облика привредног криминалитета, треба указати 
                              

25 Banović, B. (2002)., op. cit., str. 113. 
26 Bošković, M. (2009)., op. cit., str. 72-73. 
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и на разне злоупотребе у електронском трансферу новца, јер је ово најчешћи метод пре-
носа капитала широм света. При томе, најчешћи начини злоупотребе електронских систе-
ма за трансфер новца су: 1.) сакривање трага о извору средстава стеченим криминалним 
активностима; 2.) скривање стварног примаоца средстава.27 Наведено указује на чињени-
цу да је електронски трансфер новца један од могућих метода за прање новца. 

Коначно, новије форме превара у области банкарског пословања уочавају се на 
подручју финансијског тржишта, посебно на берзама, у купопродаји акција и других 
хартија од вредности – посредничке и брокерске преваре.28 

Закључак 
Након анализе различитих теоријских одређења појма привредног криминалитета, 

затим примарног феноменолошког концепта заступљеног у савременој науци, те освр-
та учињеног на облике привредног криминалитета у банкарском пословању, потребно 
је нагласити да ниједна подела привредног криминалитета на појавне облике, односно 
форме испољавања криминалних активности, није коначна, нити искључива. Какав год 
критеријум класификације да се одабере, и ма каква подела да се направи, појавни об-
лици се не могу посматрати искључиво сваки за себе, нити се могу стриктно поделити.  

Другим речима, појавне форме криминалног понашања се увек, макар у неким 
сегментима, међусобно преплићу, или су пак једна другом услов, или последица, 
или заједнички дејствују, итд. 

Облици привредног криминалитета у банкарском пословању предвиђени су и 
Препоруком Савета Европе бр. Р (81) 12 о привредном криминалитету29, у тачки 15 
- деликти на берзи вредносних папира и банкарски деликти (нпр. манипулације 
вредносним папирима и злоупотреба неискуства јавности). У класификацији савре-
мених појавних облика привредног криминалитета код нас, ова форма свакако спа-
да у карактеристичне, тј. доминантне појавне облике, што је суштински и један од 
значајних индикатора одговора друштва на овај вид злоупотреба.  

Наиме, ефикасан одговор на све савремене форме, па конкретно и на овај об-
лик привредног криминалитета, подразумева примену адекватне методологије, 
блиску међународну сарадњу, али и савремени регулаторни оквир, унификован ка-
ко на регионалном, тако и на међународном нивоу. Препознавање и разумевање 
кључних елемената савремених форми испољавања привредног криминалитета, 
значајан је структурни елемент правовременог и ефикасног одговора. 
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