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Апстракт: Основни проблем овог истраживања је корелација између прија-
ва, оптужница и пресуда за привредне преступе у Републици Србији. Предмет 
рада је анализа корелације односа привредних преступа у ланцу кривично-правног 
система од пријаве до пресуде у целини, али и засебно, од пријаве до оптужења и 
од оптужења до пресуде. Приликом истраживања користили смо већину основ-
них метода научног сазнања анализе, синтезе, дедукције, индукције, корелацијеи 
статистичку методу. Значај истраживања је утврдити колика је стопа корелације 
између поднетих пријава, подигнутих оптужних аката и пресуда. Ако је негативна 
корелација од пријаве до пресуде висока, онда су истражни и претходни посту-
пак показали неуспех. Висoком негативном корелацијом између поднетих прија-
ва против физичких лица у односу на поднете оптужне акте и донете пресуде, не 
само да се угрожавају права грађана, већ се оваквим поступцима оправдано дово-
ди у питање кредибилитет органа поступка, и битно утиче на исплату штете која је 
причињена лицима против којих је покренут поступак.

Кључне речи: привредни деликти, привредни преступи, пријава, оптужница, 
пресуда.

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ

Поред „тамне бројке“ криминалитета, један од основних проблема 
преткривичног и кривичног поступка код кривичних дела, а то важи и за-
претходни поступак и истражне радње код привредних преступа, је негатив-
на корелација између пријаве, оптужнице и пресуде. За разлику од „тамне 
бројке“, код које највећи број кривичних дела остане неоткривен, те се само  
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посредним путем може процењивати колика је немоћ истражних органа 
већ на самом откривању постојања деликата, негативна корелација између 
пријаве, оптужнице и пресудеје видљива. 

Са једне стране, негативна корелација представља ослобађањеневиног 
којем је нанета неправда и штета самим тим што је био пријављен и опту-
жен, код кривичних дела често и притворен и имао трошкове одбране. То 
говори о несавршености правосудних органа и неуспеху да открију, обезбе-
де и прикупе правнорелевантнедоказе. 

С друге стране, у негативну корелацију улази и ослобађање пријављеног 
и оптуженог, у случајевима када његова кривица, односноодговорност није 
доказана, те је суд донео ослобађајућу пресуду или одбацио оптужни акт. То 
може нарушити углед и ауторитет правосудних институција, показати њи-
хов неуспех, али и донети трошкове држави за исплате одштета ослобође-
ним лицима, која то буду захтевала. 

Код привредних преступа стварје нешто „блаже природе“ него код кри-
вичних дела. Санкција не може гласити налишавање слободе. Увек је нов-
чана, мада постоје и друге мере, попут забране одређене привредне делат-
ности или обављања дужности. Окривљени се, у случају осуђујуће пресуде, 
не проглашава кривим, већ одговорним за привредни преступ.

Због тога је корисно спровести анализу корелације како бисмо изме-
рили степен успешности рада државних органа надлежних за откривање и 
процесуирање ових деликата. Зато се овај рад бави анализомкорелације од 
пријаве до пресуде код привредних преступа у Србији.

Према дефиницији датој у члану 2. Закона о привредним преступима 
(у даљем тексту ЗОПП) „привредни преступ је друштвено штетна повреда 
прописа о привредном или финансијском пословању која је проузроковала 
или је могла проузроковати теже последице и која је прописом надлежног 
органа одређена као привредни преступ“(Закон о привредним преступима, 
„Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 – испр., 14/85, 10/86 (пречишћен 
текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 
31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 
101/2005 – др. Закон). 

Привредни преступ представља обликпривредног деликта, а под при-
вредним деликтима подразумевамо дела уперена против привреде, односно 
злоупотребе идруге незаконите радње у „финансијском и привредном 
пословању“(Пауновић, Димић, Арсенијевић 2019). 

Постоји уже и шире схватање привредних деликата. Привредни делик-
ти у ужем смислу представљају само кривична дела почињена у привреди. 
Према ширем тумачењу, реч је о свим казненим делима која се гоне судским 
путем или је за то надлежан други државни орган. Стога ту спадају кривична 
дела, преступи и прекршаји. Овај рад анализира привредне преступе. 
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Под негативном корелацијом подразумевамо, у овом раду, постојање из-
останка оптужног акта или пресуде након поднете пријаве било да је поднета 
против физичког или правног лица. Како наводи Игњатовић, „универзално 
је правило да број јединица (дела и њихових починилаца), које у евиденцији 
фигурирају од једног до другог органа, опада“ (Игњатовић 2011, стр. 55).

Kривична пријава је, према примедби Богића, „само једна врста сазнања 
или извор сазнања тужиоцу који је једини орган гоњења“, те је тужилац тај 
који „треба да даје и квалификацију дела и цени доказе, а не полиција као 
што је пракса“(Богић 2011, стр 63).

Исто се може рећи и за привредне преступе за које члан 85. ЗOПП на-
води да пријаву могу поднети сви државни органи, а да су надлежни органи 
обавезни узети у разматрање и пријаве грађана (Закон о привредним престу-
пима, „Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 – испр, 14/85, 10/86 (пре-
чишћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 
31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 
101/2005 – др. Закон). За разлику од кривичних дела, овде надлежност за пи-
сање пријаве закон даје органима инспекције који могу бити различити. 

Остаје питање да ли можемо израз „губитак злочина“, тачније реч „зло-
чин“, употребити за привредне преступе. За кривична дела научно је не-
спорно да су дела која улазе у појам криминалитета, односно злочина, али 
шта је са привредним преступима и прекршајима?Важеће схватање је да се 
„привредни“(Васић 2011, стр. 249) преступи третирају као посебна катего-
рија деликта, која се према тежини налази између прекршаја и кривичног дела.

Треба рећи да се преступи односе само на привреду и финансије, а 
прекршаји на све области живота. Стога Јовашевић наводи да је „основна 
разлика привредног преступа и прекршаја управо у квантитативном разли-
ковању друштвене опасности“ (Јовашевић 1997, стр. 9). Ипак, већина ауто-
ра сматра да је разлика и квалитативне природе, па су по једнима привред-
ни преступи тежи прекршаји, а по другима чак врста кривичних дела. Једни 
сматрају да би привредни преступи могли да се уврсте у прекршајно право 
као тежа врста прекршаја, тј., како наводи Соколовић, то су „деликти који 
се налазе између кривичних дела и прекршаја, те да са прекршајима имају 
доста заједничких особина.“ (Соколовић 2018, стр. 305). Исти аутор наводи 
и размишљања присталицадруге тезе, да су привредни преступи „врло слич-
ни кривичним делима и да, у ствари представљају кривична дела правних 
лица“(Соколовић 2018, стр. 305). Од када је у наше правоуведена и кривич-
на одговорност правнихлица, што није било непознато упоредном праву, 
и у Србији се ствара јаснија разлика између кривичних дела у привреди и 
привредних преступа. Но, Соколовић решење проналази у схватању да би 
привредне преступе требало одредити у „оквиру казненог права схваћеног 
у ширем смислу“ (Соколовић, 2018, стр. 306).
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Аутори Ницевић и Ивановић када разматрају шта све спада у привред-
ни криминалитетне доводе у сумњу да се, поред кривичних дела у привреди, 
и привредни преступи, па и привредни прекршаји могу уврстити у појам 
привредног криминалитета. Како кажу „с обзиром на егзистирање све већег 
броја, нарочито привредних преступа, намеће се потреба и за њиховим 
укључивањем у појам привредни криминалитет“ (Ницевић, Ивановић 2001, 
стр 91). Аутори даље наводе, да се у „фази трансформације економског сис-
тема, привредни преступи по опасности приближавају кривичним делима, 
како у погледу система одговорности тако у погледу њихове друштвене 
опасности“ (Ницевић, Ивановић 2001, стр. 91), па изводе закључак да „ове 
три групе деликата чине привредни криминалитет“ (Ницевић, Ивановић 
2001, стр. 91). А ако би се и привредни прекршаји могли уврстити у крими-
налитет, онда то поготово важи за привредне преступе. 

Из дефиниције знамо да је криминалитет укупност свих злочина у 
одређеном времену и простору. То онда значи да и привредни преступи 
представљају злочин и да на њих можемо применити израз „губитак злочи-
на“. И заиста, може се слободно рећи да привредни преступ представља зло-
чин према оштећеном лицу, али и према привреди уопште. Овде је потребно 
имати у виду друштвену штетност привредних преступа, која се, како наво-
ди Марковић, „изражава кроз радњу извршења, последицу и њихову узрочну 
повезаност“ (Марковић 2017, стр. 214).

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ

За привредне преступе могу одговарати само правна лица и одговорна 
лица у правном лицу, односно у државном или органу локалне самоуправе. Ау-
тори Илић и Динић истичу да је „у неким прописима за привредне преступе 
предвиђена и одговорност предузетника“ (Илић, Динић 2014, стр. 223), али 
и да наш ЗОПП не предвиђа такву могућност (Закон о привредним преступи-
ма, „Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 – испр., 14/85, 10/86 (пречишћен 
текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 
41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 101/2005 
– др. Закон). Марковић дефинише одговорно лице као „оно лице коме је по-
верен одређени круг послова у области привредног или финансијског посло-
вања у правном лицу, односно органу друштвено-политичке заједнице, држав-
ном органу или месној заједници“(Марковић 2017, стр. 214).

Према ЗОПП-у санкција за привредни преступ је новчана, а може се 
изрећи у условна новчана осуда за мањи преступ, која се извршава само 
уколико осуђениу одређеном периоду учини нови привредни преступ или 
кривично дело у привреди. Поред тога, као заштитне мере спроводе се јав-
но објављивање пресуде, одузимање предмета, забрана одређене привредне 
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делатности правног лица, тј. вршења дужности физичког лица (Закон о при-
вредним преступима, „Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 – испр., 14/85, 
10/86 (пречишћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 
27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и „Службени 
гласник РС“, бр. 101/2005 – др. Закон).

Професори Алексић и Шкулић наводе да се „последице привредног 
криминалитета најчешће испољавају непосредно или посредно као мате-
ријална штета“(Алексић, Шкулић 1997, стр. 368).

Надаље, исти аутори наводе „да је доказивање ових кривичних дела 
тешко и захтева стрпљив рад“, а као оперативно тактичке радње наводе: 
„увид у евиденцију и документацију, прикупљање обавештења, разговор 
са осумњиченима, изненадне контроле инспекцијских органа, претресање 
итд.“ (Алексић, Шкулић 1997, стр. 369)

РЕЗУЛТАТИ ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА  
И АНАЛИЗА СА РАСПРАВОМ

Из анализе доступних података опривредним преступима физичких и 
правних лица за период од 14 узастопних година, од 2004. до 2017. године 
(табеле 1. и 3.), може се уочити однос корелације пријава, оптужних аката 
и пресуда из године у годину. (Подацима Завода за статистику Републике 
Србије додали смо укупан број преступа по свим категоријама).

Табела 1. Приказује привредне преступе физичких лица (stat.gov.rs)

Година Србија (без КиМ)
Пријаве Оптужења Осуде

2004  6.171  5.523  2.908
2005  6.597  5.051  3.262
2006  5.970  5.447  2.870
2007  3.325  4.601  2.819
2008  3.920  3.657  2.247
2009  2.879  4.662  3.038
2010  2.348  2.988  2.002
2011  2.387  2.751  1.689
2012  1.712  2.592  1.782
2013  1.862  2.791  1.941
2014  1.719  2.228  1.679
2015  1.099  1.891  1.352
2016  5.956  1.953  1.341
2017  6.413  5.850  4.604

Укупно 52.358 51.985 33.534
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Табела 2. Приказује индекс увећања привредних преступа физичких лица  
у односу на претходну годину (stat.gov.rs)

Година Србија (без КиМ)
Пријаве Оптужења Осуде

2004 … … …
2005 107  91 112
2006  90 108  88
2007  56  84  98
2008 118  79  80
2009  73 127 135
2010  82  64  66
2011 102  92 84
2012  72  94 106
2013 109 108 109
2014  92  80  87
2015  64  85  81
2016 542 103  99
2017 108 300 343

Табела 3. Приказује привредне преступе правних лица (stat.gov.rs)

Година Србија (без КиМ)
Пријаве Оптужења Осуде

2004  5.956  5.443  2.703
2005  6.410  4.729  3.147
2006  5.830  5.161  2.734
2007  3.153  4.347  2.688
2008  3.711  3.444  2.139
2009  2.732  4.377  2.929
2010  2.265  2.796  1.945
2011  2.332  2.461  1.567
2012  1.607  2.250  1.535
2013  1.718  2.500  1.707
2014  1.631  1.993  1.504
2015  1.013  1.677  1.215
2016  5.726  1.686  1.273
2017  6.196  5.433  4.534

Укупно 50.280 48.297 31.620
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Табела 4. Приказује индекс увећања привредних преступа правних лица  
у односу на претходну годину (stat.gov.rs)

Година Србија (без КиМ)
Пријаве Оптужења Осуде

2004 ... ... ...
2005 108  87 116
2006  91 109  87
2007  54  84  98
2008 118  79  80
2009  74 127 137
2010  83  64  66
2011 103  88  81
2012  69  91  98
2013 107 111 111
2014  95  80  88
2015  62  84  81
2016 565 101 105
2017 108 322 356

НАЛАЗИ И РАСПРАВА

На почетку посматраног периода, тачније од 2004. до 2006. године, 
приметан је изузетно висок ниво пријава привредних преступа, које прати 
и сразмеран број оптужења, и нешто мање сразмеран број осуда. У том пе-
риоду, пријава, као почетне категорије, има приближно од 6.000 до 6.600 по 
години. Након тога долази до постепеног опадања броја окривљених код 
свих категорија, уз одређене флуктуације код појединих категорија. Међу-
тим, општи тренд је указивао на опадање све до 2015. године, када је било 
свега 1.099 пријава против физичких и 1.013 против правних лица. 

Након тога, у последње две године долази до значајног увећања пријава 
привредних преступа које се подижу на ниво сличан ономе са почетка пери-
ода посматрања. Односно, број пријава у 2016. години ниво 6.000, а наредне 
године знатно превазилази тајброј. У истој години уочавамо из истраживања 
да број оптужења и осуда не прати број поднетихпријава против физичких 
и правних лица, што наглашава негативну корелацију. Из истраживања се 
примећује да током 2017. године долази до раста нивоаоптужења, и пресуда 
од стране осуда на основу поднетих пријава.

Како бисмо могли објаснити ове несразмере у броју поднетих пријава, 
оптужних аката и пресуда? Период од 2004. до 2006. године био је пери-
од када је приватизација друштвених предузећа у Србији била у пуном јеку. 
Према Закону о приватизацији из 2001. године као доминантан је уведен 
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модел продаје друштвених предузећа (Закон о приватизацији, Службени 
гласник РС бр. 38/2001). Највећи део приватизације обављен је у периоду 
од 2002. до 2007. године. Приватизација је суштински почела још раније, а 
траје и данас. Како наводи Булатовић, „први зачеци приватизације у Србији 
отпочели су доношењем Закона о промету и располагању друштвеним капи-
талом, који је 21. децембра 1989. године усвојен на нивоу тадашње Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије“, а „средином 2018. године ос-
тало је око 100 друштвених предузећа која нису продата, нити угашена кроз 
стечај“ (Булатовић 2018, стр. 46). Тај процес траје и током 2019. године. 

Према доступним показатељима, у ранијем периоду много мање пажње 
било је посвећено привредним преступима, па се може закључити да их је 
почињено знатно више од откривених случајева. То, опет, отвара могућност 
да је и на самом почетку посматраног периода, у јеку приватизације, мог-
ло бити и далеко више од забележених случајева привредних преступа, од 
пријаве до пресуде, те би ионако висока стопа била још виша. Из доступних 
извора који су коришћени у овом истраживању, приметно је из наглог скока 
броја поднетих пријава за привредне преступе у 2016. години да је у ранијем 
периоду била присутна „тамна бројка“ привредних преступа.

Нагли пораст броја пријава у 2016. години у односу на 2015. годину, 
за чак 442% код физичких лица (индекс увећања 542) и 465% код правних 
лица (индекс увећања 565), не може се објаснити другачије осим појачаном 
акцијом инспекцијских и других органа надлежних за сузбијање привредних 
преступа. Јер, неће бити да се толики број привредних субјеката и физич-
ких лица наједанпут одлучио на чињење привредних преступа, а да то раније 
нису чинили. Јасно је да су томе били склони и раније, али су тек сада у већој 
мери откривани у преступу.

О „тамној бројци“ привредног криминалитета, односно криминалитета 
„белог оковратника“, Николић наводи податке из истраживања ЕлвинаСа-
дерланда по којем је „само незнатан број преступника подвргнут гоњењу, а 
разлог је у релативно малој огорчености јавности према овој врсти престу-
па“ (Николић 2000, стр. 238). Наравно, овде можемо да претпоставимо да је 
огорчење, а тиме и притисак јавности, ипак било далеко веће у Србији услед 
бројних медијских извештаја о злоупотребема у привреди (Мијатовић, Пеја-
новић 2018), посебно током процеса приватизације, али и да су након завр-
шетка главнине тог процеса, огорчење и притисак спласнули. Истовремено, 
опали су и одређени специфични облици криминалитета у привреди који 
су били уско повезани са приватизационим процесом, али су други облици 
наставили функционисање без прекида. 

Када статистичке податке за Србију преточимо у табелу добићемо јасне 
податке колики је проценат негативне корелације од пријаве до правоснаж-
не пресуде. 
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Табела 5. Приказује привреднепреступе физичких лица у Србији  
изражен у % (stat.gov.rs)

Србија Привреднипреступикод физичких лица изражени у %
Година Од пријаве  

до оптужења
Од оптужења  

до осуде
Од пријаве  

до осуде 
2004 –10,50 –47,35 –52,88
2005 –23,43 –35,42 –56,50
2006  –8,76 –47,31 –51,93
2007 +38,38 –38,73 –15,22
2008  –6,71 –38,56 –42,68
2009 +61,93 –34,83 +5,52
2010 +27,26 –33,00 –14,74
2011 +15,25 –38,60 –29,24
2012 +51,40 –31,33  +4,09
2013 +49,89 –30,46  +4,24
2014 +29,61 –24,64  –2,33
2015 +72,07 –28,50 +23,02
2016 –67,21 –31,34 –77,48
2017  –8,78 –21,30 –28,21

Укупан период  –0,71 –35,49 –35,95

Табела 6. Приказује привреднепреступекод правних лица у Србији  
изражен у % (stat.gov.rs)

Србија Привреднипреступи правних лица изражени у %
Година Од пријаве  

до оптужења
Од оптужења  

до осуде
Од пријаве  

до осуде 
2004  –8,61 –46,00 –54,62
2005 –26,22 –33,45 –50,90
2006 –11,48 –47,03 –53,10
2007 +37,87 –38,16 –14,75
2008  –7,19 –37,89 –42,36
2009 +60,21 –33,08  +7,21
2010 +23,44 –30,44 –14,13
2011  +5,53 –36,33 –32,80
2012 +40,01 –31,78  –4,48
2013 +45,52 –31,72  –0,99
2014 +22,19 –24,54  –7,79
2015 +65,55 –27,55 +19,94
2016 –70,56 –24,50 –77,77
2017 –12,31 –16,55 –26,82

Укупан период  –3,94 –34,53 –37,11



Никша Д. Булатовић и Дејана Д. Ђорђић186

АНАЛИЗА И РАСПРАВА

Из табела 5. и 6. можемо уочити да највећа правилност негативне корелације 
постоји у делу од оптужења до пресуде. Ту је видљива константа, а одступања су 
умерена. Негативна корелација, по правилу, износи више од 30% и креће се до 
око 47%. Код физичких лица она је у свега три календарске године нижа од 30%, а 
најнижа у 2017. години када износи 21,3%. Код правних лица, она је нижа од 30% 
само у последње четири године, а у 2017. години се налази на нивоу од 16,55%. 

Одступања негативне корелације од пријаве до оптужења су изузетно ве-
лика и износе од 67,21% до 72,07% код физичких лица, односно од 70,56% до 
65,55% код правних лица. 

А када се анализирају изнети подаци од пријаве до пресуде, може се ви-
дети да је негативна корелација правило које у неким календарским годинама 
има изузетке. Негативна корелација је у 2016. године достигла ниво од 77%. 

Када износимо налаз на основу резултата истраживања за целокупан пе-
риод посматрања. Негативна корелацијапривредних преступа код физичких 
лица износи: 

1) од пријаве до оптужења 0,71%; 
2) од оптужења до пресуде 35,49%
3) од пријаве до пресуде 35,95%. 
Негативна корелација у посматраном периоду код привредних деликата 

правних лица износи: 
1) од пријаве до оптужења 3,94%
2) од оптужења до пресуде 34,53%
3) од пријаве до пресуде 37,11%
Из свега наведеног може се закључити да је укупнанегативна корелација 

од пријаве до пресуде већа од једне трећине. 

Графикон 1. Приказује корелацију пријава, оптужних аката и пресуда  
код привредних преступа физичких лица по годинама у Србији  

(без података са Косова и Метохије)
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Графикон 2. Приказује корелацију пријава, оптужних аката и пресуда  
код привредних преступа правних лица по годинама у Србији  

(без података са Косова иМетохије)

На графичком приказу се уочавају периоди и кретање броја пријава, опту-
жења и осуда. На почетку тог периода, у прве три године, види се висок ниво 
све три посматране категорије. Потом следи постепено опадање, уз значајано-
увећање броја поднетихпријава за привредне преступе током 2008. године, и 
нешто већи број оптужења и осуда током 2009. година. Потом следи наставак 
опадања свих категорија. Најнижи ниво у све три категорије (пријаве, опту-
жења, осуде) наступа током 2015. године. Затим следи нагли скок пријава у 
2016. години, док се скок оптужења и осуда догађа тек 2017. године.

Може се запазити да нагли скока поднетихпријава за привредне претсу-
пе, није пратило повећање броја оптужења и осуда. 

Такође, може се запазити да у годинама када је поднет велики број прија-
ва (више од 3.700), обавезно следи негативна корелација већ у компарацији од 
пријаве до оптужења, са израженом негативном корелацијомод пријаве до осуде. 

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ

На основу компаративне анализе из извора о броју поднетих пријава за 
привредне преступе, оптужних аката поднетих на основу поднетих пријава и 
донетих пресуда на основу поднетих оптужних аката у Републици у Србији, у 
периоду од 2004. до 2017. годиненалаз из истраживања показује, да је негатив-
на корелација од пријаве до пресуде пронађена у више од трећине случајева. 
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Резултати из истраживања такође указују на налаз да свако треће фи-
зичко или правно лице против ког је поднета пријава за привредни преступ, 
бива ослобођеноодговорности.

Из налаза који су у овом раду изведенитоком четрнаестогодишњег 
периода, можесе утврдити, да поступак од оптужења до пресуде показује 
највећу правилност у негативној корелацији. Ту јенегативна корелација увек 
извесна, како у целокупном посматраном периоду, тако и гледано према по-
дацима из појединих година. 
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ECONOMIC OFFENSES FROM APPLICATION TO THE VERDICT  
IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

The main research problem is the correlation between applications, indictments and ver-
dict for economic offenses in the Republic of Serbia. The subject of this paper is the analysis of 
the correlation of economic offenses in the chain of criminal justice system from the application 
to the verdict as a whole, but also separately, from the application to the charge and from the 
charge to the verdict. In the research we used most of the basic methods of scientific knowledge, 
analysis, synthesis, deduction, induction, correlation and statistical method. The significance 
of the research is to determine the correlation rate between the filed applications, the indict-
ments and the verdicts. If the negative correlation between the application and the verdict is 
high, then the investigative and pre-litigation proceedings have shown failure. The high negative 
correlation between the filed applications against individuals in relation to the filed indictments 
and rendered judgments. Not only jeopardize the rights of citizens, but by such procedures we 
justifiably call into question the credibility of the organs of procedure, and significantly affect the 
obligation of taxpayers who pay damages that was committed against the persons against whom 
the proceedings were instituted.

Key words: Economic offenses, application, indictment, verdict.
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