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ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА  
ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ КРИ МИ НА ЛА  

НА ЛЕ ГАЛ НО ТР ЖИ ШТЕ1

Са же так: Кри ми нал не стук ту ре ши ре сфе ре ути ца ја на сва по ља 
дру штве ног жи во та и по ста ју опа сност по на ци о нал ну и ме ђу на род ну без-
бед ност. Про фит ко ји ге не ри ше ор га ни зо ва ни кри ми нал на иле гал ном тр жи-
шту и ње го ва ин фил тра ци ја у ле гал не еко ном ске то ко ве на ру ша ва ин те гри-
тет фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. На тај на чин основ не по став ке фи нан сиј ског 
си сте ма мо гу би ти на ру ше не, а де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја, еко ном-
ски на пре дак и на ци о нал на без бед ност угро же ни. Са вре ме не кри ми нал не 
ор га ни за ци је су про фит но ори јен ти са не и тр жи шно устро је не, а ме то ди 
де ло ва ња ко је ко ри сте ком би на ци ја су кри ми нал них и ме то да ра да са вре-
ме них по слов них ор га ни за ци ја, што их чи ни по себ но опа сним по дру штво. 
Ве ли ка еко ном ска моћ ор га ни зо ва ног кри ми на ла ко ри сти се за сти ца ње 
по ли тич ке мо ћи, а она се по врат но ко ри сти за оства ри ва ње кри ми нал них 
ци ље ва. Ау то ри у ра ду ука зу ју на до ми нант не обла сти и кон се квен це ин-
фил тра ци је ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ле гал не еко ном ске од но се, као и на 

1 Pад је на стао у окви ру про јек та „Раз вој ин сти ту ци о нал них ка па ци те та, стан дар да и 
про це ду ра за су прот ста вља ње те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу у усло ви ма ме ђу на-
род них ин те гра ци ја”, број 179045, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли-
ке Ср би је, а ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко –по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду и про јек та ,,Кри-
ми на ли тет у Ср би ји и ин стру мен ти др жав не ре ак ци је” ко ји фи нан си ра Кри ми на ли стич ко – 
по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду.
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им пли ка ци је ових про це са у ци љу што бо љег раз у ме ва ња њи хо вог зна ча ја 
за де фи ни са ње мо де ла су про ста вља ња ор га ни зо ва ном кри ми на лу.

Кључ не ре чи: ор га ни зо ва ни кри ми нал, ле гал но тр жи ште, ути цај, по-
сле ди це

1. УВОД

Де ло ва њем ор га ни зо ва ног кри ми на ла угро жа ва ју се људ ска без бед ност 
и вла да ви на пра ва. У пи та њу је је дан од нај о збиљ ни јих без бед но сних иза-
зо ва, ри зи ка и прет њи мо дер ном чо ве чан ству, па је нео п ход но про на ћи аде-
ква тан од го вор на ње га. Циљ ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па је уве ћа ње 
про фи та и сма ње ње ри зи ка ко ри шће њем ко руп тив них ве за и при ну де у 
оси гу ра ва њу екс клу зив ног ути ца ја на да том тр жи шту.2 Да би омо гу ћи ле 
ин те гри са ње кри ми нал ног про фи та у ле гал не еко ном ске од но се ор га ни зо-
ва не кри ми нал не гру пе те же ко ри шће њу при вред но –фи нан сиј ског сек то ра 
ка ко би за ма гли ле гра ни це из ме ђу ле гал них и не ле гал них ак тив но сти. 
Ис тра жи ва ње у Бел ги ји по ка за ло је да 75 % кри ми нал них ор га ни за ци ја по-
зна тих по ли ци ји, ко је де лу ју у тој зе мљи, у сво јој ак тив но сти ко ри сте ле гал-
не по слов не струк ту ре. У 49,1 % слу ча је ва то су ле гал на при вред на дру штва 
ко ја су осно ва ле кри ми нал не ор га ни за ци је ко је се ба ве ле гал ним и не ле гал-
ним ак тив но сти ма.3 Ре зул та ти истог ис тра жи ва ња по ка зу ју да ор га ни зо-
ва ни кри ми нал ко ри сти ма ње ри зич ни је на чи не, „по зајм ље не” из при вред-
но –фи нан сиј ског сек то ра, да би сте као и по ве ћао кри ми нал ни про фит, 
ле га ли зо вао сво је де ло ва ње и оства рио ути цај на еко ном ске и по ли тич ке 
то ко ве.

Ве ли ке ко ли чи не не ле гал но сте че них сред ста ва ко је по се ду ју кри ми-
нал ци и кри ми нал не ор га ни за ци је пред ста вља ју по тен ци јал ну опа сност, 
њи ме се ко рум пи ра ју др жав ни ор га ни, на ру ша ва ин те гри тет фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја и омо гу ћа ва укљу чи ва ње у ле гал не еко ном ске то ко ве, а ти ме и 
кон тро ли са ње си вих и цр них тр жи шта.4 Ко ри шће њем ле гал них по слов них 
струк ту ра ор га ни зо ва ни кри ми нал при хва та пра ви ла по на ша ња у по слов ном 
све ту и при ла го ђа ва сво ју ор га ни за ци ју но вим зах те ви ма, што у крај њем 
мо же до ве сти до то га да кри ми нал не ор га ни за ци је по ста ну слич не ле гал ним 

2 Тhomas Schel ling, „What is the bu si ness of or ga ni zed cri me?”, Jo ur nal of pu blic law, 
1/1971, 74.

3 Paul Pon sa ers, „What is so or ga ni zed abo ut fi nan ci a l–e co no mic cri me? The Bel gian ca se”, 
Cri me, law & so cial chan ge, 3/2002, 194.

4 Вид. Дар ко Ма рин ко вић, „Си ва еко но ми ја и цр но тр жи ште у Ср би ји. Па ра лел ни 
свет око нас”, Еко ном ски ви ди ци, 3/2004, 455−467.
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по слов ним ор га ни за ци ја.5 Та кве „но ве” кри ми нал не ор га ни за ци је осим што 
ко ри сте ме то де ле гал них по слов них ор га ни за ци ја за др жа ва ју и пре ђа шње 
ме то де де ло ва ња (ко руп ци ја, на си ље, уце не и др.), а њи хо ве ам би ци је су вр ше-
ње ути ца ја на власт, па чак и об ли ко ва ње др жа ве и ре де фи ни са ње ње них 
функ ци ја за оства ре ње кри ми нал них ци ље ва. Упра во због то га су у овом ра ду 
пред мет ана ли зе об ли ци и по сле ди це ин фил тра ци је ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла у ле гал не еко ном ске од но се и до ми нант не им пли ка ци је тог про це са.

2. РАЗ МЕ РЕ ИЛЕ ГАЛ НИХ ПРИ ХО ДА СТЕ ЧЕ НИХ  
ОР ГА НИ ЗО ВА НИМ КРИ МИ НА ЛОМ И МО ГУЋ НОСТ ЊИ ХО ВОГ  

ПЛА СИ РА ЊА У ЛЕ ГАЛ НЕ ЕКО НОМ СКЕ ТО КО ВЕ

Кри ми нал ни про фит је из вор еко ном ске мо ћи ор га ни зо ва ног кри ми на-
ла, он се ко ри сти за сти ца ње по ли тич ке мо ћи (ко руп ци јом, фи нан си ра њем 
по ли тич ких стра на ка, оба вља њем „пр ља вих” по сло ва за др жа ву и дру гим 
ме то да ма), ко ја се да ље ко ри сти за оства ри ва ње кри ми нал них ци ље ва. Гло-
бал не про це не при хо да сте че них кри ми на лом у 2009. го ди ни из но се 3,6 % 
свет ског бру то дру штве ног до хот ка (БДП) или 2100 ми ли јар ди до ла ра. С 
дру ге стра не, про це не из но са опра ног нов ца ука зу ју на из нос од 1600 ми ли-
јар ди до ла ра или 2,7 % БДП–а.6 Од тр го ви не љу ди ма у Евро пи го ди шње се 
за ра ди из ме ђу се дам и 13 ми ли јар ди до ла ра, од че га око се дам ми ли јар ди по-
ти че од про сти ту ци је жр та ва тр го ви не љу ди ма. На гло бал ном ни воу, за ра да 
од сек су ал не екс пло а та ци је жр та ва тр го ви не љу ди ма је око 60 ми ли јар ди 
евра го ди шње, што је 400 % ви ше не го пре 10 го ди на и јед на ко тр го ви ни 
нар ко ти ци ма. Про це на је да се у Ср би ји око 1200 осо ба ода је про сти ту ци ји 
и да су при хо ди бли зу 40 ми ли о на евра го ди шње.7 Та ко ор га ни зо ва ни кри-
ми нал по ста је не фор мал ни цен тар фи нан сиј ске мо ћи.

Не ке ме ђу на род не кри ми нал не ор га ни за ци је има ју ка пи тал ве ћи од 
на ци о нал них бру то до хо да ка или бу џе та мно гих зе ма ља. Ор га ни зо ва ни 
кри ми нал спре ча ва тран зи ци ју ка де мо кра ти ји, огра ни ча ва лич на пра ва и 

5 Пре ма не ким из ве шта ји ма, ита ли јан ска ма фи ја је по ста ла ита ли јан ска бан ка број 
је дан, са сред стви ма ко ја пре ла зе вред ност од 65 ми ли јар ди до ла ра, док ви ше од 200.000 
пред у зе ћа за ви си од њи хо вог кре ди ти ра ња, чи ме ма фи ја оства ру је оп са ду над при вре дом 
ове зе мље и ути че на еко ном ске и по ли тич ке то ко ве. Ja mes Mac ken zie, Ma fia now “Italy’s 
No.1 bank” as cri sis bi tes, http://www.re u ters.co m /ar tic le/2012/01/10/us -italy-ma fia-idU STRE8091-
YX20120110, 15. но вем бар 2015.

6 Uni ted Na ti ons Of fi ce on Drugs and Cri me, Esti ma ting il li cit fi nan cial flows re sul ting 
from drug traf fic king and ot her tran sna ti o nal or ga ni zed cri mes, Vi en na, 2011, 127. 

7 Са ша Ми јал ко вић, „Секс ин ду стри ја као вид ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти”, 
Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – ста ње и ме ре за шти те, ок то бар 2005, По ли циј ска ака де-
ми ја, Бе о град, 675.
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сло бо де, оне мо гу ћу је еко но ми ју отво ре ног тр жи шта и ле гал не стра не ин ве-
сти ци је, огра ни ча ва сло бод не из бо ре, сло бо ду штам пе и пре ти фи нан сиј ској 
без бед но сти зе ма ља. Укљу чи ва њем не ле гал но сте че них при хо да у ле гал не 
фи нан сиј ске то ко ве ор га ни зо ва ни кри ми нал угро жа ва еко ном ски си стем и 
тр жи шну кон ку рен ци ју и оства ру је ути цај на еко ном ске, по ли тич ке и дру-
штве не то ко ве на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. Про це њу је се да 
не ре ги стро ва ње при хо да ор га ни зо ва ног кри ми на ла ин фил три ра ног у ле гал-
не еко ном ске од но се у САД на но си јав ним фон до ви ма гу би так од око шест 
ми ли јар ди до ла ра ко је дру ги при вред ни су бјек ти и гра ђа ни мо ра ју да по пу-
не до дат ним опо ре зи ва њем.8

Тран зи ци о не про це се у зе мља ма у раз во ју ор га ни зо ва ни кри ми нал че-
сто зло у по тре бља ва за пра ње нов ца, уче шћем у при ва ти за ци ји дру штве ног 
ка пи та ла, осни ва њем пред у зе ћа чи ја је основ на де лат ност спољ но тр го вин-
ски про мет и де ви зно по сло ва ње, кон ку ри са њем на тен де ри ма за јав не на-
бав ке и про јек те ко ји се фи нан си ра ју из јав не по тро шње (по пут јав них ра-
до ва и уоп ште ве ли ких ин ве сти ци ја у ин фра струк ту ру) и дру го. У про це се 
при ва ти за ци је и зло у по тре бе сте чај них по сту па ка че сто су укљу че ни и ор-
га ни зо ва ни кри ми нал и тран сна ци о нал ни кри ми нал у спре зи с по ли тич ким 
фак то ром.9 Ис ку ства др жа ва ко је су про шле тран зи ци о не про це се по ка зу-
ју да је та сфе ра у ве ли кој ме ри оп те ре ће на кри ми нал ним рад ња ма ко је 
има ју за циљ обез вре ђи ва ње ка пи та ла, за тим ње го ву не тач ну про це ну и 
пре та ка ње дру штве ног бо гат ства у при ват не ру ке.10

Ко руп ци ја омо гу ћа ва ус по ста вља ње и одр жа ва ње кри ми нал них ве за 
из ме ђу др жав них ор га на и кри ми нал них струк ту ра, чи ме се на сто је обез-
бе ди ти по ли тич ке од лу ке ко је по го ду ју ор га ни зо ва ном кри ми на лу и „иму-
ни те т” од ка жња ва ња. Та ква ко руп ци ја пред ста вља „до бру ин ве сти ци ју” те 
се сма тра ре жиј ским тро шком и са став ним де лом кри ми нал не стра те ги је и 
так ти ке.11 Ујед но њо ме се ума њу ју спо соб но сти кри вич но прав ног си сте ма 
и ства ра не по ве ре ње гра ђа на у тај си стем и др жа ву.12 Ор га ни зо ва ни кри ми-
нал те жи да спре чи до но ше ње за ко на ко ји омо гу ћа ва ју ње го во су зби ја ње, а ако 

8 La rry Si e gel, Cri mi no logy, Bel mont, 2009, 380.
9 Бра ни слав Си мо но вић, Кри ми на ли сти ка, Кра гу је вац, 2004, 621.
10 Го ран Бо шко вић, „Ко руп ци ја у при ва ти за ци ји”, Ко руп ци ја у јав ној упра ви (ур. Ђор ђе 

Ђор ђе вић, Го ран Ми ло ше вић, Би ља на Си ме у но вић –Па тић), Бе о град, 2011, 56.
11 Ва лен ти на Ко рж, „К ор уп ци јске в ез е ор ган изо ва них  кри ми нал них гру па  и  ор га ни-

за ци ја – кри ми на ли стич ка анал иза”  , Без бед нос т,  6/2002, 949.  
12 Ин сти ту ци је ко је су еро ди ра не ко руп ци јом, сла ба су пре пре ка ин те ре си ма раз гра-

на тих кри ми нал них струк ту ра, јер ко рум пи ра ни екс по нен ти вла сти не ма ју до вољ но ни 
ау то ри те та, али ни мо ра ла, да се ефи ка сно су пр от ста ве кри ми нал ци ма, ко ји ко ри сте ак ту-
ел но ста ње за не за ко ни то бо га ће ње. Го ран Бо шко вић, Сре тен Ју го вић, „Ко руп ци ја у јав ној 
упра ви Ре пу бли ке Ср би је – спе ци фич но сти и ин сти ту ци јал ни ме ха ни зми за спре ча ва ње”, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, 3/2015, 143.
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они по сто је да се не при ме њу ју до след но и ефи ка сно. Ко руп ци јом др жав них 
и фи нан сиј ских струк ту ра олак ша ва се ула га ње опра ног нов ца у раз не по сло-
ве и омо гу ћа ва пред ност у од но су на ле гал не по слов не су бјек те (из во ђе ње 
јав них ра до ва, при ва ти за ци ја пред у зе ћа, из во зни и уво зни по сло ви и слич но).

По тен ци ја ли за ула га ње кри ми нал них ор га ни за ци ја у ле гал но по сло-
ва ње за ви се од ве ли чи не кри ми нал ног про фи та. Ис тра жи ва ње у Ср би ји по-
ка зу је да је ма те ри јал на ште та на осно ву при ја вље них кри вич них де ла у 
пе ри о ду 2000−2005. го ди не би ла 86 ми ли јар ди ди на ра (1,2–1,4 ми ли јар де 
евра). Ви ше од 80 % од те су ме при пи су је се еко ном ском кри ми на лу, док је 
са мо у 2005. го ди ни, за ра да од ње га би ла око 230 ми ли о на евра, а ште та на-
не та дру штву у Ре пу бли ци Ср би ји из над 250 ми ли о на евра13. По сма тра ју ћи 
те по дат ке, пи та ња ко ја при вла че па жњу су ко ли ка је ствар на ште та и обим 
укуп ног кри ми нал ног про фи та, ка ква је ње го ва кон цен тра ци ја и ди стри бу-
ци ја и уплив у ле гал не еко ном ске то ко ве? С об зи ром да је у Ср би ји по та да-
шњим по да ци ма би ло 2584891 до ма ћин ство, агре гат ни го ди шњи де фи цит 
за до ма ћин ства про це њу је се на 40814 ми ли о на ди на ра (ви ше од 600 ми лио-
на евра), од но сно 3,3 % БДП за 2003. го ди ну14. На ме ће се пи та ње ка ко се 
по сто је ћи де фи цит фи нан си ра и да ли је он рав но мер но рас по ре ђен или је 
кон цен три сан (ма ла гру па љу ди ко ја има ве ли ке не ле гал не при хо де)? Из во-
ри фи нан си ра ња мо гу би ти до зна ке из ино стран ства (ве ли ки број љу ди из 
Ср би је ко ји ра де у ино стран ству), кре ди ти ра ње, уште ђе ви на, до би ци, рад на 
цр но, си ва еко но ми ја, зло у по тре бе у по ре ском си сте му, кри ми нал ни про фит 
и дру го. Ако се ис тра жи ва њем на осно ву на ве де них па ра ме та ра утвр де по сто-
ја ње и кон цен тра ци ја кри ми нал ног про фи та и спрем ност за ње го во ула га ње 
у ле гал но по сло ва ње, то мо же узро ко ва ти мно ге штет не по сле ди це. 

На по ри ко ји се ула жу у су зби ја ње кри ми нал них ор га ни за ци ја на по је ди-
нач ном и ин тер на ци о нал ном пла ну има ју циљ оне мо гу ћа ва ње ко ри шће ња 
еко ном ске мо ћи кри ми нал них ор га ни за ци ја за ин фил тра ци ју у по ли тич ки 
си стем фи нан си ра њем по ли тич ких струк ту ра, а ти ме и сти ца ње по ли тич ке 
мо ћи ко ја се по врат но ко ри сти за по ве ћа ње еко ном ске мо ћи кри ми нал них 
ор га ни за ци ја.15 За то тре ба раз мо три ти раз ло ге због ко јих кри ми нал не ор га-
ни за ци је, гру пе и по је дин ци ко ји се ба ве кри ми нал ном де лат но шћу ула жу 
у ле гал но по сло ва ње, јер то мо же има ти раз ли чи те по сле ди це. Раз ло зи мо гу 
би ти обез бе ђе ње за бу дућ ност (у слу ча ју по вла че ња, из др жа ва ња за твор ске 
ка зне, смр ти и сл.), сма ње ње ри зи ка да др жав ни ор га ни оду зму кри ми нал ни 

13 Or ga ni sa tion for se cu rity and co o pe ra tion in Eu ro pe, Re port on mo ney la un de ring and 
pre di ca te cri me in Ser bia 2000−2005, Pa ris, 2006, 10.

14 Ibid.
15 Вид. Or ga ni zed cri me: cul tu re, mar kets and po li ci es (еds. Di na Si e ge land, Hans Ne len), 

New York, 2008.
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про фит или да га при сво ји кон ку рент ска кри ми нал на гру па, по др шка кри-
ми нал ној де лат но сти и ства ра ње ди рект ног из во ра кри ми нал ног про фи та.16

Кри ми нал не ор га ни за ци је стал но тра га ју за но вим цен три ма за пра ње 
пр ља вог нов ца, а на ро чи то су ра њи ве зе мље у тран зи ци ји с не до вољ но из-
гра ђе ним ин сти ту ци ја ма за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко ји ма 
су нео п ход не ин ве сти ци је да би по кре ну ле сво ју еко но ми ју17. У ту гру пу 
зе ма ља спа да и Ср би ја, па тре ба пред у зе ти низ ме ра и рад њи на пре вен тив ном 
и ре пре сив ном пла ну ка ко би се оне мо гу ћи ло ин фил три ра ње кри ми нал них 
ор га ни за ци ја у фи нан сиј ске ин сти ту ци је и кон тро ли са ње по ли тич ких и 
еко ном ских то ко ва ин ве сти ци ја ма иза ко јих сто ји „пр љав” но вац. 

3. ОБЛА СТИ УПЛИ ВА ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ КРИ МИ НА ЛА  
У ЛЕ ГАЛ НО ТР ЖИ ШТЕ

У На ци о нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
из 2009. го ди не про це њу је се да у Ср би ји де лу је ви ше ор га ни зо ва них кри-
ми нал них гру па ко је су ре ги о на ло по ве за не са та квим гру па ма у зе мља ма у 
окру же њу и ши ре, а нај ви ше са гру па ма из Цр не Го ре, Бо сне и Хе р це го ви не, 
Ру му ни је, Ре пу бли ке Хр ват ске, Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Бу гар ске 
и Ре пу бли ке Ал ба ни је. Њи хов ути цај је ве о ма ште тан на при вред ни и еко-
ном ски раз вој Ср би је, а основ ни ме тод њи хо вог де ло ва ња је ула га ње ве ли ких 
су ма не ле гал но сте че ног нов ца у ле гал не то ко ве, као и ко рум пи ра ње при пад-
ни ка др жав не ад ми ни стра ци је, ка ко би се до шло до за шти ће них ин фор ма ци ја 
и оства рио ути цај на ток и ис ход кри вич ног про го на. У ис тој Стра те ги ји се 
ука зу је да је не мо гу ће пре ци зно из ра чу на ти ма те ри јал но –фи нан сиј ску ште ту 
ко ју Ср би ји на но си ор га ни зо ва ни кри ми нал, али је са свим си гур но да је она 
ве ли ких раз ме ра. Ме ђу по јав ним об ли ци ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Ср би-
ји на во де се: тр го ви на нар ко ти ци ма, из ну де, от ми це, уце не, тр го ви на љу ди ма, 
кри јум ча ре ње љу ди, ко руп ци ја, пра ње нов ца, зло у по тре ба слу жбе ног по ло-
жа ја, фал си фи ко ва ње нов ца и дру гих сред ста ва пла ћа ња, про сти ту ци ја, 
тр го ви на оруж јем и екс пло зив ним ма те ри ја ма, ме ђу на род но кри јум ча ре ње 

16 Пре ма из ве шта ју Са ве та Евро пе, упо тре ба ле гал них ко мер ци јал них струк ту ра од 
стра не ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па мо же да слу жи у раз ли чи те свр хе – као по кри ће 
или за шти та за њи хо ве иле гал не ак тив но сти; да обез бе ди ло ги стич ку по др шку и оста ле 
услу ге кри ми нал ним ак тив но сти ма; да олак ша пра ње нов ца; да по слу жи као ве за са јав ним 
вла сти ма и оста лим ле гал ним струк ту ра ма дру штва; да омо гу ћи уче ство ва ње у јав ним 
на бав ка ма; да се про ши ри асор ти ман по слов них ин те ре са; да се кон тро ли ше или мо но по-
ли ше тр жи ште, итд. Co un cil of Eu ro pe, Or ga ni zed cri me si tu a tion re port 2004 – Fo cus on the 
thre at of cyber cri me, Stras bo urg, 2004, 43.

17 Mat thi as Bor gers, Jo han nes Mo ors, „Tar ge ting the pro ce eds of cri me: bot tle necks in in ter-
na ti o nal co o pe ra tion”, Eu ro pean jo ur nal of cri me, cri mi nal law and cri mi nal ju sti ce, 1/2007, 12.
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во зи ла, кри јум ча ре ње ак ци зне ро бе и ви со ко тех но ло шки кри ми нал. Уо че не 
тен ден ци је ука зу ју да се но вац сте чен вр ше њем пре ди кат них кри вич них 
де ла ула же у ку по ви ну не по крет но сти и лук су зних до ба ра на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, да се тран сфе ри ше ван гра ни ца Ср би је на при ват не ра-
чу не фи зич ких ли ца и ра чу не оф шор (off sho re) фир ми ко је се осни ва ју за ту 
на ме ну. За пра ње та квог нов ца ко ри сте се и спе ци ја ли зо ва на ли ца из обла сти 
фи нан си ја и са вре ме на сред ства ко му ни ка ци је. Део нов ца сте че ног на не ле га лан 
на чин у ино стран ству уно си се и у зе мљу, фи зич ки или пу тем бан кар ских 
тран сфе ра и ула же у не крет ни не, че му по го ду је не по сто ја ње или не за до во-
ља ва ју ћа при ме на про пи са о по ре клу имо ви не. Про цес при ва ти за ци је у ве-
ли кој ме ри је омо гу ћа вао ула га ње „пр ља вог” нов ца у ку по ви ну прав них ли ца 
ко ја се при ва ти зу ју.

Про це њу је се да је на под руч ју Европ ске уни је (ЕУ) ак тив но 3600 ме ђу-
на род них ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па ко је вр ше раз ли чи те кри ми нал-
не ак тив но сти, ме ђу ко ји ма су нај ви ше рас про стра ње на иле гал на тр го ви на 
дро гом (нај ва жни ји ти по ви дро га су ко ка ин и ка на бис) и пре ва ре (нај ва жни-
ји ти по ви пре ва ра су пре ва ре у ве зи са ак ци за ма и ПДВ–ом). Те две обла сти 
кри ми на ла пред ста вља ју ви ше од по ло ви не свих ак тив но сти ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па, а ви ше од 30 % гру па ак тив них у ЕУ су по ли –кри ми нал-
не, од но сно укљу че не су у ви ше од јед не кри ми нал не обла сти.18 Со ци јал ни 
и еко ном ски тро шко ви од ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Ве ли кој Бри та ни ји 
из но се нај ма ње 24 ми ли ја р де фун ти го ди шње, док се тро шко ви од пре ва ра 
као об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ла про це њу ју на нај ма ње 8,9 ми ли јар ди 
фун ти го ди шње, а тро шко ви од пре ва ра уоп ште на чак 50 ми ли јар ди фун ти 
го ди шње.19 У тој зе мљи је иден ти фи ко ва но ско ро 1400 ор га ни зо ва них кри-
ми нал них гру па ко је се ба ве еко ном ским кри ми на лом, од ко јих су мно ге 
укљу че не и у дру ге об ли ке те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Ор га ни зо-
ва ни кри ми нал ци вр ше пре ва ре у ве зи са оси гу ра њем и хи по те ка ма, као и 
пре ва ре про тив гло бал ног бан кар ског си сте ма, уче ству ју у кри ми на лу про-
тив ин те лек ту ал не имо ви не, укљу чу ју ћи и снаб де ва ње фал си фи ко ва ним 
ле ко ви ма и елек трон ским уре ђа ји ма. У Стра те ги ји про тив те шког и ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла у Бри та ни ји из ра же но је уве ре ње да је ма ли број ор га-
ни зо ва них кри ми нал них гру па укљу чен у зло у по тре бу тр жи шта у тој зе мљи. 

Пре ва ре се све ви ше вр ше пу тем са вре ме них ин фор ма ци о но –ко му ни-
ка ци о них мре жа (чак 40 % пре ва ра у Бри та ни ји у 2012. го ди ни из вр ше но је 
ис ко ри шћа ва њем сла бо сти услу га пу тем тих мре жа и сла бо сти ли ца ко ја 

18 Eu ro pean Po li ce Of fi ce, SOC TA 2013 EU Se ri o us and оrganised cri me thre at as ses sment, 
The Ha gue, 2013, 33.

19 The Sta ti o nery Of fi ce, HM Go vern ment: Se ri o us and or ga ni sed cri me stra tegy, Lon don, 
2013, 14.
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их ко ри сте), а је дан фи шинг (phis hing) имејл у ко јем по ши ља оц твр ди да је 
по у зда но ли це за пру жа ње фи нан сиј ских и дру гих по да та ка, мо же би ти ко-
ри шћен за на пад на ве ли ки број љу ди, че сто од стра не кри ми на ла ца ко ји се 
на ла зе у ино стран ству или ко ри сте стра ну IT ин фра струк ту ру20. Пре ва ре 
про тив јав ног сек то ра ко шта ју Бри та ни ју око 20 ми ли ја р ди фун ти го ди шње 
од ко јих пред ња че оне про тив по ре ског си сте ма где је из нос ута је ног по ре за 
као по сле ди ца ор га ни зо ва ног кри ми на ла око пет ми ли ја р ди фун ти, док су 
пре ва ре у ве зи са по ре зом на до да ту вред ност по ве за не са ду ва ном и ал ко хо-
лом по ста ле ви ше со фи сти ци ра не, мул ти на ци о нал не и че сто под ра зу ме ва ју 
ко ри шће ње ин фор ма ци о но –ко му ни ка ци о них мре жа.21 

Mногобројним кри ми нал ним ак тив но сти ма аку му ли ра ју сe ве ли ке су ме 
го то вог нов ца ко је се ко ри сте за раз ви ја ње кри ми нал них ак тив но сти, као и 
за по кре та ње ле гал ног би зни са.22 Пре ма Про це ни прет ње од те шког ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла ко ју је об ја вио Евро пол 2013. го ди не пра ње нов ца је озна-
че но као гло бал ни би знис ко ји је при су тан у сва кој зе мљи ко ја вр ши опе ра-
ци је са ве ли ким су ма ма нов ца. У пи та њу је са мо стал но кри вич но де ло ко је је 
бли ско по ве за но са оста лим фор ма ма те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, а 
та ко ђе по сто је и про фе си о нал ни пе ра чи нов ца ко ји вр ше услу ге пра ња нов ца 
за дру ге као сво ју основ ну де лат ност. У истом до ку мен ту ука зу је се да је обим 
пра ња нов ца те шко про це ни ти, да је он зна ча јан и упу ћу је на про це ну Кан-
це ла ри је за дро ге и кри ми нал Ује ди ње них на ци ја по ко јој је су ма гло бал но 
опра ног нов ца из ме ђу два и пет про це на та гло бал ног БДП или из ме ђу 615 
ми ли јар ди и 1540 ми ли ја р ди еу ра го ди шње.23

Ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе на ста вља ју да ко ри сте тра ди ци о нал-
не ме то де пра ња нов ца као што је ко ри шће ње ком па ни ја шкољ ки и ра чу на 
у оф шор ју рис дик ци ја ма. За пра ње нов ца све ви ше се ко ри сте ин тер нет, 
при пејд кар ти це и елек трон ски но вац, а ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе су 
ве ште и у екс пло а та ци ји сла бо сти као што су пред у зе ћа за нов ча не услу ге 
(mo ney ser vi ce bu si nes ses), не фор мал ни си сте ми за тран сфер вред но сти и зе мље 
са ре ла тив но сла бим гра нич ним кон тро ла ма и ре гу ла ти вом про тив пра ња 
нов ца. Про вај де ри иле гал них фи нан сиј ских услу га по ја вљу ју се у фор ми 
плат фо р ми и ба на ка за пла ћа ње без над зо ра.24 Не фор мал ни си сте ми за тран-
сфер вред но сти, као што је ха ва ла (ha wa la), за сно ва ни су на гло бал ној мре жи 
че сто не ре ги стро ва них и не фор мал них бан ка ра ко ја обич но пру жа услу ге 
ет нич ким или еми грант ским за јед ни ца ма и њи хо вим фир ма ма. Аген ци ја за 

20 Ibid., 18.
21 Ibid., 18-19.
22 Вид. Ми лан Шку лић, Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – по јам и кри вич но про це сни 

аспек ти, Бе о град, 2003, 203-204.
23 Eu ro pean Po li ce Of fi ce, 27.
24 Ibid.
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те шки ор га ни зо ва ни кри ми нал у Ве ли кој Бри та ни ји про це ни ла је да се са мо 
кроз ин сти ту ци је за нов ча не услу ге и не фор мал не си сте ме тран сфе ра вред-
но сти го ди шње опе ре пре ко јед не ми ли јар де фун ти, док се иле гал ни про-
фит че сто пе ре кроз рад ње ко је ра де са ве ли ким ко ли чи на ма го то вог нов ца 
ко је ве о ма че сто по слу ју на про мет ним ло ка ци ја ма, као што су про дав ни це 
бр зе хра не, ком па ни је ко је пру жа ју услу ге за шти те, так си фир ме и ау то пе-
ри о ни це.25

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на мо гућ но сти спре ча ва ња упли ва ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла на ле гал но тр жи ште у обла сти јав них на бав ки, јав них 
ли ци та ци ја, јав них про да ја и из да ва ња ра зних вр ста суб вен ци ја и до зво ла од 
стра не др жав них ор га на за ко мер ци јал ну де лат ност. Ин ду стриј ска тр жи шта 
са ли ци та ци ја ма ко ји ма упра вља ју др жав ни ор га ни (нпр. од ла га ње от па да, 
из град ња пу те ва, гра ђе ви нар ство) че сто су ви со ко кон ку рент на због ре ла тив-
но ни ског ни воа спе ци фич них ула га ња, а кар тел спо ра зу ми су не ста бил ни 
због те шког от кри ва ња и санк ци о ни са ња од у ста ја ња. У тој обла сти уло га 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла је да по ве ћа ња ста бил ност та квих спо ра зу ма прет-
њом ка жња ва ња фир ми ко је од у ста ју, као и да пру жи за шти ту ле гал ним фир-
ма ма од ула ска но вих так ми ча ра, јер ни је у ин те ре су ак ту ел них фир ми ни ти 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла да до зво ли ула зак но вих так ми ча ра, по што би то 
зна чи ло сма њи ва ње рен ти ко је ови дру ги де лом при сва ја ју.26 Ор га ни зо ва не 
кри ми нал не ак тив но сти на ле гал ним тр жи шти ма ши ре се и на ди рект но 
ин ве сти ра ње и упра вља ње ле гал ним пред у зе ћи ма. При пад ни ци ма ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла по тре бан је ле га лан при ход да би при кри ли свој пра ви 
по сао, а у снаб де ва њу иле гал них до ба ра и услу га по сто ји по тре ба за ме сти ма 
за тр го ви ну та ко да се ко ри сте ма ле рад ње, ба ро ви и ре сто ра ни за по кри ће 
ак тив но сти по ве за них са пра њем нов ца или не за ко ни то кла ђе ње. На тај на-
чин, кроз по слов ну ак тив ност под кон тро лом ор га ни зо ва ног кри ми на ла сма-
њу ју се ри зи ци по ве за ни са пра њем нов ца.27

У скла ду са до пу ње ним и из ме ње ним пре по ру ка ма Гру пе за фи нан сиј ске 
ак ци је у ве зи с пра њем нов ца (Fi nan cial Ac tion Task For ce on Mo ney La un de ring) 
ко је су усво је не у фе бру а ру 2012. го ди не, при пре ма На ци о нал не про це не 
ри зи ка од пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма пред ста вља ме ђу на род ни 
стан дард, од но сно др жа ве су по зва не да иден ти фи ку ју, про це не и раз у ме ју 
ри зи ке за пра ње нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма са ко ји ма се су о ча ва ју.28 У 

25 The Sta ti o nery Of fi ce, 19.
26 Gi an lu ca Fi o ren ti ni, „Or ga ni zed cri me and il le gal mar kets”, Encyclo pe dia of law and 

eco no mics, vo lu me v. The eco no mics of cri me and li ti ga tion (eds. Bo u de wijn Bo uc ka ert, Ger rit 
De Ge est), Chel ten ham, Ed ward El gar, 2000, 448.

27 Ibid.
28 Je le na Pan te lić, Na ti o nal risk as ses sment of mo ney la un de ring in the Re pu blic of Ser bia, 

Bel gra de, 2013, 12.
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скла ду са ти ме, вла де др жа ва тре ба да фор ми ра ју ор ган или ме ха ни зам ко ји 
ће ко ор ди ни ра ти ко ра ке у про це њи ва њу ри зи ка. Циљ та ко са чи ње не про це не 
ри зи ка је сте да се до ђе до за кљу ча ка ко ји сек то ри и ак тив но сти у на ци о нал-
ном си сте му има ју по тен ци јал но ви ши ри зик за пра ње нов ца, ко ји има ју 
ни жи ри зик, ка ко би вла сти мо гле аде кват но да од го во ре на њих.

У Про це ни ри зи ка ко ја је са чи ње на за Ср би ју као ри зи ци на ве де ни су: 
1) кри вич на де ла из бе га ва ње по ре за, иле гал на про из вод ња и про мет опој них 
дро га, зло у по тре ба ду жно сти; 2) ви сок ути цај на ра њи вост си сте ма: ни зак 
број пре су да за пра ње нов ца и не ко ор ди ни ра не ак ци је вла ди них те ла; 3) 
глав ни не до ста ци си сте ма: ста ти сти ка ни је ин те гри са на или се не во ди, не-
до ста так елек трон ског уно ше ња по да та ка и не до ста так умре жа ва ња ин фор ма-
ци о них си сте ма и ба за по да та ка вла ди них те ла; 4) ви со ка ра њи вост ба на ка 
у фи нан сиј ском сек то ру; и 5) у не фи нан сиј ском сек то ру као ра њи ва ак тив ност 
озна че на је тр го ви на не крет ни на ма.29

У зах те ви ма за до ста ву по да та ка ко је су дру ги др жав ни ор га ни упу ти-
ли Упра ви за спре ча ва ње пра ња нов ца Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке 
Ср би је то ком 2014. го ди не нај за сту пље ни ја су би ла кри вич на де ла зло у по тре-
ба овла шће ња у при вре ди, зло у по тре ба од го вор ног ли ца, не до зво љен пре-
ла зак пре ко др жав не гра ни це и кри јум ча ре ње љу ди, тр го ви на нар ко ти ци ма, 
те ро ри зам и фи нан си ра ње те ро ри зма, тр го ви на љу ди ма и раз не вр сте пре-
ва ра.30 Код нај ве ћег бро ја пред ме та сум ња се у еко ном ску оправ да ност тран-
сак ци ја, од но сно на кон ана ли зе сред ста ва по ра чу ни ма ни је би ло мо гу ће 
утвр ди ти из во ре сред ста ва уне тих у фи нан сиј ски си стем. Нај че шће се ра ди ло 
о зна чај ним го то вин ским упла та ма ко је се ни су мо гле оправ да ти по слов ним 
ак тив но сти ма и дру гим из во ри ма при хо да. Ана ли зе сум њи вих слу ча је ва 
од но си ле су се и на ко руп тив не ак тив но сти ли ца ко ја су би ла на ру ко во де-
ћим по зи ци ја ма у прав ним ли ци ма (ди рек тор, овла шће но ли це, осни вач) и 
ма ни пу ла ци ју при ли ком сти ца ња вла сни штва у од ре ђе ним ком па ни ја ма, 
за кљу чи ва ње фик тив них уго во ра или по моћ ли ци ма ко ја су по ве за на са ли-
ци ма из кри ми нал ног ми љеа. Ве ли ки број пред ме та је ана ли зи ран и због 
сум ње да се пре ко фик тив не при вред не ак тив но сти – про ме та ро ба, но вац 
пре но си из ме ђу по ве за них прав них ли ца, а за тим се го то вин ски по ди же са 
ра чу на. По сто ји сум ња да је ствар ни вла сник оф шор ком па ни је и до ма ћег 
правног ли ца исто ли це и да се на овај на чин но вац из не ле гал них ак тив но сти 
вра ћа у зе мљу.31

29 Ibid., 14.
30 Упра ва за спре ча ва ње пра ња нов ца, Из ве штај о ра ду Упра ве за спре ча ва ње пра ња 

нов ца за пе ри од 1.1 – 31.12.2014. го ди не, Бе о град, 2015, 7.
31 Ibid.
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4. НЕ ГА ТИВ НЕ КОН СЕ КВЕН ЦЕ ПРО ДО РА ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ  
КРИ МИ НА ЛА У ЛЕ ГАЛ НЕ ЕКО НОМ СКЕ ТО КО ВЕ

Ор га ни зо ва ни кри ми нал не га тив но де лу је у свим дру штви ма у ко ји ма 
по сто ји, а по себ но зна чај не еко ном ске и со ци јал не кон се квен це мо же има ти 
у зе мља ма у тран зи ци ји, јер у њи ма не по сто је аде кват не ин сти ту ци је за 
ње го во су зби ја ње, њи хо ва тр жи шта су че сто ма ла и под ло жна по ре ме ћа ји ма 
услед кри ми нал них ак тив но сти32. На и ме, не га тив ни ефек ти ин фил тра ци је 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ле гал ну еко но ми ју нај че шће се ис по ља ва ју кроз: 
по ве ћа ње сте пе на кри ми на ла (по себ но ко руп ци је); не по ште ну кон ку рен ци-
ју ле гал ним при вред ним су бјек ти ма; сма ње ње по ре ских при хо да; на ру ше ну 
ре пу та ци ју зе мље у ме ђу на род ним окви ри ма; сла бље ње фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја и њи хо вог кре ди би ли те та; ком про ми то ва ње еко но ми је и при ват-
ног сек то ра; угро же не на по ре ве за не за при ва ти за ци ју и дру го. 

Де ло ва ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла по ве ћа ва ко руп ци ју на кључ ним 
„ка пи ја ма” си сте ма, као што су: фи нан сиј ске институцијe, за ко но дав ни ор-
га ни, аген ци је за спро во ђе ње за ко на, над зор не ин сти ту ци је, по ли ци ја, ту-
жи ла штво и су до ви. Ин фил тра ци ја ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ле гал не 
еко ном ске то ко ве не га тив но ути че на ста бил ност бан кар ског и дру гих сек-
то ра еко ном ске ак тив но сти (тр жи ште хар ти ја од вред но сти, оси гу ра ње, 
ин ве сти ци о ни по сло ви и др.) и мо же про у зро ко ва ти про бле ме са ли квид но-
шћу због по вла че ња фи нан сиј ских сред ста ва услед пре ки да ко ре спон дент них 
бан кар ских од но са, од у зи ма ња не ле гал них сред ста ва, гу бит ке код зај мо ва 
и сма ње ње вред но сти ак ци ја фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Кли јен ти пре ста ју 
да по слу ју са ин сти ту ци јом чи ја је ре пу та ци ја на ру ше на због сум њи или 
на во да ве за них за уче шће у ор га ни зо ва ним кри ми нал ним ак тив но сти ма. 
Та ко се на сред ства ко ја су „пе ра чи” нов ца ста ви ли на де по зит у бан ци, не 
мо же ра чу на ти као на ста би лан из вор фи нан си ра ња. Ве ли ки из но си опра ног 
нов ца че сто су под ло жни нео че ки ва ним по вла че њи ма из фи нан сиј ске ин-
сти ту ци је пре ко елек трон ских тран сфе ра или дру гих тран сфе ра, што иза-
зи ва про бле ме с ли квид но шћу ба на ка.33

У слу ча је ви ма уме ша но сти ле гал них по слов них струк ту ра у кри ми-
нал не ак тив но сти мо же до ћи до по кре та ња суд ских по сту па ка, по сто ја ња 
не спро во ди вих уго во ра, из ри ца ња ка зни и при нуд них на пла та ко је узро ку-
ју гу бит ке, по ве ћа ње тро шко ва за ин сти ту ци ју или чак за тва ра ње та кве 
ин сти ту ци је. Не до ста так ин фор ма ци ја о кон крет ном кли јен ту, по сло ва њу 
кли јен та или од но су кли јен та и дру гих по зајм љи ва ча, мо же да из ло жи фи-

32 Brent Bar tlett, Ne ga ti ve еffects of мoney la un de ring on eco no mic de ve lop ment, New York 
City, 2002, 19.

33 Вид. Mic hael Le vi, Pe ter Re u ter, „Mo ney la un de ring”, Cri me and ju sti ce, 1/2006, 289–375.
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нан сиј ску ин сти ту ци ју ве ли ком ри зи ку. То је по себ но за бри ња ва ју ће у слу-
ча је ви ма у ко ји ма по сто је по ве за ни су бјек ти с дру ге стра не, по ве за ни по-
зајм љи ва чи, као и за јед нич ки из вор при хо да или сред ста ва за вра ћа ње кре-
ди та. Гу би ци код зај мо ва ре зул тат су, на рав но, и не спро во ди вих уго во ра и 
уго во ра скло пље них с фик тив ним ли ци ма или фир ма ма иза ко јих сто је 
кри ми нал не ор га ни за ци је.

Иден ти фи ка ци ја ствар них ко ри сни ка ра чу на од кључ не је ва жно сти за 
ефи ка сност си сте ма су прот ста вља ња ор га ни зо ва ном кри ми на лу у при вред-
но –фи нан сиј ском по сло ва њу. Иден ти фи ка ци о не про це ду ре шти те од по-
слов них од но са с фик тив ним осо ба ма или кор по ра циј ским су бјек ти ма без 
до вољ них сред ста ва, као што су кор по ра ци је ко је по сто је са мо име ном иза 
ко јих се на ла зе кри ми нал ци и кри ми нал не ор га ни за ци је.34 По зна то је да 
ор га ни зо ва ни кри ми нал ко ри сти „шкољ ка” по слов не су бјек те ко ји се на из-
глед ба ве ле гал ним по сло ва њем а уства ри су под кон тро лом кри ми на ла ца. 
Та кви по слов ни су бјек ти нај че шће се ко ри сте за ме ша ње не за ко ни тих сред-
ста ва са ле гал ним сред стви ма ка ко би се ма ски ра ли при хо ди при ба вље ни на 
не за ко нит на чин. При ступ не ле гал ним сред стви ма ко је има ју ти по слов ни 
су бјек ти омо гу ћа ва им да суб вен ци о ни ра ју сво је про из во де и услу ге, чак и по 
це на ма ни жим од тр жи шних. Услед то га, ле гал на пред у зе ћа те шко мо гу да 
бу ду кон ку рент на та квим по слов ним су бјек ти ма, чи ји је је ди ни циљ да очу-
ва ју и за шти те не ле гал но сте че на сред ства, а не да про из во де са про фи том.

Уко ли ко не ка зе мља има ре пу та ци ју уто чи шта за ор га ни зо ва ни кри ми-
нал и пра ње нов ца са мо за се бе, мо же да до ве де до знат них не га тив них по-
сле ди ца по њен раз вој.35 Стра не фи нан сиј ске ин сти ту ци је мо гу да огра ни-
че сво је тран сак ци је са ин сти ту ци ја ма зе ма ља ко је су уто чи шта за пра ње 
нов ца, мо гу да под врг ну те тран сак ци је до дат ном опре зу, што ће их учи ни-
ти ску пљим или мо гу да пре ки ну ко ре спон дент не или зај мо да вач ке од но се 
у пот пу но сти. Чак и ле гал на пред у зе ћа из тих зе ма ља мо гу да тр пе због 
сма ње не до ступ но сти свет ским тр жи шти ма или до ступ но сти по ви шој це ни 
због до дат ног сте пе на опре за у од но су на њи хо во вла сни штво, ор га ни за ци ју 
или си сте ме кон тро ле. Сва ка зе мља ко ја не пред у зи ма ме ре за су зби ја ње ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла те же ће при ву ћи стра не ин ве сти то ре и до би ти по др шку 
стра них вла да. Због то га је Гру па за фи нан сиј ске ак ци је у ве зи с пра њем нов-
ца са чи ни ла „ли сту не ко о пе ра тив них зе ма ља и те ри то ри ја”, ко је не ис пу ња-
ва ју ми ни мал не стан дар де и ко је су ри зич не за ула га ња ин ве сти то ра. 

34 Вид. Сла ви ша Ву ко вић, Са ша Ми јал ко вић, Го ран Бо шко вић, „Пре вен ци ја пра ња 
нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма – основ не ме то де и мо гућ но сти”, НБП – Жур нал за кри ми-
на ли сти ку и пра во, 2/2011, 119–129.

35 Ne stor Co u ra kis, „Fi nan cial cri me to day: Gre e ce as a Eu ro pean ca se study”, Eu ro pean 
jo ur nal on cri mi nal po licy and re se arch, 2/2001, 212.
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5. ЗА КЉУ ЧАК

Ор га ни зо ва ни кри ми нал у са вре ме ним усло ви ма на сто ји да ко ри сти 
ле гал не еко ном ске то ко ве да би при крио соп стве ну кри ми нал ну де лат ност, 
по ре кло и по сто ја ње не ле гал но сте че не имо ви не. Ве ли ке ко ли чи не кри ми-
нал ног про фи та у ру ка ма кри ми нал них струк ту ра пред ста вља ју по тен ци-
јал ну опа сност за ко рум пи ра ње у ра ду др жав них ор га на, на ру ша ва ју ин те-
гри тет фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и омо гу ћа ва ју укљу чи ва ње у ле гал не 
еко ном ске то ко ве. Аку му ли ра на еко ном ска моћ кри ми нал них ор га ни за ци ја 
за сно ва на на кри ми нал ном про фи ту ко ји је про шао про цес пра ња, ко ри сти 
се као моћ на по лу га за ши ре ње ути ца ја ко руп тив ним ак тив но сти ма у свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та и ан га жо ва ње у оства ри ва њу кри ми нал них 
ци ље ва ин фил тра ци јом у ле гал не еко ном ске то ко ве.

Опа сност од ор га ни зо ва ног кри ми на ла ни је огра ни че на на по сле ди це 
по је ди нач них кри ми нал них рад њи, већ знат но ви ше на мо гућ но сти да ути-
че на до но ше ње др жав них од лу ка у сфе ри по ли ти ке и еко но ми је. Ве ли ки 
ин те рес ор га ни зо ва ног кри ми на ла за ути цај на др жа ву и ње не функ ци је 
про ис ти че из чи ње ни це да ће уз по моћ др жа ве нај лак ше обез бе ди ти про фит 
и иму ни тет од кри вич ног го ње ња. Ефи ка сни ме ха ни зми су прот ста вља ња 
ор га ни зо ва ном кри ми на лу ути чу на сма ње ње кри ми на ла (по себ но ко руп-
ци је), по ја ча ну ста бил ност фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и тр жи шта, има ју 
по зи ти ван ути цај на еко ном ски раз вој и ре пу та ци ју у свет ској за јед ни ци. 
Њи хов нео дво јив део је и бор ба про тив ко руп ци је, јер ор га ни зо ва ни кри ми-
нал нај лак ше „бу ја” у окру же њу под ло жном ко руп ци ји. 

Кре и ра ње ефи ка сног си сте ма су прот ста вља ња ор га ни зо ва ном кри ми-
на лу, ко руп ци ји и пра њу нов ца зах те ва ства ра ње за кон ских окви ра за при-
ме ну ме ра од у зи ма ња при хо да сте че них кри ми на лом уз по што ва ње ме ђу-
на род них стан дар да за ту област. С дру ге стра не, не е фи ка сност си сте ма за 
су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу, ко руп ци ји и пра њу нов ца у јед ној 
зе мљи омо гу ћа ва ју кри ми нал ци ма и кри ми нал ним ор га ни за ци ја ма да успе-
шно функ ци о ни шу, тј. да ко ри сте сво је не за ко ни те при хо де и ши ре сво је 
кри ми нал не ак тив но сти ко је угро жа ва ју све сфе ре дру штве ног жи во та.



142

Др Го ран Н. Бо шко вић; Др Сла ви ша Љ. Ву ко вић, Области и последице... (стр. 129–142)

Go ran N. Boš ko vić, Ph.D., As so ci a te Pro fes sor
Aca demy of Cri mi na li stic and Po li ce Stu di es
Bel gra de
go ran.bo sko vic @kpa.ed u.rs 

Sla vi ša Lj.Vu ko vić, Ph.D., As so ci a te Pro fes sor
Aca demy of Cri mi na li stic and Po li ce Stu di es
Bel gra de
sla vi sa.vu ko vic @kpa.ed u.rs 

Are as and Con se qu en ces of Or ga ni zed Cri me In flu en ce  
on the Le gal Mar ket 

Ab stract: Cri mi nal struc tu re spread sphe re of in flu en ce in all fi elds of so cial 
li fe and be co me a thre at to na ti o nal and in ter na ti o nal se cu rity. Na mely, cri mi nal 
pro fits ge ne ra ted by or ga ni zed cri me in the cri mi nal mar ket and its in fil tra tion 
in to the le gal eco no mic flows re pre sent a po ten tial dan ger for cor rup ting in le gal 
eco no mic re la ti ons and un der mi ne the in te grity of fi nan cial in sti tu ti ons. In this 
way, in the end the ba sic fun da men tals of the fi nan cial system may be dis rup ted, 
and in dan ge ro us are the fun cti o ning of sta te in sti tu ti ons, eco no mic pro spe rity 
and na ti o nal se cu rity.

Mo dern cri mi nal or ga ni za ti ons are pro fi t–o ri en ted and mar ket –ba sed and 
ope ra ting met hods that use are com bi na tion of cri mi nal and met hods of mo dern 
bu si ness or ga ni za ti ons, which ma kes them par ti cu larly dan ge ro us to so ci ety. The 
gre at eco no mic po wer of or ga ni zed cri me used to ac qu i re po li ti cal po wer, and it 
is in turn used to pur sue cri mi nal ob jec ti ves. Thus, the thre at of or ga ni zed cri me 
is not li mi ted to the ef fects of in di vi dual cri mi nal ac ti ons, but much mo re on the 
abi lity to in flu en ce the de ci sion ma king pro ces ses in the sphe re of po li tics and 
eco no mics.

The gre at in te rest of or ga ni zed cri me to in flu en ce on sta te and its fun cti ons 
stems from the fact that with the help of the sta te aut ho rity can pro vi de the ea si est 
way for pro vi ding cri mi nal pro fit and im mu nity from pro se cu tion. The aut hors in 
pa per po int to are as and do mi nant ne ga ti ve con se qu en ces of the in fil tra tion of 
or ga ni zed cri me in to le gi ti ma te eco no mic re la ti ons, as well as the im pli ca ti ons 
of the se pro ces ses in or der to gain a bet ter un der stan ding of the ir im por tan ce for 
de fi ning the mo del on fig hting of or ga ni zed cri me. 

Key words: or ga ni zed cri me, le gal mar ket, im pact, con se qu en ces
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