
569

Пре глед ни чла нак 343.37(497.11)”2006/2015”
doi:10.5937/zrpfns50-11336

Др Дра ган М. Цвет ко вић
По ли циј ска упра ва за град Бе о град
cvet ko vic dra gan@mts.rs

Зо ран Ж. Јо ва но вић
Тех нич ка шко ла Бе о град
zo jo30@yahoo.com

Да вор Р. Бе шић
По ли циј ска упра ва за град Бе о град
da vor be sic @hot mail.co m 

ПРИ ВРЕД НИ КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ  

ОД 2006. ДО 2015. ГО ДИ НЕ

Сажетак:При вред ни кри ми на ли тет не сум њи во је је дан од ве о ма ак-
ту ел них про бле ма на ше да на шњи це, ко ји као по се бан вид кри ми на ли те та 
све ви ше на ру ша ва не сме та но функ ци о ни са ње при вре де, али и на но си зна-
чај ну ма те ри јал ну ште ту дру штву. По да ци о при вред ном кри ми на лу, а 
на ро чи то о ма те ри јал ним по сле ди ца ма ко је про у зро ку је, узи ма ју ћи у об зир 
и там ну број ку овог кри ми нал ног фе но ме на, оста вља ју за бри ња ва ју ћи ути-
сак. По сле ди це при вред ног кри ми на ла су ви ше стру ке по дру штво: ди рект-
на шт етa при вред ним су бјек ти ма, др жав ном бу џе ту, укуп ним при вред ним 
и еко ном ским то ко ви ма и др жа ви у це ли ни. Због то га је од из у зет не ва-
жно сти пра вил но са гле да ти ста ти сти ку овог кри ми нал ног фе но ме на, тј. 
струк ту ру по на ша ња кроз ко ја се ис по ља ва при вред ни кри ми нал, за тим 
про ме не у ње го вом оби му као и об ли ке ис по ља ва ња при вред ног кри ми на ла. 
У овом ра ду, де фи ни са ће мо по јам и ка рак те ри сти ке при вред ног кри ми на-
ли те та. При ка за ће мо уче шће при вред ног кри ми на ли те та у ма си це ло куп-
ног кри ми на ли те та, ди на ми ку и струк ту ру при вред ног кри ми на ли те та. 
По ку ша ће мо да из дво ји мо и при ка же мо кре та ње нај за сту пље ни јих кри вич-
них де ла при вред ног кри ми на ли те та у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду од 2006. 
– 2015. го ди не, за рад аде кват ни јег ан га жо ва ња над ле жних ор га на у ци љу 
спре ча ва ња ове вр сте кри ми на ли те та.



Кључнеречи:при вред ни кри ми на ли тет, по сле ди це, там на број ка, 
кри вич на де ла.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Кри ми нал не ак тив но сти за сту пље не су у свим сфе ра ма дру штва и пред-
ста вља ју те рет ка ко раз ви је ним та ко и ма ње раз ви је ним др жа ва ма. De nis 
Sza bo, ка над ски кри ми но лог, на во ди да кри ми нал не ак тив но сти по га ђа ју 
дру штво пра во у ср це уз на но ше ње зна чај не ма те ри јал не ште те за јед ни ци1. 
Ср би ју пу но ко шта ју та кве кри ми нал не ак тив но сти и она због то га, про це-
њу је се, из гу би 3-5% бру то дру штве ног про из во да го ди шње. 

При вред ни кри ми на ли тет ка рак те ри ше из у зет на про ме њи вост об ли ка 
ис по ља ва ња, што је и са свим ло гич но, због ње го ве усло вље но сти но во на-
ста лим дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким од но си ма у ко ји ма се не ми-
нов но ства ра ју усло ви за про ме не и по ја ву но вих по јав них об ли ка. Због 
то га по сто ји по тре ба пе р ма нент ног пра ће ња ове про бле ма ти ке ра ди из ме не 
за ко на и уса гла ша ва ња де фи ни ци је при вред ног кри ми на ла са ње го вим са-
др жа јем и ка рак те ри сти ка ма у од ре ђе ном пе ри о ду дру штве ног раз во ја, ка ко 
на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном пла ну, с об зи ром да све ви ше, кроз 
од го ва ра ју ће ор га ни зо ва не фо р ме, до би ја ин тер на ци о нал ну ди мен зи ју.2 

У бор би про тив овог ви да кри ми на ла Ре пу бли ка Ср би ја је до са да пред-
у зе ла од ре ђе не ме ре3: спр о во ђе не су обу ке о ин те гри са ним фи нан сиј ским 
ис тра га ма, до нет је За кон о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног 
де ла, осно ва на је Ди рек ци ја за упра вља ње од у зе том имо ви ном, осно ва на је 
по себ на је ди ни ца за фи нан сиј ске ис тра ге у окви ру Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва, осно ва на су по себ на оде ље ња за бо р бу про тив ко руп ци је у 
Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву, апе ла ци о ним и ви шим јав ним ту жи ла-
штви ма, до нет је За кон о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла4 и 
За кон о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма5. По кре ну та 
је ини ци ја ти ва Аген ци је за бо р бу про тив ко руп ци је, спро ве ден је За кон о 

1 Н. Аре жи на et al „За сту пље ност кри вич них де ла про тив при вре де и при вред них 
пре сту па у Ре пу бли ци Ср би ји”, XV Ме ђу на род ни на уч ни скуп Си нер ги ја, Би је љи на, 
12/2014,1.

2 Дра ган Цвет ко вић, Ма ри ја Ми ћо вић, Ма р та То мић “Cri mi nal Of fen ces Aga inst Eco-
nomy In Se r bia In Pe riod 2006 – 2010”, Збор ник ра до ва Ме ђу на род ног на уч ног ску па „Да ни 
Ар чи бал да Рај са”, Том I , Бе о град 2016, 493−502.

3 Стра те ги ја ис тра га фи нан сиј ског кри ми на ла за пе ри од од 2015. до 2016. го ди не, 
„Сл. гла сник РС”, бр. 43/2015.

4 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 97/08.
5 „Слу жбе ни гла сник РС”, број 20/09.
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аген ци ји за бо р бу про тив ко руп ци је6, по кре нут је Про је кат за бо р бу про тив 
пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма у Ср би ји (МО ЛИ)7, до не та је Стра-
те ги ја ис тра га фи нан сиј ског кри ми на ла за пе ри од од 2015. до 2016. го ди не8. 
По ред то га, у Ср би ји су пред у зе те и дру ге ме ре и по кре ну ти дру ги про јек ти 
а све у ци љу ја ча ња ка па ци те та др жав них ор га на у бо р би про тив при вред ног 
кри ми на ли те та. 

При вред ни кри ми на ли тет у на шој др жа ви ка рак те ри шу сло же на кри-
вич на де ла, по себ но у обла сти ма фи нан си ја, ра чу но вод ства, бан кар ства, 
спољ не тр го ви не, као и у про це су при ва ти за ци је. Овај вид кри ми на ли те та, 
по ред оп штих од ли ку је се и по себ ним ка рак те ри сти ка ма, од ко јих се из два-
ја ју обим или ма сов ност, ре ла тив но уче шће при вред ног кри ми на ли те та у 
укуп ном кри ми на ли те ту, ње го ва ди на ми ка као и струк ту ра, ко ја под ра зу-
ме ва вр сте ин кри ми ни са них по на ша ња ко ја сма тра мо при вред ним кри ми-
на ли те том, као и њи хо во уче шће у ма си при вред ног кри ми на ли те та. 

Овај рад се сто га фо ку си ра на при вред ни кри ми на ли тет, ње го ве основ не 
ка рак те ри сти ке и за сту пље ност кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те-
та у Ре пу бли ци Ср би ји. У том сми слу ће мо се та ко ђе освр ну ти на уче ста лост 
по је ди них кри вич них де ла по ме ну тог кри ми на ли те та. По да ци до би је ни 
ана ли зом у овом ра ду, мо гу по слу жи ти као ин ди ка то ри ди на ми ке и струк-
ту ре овог ви да кри ми на ли те та. 

2. ПО ЈАМ ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА

Озби љан при ступ ис тра жи ва њу при вред ног кри ми на ли те та, ње го вих 
по сле ди ца по дру штве не и еко ном ске од но се у јед ној при вре ди, као и мо-
гућ но сти де ло ва ња и при ме не ме ра у ци љу су зби ја ња на ве де не по ја ве у 
са вре ме ном дру штву, по ла зи од де фи ни са ња пој ма при вред ног кри ми на ли-
те та. Сход но то ме чи ње ни су ве ли ки на по ри да се до ђе до је дин стве не де-
фи ни ци је при вред ног кри ми на ли те та ка ко у до ма ћој те о ри ји и прак си, та ко 
и у стра ној. Ме ђу тим, још увек не по сто ји је дин стве но ми шље ње о пој му 
при вред ног кри ми на ли те та. Нај ве ро ват ни је је раз лог та квог ме ђу на род ног 
ста ња – не по сто ја ње је дин стве не и ин те грал не де фи ни ци је при вред ног кри-
ми на ли те та, упра во раз ли чи тост дру штве но-еко ном ских и по ли тич ких 
си сте ма, али ни у окви ру јед не зе мље у прав ној и кри ми но ло шкој ли те ра-
ту ри не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја при вред ног кри ми на ли те та.

6 „Сл. гла сник РС”, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – од лу ка УС, 67/2013 – од лу ка УС и 
112/2013.

7 Про је кат за бо р бу про тив пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма у Ср би ји (МО ЛИ 
Ср би ја), 2011, (при ступ: 01. 06. 2016), до ступ но на: http://www.apml.gov.rs

8 „Сл. гла сник РС”, бр. 43/2015

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016

571



572

Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр. 569–584)

Јед на од нај че шће ци ти ра них де фи ни ци ја при вред ног кри ми на ли те та 
по ти че од Ed wi na Sutherlandа, пред сед ни ка аме рич ког со ци о ло шког удру-
же ња, ко ји за при вред ни кри ми на ли тет упо тре бља ва тер мин кри ми на ли тет 
„бе лог око врат ни ка”. Овај ау тор де фи ни ше ову по ја ву као „кри ми на ли тет 
ко ји се ја вља у обла сти при вред ног по сло ва ња и ис ти че да су ње го ве основ не 
фор ме ис пља ва ња нај че шће у ма хи на ци ја ма у ве зи са ку по про да јом ра зних 
ак ци ја, ла жним ис ка зи ва њем ста ња и по сло ва ња по је ди них кор по ра ци ја, 
ла жним ре кла ми ра њем ро бе, под ми ћи ва њем по слов них парт не ра и др жав-
них чи нов ни ка ра ди оства ри ва ња по вољ них по слов них аран жма на, не на-
мен ским тро ше њем сред ста ва, по ре ским ута ја ма и сл.”9 Исти ау тор да је 
но ву де фи ни ци ју кри ми на ли те та „бе лог око врат ни ка”, озна чив ши га као 
„кри ми на ли тет ко ји, у окви ру сво је про фе си о нал не ак тив но сти, вр ше ли ца 
са ви со ким дру штве ним угле дом.”10

У пре по ру ци Са ве та Евро пе 11 (2001) ука зу је се на ја ку уза јам ну ве зу 
ор га ни зо ва ног и при вред ног кри ми на ли те та, на ро чи то ко руп ци је, пра ња 
нов ца и пре ва ра. У CA R PO из ве шта ју Са ве та Евр о пе о ор га ни зо ва ном кри ми-
на лу за Ју го и сточ ну Евро пу за 2006. го ди ну на во ди се да је раз ли ка из ме ђу 
ор га ни зо ва ног и при вред ног кри ми на ли те та у то ме што „ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе осни ва ју кри ми нал на пред у зе ћа за чи ње ње кри ми нал них 
рад њи чак и у ле ги тим ним по сло ви ма, док при вред ни кри ми на ли тет ко ри-
сти ле гал на пред у зе ћа за ле гал не по сло ве ко ји по чи ва ју на пре ва ра ма, кар-
те ли ма, мо но по ли ма и ко руп ци ји ка ко би оста ла кон ку рент на на тр жи шту”.11 
Пре ма Са ве ту Евр о пе, при вред ни кри ми нал „има не га тив но деј ство ми мо 
по је ди нач них жр та ва и ма те ри јал не ште те по то ме што ути че на ве ли ки број 
осо ба, дру штво и др жа ву у це ли ни; он ште ти функ ци о ни са њу на ци о нал не 
или ме ђу на род не при вре де и иза зи ва гу би так ве ре и по ве ре ња у еко ном ски 
си стем.”12

На осно ву ана ли зи ра не ли те ра ту ре мо же мо ре ћи да се ау то ри углав ном 
сла жу у по гле ду схва та ња при вред ног кри ми на ли те та као „свих оних не до-
зво ље них по на ша ња ко ји ма се на па да при вред ни си стем, без об зи ра на то 
од ко га до ла зи тај на пад, од слу жбе них ли ца, при вред них ор га ни за ци ја или, 
пак, од ли ца ван при вред не ор га ни за ци је ко ја на по сре дан или не по сре дан 

9 Sut her land, H.Edvin. Whi te-Col lar Cri mi na lity, Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, Fe bru ary 
1940, 1-12.

10 Sut her land, H.Edvin. Whi te-Col lar Cri mi na lity. Cri me?, Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, 
April 1945, 132-139. 

11 CAR PO из ве штај – из ве штај Са ве та Евр о пе о ор га ни зо ва ном кри ми на лу за 2006. 
(при ступ: 01. 07. 2016), до ступ но на:http:/www.coe.int/t/dghl/co o pe ra tion/eco no mic cri me/or ga-
ni sed cri me/pro jects/ca r po/;

12 ОЕБС (2006) Из ве штај о пра њу нов ца и пре ди кат ним кри вич ним де ли ма у Ср би ји 
за 2000-2005. (при ступ: 25. 06. 2016), до ступ но на:http://www.osce.org
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на чин ата ку ју на при вред ни си стем”.13 У ужем сми слу под при вред ним кри-
ми на ли те том сма тра ју се са мо кри вич но прав ни при вред ни и фи нан сиј ски 
де лик ти. Ту не ула зе при вред ни пре сту пи и пре кр ша ји. У ши рем сми слу под 
при вред ним кри ми на ли те том сма тра се по на ша ње ко је над ле жни др жав ни 
ор ган (суд или не ки дру ги ор ган) ква ли фи ку је као ка жњи ви де ликт у за то 
утвр ђе ном по ступ ку. Ту ула зи де лин квен ци ја и фи зич ких и прав них ли ца у 
обла сти фи нан сиј ско-прав ног по сло ва ња (кри вич на де ла, пре ступ и пре кр-
шај). Ве о ма че сто у ли те ра ту ри уме сто тер ми на при вред ни кри ми на ли тет 
су у упо тре би и тер ми ни фи нан сиј ски, еко ном ски кри ми на ли тет, кри ми на-
ли тет кор по ра ци ја као и кри ми на ли тет бе лог око врат ни ка. 

Кри вич ни си стем Ре пу бли ке Ср би је под при вред ним кри ми на ли те том 
об у хва та ка те го ри је кри вич них де ла де фи ни са них Кри вич ним За ко ном Ре-
пу бли ке Ср би је14: про тив при вре де (фал си фи ко ва ње нов ца, пра ње нов ца, 
зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди, по ре ска ута ја, не до зво ље на про из вод-
ња и тр го ви на, кри јум ча ре ње, про у зро ко ва ње сте ча ја итд.) и кри вич на де ла 
про тив слу жбе не ду жно сти (зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, кр ше ње за ко-
на од стра не су ди је, јав ног ту жи о ца и ње го вог за ме ни ка, не на мен ско ко ри-
шће ње бу џет ских сред ста ва, про тив за ко ни та ис пла та и на пла та, про не ве ра, 
при ма ње и да ва ње ми та итд.), кри вич на де ла про тив прав ног со бра ћа ја (фал-
си фи ко ва ње ис пра ве, фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве) као и кри вич на 
де ла из се та по себ них за ко на.

3. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА

Ком плек сност, ра зно вр сност и ди на мич ност при вред ног кри ми на ли-
те та на ла же по тре бу стал ног из гра ђи ва ња и уса вр ша ва ња кри ми на ли стич-
ких ме то да, при че му се мо ра во ди ти ра чу на о мо гућ но сти ма ко ри шће ња 
до стиг ну ћа при род них, тех нич ких и дру штве них на у ка, чи ја при ме на има 
по се бан зна чај у обез бе ђи ва њу ма те ри јал них и лич них до ка за у по ступ ку 
раз ја шња ва ња и до ка зи ва ња по је ди них кри вич них де ла из обла сти при вред-
ног кри ми на ли те та. 

При вред ни кри ми на ли тет ка рак те ри ше из у зет на про ме њи вост об ли ка 
ис по ља ва ња, што је и ра зу мљи во ако се зна ње го ва усло вље ност но во на ста-
лим дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким од но си ма ко ји ге не ри шу усло ве 
за про ме не и по ја ву но вих по јав них об ли ка. Стим у ве зи тре ба ис та ћи, про-

13 Ми лан Ми лу ти но вић, Кри ми на ли тет као дру штве на по ја ва, Са вре ме на ад ми ни-
стра ци ја, Бе о град 1957,147.

14 До кра ја 2005. кри вич ни за ко ник се за сни вао на ста ром ју го сло вен ском са ве зном 
кри вич ном за ко ни ку и Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је. Оквир је пре ра ђен по чет ком 
2006. са уво ђе њем но вог Кри вич ног за ко ни ка. 
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ме не у еко ном ским и по ли тич ким си сте ми ма, ко је усло вља ва ју на ста нак но вих 
по јав них об ли ка при вред ног кри ми на ли те та, ни су об у хва ће ни са др жа јем 
де фи ни ци је из прет ход ног пе ри о да јер ни су по сто ја ли или ква ли фи ко ва ни 
као дру штве но опа сна де ла, тј, ни су за ко ном би ли про пи са ни као кри вич но 
де ло. Ми шље ње ве ћи не ау то ра је да у нај зна чај ни је ка рак те ри сти ке при-
вред ног кри ми на ли те та спа да ју сле де ће ка рак те ри сти ке:

• спо соб ност при ла го ђа ва ња но вим дру штве но-еко ном ским од но си ма и 
по зи тив но прав ним про пи си ма ко ји ре гу ли шу област при вред ног по-
сло ва ња;

• при кри ве ност и кон спи ра тив ност из вр ше ња кри вич них де ла при вред-
ног кри ми на ли те та, 

• из у зет но ви со ка „там на број ка”;15

• сло же ност и раз ли чи тост, те ди на мич ност, од но сно скло ност про ме на ма 
прав них про пи са ко ји ре гу ли шу област при вред ног по сло ва ња;

• спе ци фич на свој ства из вр ши ла ца кри вич них де ла при вред ног кри ми-
на ли те та укљу чу ју ћи свој ства ка рак те ри стич на за кри ми на ли тет бе лог 
око врат ни ка као и ко ри сто љу бље као мо тив;

• из вр ши о ци кри вич них де ла су нај че шће слу жбе на или од го вор на ли ца 
у при вред ном и фи нан сиј ском по сло ва њу
За јед нич ко за де ла при вред ног кри ми на ли те та је да се вр ше у свим гра-

на ма при вре де и ван при вред ним де лат но сти ма, из ко ри сто љу бља, его и зма 
или не са ве сног вр ше ња слу жбе не ду жно сти, али је нај че шћи мо тив ко ри-
сто љу бље, од но сно про тив прав но сти ца ње до би ти.

4. СТА ЊЕ И ДИ НА МИ КА ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА  
У СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД 2006. ДО 2015. ГО ДИ НЕ

У на сто ја њу да уста но ви мо ка кве су од ли ке са вре ме ног при вред ног кри-
ми на ли те та, ана ли зи ра ли смо по дат ке о ста њу при вред ног кри ми на ли те та 
у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2006. до 2015. го ди не, ко ји су пу бли ко ва ни 
у го ди шњим ста ти стич ким из ве шта ји ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва Ре пу бли ке Ср би је о при ја вље ним кри вич ним де ли ма.16 

15 Там на број ка пред ста вља раз ли ку из ме ђу ствар но из вр ше ног и зва нич но еви ден ти ра-
ног кри ми на ли те та. У кри ми на ли сти ци, там на број ка озна ча ва не по зна ти, тј.нео т кри ве ни 
кри ми на ли тет. Про це не там не број ке се нај че шће кре ћу из ме ђу 5 и 20. Ва жно је на по ме ну ти, 
да там на број ка ни је исто што и си ва број ка кри ми на ли те та ко ја пред ста вља све о бу хва тан број 
при ја вље них кри вич них де ла ко ја ка сни је ни су ра све тље на, тј. ни је утвр ђен њи хов по чи ни лац, 
Оп шир ни је ви де ти: Дра ган Цвет ко вић, Ди зај ни ра ње по ка за те ља еко ном ске ефи ка сно сти 
не про фит них ор га ни за ци ја – са по себ ним освр том на су зби ја ње ула га ња не за ко ни то сте че них 
при хо да, (док тор ска ди сер та ци ја), Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи тет Но ви Сад, 2013, 338.

16 По ред по ли циј ске еви ден ци је – ста ти сти ке о кри ми на ли те ту по сто је и еви ден ци је ту-
жи ла штва и су да. Ра ди се о ста ти стич ким еви ден ци ја ма ко је во де зва нич ни ор га ни за ду же ни 

Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр. 569–584)
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На под руч ју Ре пу бли ке Ср би је у вре мен ском пе ри о ду од 2006. до 2015. 
го ди не од стра не по ли ци је ре ги стро ва но је укуп но 1.023.208 кри вич них де-
ла. Тач ни је, про сеч но го ди шње 102.320,8 од но сно сва ки дан по 280,33 или 
на сва ки сат по 11,68 кри вич на де ла. 

Та бе ла 1. Обим при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у Ср би ји 
у пе ри о ду 2006-2015.

Год. Укуп но КД У куп но КД при вред ног 
кри ми на ла 

Про цен ту ал ни удео (%) 
при вред ног кри ми на ла  

у укуп ном
1 2 3 4
2006. 98414 10499 10,46
2007. 104118 10697 10,09
2008. 105203 10481 9,54
2009. 102261 10889 10,30
2010. 100028 10451 9,92
2011. 101309 9677 9,55
2012. 97015 8768 9,03
2013. 113600 7421 6,53
2014. 102715 7836 7,62
2015. 98545 8175 8,29

Ка да је у пи та њу обим при вред ног кри ми на ли те та на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је и ње го во ре ла тив но уче шће у укуп ној ма си кри ми на ли те та, 
гор ња та бе ла ука зу је да је на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је у вре мен ском пе-
ри о ду од 2006. до 2015. го ди не од стра не по ли ци је при ја вље но укуп но 94.894 
кри вич них де ла. Про сеч но го ди шње 9.489,4 од но сно сва ки дан по 26 кри-
вич на де ла. Ни у јед ној го ди ни уче шће кри вич них де ла при вред ног кри ми-
на ли те та у укуп ној ма си при ја вље них кри вич них де ла ни је пре ла зи ло 11%. 

То ком 2006. го ди не у обла сти при вред ног кри ми на ли те та, от кри ве но 
је и над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но 10.499 кри вич них де ла. Ви си на 
ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 66 ми ли јар-
ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 64 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу 
кри вич ним де ли ма при вред ног кри ми на ли те та пре о вла ђу ју кри вич на де ла 
зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (1.943), фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве 
(1.459), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (985), и про не ве ра (510). Кри вич ним 
при ја ва ма ко је су под не те над ле жним ту жи ла штви ма, об у хва ће на су 6.292 

за ње го ву кон тро лу – пра во суд не ста ти сти ке. По дат ке о кри ми на ли те ту пу но лет них и ма ло-
лет них ли ца об ја вљу је и Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку у го ди шњим бил те ни ма, у ко ји ма 
се да ју ста ти стич ки по да ци о бро ју при ја вље них, оп ту же них и осу ђе них ли ца.
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ли ца, због осно ва не сум ње да су по чи ни ла кри вич на де ла при вред ног кри ми-
на ли те та. 

У 2007. го ди ни на под руч ју Ср би је у обла сти при вред ног кри ми на ли-
те та от кри ве но је и над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но 10.679 кри вич них 
де ла. Што у од но су на прет ход ну го ди ну зна чи по ве ћа ње от кри ва ња кри вич-
них де ла при вред ног кри ми на ли те та за 2%. Ви си на ште те при чи ње не из вр-
ше њем ових кри вич них де ла из но си око 24 ми ли јар ди ди на ра а при ба вље не 
имо вин ске ко ри сти око 20 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу овим кри вич ним де ли ма 
пре о вла ђу ју кри вич на де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (2.214), фал си-
фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве (1.630), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (1.290), 
про не ве ра (391). Кри вич ним при ја ва ма ко је су под не те над ле жним ту жи ла-
штви ма, об у хва ће но је 5.989 ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на 
де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

То ком 2008. го ди не укуп но је от кри ве но и над ле жним ту жи ла штви ма 
при ја вље но 10.481 кри вич них де ла, та ко да при вред ни кри ми на ли тет бе ле жи 
сма ње ње за 1,9% у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ште те при чи ње не 
из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 28 ми ли јар ди ди на ра а при ба-
вље не имо вин ске ко ри сти око 22 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу овим кри вич ним 
де ли ма пре о вла ђу ју кри вич на де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (2.764), 
фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве (1.879), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу 
(1.398), про не ве ра (413), зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди (305), ко ја по 
сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред ног 
кри ми на ли те та. Кри вич ним при ја ва ма ко је су под не те над ле жним ту жи ла-
штви ма, об у хва ће на су укуп но 6.304 ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла 
кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

У 2009. го ди ни на под руч ју Ср би је, при вред ни кри ми на ли тет бе ле жи 
по ве ћа ње за 4% у од но су на прет ход ну го ди ну. На и ме, у овој го ди ни, от кри-
ве но је и над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но 10.889 кри вич них де ла. Ви-
си на ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 15 ми-
ли јар ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 14 ми ли јар ди ди на ра. 
Ме ђу овим кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју кри вич на де ла зло у по тре ба слу-
жбе ног по ло жа ја (2.580), фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве (1.998), пре ва ра 
у при вред ном по сло ва њу (1.419), про не ве ра (422), ко ја по сво јој дру штве ној 
опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 
По себ но су оства ре ни до бри ре зул та ти на су зби ја њу свих об ли ка ко руп ци је 
и зло у по тре ба у бан кар ском по сло ва њу. Кри вич ним при ја ва ма ко је су под не-
те над ле жним ту жи ла штви ма, об у хва ће на су укуп но 6.492 ли ца, осум њи-
че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

То ком 2010. го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним ту-
жи ла штви ма при ја вље но 10.451 кри вич них де ла, та ко да при вред ни кри ми-
на ли тет бе ле жи сма ње ње за 3,5 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на 
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ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 22 ми ли јар-
ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 20 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу 
овим кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја 
(2.783), за тим фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве (1.938), пре ва ра у при вред-
ном по сло ва њу (1.014), про не ве ра (425), зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди 
(413) и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на 
де ла при вред ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но је 
6.843 ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми-
на ли те та. 

У 2011. го ди ни на под руч ју Ср би је при вред ни кри ми на ли тет бе ле жи 
сма ње ње за 7,4% у од но су на прет ход ну го ди ну. На и ме, от кри ве но је и над-
ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но 9.677 кри вич них де ла. Ви си на ште те 
при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла у од но су прет ход ну го ди ну 
бе ле жи зна ча јан раст и из но си око 55 ми ли јар ди ди на ра а при ба вље не имо-
вин ске ко ри сти око 40 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу овим кри вич ним де ли ма 
пре о вла ђу ју зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (2.558), за тим фал си фи ко ва ње 
слу жбе не ис пра ве (1.870), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (991), зло у по-
тре ба овла шће ња у при вре ди (448) и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сно сти 
пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. Над ле жним 
ту жи ла штви ма при ја вље но је 6.292 ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри-
вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

То ком 2012. го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним ту-
жи ла штви ма при ја вље но 8.768 кри вич них де ла, та ко да при вред ни кри ми-
на ли тет бе ле жи сма ње ње за 9,3% у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на 
ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла, у од но су не са мо на 
прет ход ну го ди ну већ и у од но су на све по сма тра не го ди не, бе ле жи зна ча јан 
раст, и из но си око 127 ми ли јар ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти 
око 250 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу овим кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју зло-
у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (2.284), за тим фал си фи ко ва ње слу жбе не ис-
пра ве (1.640), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (862), зло у по тре ба овла шће-
ња у при вре ди (531) и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју 
те жа кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви-
ма при ја вље но је 5.793 ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла 
при вред ног кри ми на ли те та. 

У 2013. го ди ни на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним ту жи ла-
штви ма при ја вље но 7421 кри вич них де ла, та ко да при вред ни кри ми на ли тет 
бе ле жи сма ње ње за 15,3 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ште те 
при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 127 ми ли јар ди ди-
на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 125 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу овим 
кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (1.268), 
за тим фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве (1.082), зло у по тре ба по ло жа ја 
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од го вор ног ли ца17 (835), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (656), и др, ко ја 
по сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред-
ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но је 5.254 ли ца, 
осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

То ком 2014. го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним ту-
жи ла штви ма при ја вље но 7.836 кри вич них де ла, та ко да при вред ни кри ми-
на ли тет бе ле жи по ве ћа ње за 5,6 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на 
ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 44 ми ли јар-
ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 33 ми ли јар ди ди на ра. Ме ђу 
овим кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве 
(1.281), за тим зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца (1.054), зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја (709), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (582) и др, ко ја 
по сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред-
ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но је 5.122 ли ца, 
осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

У 2015. го ди ни, при вред ни кри ми на ли тет бе ле жи раст за 4,3 % у од но су 
на прет ход ну го ди ну. На под руч ју Ср би је укуп но је от кри ве но је и над ле-
жним ту жи ла штви ма при ја вље но 8.175 кри вич них де ла из обла сти при вред-
ног кри ми на ли те та. Ви си на ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них 
де ла из но си око 62 ми ли јар ди ди на ра а при ба вље не имо вин ске ко ри сти око 
34 ми ли јар ди ди на ра. И у 2015. го ди ни, нај за сту пље ни ја кри вич на де ла из 
обла сти при вред ног кри ми на ли те та су фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве 
(1.171), за тим зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца (906), зло у по тре ба слу-
жбе ног по ло жа ја (834), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (576) и др, ко ја по 
сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред ног 
кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но је 5.355 ли ца, осум-
њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. 

У по сма тра ном пе ри о ду (2006. – 2015.) нај ма њи број кри вич них де ла 
за бе ле жен је 2012. го ди не (97.015) а нај ве ћи 2013. го ди не (113.600). У ана ли-
зи ра ном пе ри о ду у од но су на уку пан број ре ги стро ва них кри вич них де ла 
(1.023.208 кри вич них де ла) удео кри вич них де ла из обла сти при вред ног 
кри ми на ли те про сеч но се кре тао 9,1%. 

Из да тих та бе ла мо же се ви де ти да у пе ри о ду од 2006. до 2010. го ди не 
ни су за бе ле же не зна чај не ва ри ја ци је бро ја от кри ве них кри вич них де ла при-
вред ног кри ми на ли те та. У пе ри о ду од 2011. до 2014. го ди не при ме тан је 
опа да ју ћи тренд бро ја от кри ве них кри вич них де ла из ове обла сти кри ми-

17 Из ме на ма Кри вич ног за ко ни ка ко је су сту пи ле на сна гу 15.04.2013.го ди не до шло је 
до из ме не та ко што је ра ни ји члан 234 – не са ве стан рад у при вред ном по сло ва њу, про ме њен 
у члан 234 – зло у по тре ба по ло жа ја од го во рог ли ца. Овај члан од но си се за од го вор на ли ца из 
при вре де, при ват на пред у зе ћа и ак ци о нар ска дру штва ко ја од го ва ра ју по по ме ну том кри-
вич ном де лу ако су про тив прав ним де ло ва њем при ба ви ли про тив прав ну имо вин ску ко рист. 
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на ли те та, а од 2014. го ди не до ла зи до не знат ног по ве ћа ња. По ред опи са них 
тен ден ци ја ко је се ла ко уо ча ва ју у да тим та бе ла ма, у истим се ја сно мо же 
уо чи ти и то да је нај ма њи број от кри ве них кри вич них де ла из обла сти при-
вред ног кри ми на ли те та у по сма тра ном пе ри о ду, за бе ле жен 2013. го ди не 
(7.421) док је нај ве ћи за бе ле жен у 2009. го ди ни (10.889). 

Из во ђе ње објек тив них за кљу ча ка о трен ду кри ми на ли те та у јед ној др жа-
ви зах те ва и ана ли зу ње не струк ту ре, тач ни је ана ли зу про цен ту ал ног уче шћа 
нај те жих кри вич них де ла у укуп ном кри ми на ли те ту. Ка да је реч о струк ту ри 
от кри ве них и при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та, 
по да ци у да тој та бе ли, по ка зу ју да кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног 
по ло жа ја из чла на 359 КЗ РС до ми ни ра у струк ту ри кри вич них де ла при-
вред ног кри ми на ли те та у Ре пу бли ци Ср би ји од 2006. до 2013. го ди не. Нај ма-
њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен је 2014. го ди не а нај ве ћи 2010. Кри-
вич но де ло Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја чи ни 18,1% од укуп ног бро ја 
при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у 2006. го ди ни, 
20,7% у 2007. го ди ни, 26,3% у 2008. го ди ни, 23,7% у 2009. го ди ни, 26,6% у 
2010. го ди ни, 26,4% у 2011. го ди ни, 26 % у 2012. го ди ни, 17,1% у 2013. го ди ни, 
9,1% у 2014. го ди ни и 10 % у 2015. го ди ни, да кле 20,4 % у про се ку за по ме-
ну ти пе ри од.

Сле де ће кри вич но де ло по за сту пље но сти је фал си фи ко ва ње слу жбе не 
ис пра ве (члан 357. КЗ РС) ко је чи ни 13,9% од укуп ног бро ја при ја вље них 
кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у 2006. го ди ни, 15,2% у 2007., 
18,1% у 2008.г., 18,3% у 2009.г., 18,5% у 2010. г., 19,3% у 2011.г., 18,7% у 2012.г., 
14,6% у 2013.г.,16,3% у 2014.г. и 14,3% у 2015.го ди ни. У про се ку око 16,2% од 
укуп ног бро ја при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у 
по сма тра ном пе то го ди шњем пе ри о ду. Нај ма њи број овог кри вич ног де ла 
за бе ле жен је 2013. го ди не а нај ве ћи 2009. Ово кри вич но де ло у 2014. и 2015. 
го ди ни је нај за сту пље ни је од укуп ног бро ја при ја вље них кри вич них де ла 
при вред ног кри ми на ли те та.

Кри вич но де ло пре ва ра (члан 208. КЗРС) чи ни 9,4% од укуп ног бро ја 
при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у 2006. го ди ни, 
12,0% у 2007., 13,3% у 2008.г., 13,0% у 2009.г., 9,7% у 2010. го ди ни, 10,2% у 
2011.г., 9,8% у 2012., 8,8% у 2013.г., 7,4% 2014.г. и 7,1% у 2015. г. у про се ку око 
10% у од но су на уку пан број при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри-
ми на ли те та. Нај ма њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен је 2015. го ди не а 
нај ве ћи 2009. го ди не. 

Кри вич но де ло про не ве ра (члан 364. КЗРС) у струк ту ри от кри ве ног и 
при ја вље ног при вред ног кри ми на ли те та чи ни чи ни 4,5% од укуп ног бро ја 
при ја вље них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у 2006. го ди ни, 
3,6% у 2007., 3,9% у 2008. г., 3,9% у 2009. г., 4,1% у 2010. го ди ни, 4,1% у 2011. 
го ди ни, 4,7% у 2012. го ди ни, 6% у 2013. го ди ни, 4,3% у 2014. го ди ни, 4,2% у 
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2015. го ди ни, у про се ку око 4,5% у од но су на уку пан број при ја вље них кри-
вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та. Нај ма њи број овог кри вич ног де ла 
за бе ле жен је 2014. го ди не а нај ве ћи 2006. 

Оно што је ви дљи во из пре зен ти ра них по да та ка је сте да се са уво ђе њем 
но вог кри вич ног де ла – зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца (члан 234 
КЗ)18 уме сто кри вич ног де ла – не са ве стан рад у при вред ном по сло ва њу,19 
бе ле жи опа да ју ћи тренд за сту пље но сти кри вич ног де ла злоупoтреба слу-
жбе ног по ло жа ја (чл. 359 КЗ).

На ве де на кри вич на де ла у струк ту ри от кри ве ног и при ја вље ног при вред-
ног кри ми на ли те та за у зи ма ју око 60%. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду по зна те и 
по сто је ће кри ми но ге не фак то ре при вред ног кри ми на ли те та, са ве ли ким сте пе-
ном ве ро ват но ће мо же се прет по ста ви ти да струк ту ра кри вич них де ла при вред-
ног кри ми на ли те та, ко ја су у сфе ри „там не број ке” из гле да знат но дру га чи је.

По ред по ме ну тих кри вич них де ла ко мен тар за слу жу је и кри вич но де ло 
зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди, ко је у струк ту ри от кри ве ног и при ја вље-
ног при вред ног кри ми на ли те та за у зи ма не што зна чај ни је ме сто. Про цен ту-
ал но ово кри вич но де ло у пе то го го ди шњем пе ри о ду уче ству је про сеч но са 
3% у уку ном бро ју от кри ве них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та.

Та бе ла 2. – Број под не тих КП, при ја вље них ли ца, из нос имо вин ске ште те и при-
ба вље на имо вин ска ко рист об у хва ће на кри вич ним приј ва ма из обла сти при вред ног 
кри ми на ли те та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2006. до 2015.

Год.
Број 

кри вич них 
при ја ва 

Број 
при ја вље них 

ли ца 

И знос имо вин ске 
ште те

(ди на ра)

Из нос имо вин ске 
ко ри сти
(ди на ра)

1 2 3 4 5
2006. 5.110 6.292 65.974.357.058 63.609.772.533
2007. 4.690 5.989 24.197.941.424 20.204.783.879
2008. 4.958 6.304 27.906.061.000 21.840.049.285
2009. 5.022 6.492 15.059.169.274 14.030.714.570
2010. 5.121 6.843 21.909.078.012 19.834.599.575
2011. 4,748 6,292 54,189,892.683 40,743,609.249
2012. 4,384 5,793 126,522,761.678 251,689,905.296
2013. 3,909 5,254 126,794,392.482 125,141,596.637
2014. 4,324 5,122 43,869,128.665 33,330,263.942
2015. 4,507 5,355 61,888,901.086 33,923,939.057

18 На ко ји на чин је раз гра ни че на зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја од зло у по тре бе 
по ло жа ја од го вор ног ли ца од но сно раз два ја се кри вич на од го вор ност слу жбе них и од го вор-
них ли ца)

19 За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 121/12, 
чл. 112, став 5.
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Та бе ла 3. – Струк ту ра од ре ђе них КД при вред ног кри ми на ли те та20

Год.

Укуп но КД 
при вред ног 
кри ми на ла

чл. 
136

чл. 
139

чл. 
147

чл. 
171п

чл. 
242

чл. 
245

чл. 
247

чл. 
248

чл. 
251

чл. 
254

чл. 
255

чл. 
234

чл. 
238

чл. 
243

чл. 
208-п

чл. 
359

чл. 
361

чл. 
363

чл. 
357

чл. 
364

чл. 
367

чл. 
368

чл. 
231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2006. 10.499 78 246 416 985 1943 54 7 1459 510 54 27 12
2007. 10.697 59 239 277 1290 2214 60 21 1630 391 111 111 38
2008 10.481 30 305 284 1398 2764 66 64 1897 413 46 31 45
2009. 10.889 52 409 190 1419 2580 91 44 1998 422 148 120 34
2010. 10.451 31 413 279 1014 2783 31 9 1938 425 79 70 90
2011. 9677 35 448 240 991 2558 48 15 1870 399 122 96 181
2012. 8768 37 531 271 862 2284 54 18 1640 414 147 114 123
2013 7421 835 364 358 656 1268 48 67 1082 449 139 65 28
2014. 7836 1054 239 397 582 709 64 15 1281 338 92 53 27
2015. 8175 906 300 562 576 834 87 15 1171 348 236 129 5

Ин ди ка тив но је да у овом по сма тра ном пе ри о ду уче шће кри вич них 
де ла при ма ње и да ва ње ми та у струк ту ри при ја вље них кри вич них де ла при-
вред ног кри ми на ли те та уз бла ге осци ла ци је, бе ле же свој мак си мум у 2015. 
го ди ни али ипак не до вољ но да би за у зе ли не ко зна чај ни је ме сто у укуп ној 
струк ту ри от кри ве них кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та. Кри-
вич но де ло при ма ња ми та у струк ту ри при ја вље них кри вич них де ла при-
вред ног кри ми на ли те та за у зи ма ма ње од 2% од укуп ног бро ја при ја вље них 
крич них де ла. Нај ма њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен је 2008. го ди не 
а нај ве ћи 2015. го ди не. Са да ва њем ми та си ту а ци ја је слич на си ту а ци ја. Стим 
што је нај ма њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен у 2006. го ди не а нај ве ћи 
2015. го ди не. 

За овај пе ри од ка рак те ри стич но је по ја ва кри вич ног де ла пра ње нов ца 
у окви ру при вред ног кри ми на ли те та, ко је је као кри вич но де ло пред ви ђе но 
Кри вич ним за ко ни ком (чл. 231 КЗРС) тек од 2006. го ди не. Пре ма кри вич ном 
за ко ни ку РС из вр ши лац кри вич ног де ла пра ња нов ца мо же би ти сва ко ли це 
(и од го вор но ли це у прав ном ли цу уко ли ко је зна ло, од но сно мо гло и би ло 

20 Да на 06.05.2005. го ди не усво јен је но ви Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, по 
ко ме су про ме ње ни чла но ви истог за ко на, али ве ћи ном у ну ме ро ло шком сми слу про ме не 
чла но ва истог, па је та ко до са да кри вич но де ло Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја би ло ре гу-
ли са но чла ном 242 КЗРС, а по но вом за ко ну, чла ном 359 КЗРС и др. Тре ба још на по ме ну ти 
да се са др жи на го ре на ве де них кри вич них де ла ни је про ме ну ла.
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ду жно да зна да но вац или имо ви на пред ста вља ју при ход сте чен кри вич ним 
де лом) ко је из вр ши кон вер зи ју или пре нос имо ви не са зна њем да она по ти-
че од кри вич ног де ла, или стек не, др жи или ко ри сти имо ви не са зна њем у 
тре нут ку при је ма да та имо ви на по ти че од кри вич ног де ла.21 Реч је о де лат-
но сти ко ја пред ста вља суб вер зив ни еле ме нат угро жа ва ња сва ке ле гал не 
еко но ми је а ти ме и са мог си сте ма при вред но фи нан сиј ског по сло ва ња.22 
По да ци из та бе ле 3. ука зу ју да је број от кри ве них кри вич них де ла пра ње 
нов ца ра стао из го ди не у го ди ну, са осет ним осци ла ци ја ма. Нај ма њи број 
овог кри вич ног де ла за бе ле жен 2015. го ди не а нај ве ћи 2011. го ди не. 

Ана ли за по да та ка при ка за них у та бе ли 2 ко ји се од но се на имо вин ску 
ште ту и имо вин ску ко рист на ста ле од но сно при ба вље не кри ми нал ним рад-
ња ма, из вр ше њем кри вич них де ла у пе ри о ду од пет го ди на по чев од 2006. 
до 2015.го ди не, по ка за ла је да је у ана ли зи ра ном пе ри о ду укуп на ште та на-
ста ла из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си ла око 550 ми ли јар ди ди на ра 
или про сеч но око 55 ми ли јар ди. Нај ма ња ште та на ста ла вр ше њем кри вич них 
де ла при вред ног кри ми на ли те та је ре ги стро ва на 2009. го ди не (око 15 ми ли-
јар ди ди на ра), а нај ве ћа 2013. го ди не (око 126,8 ми ли јар ди ди на ра). 

Слич на су ту а ци ја је и са трен дом имо вин ске ко ри сти при ба вље не из-
вр ше њем кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у по сма тра ном пе ри-
о ду. На и ме, укуп на ко рист при ба вље на из вр ше њем ових кри вич них де ла у 
ана ли зи ра ном пе ри од, би ла је око 620 ми ли јар ди ди на ра или про сеч но око 
62 ми ли јар ди ди на ра. Нај ма ња имо вин ска ко рист при ба вље на вр ше њем 
кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та је за бе ле же на 2009. го ди не (око 
14 ми ли јар ди ди на ра), а нај ве ћа 2012. го ди не (око 251 ми ли јар ди ди на ра).

5. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Aнализа је из вр ше на на осно ву рас по ло жи вих ста ти стич ких по да та ка, 
ко ји, уз сва, у на у ци по зна та огра ни че ња и не до стат ке, ипак пред ста вља ју 
не за мен љив из вор по да та ка о от кри ве ном кри ми на ли те ту. Ге не рал но, ана-
ли за је по ка за ла да у струк ту ри от кри ве них и приј ва ље них кри вич них де ла 
из обла сти при вред ног кри ми на ли те та нај ве ће про цен ту ал но уче шће има 
са мо не ко ли ко кри вич них де ла. У пи та њу су од ре ђе на кри вич на де ла из кри-
вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је и то, про тив при вре де: зло у по тре ба по ло-
жа ја од го вор ног ли ца, зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди, не до зво ље на 
тр го ви на; про тив имо ви не: пре ва ра; и про тив слу жбе не ду жно сти: зло у по-

21 Та тја на Лу кић „Бо р ба про тив пра ња нов ца у Ре пу бли ци Ср би ји”, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 2/2010, 197–215. 

22 Ми ло Бо шко вић „Пра ње нов ца као кри ми но ло шки и кри вич но прав ни про блем”, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2007, 192.
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тре ба слу жбе ног по ло жа ја, фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве, про не ве ра. 
Оно што је ви дљи во из пре зен ти ра них по да та ка је сте да се од 2013. го ди не 
са уво ђе њем но вог кри вич ног де ла – зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца 
(члан 234 КЗ) уме сто кри вич ног де ла – не са ве стан рад у при вред ном по сло-
ва њу, (на ко ји на чин је раз гра ни че на зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја од 
зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног ли ца од но сно раздвoјена кри вич на од го-
вор ност слу жбе них и од го вор них ли ца), бе ле жи зна ча јан опа да ју ћи тренд 
за сту пље но сти кри вич ног де ла злоупoтреба слу жбе ног по ло жа ја (чл. 359 КЗ) 
уз исто вре ме ни раст за сту пље но сти кри вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја 
од го вор ног ли ца (чл. 234 КЗ).

Ово ме тре ба до да ти по да так да ни су у до вољ ној ме ри от кри ве ни нај те жи 
об ли ци кри ми на ли те та пре свих кри вич на де ла са ко руп тив ним еле мен ти ма 
(при ма ње ми та, да ва ње ми та и др.). Ту чи ње ни цу пре по зна ло је и Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва озна чив ши бор бу про тив свих об ли ка ко руп ци је 
као је дан од при о ри те та у свом ра ду. 

На кра ју, не сум њи во je из вр ше но знат но ви ше кри вич них де ла из обла-
сти при вред ног кри ми на ли те та не го што то по ка зу ју пре зен ти ра ни по да ци 
с об зи ром на „ла тент ну при кри ве ност” овог ви да кри ми на ли те та. Мо гло би 
се чак ре ћи да по ме ну ти по да ци ви ше од ра жа ва ју ак тив ност ор га на от кри ва-
ња, пр вен стве но по ли ци је, не го ре ал но ста ње у обла сти при вред ног кри ми-
на ли те та.
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Eco no mic Cri me in Ser bia in the Pe riod from 2006 to 2015

Abstract: Eco no mic cri me is un do ub tedly one of the most ac tual pro blems 
of our day, which as a spe cial form of cri me in cre a singly un der mi nes the smo oth 
fun cti o ning of the eco nomy, but al so ca u ses con si de ra ble ma te rial da ma ge to the 
com pany. Da ta on eco no mic cri mes, and espe ci ally the ma te rial con se qu en ces 
ca u sed by ta king in to ac co unt the dark fi gu re of this cri mi nal phe no me non, le a-
ving a dis tur bing im pres sion. The con se qu en ces of eco no mic cri me on so ci ety are 
ma ni fold: di rect da ma ge to bu si nes ses, sta te bud get, to tal in du strial and eco no mic 
de ve lop ments and the co un try as a who le. It is the re fo re of ut most im por tan ce to 
lo ok at the pro per sta ti stics for this cri mi nal phe no me non, ie. the struc tu re of 
be ha vi or that ma ni fests it self thro ugh eco no mic cri me, fol lo wed by chan ges in its 
sco pe and ma ni fe sta ti ons of eco no mic cri me. In this pa per, we de fi ne the con cept 
and cha rac te ri stics of eco no mic cri me. We will show the par ti ci pa tion of eco no-
mic cri me in the mass of the en ti re cri me, dyna mics and struc tu re of eco no mic 
cri me. We will try to iso la te the mo ve ment and show the most com mon cri mi nal 
acts of eco no mic cri me in the Re pu blic of Se r bia in the pe riod 2006-2015. year, 
for the sa ke of ade qu a te in vol ve ment of the com pe tent aut ho ri ti es in or der to pre vent 
this type of cri me.

Keywords: Eco no mic cri me, con se qu en ces, dark fi gu re, cri mi nal of fen ses.
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