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МА ТРИЧ НИ ПРИ СТУП У ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ  
ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛА – ТЕ О РИЈ СКО  

ПРАК ТИЧ НИ МО ДЕЛ1

Сажетак: Ау то ри се у увод ном де лу ра да ба ве оп штим ка рак те ри-
сти ка ма при вред ног кри ми на ла, а за тим ука зу ју на чи ње ни цу да се у ли те-
ра ту ри углав ном го во ри о ап стракт ним и(ли) те о риј ским еле мен ти ма овог 
фе но ме на. За раз ли ку од та квог, они ну де не што дру га чи ји при ступ у осве-
тља ва њу ове по ја ве, на сто је ћи да омо гу ће лак ше схва та ње ње го ве су шти не 
и на чи на ис тра жи ва ња кон крет них кри вич них де ла, кроз крај ње по јед но-
ста вљен гра фич ки при каз кор пу са ма те ри јал них рад њи учи ни ла ца и њи хо-
вих ин тер ак ци ја с ро бом, нов цем и дру гим ак те ри ма у по слов ним од но си ма. 
На тај на чин кон стру и шу сво је вр сну ма три цу, ко ју ка рак те ри ше јед но став-
ност и пре глед ност, што је чи ни по доб ном за еду ка тив не свр хе. По ну ђе ни 
обра зац мо же пред ста вља ти и мо дел за да ља те о риј ска про ми шља ња, 
уна пре ђе ње и де ми сти фи ка ци ју ме то ди ке ис тра жи ва ња при вред ног кри-
ми на ла.

Кључнеречи:при вред ни кри ми нал, ис тра жи ва ње при вред ног кри ми-
на ла, ма трич ни при ступ, кри ми на ли стич ка ме то ди ка, кри ми на ли ста. 

1 Рад је ре зул тат ра да на про јек ту „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 ор га ни зо ва ном кри ми на лу и те ро ри зму у усло ви ма ме ђу-
на род них ин те гра ци ја”, ко јег, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2017), као и ра да на про јек ту „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 и ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска 
ака де ми ја у Бе о гра ду, ци клус на уч них ис тра жи ва ња 2015-2019. го ди на.
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УВОД

С ин тен зив ни јим при вред ним раз во јем оства ре ним то ком 20. ве ка, све 
ве ћу па жњу на уч не и струч не јав но сти при вла чи и при вред ни кри ми нал. 
Ра ди се о фе но ме ну чи је по сле ди це из у зет но те шко по га ђа ју сва ко дру штво, 
а на ро чи то она са сла би јим сте пе ном уре ђе но сти, од но сно из гра ђе но сти 
ин сти ту ци ја. У том сми слу, на ро чи то се ра њи вим по ка зу ју дру штва у тран-
зи ци ји, у ко ји ма, да зло бу де ве ће, овај об лик кри ми на ла по ста је обра зац 
по на ша ња ко ји се те шко ме ња, уз нај у че ста ли је об ли ке де ло ва ња као што 
су под ми ћи ва ње, не по ти зам и зло у по тре ба по ло жа ја за лич ну ко рист.2 
Сво је вре ме но је, од стра не струч ња ка Са ве та Евро пе, ма те ри јал на ште та 
на не та у Ср би ји услед овог об ли ка кри ми на ла у јед ној ка лен дар ској го ди ни 
про це ње на на 300 до 500 ми ли о на евра, при че му по се бан про блем пред ста-
вља ју фи нан сиј ска кри вич на де ла, у ко је спа да ју пра ње нов ца и ко руп ци ја.3

При вред ни кри ми нал но си у се би број не кон тро вер зе. Та ко, иа ко је ве-
ћи на пи са ца ма ње-ви ше за сту па ла при бли жне ста во ве у ве зи ње го вих ка-
рак те ри сти ка и по јав них об ли ка у да том дру штве но-еко ном ском кон тек сту, 
је ди но око че га су се ау то ри мо гли до го во ри ти при ли ком де фи ни са ња ње-
го вог пој ма је сте да је те шко или го то во не мо гу ће од ре ди ти ње го ву кон зи-
стент ну де фи ни ци ју.4 Сма тра се да је глав ни узрок од ре ђе ња пој ма при-
вред ног кри ми на ла ње го ва ком плек сност, при ла го дљи вост дру штве ном и 
еко ном ском окру же њу, бр зе тран сфор ма ци је ње го вих по јав них об ли ка ко је 
пра те про ме не у еко ном ском, по ли тич ком, со ци јал ном или не ком дру гом 
дру штве ном сег мен ту.5 У оп ти ца ју су тер ми ни при вред ни кри ми нал(итет), 

2 Срећ ко Но ва ко вић, Дра ган Ву ка со вић, Мо да ли те ти фи нан сиј ског кри ми на ла код 
вла снич ке тран сфор ма ци је ка пи та ла у тран зи ци о ним еко но ми ја ма. НБП – жур нал за кри-
ми на ли сти ку и пра во, XIX (1), 2014, 174.

3 Co un cil of Eu ro pe, Or ga ni zed cri me si tu a tion re port 2005 – Fo cus on the thre at of eco-
no mic cri me. Stras bo urg, 2005, pp. 12, 64.

4 Вид. Му рис Му ја но вић, Ра ди кал не кри ми но ло шке те о ри је и те о ри је би је лог око-
врат ни ка – мо гућ ност при мје не у слу ча је ви ма ана ли зи ра ња ор га ни зи ра ног кри ми на ла. 
Дру штве на и тех нич ка ис тра жи ва ња, II (1), 2016, 49; Хај ри ја Си јер чић-Чо лић, Успје шност 
кри вич ног по ступ ка и кри вич на дје ла при вред ног кри ми на ла. Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и 
кри вич но пра во, LII (2), 2014, 12; Ми ле Шик ман, Струк ту ра и об ли ци ис по ља ва ња при вред ног 
кри ми на ла у Ре пу бли ци Срп ској. Без бед ност, LV (2), 2013, 67; Му а мер Ни це вић, Алек сан-
дар Р. Ива но вић, Ор га ни зо ва ни при вред ни кри ми на ли тет као фак тор угро жа ва ња еко ном-
ске без бед но сти. Еко ном ски иза зо ви, I (1), 2012, 89; Бо жи дар Ба но вић, Обез бе ђе ње до ка за у 
кри ми на ли стич кој об ра ди кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та. Бе о град, 2002, 28; 
Ми о драг Ђо шић, От кри ва ње при вред ног кри ми на ли те та и обез бе ђе ње до ка за. Без бед ност, 
XII (1), 1970, 6-7.

5 Вид. Х. Си јер чић-Чо лић, Успје шност кри вич ног по ступ ка и кри вич на дје ла при-
вред ног кри ми на ла. Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, LII (2), 2014, 12.
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фи нан сиј ски кри ми нал, при вред на кри вич на де ла, кри ми нал у при вре ди 
или у ве зи са при вре дом, кри ми нал бе лог око врат ни ка итд. Очи глед но је да 
не по сто ји је дин стве но ми шље ње око пи та ња ко ја де ла не сум њи во при па-
да ју у ову ка те го ри ју, а до дат ни про блем ко ји је оте жа вао при ступ де фи ни-
са њу огле да се у чи ње ни ци да се овај вид кри ми на ла че сто пре пли ће са 
кри вич ним де ли ма из вр ше ним од стра не ли ца са по себ ним ста ту сом, ста-
ту сом слу жбе них ли ца. Ве о ма че сто се при вред ни кри ми нал по и сто ве ћу је 
и са ко руп ци јом, од но сно раз два ја се од ње га. По себ но пи та ње за сва ког 
ау то ра је да ли су при вред ни кри ми нал и ко руп ци ја јед но те исто или се 
ра ди о две по ја ве. 

Кон тро вер зе у ве зи при вред ног кри ми на ла про из ла зе и из чи ње ни це 
да су ште те ко је се на но се за јед ни ци кроз овај вид не до зво ље ног де ло ва ња 
из у зет но ви со ке, уз ста ти стич ки ма ли број от кри ве них де ла и осу ђе них ли-
ца у по ре ђе њу са дру гим фор ма ма кри ми на ла. Слич не за кључ ке из во де и 
ау то ри из зе ма ља бли ског окру же ња, на во де ћи да се одр жа ва ни зак сте пен 
ефи ка сно сти код ис тра га за кри вич на де ла при вред ног кри ми на ла, као и 
про цен ту ал но нај ма ња за сту пље ност окон ча них ис тра га у тој обла сти.6 
При ме ра ра ди, у Ср би ји је то ком 2015. го ди не еви ден ти ра но 3174 кри вич них 
де ла про тив при вре де и 1709 кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти, 
док је у ис тој го ди ни за бе ле же но 55155 кри вич них де ла про тив имо ви не.7 
Прет ход но из не ти по да ци о про це ње ној ште ти и ре ла тив но ма лом бро ју от-
кри ве них де ла и учи ни ла ца апо стро фи ра ју зна чај су зби ја ња при вред ног 
кри ми на ла и ука зу ју на чи ње ни цу да се ту, за пра во, у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва ра ди о со фи сти ци ра ним на чи ни ма де ло ва ња. Они по пра ви лу под ра зу-
ме ва ју удру жи ва ње и кон ти ну и ра но кри ми нал но де ло ва ње ви ше ли ца, што 
су ка рак те ри сти ке ор га ни зо ва ног при вред ног кри ми на ла, као сво је вр сног 
спе ци ја ли те та у кор пу су кри ми на ла ко ји је у Ср би ји до жи вео екс пан зи ју у 
прет ход них не ко ли ко де це ни ја. Исти не ра ди, тре ба по ме ну ти да ни је у пи-
та њу срп ски екс клу зи ви тет, тим пре што су се раз ви је не др жа ве у це лом 
све ту већ ра ни је ис ку си ле гор ке пло до ве ове по ја ве.

1. ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПОЈ МА ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛА

При вред ни кри ми нал, а по себ но ор га ни зо ва ни при вред ни кри ми нал пред-
ста вља ком плек сан фе но мен, при ла го дљив дру штве ном и еко ном ском окру-
же њу. По пра ви лу, у ње го вој осно ви на ла зи се те жња ка ути ца ју на до но ше ње 

6 Х. Си јер чић-Чо лић, Успје шност кри вич ног по ступ ка и кри вич на дје ла при вред ног 
кри ми на ла. Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, LII (2), 2014, 25.

7 По да ци пре у зе ти са сај та Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку www.stat.gov.rs 30. ја-
ну а ра 2017. го ди не.



230

Др Оли вер Н. Ла јић, Мр Ду шан Б. Алек сић, Ма трич ни при ступ у ис тра жи ва њу... (стр. 227–244)

др жав них од лу ка у сфе ри по ли ти ке и еко но ми је.8 Сви се сла жу да он пред-
ста вља кон стант ну опа сност за основ не дру штве не вред но сти, уз не про це-
њи ву ште ту ко ју на но си дру штве но-еко ном ском си сте му и по је дин цу и из-
у зет ну сло же ност от кри ва ња и обез бе ђе ња до ка за.9 При вред ни кри ми нал 
са еле мен ти ма ор га ни зо ва ног де ло ва ња по пра ви лу за по сле ди цу има ве ћу 
ма те ри јал ну ште ту, док се као из вр ши о ци ја вља ју ли ца из ви ших дру штве-
них сло је ва, ор га на јав не вла сти или по ли тич ких струк ту ра.10

Ни це вић и Ива но вић од ла зе и ко рак да ље и го во ре о за шти ти еко ном ске 
без бед но сти као сег мен ту на ци о нал не без бед но сти, из ме ђу оста лог и кроз 
кри ми на ли стич ку де лат ност слу жби без бед но сти на по љу спре ча ва ња и су-
зби ја ња ор га ни зо ва ног при вред ног кри ми на ла.11 Ме ђу тим, ка ко Му ја но вић 
са свим оправ да но при ме ћу је, без об зи ра на не сум њи ву ве ли чи ну фи нан сиј ског 
гу бит ка због кри ми на ла бе лог око врат ни ка, ипак је тај гу би так ма ње ва жан 
у од но су на дру штве ни гу би так, од но сно гу би так за јед ни це. На и ме, кри ми нал 
бе лог око врат ни ка на ру ша ва по ве ре ње, ства ра сум њу и не по ве ре ње, сма њу је 
дру штве ни мо рал и иза зи ва нео р га ни зо ва ност.12 Уко ли ко го во ри мо о дру-
штви ма у тран зи ци ји, чи ни се да је при вред ни кри ми нал је дан од бит ни јих 
фак то ра ко ји ши ри де фе ти зам у за јед ни ци, ане сте зи ра је и во ди у cir cu lus vi-
ti o sus кон ти ну и ра ног бо рав ка у не про ме ње ном не по вољ ном ста њу.

У ли те ра ту ри се мо гу про на ћи фак то ри ко ји се озна ча ва ју као бит ни за 
оства ри ва ње до брих ре зул та та на пла ну су зби ја њу ове по ја ве. Вр ло че сто ау-
то ри ко ри сте и не га ти ван при ступ, на бра ја ју ћи не до стат ке, од но сно фак то ре 
чи ји из о ста нак оне мо гу ћа ва аде кват ну ре ак ци ју или не пра вил но сти ко је оме-
та ју за по че те по сло ве. Не а де ква тан при ступ зах те ви ма за мул ти ди сци пли-
нар ним ан га жо ва њем у от кри ва њу при вред ног кри ми на ла и обез бе ђе њу до-
ка за, не до вољ но стра те шко пла ни ра ње ис тра га за ова кри вич на де ла, не по-
зна ва ње фо рен зич ког ра чу но вод ства и ду го трај ност кри вич них по сту па ка13 
са мо су не ки њих. Ово ме тре ба до да ти и ви со ку там ну број ку, као јед но од 
обе леж ја, по мог ну ту чи ње ни цом да оште ће ни из раз ли чи тих раз ло га не при-

8 Го ран Бо шко вић, Дар ко Ма рин ко вић, Оли вер Ла јић, Фи нан сиј ске ис тра ге ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла. Бе о град, 2015, 70.

9 Х. Си јер чић-Чо лић, Успје шност кри вич ног по ступ ка и кри вич на дје ла при вред ног 
кри ми на ла. Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, LII (2), 2014, 12.

10 М. Шик ман, Струк ту ра и об ли ци ис по ља ва ња при вред ног кри ми на ла у Ре пу бли ци 
Срп ској. Без бед ност, LV (2), 2013, 64.

11 М. Ни це вић, А. Р. Ива но вић, Ор га ни зо ва ни при вред ни кри ми на ли тет као фак тор 
угро жа ва ња еко ном ске без бед но сти. Еко ном ски иза зо ви, I (1), 2012, 88.

12 М. Му ја но вић, Ра ди кал не кри ми но ло шке те о ри је и те о ри је би је лог око врат ни ка 
– мо гућ ност при мје не у слу ча је ви ма ана ли зи ра ња ор га ни зи ра ног кри ми на ла. Дру штве на 
и тех нич ка ис тра жи ва ња, II (1), 2016, 51.

13 Х. Си јер чић-Чо лић, Успје шност кри вич ног по ступ ка и кри вич на дје ла при вред ног 
кри ми на ла. Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, LII (2), 2014, 25.



ја вљу ју увек де ла из ове обла сти. Та ко ђе, ни је ис кљу че на ни ау то цен зу ра, 
на ро чи то од стра не кор по ра ци ја, ко је не при ја вљу ју де ла из бо ја зни за углед 
ко ји ужи ва ју у по слов ном све ту и из бе га ва ње не га тив ног пу бли ци те та.14 У 
пи та њу је тзв. „ре пу та ци о ни” ри зик, на ро чи то из ра жен у бан кар ском сек то ру.

Ка да се са гле да сва сло же ност фе но ме на при вред ног кри ми на ла, о ко јој 
је са мо на го ве ште но у прет ход ним ре до ви ма, мо же се за кљу чи ти да при вред-
ни кри ми нал ни је увек ла ко уо чи ти, чак и ка да по сто је не по сред на и ре ла тив-
но по у зда на са зна ња да кон крет но ли це вр ши де ла из ове сфе ре. Оту да је од 
су штин ске ва жно сти за ње го во су зби ја ње, ко је се у по чет ним фа за ма огле да 
у кри ми на ли стич ком по сту па њу над ле жних по ли циј ских слу жбе ни ка, пра-
вил но уо ча ва ње су шти не при вред них од но са, од но сно то ко ва ро бе, нов ца, 
при вред не до ку мен та ци је, ме ђу соб них од но са уче сни ка у не кој при вред ној 
де лат но сти итд. Стру чан и по у здан ис тра жни ка дар пред ста вља нео п хо дан 
пред у слов за успех кон крет не кри ми на ли стич ке ис тра ге. У ве зи ком пе тен ци-
ја кри ми на ли ста у овој сфе ри као ре ле вант на мо гу се по ста ви ти број на пи та-
ња, по чев од њи хо вог ода би ра при ли ком за по шља ва ња, прет ход ног оп штег и 
струч ног обра зо ва ња, пре ко струч не еду ка ци је и спе ци ја ли за ци је то ком ра да, 
до лич них афи ни те та и за ин те ре со ва но сти за пред мет ис тра жи ва ња. 

Има ју ћи у ви ду по зна ва ње по ме ну тих фак то ра у ак ту ел ном тре нут ку 
у Ре пу бли ци Ср би ји, као и чи ње ни цу да се у ли те ра ту ри углав ном го во ри 
о ап стракт ним и(ли) те о риј ским еле мен ти ма при вред ног кри ми на ла, ау то ри 
су се од лу чи ли да по ну де не што дру га чи ји при ступ у са гле да ва њу овог фе-
но ме на. На и ме, на сто ја ње ау то ра је да крај ње по јед но ста вље ним гра фич ким 
при ка зом кор пу са рад њи учи ни ла ца и ње го вих ин тер ак ци ја с ро бом, нов цем 
и дру гим ак те ри ма у по слов ним од но си ма, као и до дат ним об ја шње њи ма, 
омо гу ће лак ше схва та ње су шти не кри вич них де ла при вред ног кри ми на ла 
и на чи на њи хо вог ис тра жи ва ња. Ову сво је вр сну ма три цу ка рак те ри ше јед-
но став ност и пре глед ност, те као та ква по год на је за еду ка тив не свр хе, али 
и као мо дел за да ља те о риј ска про ми шља ња, уна пре ђе ње и де ми сти фи ка-
ци ју кри ми на ли стич ке ме то ди ке ис тра жи ва ња при вре ног кри ми на ла.

2. УВОД У ПРО БЛЕМ РАЗ У МЕ ВА ЊА КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КЕ  
МЕ ТО ДИ КЕ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА  

ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛА

То ком ис тра жи ва ња при вред ног кри ми на ла по ли ци ја, од но сно кри ми-
на ли стич ки по ли цај ци – кри ми на ли сти, по сту па ју ћи по од ред ба ма чл. 286. 

14 М. Му ја но вић, Ра ди кал не кри ми но ло шке те о ри је и те о ри је би је лог око врат ни ка 
– мо гућ ност при мје не у слу ча је ви ма ана ли зи ра ња ор га ни зи ра ног кри ми на ла. Дру штве на 
и тех нич ка ис тра жи ва ња, II (1), 2016, 51.
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ст. 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку15 (у да љем тек сту ЗКП), пред у зи ма ју 
ме ре нео п ход не да би се от крио учи ни лац кри вич ног де ла, ње го ви по ма га чи 
и са у че сни ци, да би се от кри ли и обез бе ди ли тра го ви и пред ме ти кри вич ног 
де ла и при ку пи ла сва оба ве ште ња ко ја мо гу би ти од ин те ре са за бу ду ћи 
кри вич ни по сту пак пред над ле жним су дом. Шта ово за пра во зна чи? Ко је су 
то по треб не ме ре? Ка ко се те ме ре спр о во де у де ло? Шта у кон крет ном слу-
ча ју ра ди кри ми на ли ста ка да пред со бом има кри вич ну при ја ву у ве зи при-
вред ног кри ми на ла или зах тев ту жи о ца да пре ду зме по треб не ме ре? Ово су 
са мо не ка од пи та ња ко ја сто је на пу ту пот пу ног раз у ме ва ња по ступ ка ис-
тра жи ва ња при вред ног кри ми на ла у кри ми на ли стич ком сми слу. 

Да би се ис пу нио сво ју ду жност ко ја му је по ве ре на у ЗКП и у За ко ну 
о по ли ци ји16 (у да љем тек сту ЗП) по треб но је да кри ми на ли ста у ис тра жи-
ва њу при вред ног кри ми на ла пре ду зме низ ак тив но сти у ко ји ма ће до ћи до 
чи ње ни ца и до ка за ко ји на не дво сми слен на чин, уз струч но и не при стра сно 
ту ма че ње, омо гу ћу ју прав но раз ја шње ње тог кри ми нал ног до га ђа ја и об ја-
шње ње свих ре ле вант них окол но сти. У том по ступ ку глав на ор јен та ци ја 
усме ре на је ка про на ла ску ма те ри јал них тра го ва и ли ца чи ја оба ве ште ња 
мо гу по слу жи ти у свр ху до ла ска до од лу чу ју ћих чи ње ни ца ве за них за кон-
кре тан до га ђај, од но сно кри ми нал но по на ша ње. У ко ло кви јал ном зна че њу 
ова ак тив ност уо би ча је но се на зи ва при ку пља ње до ка за.17 На и ме, ма те ри-
јал не ма ни фе ста ци је из вр ше ног кри вич ног де ла и ин фор ма ци је о из вр ше ном 
кри вич ном де лу мо гу пред ста вља ти из вор са зна ња о не ком кри вич ном до-
га ђа ју или по на ша њу, ко ји по сто је не за ви сно од спо соб но сти кри ми на ли сте 
да их уви ди или про на ђе. На том тра гу је и став Си мо но ви ћа пре ма ко јем 
ор ган по ступ ка не ства ра до каз сво јом про це сном рад њом, не го га кон ста-
ту је, у по ступ ку про пи са ним за ко ном,18 та ко да се и упо тре ба по ме ну те 
син таг ме „при ку пља ње до ка за” на ла зи ис прав ном и оправ да ном.

По сту па њем кри ми на ли ста ства ра ју се пред у сло ви за во ђе ње кри вич ног 
по ступ ка од стра не пра во суд них ор га на ко ји тре ба да утвр де да ли је де ло 
из вр ше но. Крај њи циљ је из ри ца ње санк ци је учи ни о цу де ла и спе ци јал на и 
ге не рал на пре вен ци ја, од но сно, у крај њој ин стан ци оства ре ње функ ци је 
кри вич ног пра ва кроз за шти ту дру штва од кри ми на ла (чл. 4. ст. 2. КЗ), ма да 
би ла ик у Ср би ји мо гао за кљу чи ти и дру га чи је, нпр. да се бор ба про тив 
кри ми на ла во ди, уме сто у суд ни ци – у ме ди ји ма, пу тем но вин ских на сло ва. 
Да би тра го ви и пред ме ти о ре ле вант ном чи ње нич ном ста њу мо гли би ти 

15 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
16 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/2016.
17 Б. Ба но вић, Обез бе ђе ње до ка за у кри ми на ли стич кој об ра ди кри вич них де ла при-

вред ног кри ми на ли те та. Бе о град, 2002, 191.
18 Бра ни слав Си мо но вић, Кри ми на ли сти ка. Кра гу је вац, 2004, 65.
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ко ри шће ни од стра не пра во суд них ор га на нео п ход но је на из ве стан на чин 
при ла го ди ти их за та кву упо тре бу. На и ме, од су ди је се не мо же оче ки ва ти 
да у исто вре ме бу де и еко но ми ста или ра чу но во ђа, те је по жељ но да до ка зи 
бу ду ра зу мљи ви и ли цу ко је не ма зна ња из по ме ну тих ди сци пли на. Уко ли-
ко то ни је слу чај увек по сто ји мо гућ ност пред у зи ма ња ве шта че ња, што је 
са свим ле ги ти ман на чин упра вља ња суд ским по ступ ком, ко ји га, с дру ге 
стра не чи ни ду го трај ни јим и ску пљим.

То ком кри ми на ли стич ког ра да ни је до вољ но при ку пља ње би ло ка квих 
чи ње ни ца за ко је кри ми на ли ста сма тра да ће би ти од ко ри сти, већ се ра ди 
о бит ним чи ње ни ца ма ко је се мо ра ју на аде ква тан, за ко ну за сно ван на чин и 
у скла ду с пра ви ли ма стру ке фик си ра ти ка ко би се ка сни је мо гли ко ри сти 
у кри вич ном по ступ ку у фор ми до ка за. На чин фик си ра ња је усло вљен са мим 
ка рак те ром до ка за те је за не ке до вољ но да се са мо обез бе де, а не ки се мо-
ра ју и из ве сти. На јед ној стра ни су пер со нал ни или лич ни до ка зи, а на дру-
гој ствар ни или ма те ри јал ни, при че му ме ха ни зми на стан ка, ка рак те ри сти-
ке, ме то де при ку пља ња до ка зне ин фор ма ци је и ње но ко ри шће ње код ових 
две ју вр ста до ка за бит но се раз ли ку ју.19 У кри ми на ли стич ком ра ду по ли ци-
је на при ку пља њу до ка за не ма ша бло на, не мо же и не сме их би ти. Ово про-
из ла зи из чи ње ни це да не по сто је два иден тич на слу ча ја у прак си, па и он да 
ка да је при ме ње на исти кри ми нал ни обра зац по на ша ња сва ки слу чај ће 
има ти сво је осо бе но сти ко је се мо гу ре флек то ва ти и на пла ну при ба вља ња 
до ка за. Пред кри ми на ли стом је пут од се дам ми ља, ко ји ни је ни ма ло лак, 
с об зи ром на то да се он су о ча ва са ве ли ким бро јем чи ње ни ца и по да та ка о 
по сло ва њу и са мо до бро осми шљен по сту пак кри ми на ли стич ке об ра де мо-
же до ве сти до то га да се тач но утвр ди чи ње нич но ста ње за сно ва но на ма те-
ри јал ним тра го ви ма ко ји су оста ли иза из вр ши о ца кри вич ног де ла.

Као и сва ки пут, и овај за по чи ње пр вим ко ра ком. Основ ни до ка зни из-
во ри код кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та нај че шће су пи сме не 
ис пра ве од но сно до ку мен ти (фак ту ра, уго вор, на лог за књи же ње, за пи сник, 
по пи сне ли сте, итд.), та ко да се увид у до ку мен та ци ју по ја вљу је као ини ци-
јал на ме ра. Спе ци фич но је да у по ступ ку при ку пља ња до ка за кри ми на ли ста 
на и ла зи на сво је вр сни па ра докс, ко ји по чи ва на чи ње ни ци да се при кри ве-
ност де ла за сни ва упра во на по сто ја њу ве ли ког бро ја до ступ них до ку ме на-
та, при че му њи хо ва број ност и фраг мен тар ност чи не срж при кри ве но сти. 
Да кле, при кри ве ност је са др жа на у њи хо вој број но сти, отво ре но сти и до-
ступ но сти, јер се тра го ви кри ми нал них рад њи у при вред ном кри ми на лу 
при кри ва ју по прин ци пу „да се од шу ме не ви ди др ве ће”. Мно штво по да та-
ка, ин фор ма ци ја и чи ње ни ца о по слов ним до га ђа ји ма чи не да се до ка зи, 

19 Ibid., 134.
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по сма тра но у кри вич но прав ном сми слу, раз ру ђу ју кроз до ку ме на та, по слов не 
еви ден ци је и раз ли чи те при вред не су бјек те, у тех нич ком сми слу. Ве о ма је 
ре дак слу чај да ће се у при вред ном кри ми на ли те ту „на го ми ли” про на ћи 
сви до ка зи о учи ње ном кри вич ном де лу. 

По ред при кри ве но сти, дру ги, не ма ње сло жен про блем у ве зи обе збе-
ђе ња до ка за код кри вич них де ла при вред ног кри ми на ла је сте њи хо во ту ма-
че ње, од но сно ана ли за при ку пље них по да та ка.20 Као што је ра ни је рече но, 
до ка зе тре ба при ла го ди ти за ка сни ју упо тре бу од стра не пра во суд них ор-
га на, од но сно при ка за ти их на та кав на чин да ла ко мо гу схва ти ти њи хо ву 
су шти ну, што ни је увек лак по сао. Кри ми на ли стич ки по ли ца јац, од но сно 
кри ми на ли ста ко ји ра ди на по сло ви ма при вред ног кри ми на ла тре ба да по-
се ду је ви сок сте пен раз у ме ва ња при вред них од но са, зна ња из по слов них 
фи нан си ја, ра чу но вод ства, ана ли зе би лан са, јав них фи нан си ја, по ре ског 
по ступ ка и дру гих ди сци пли на еко но ми је, ка ко би био у ста њу да нај пре 
уо чи ре а ли за ци ју кри ми нал не на ме ре а ка сни је и пре зен ту је си ту а ци ју над-
ле жним су бјек ти ма. Осим то га, мо ра да по се ду је и зна ња из кри ми на ли сти-
ке, од но сно мо ра до бро по зна ва ти ње ну так ти ку, тех ни ку и ме то ди ку.

У оства ре њу истог ци ља кри ми на ли сти ма мо же по слу жи ти и мо дел о 
ко јем ће би ти ре чи у тек сту. До брим де лом он мо же олак ша ти сти ца ње аде-
кват не сли ке о фе но ме ну при вред ног кри ми на ла уоп ште, као и о ис тра жи-
ва њу кон крет них кри вич них де ла, а са мим тим олак ша ти раз у ме ва ње ових 
по ја ва од стра не ли ца ко ја не рас по ла жу уоп ште или на до вољ ном ни воу 
зна њи ма из еко ном ских ди сци пли на. У исто вре ме, сле де ћи пред ло же ни 
обра зац, уз уно ше ње кон крет них па ра ме та ра из кон крет них (и ре ле вант них) 
по слов них до га ђа ја у ова ко на чи ње ну ма три цу мо гу ће је и пре зен то ва ње и 
олак ша но раз у ме ва ње кри ми нал них обра за ца по на ша ња код кон крет них 
кри вич них де ла, увек ка да сте че на са зна ња тре ба пре зен то ва ти за ин те ре-
со ва ним су бјек ти ма, нпр. јав ном ту жи о цу то ком спро во ђе ња кри ми на ли-
стич ке об ра де или ис тра ге, или то ком глав ног пре тре са ка да је нео п ход но 
да ту жи лац на ја сан на чин из не се слу чај пред суд и уве ри су ди ју или чла-
но ве суд ског ве ћа да је за и ста из вр ше но кри вич но де ло при вред ног кри ми-
на ла. Да кле, ма три ца не са мо да пред ста вља сво је вр стан пу то каз у ис тра-
жи ва њу кри вич них де ла из обла сти при вред ног кри ми на ла, већ про на ла зи 
сво ју упо треб ну вред ност и при ли ком са ста вља ња из ве шта ја, кри вич них 
при ја ва и дру гих ре ле вант них до ку ме на та ко ји пред ста вља ју крај њи ре зул-
тат уло же ног ин те лек ту ал ног и фи зич ког на по ра кри ми на ли сте то ком спро-
во ђе ња кри ми на ли стич ке об ра де.

20 О оста лим ка рак те ри сти ка ма при вред ног кри ми на ла ви де ти ши ре: Б. Ба но вић, 
Обез бе ђе ње до ка за у кри ми на ли стич кој об ра ди кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та. 
Бе о град, 2002, 29-43.
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3. МАТРИЧНИ ПРИСТУП У ОТКРИВАЊУ И РАЗЈАШЊАВАЊУ 
КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА

Полазећи од основних принципа истраживања привредног криминала 
неопходно је истаћи да је то веома комплексна друштвена појава, код које 
је сасвим могуће, и у пракси врло често, да су манифестације и последице 
крајње очигледне, а да се у моменту самог извршења ни најмање не слути 
да се управо ради о криминалној активности. Ово произлази из чињенице 
да је једна од најважнијих активности извршиоца усмерена ка прикривању 
начина извршења кривичног дела односно криминалне sheme по којој делује. 
Извршилац, наиме, предузима велики број активности које остављају тра-
гове различитог квалитета, у различито време, на различитим местима, што 
чини његову делатност комплексном. При томе, треба имати у виду и да 
учиниоци користе све вештине и знања савремених технологија, научних 
достигнућа, како друштвених тако и природних наука, како би постигли 
свој циљ. Имајући у виду све наведено није неуобичајено да је учинилац 
који се дужи временски период бавио привредним криминалом остао неот-
кривен, а да је стекао изузетно богатство и на крају постао „угледан члан” 
друштва.

Људска делатност се одвија у одговарајућем временском контексту и 
она може остати забележена кроз одговарајућу историју догађаја. Тако, и 
свако кривично дело има своје временске одреднице. Пре предузимања 
радњи којима формално, у кривично-правном смислу, започело извршење 
кривичног дела, ствара се намера учиниоца да учини одређену противправну 
радњу. Ова намера је, по правилу, усмерена ка прибављању имовинске или 
какве друге користи за њега или друго лице (било правно или физичко, било 
да је то појединац или група). Извршилац, дакле, предузима радње како би 
у будућем времену остварио корист која је противправна. Његови поступци 
иду у правцу стицања користи у што је могуће краћем времену и са што је 
могуће мање напора, а да при томе, што је могуће дуже време, ако је могуће 
и трајно, остане неоткривен. Дакле, у питању су опортунисти, врло често са 
високим интелектуалним капацитетима, а у овим околностима једним делом 
налази се и одговор на раније постављено питање зашто су истраге крими-
нала дуге и неефикасне. 

Време проведено до стицања користи може се назвати временом реа-
лизације криминалне активности. У току те реализације извршилац преду-
зима низ активности којима отклања препреке које му стоје на путу, уклања 
до тада начињене трагове и ствара услове да се његова противправна наме-
ра претвори у конкретну материјалну корист. Учинилац том приликом пре-
дузима низ разноврсних радњи које се огледају у прављењу контакта са 
особама од интереса за његову активност, предузима симуловане и стварне 
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радње у привредном пословању, прави стварне или лажне пословне догово-
ре и уговоре, предузима делимичне пословне подухвате како би створио 
уверење код релевантних субјеката да се ради о стварном послу, а онда у 
једном тренутку одустаје од њих или доводи оштећеног у такав положаја у 
коме овај, без обзира на реалне околности, има велики степен уверења да 
ће се посао успешно окончати или да је окончан. Поред тога, извршилац по 
правилу производи велики број фалсификованих докумената којима „по-
крива” своје криминалне активности и прикрива трагове, како оне које је 
сам направио, тако и друге, који могу да га повежу са кривичним делом.

Графикон 1. – Временска линија догађаја код извршења кривичног дела  
привредног криминала

Након што изврши кривично дело и оствари противправну имовинску 
корист извршилац, уколико не буде откривен, а веома често и не буде, на-
ставља са вршењем кривичног дела понављајући образац онолико пута ко-
лико му то околности дозволе. 

Постоје околности у којима жртва, тј. оштећени никада не открије кри-
миналну радњу. Међутим, у великом броју случајева криминална активност 
бива откривена након протока времена које није унапред одредиво и везано 
је за сваки случај посебно. Врло честа препрека откривању криминалне 
радње учиниоца представља похлепа оштећеног, која мути рационално и 
објективно расуђивање, с обзиром да оштећениима у виду остварење висо-
ког профита. У таквим случајевима оштећени, и поред сигнала упозорења 
о потенцијалној штетности пословног подухвата који до њега допиру, није 
у стању да правилно расуди, управо због очекивања профита, потпомогну-
тог обманом поткрепљеном фалсификатима, којима се извршилац користи 
током реализације своје криминалне радње. 

Непостојање контролних и заштитних процедура, односно њихово не-
поштивање такође представљају околности које омогућавају да извршилац 
не буде откривен или буде откривен након протока дужег времена. Међутим, 
када жртва криминалне активности, или пак нека надлежна институција 
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(полиција, интерна контрола, спољна ревизија, пореска управа итд.) открију 
и прихвате те сигнале и упозорења које упућују да је извршно кривично 
дело, отпочиње формални поступак истраживања кривичног дела привред-
ног криминала. Један од основних циљева примене криминалистичких мера 
и радњи од стране полиције је проналажење, откривање и обезбеђивање 
доказа ради успешног вођења кривичног поступка. То је, уосталом, и један 
од најважнијих задатака криминалистике као науке и као практичне делат-
ности, чијим се методама користе криминалисти када требају пронаћи и 
обезбедити доказе. 

Искуства из праксе показују да се могу поставити нека општа правила 
тактичког поступања, која примењена и прилагођена појединачном случају, 
доводе до успеха. Сажимајући практична искуства и криминалистика је 
препознала начела која су нарочито битна за предистражни поступак, без 
чије примене практични рад не би давао адекватне резултате. Са становишта 
откривања, разјашњавања дела и обезбеђења доказа код дела привредног 
криминала од посебног су значаја оперативност, методичност и темељности 
и упорност у раду, као основна криминалистичка начела. Преведена у прак-
тичну раван, примена ових начела подразумева предузимање одговарајућих 
криминалистичких мера и радњи чим се посумња у постојање кривичног 
дела, што је основна претпоставка успеха, с тим да од првог тренутка цело-
купно поступање мора да тече методично и по плану. У раду на откривању 
и расветљавању кривичних дела и проналажењу учинилаца, недопустиви 
су брзоплетост, импровизација и површност. Ако се жели успех, мора да 
се ради смишљено, темељно и упорно. То је једини начин да се дође до ре-
зултата.

Основна идеја која је руководила ауторе у писању овог текста усмерена 
је ка дефинисању основних принципа поступања, не само у теоријској рав-
ни, начелно видљивој у претходним редовима, него и у практичној равни, 
како би се поставила основа планском, темељном и методичном поступању 
криминалисте који се бави истраживањем привредног криминала. Ово тим 
пре јер досадашња теорија и пракса нису дале одговор на питање како тре-
ба да изгледа основни модел који би се користио као преовлађујући у истра-
живању кривичних дела из области привредног криминала.

Дакле, оног тренутка када је кривично дело пријављено или се дошло 
до сазнања да је извршено, криминалиста је упућен да предузме мере на 
разјашњавању свих догађаја који су везани за то дело. Криминалиста у првој 
фази предузима мере које се односе на вредности приказане по хоризонтали 
матрице (Д; Р/У; Н) и оне су везане за утврђивање чињеница, прикупљање 
података, фиксирање доказа, места, времена и особа који имају везе с пријавље-
ним кривичним делом.
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Графикон 2. – Матрица откривања и разјашњавања кривичних дела  

из области привредног криминала

Друга фаза активности које предузима криминалиста односе се на пој-
мове приказане по вертикали матрице (П; О; Е) и те активности су везане 
за разјашњавање прикупљених података. Ово је фаза анализе која се пре-
дузима да би се прикупљени докази растумачили како би у каснијем по-
ступку могли бити на адекватан начин презентовани најпре тужиоцу а затим 
и суду и о њој ће бити речи у тексту који следи. Битно је напоменути да се 
примена матрице одвија у контексту раније описане временске линије до-
гађаја. Улога криминалисте који се бави истраживањем кривичних дела из 
области привредног криминала је да на јасан и недвосмислен начин утврди 
све активности (нпр. од А1 до А7) које су предузете од стране извршиоца и 
да, одговарајући на златна питања криминалистике у потпуности разјасни 
дело привредног криминала.

Током истражног процеса криминалиста треба најпре да идентификује 
документацију која је посредно или непосредно везана за пословну активност 
за коју се сумња да је криминалног карактера. У том смислу, предузимају се 
провере везане за документацију, приказану на хоризонтали матрице. Кри-
миналиста треба да користећи вештине рачуноводства на систематски начин 
и у складу с правилима те струке, идентификује све рачуноводствене испра-
ве које у пословним књигама описују пословни догађај. Криминалиста треба 
да изврши провере свих књижења и да их забележи. Поред тога, неопходно 
је да прикупи уговоре, дописе, пословна писма, фактуре, отпремнице, те дру-
га документа не би ли дошао до спознаје каква је природа пословног догађаја 
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и како је он протекао, те како је забележен. Овим активностима утврдиће се 
да ли релевантна документација постоји или не постоји. Криминалиста ће 
забележити место, време и начин настанка документације, чиме ће иденти-
фиковати доказне изворе, а по потреби ће их и одузети.

Даље, криминалиста треба да на бази прикупљене и анализиране до-
кументације утврди пут робе или услуге, зависно о каквој врсти привредне 
активности се ради. Предузимају се активности праћења роба и услуга (Р/У), 
приказане по хоризонтали матрице. Ово значи да је задатак криминалисте 
да, уколико се укаже потреба за тим, непосредно и на лицу места изврши 
проверу промета робе, па ако постоји сумња у истинитост приказаног про-
мета, обиђе место одакле је приказано да је роба отпремљена до места где 
је роба примљена. На овај начин криминалиста делује у правцу непобитног 
утврђивања чињеница о промету.

Графикон 3. – Приказ законитог пословања у промету роба и услуга

На крају, криминалиста прати пут новца, односно утврђује веродостој-
ност новчаних трансакција. У овој фази криминалистичког рада предузимају 
се активности провере кретања новца (Н), приказане на хоризонтали матри-
це. Новчане трансакције се у начелу прате кроз промет текућег рачуна, те 
другим документима који показују промет, као што је благајна. Једностав-
није речено, криминалиста ће пратити новчане токове који су повезани са 
конкретном пословном активношћу, али и свим другим активностима извр-
шиоца, јер то могу бити и активности које нису нужно везане за сам пословни 
догађај који је предмет интересовања, али са њим могу бити посредно пове-
зани. То нпр. може бити конверзија новца у смислу прања новца, ток новца 
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који може представљати давање мита, као и нека нова криминална активност 
учиниоца или активност усмерена на прикривање претходног извршеног 
кривичног дела итд. Дакле, криминалиста треба да забележи новчане тран-
сакције и фиксира (колико је то могуће у тренутним околностима) која је 
крајња дестинација новца. Битно је разумети да је „пут новца” врло широк 
појам, јер новац по правилу „путује” оним каналима којима најлакше стиже 
у руке извршиоца дела. Због тога се врло често дешава да овај пут иде „из 
руке у руку” или се обавља путем платног промета – безготовински или 
готовински, или у складу са савременим трендовима, путем канала који су 
изван платног система наше земље (bitcoin, PayPal и сл.). 

Имајући у виду функционално јединство сва три наведена дела пословне 
активности мора се нагласити да је међусобни однос документације, робе и 
новца нераздвојив и да свако одступање од јединственог пута и правца кре-
тања представља „црвену заставу” за криминалисту. Путања документације, 
робе и новца може се замислити као аутопут са три траке са кога нема од-
вајања, јер свако одвајање неког од фактора мимо разумне економске оправ-
даности представља сумњу у легалност пословног подухвата.

Поступајући на описани начин, пратећи пословне догађаје по хоризон-
тали матрице, криминалиста добија скуп чињеница и података који би за 
лаика мало шта значили. Раније је већ поменуто да је улога полиције у ис-
траживању кривичних дела привредног криминала да разјасни предметни 
догађај и да на разумљив начин објасни и приближи компликоване пословне 
трансакције лицима која немају одговарајућа знања и вештине из економије 
а сматрају се заинтересованом страном. Да би се то десило потребне су 
додатне анализе. Овде долазимо до претходно поменуте друге фазе у при-
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мени предложеног модела. Полазећи од матрице и посматрајући елементе 
приказане по вертикали, криминалиста ће применити знања из правних, 
организационих и економских наука.

Пре свега, криминалиста ће извршити анализу правног аспекта догађаја 
(П), који је за истраживање кривичних дела из области привредног крими-
нала најважнији. Пре свега, потребно је вршити анализу пута документације 
и извршити њену контролу, у складу са свим релевантним прописима који 
су од значаја за област анализе, било да су екстерног карактера (устав, за-
кони, уредбе, правилници, наредбе, упутства) или интерног карактера (ста-
тут, правилници, одлуке предузећа). Криминалиста треба да утврди да ли 
је, и ако јесте, у ком обиму и који пропис прекршен. Овде се ради о битном 
детаљу, јер је од највеће важности да се утврди да ли је или није било кршења 
закона или какве уговорне обавезе у конкретној пословној активности. Ако 
је учинилац имао намеру да оствари корист и кроз поступак реализације 
спроводио низ активности које су га касније довеле до тога да је стекао 
корист, а да на том путу није прекршио прописе, нити изиграо пословних 
договор, криминалиста може само да констатује да је осумњичени направио 
добар пословни потез.

Преласком на организациони аспект догађаја (О), криминалиста ће 
најпре идентификацијом организационе структуре утврдити на који начин 
је одређени пословни субјекат устројен, каква му је формална организација, 
ко је у организацији на одређеном положају и какви су интереси и контакти 
појединаца у вези са конкретним догађајем. Осим тога, потребно је да се 
утврди ко је у организацији одговоран за израду докумената, њихово еви-
дентирање, архивирање и сл., затим ко је одговоран за пријем, складиштење, 
чување и отпрему робе, у чијој зони одговорности се налази плаћање, ко 
има овлашћење за пренос и подизање новчаних средстава итд. Криминали-
ста има посебно важан задатак да анализира ко је одговоран за поједине 
пословне активности и да утврди да ли је и шта тим поводом предузео. 
Неопходно је да криминалиста потпуно сагледа какви су формални односи, 
али се исто тако придаје значај и неформалним односима и неформалним 
организацијама унутар контролисаног предузећа. У овој фази истраживања 
идентификује се положај и улога извршиоца кривичног дела, а самим тим 
се установљава да ли је имао или могао имати саучесника.

На крају, предузимајући активности које се односе на економски аспект 
догађаја (Е), криминалиста ће анализирати пуни смисао пословне активности, 
извршити све потребне анализе и провере, након чега ће стећи комплетну сли-
ку пословања предузећа које је предмет провера, анализу конкретног пословног 
догађаја и његов утицај на пословање и пословни резултат предузећа. Ово је 
најпре упућено ка анализи финансијског положаја предузећа, а све то кроз ана-
лизу финансијских извештаја. Уколико је то потребно вршиће се израчунавања 
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ликвидности, рентабилности и солвентности применом аналитичких проце-
дура. Како наводи Петковић, анализом финансијских извештаја и употребом 
аналитичких процедура заснованих на информацијама добијеним из финан-
сијских извештаја добија се користан алат у откривању финансијских малвер-
зација због њихове способности да препознају неочекиване односе који немају 
разумног објашњења. Због таквих особина, аналитичке процедуре могу бити 
потпорни стуб у откривању сумњивих подручја пословања и подршке у до-
ношењу закључака заснованих на доказима. Наведени аспект истраживања 
кривичних дела из области привредног криминалитета у криминалистичкој 
пракси српске полиције још увек није заживео и представља један од најтежих 
и најзахтевнијих аспеката рада.

Укратко речено изостављањем анализе било којег од ова три аспекта 
криминалног догађаја (П; О; Е) никако се не може потпуно утврдити чиње-
нично стање, заправо уопште се не може утврдити било какво стање које би 
било релевантно у криминалистичком и кривичноправном смислу. Из прет-
ходно изнетог, а имајући у виду основне постулате привредне активности, 
види се да се ова три аспекта анализе криминалног догађаја код привредних 
деликата (правни, организациони и економски) међусобно прожимају и чине 
јединствену целину, те да се потпуно јасна слика о конкретном пословном 
догађаја и/или криминалној активности умешаних лица јасно може стећи 
само уколико се сваки од тих аспеката детаљно истражи и схвати као део 
материјалног корпуса који чини суштинску разлику између легалног посло-
вања и привредног криминала.

4. ЗА КЉУ ЧАК

У те о ри ји не ма спо ра око то га да при вред ни кри ми нал, а по себ но ор-
га ни зо ва ни при вред ни кри ми нал, пред ста вља ком плек сан фе но мен, при ла-
го дљив дру штве ном и еко ном ском окру же њу, при че му ње го ве по сле ди це 
те шко по га ђа ју сва дру штва, а из у зет но те шко она у тран зи ци ји. Овај фе но-
мен пра ћен је број ним кон тро вер за ма, као што су не по сто ја ње је дин стве не 
де фи ни ци је упр кос кон сен зу су у ве зи ње го ве су шти не, из у зет но ви со ка 
дру штве на опа сност и ви со ки из но си при чи ње не ште те уз ре ла тив но спо ре 
ис тра ге и ста ти стич ки ма ли број осу ђе них из вр ши ла ца у по ре ђе њу са дру-
гим фор ма ма кри ми на ла, вр ше ње од стра не ли ца из ви ших дру штве них 
сло је ва, ор га на јав не вла сти или по ли тич ких струк ту ра итд. На бро ја не окол-
но сти, као и бо га та фе но ме но ло ги ја, чи не да се при вред ни кри ми нал кон-
стан то на ла зи у зо ни ин те ре со ва ња на уч не и струч не јав но сти.
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Кри ми на ли стич ка на у ка уста но ви ла је оп шта кри ми на ли стич ка пра ви ла 
ко ја се од но се на ис тра жи ва ње свих кри вич них де ла, а при ме ну у ис тра жи ва њу 
при вред них де ли ка та на ро чи то про на ла зе на че ла опе ра тив но сти, ме то дич-
но сти и на че ло те мељ но сти и упор ност у ра ду. Ува жа ва ју ћи спе ци фич но сти 
при вред ног кри ми на ла и на ве де на на че ла ау то ри су раз ви ли спе ци фи чан 
при ступ у те о риј ско-прак тич ном по гле ду на кри вич на де ла при вред ног кри-
ми на ла, пре по зна ју ћи је дин ствен обра зац при су тан у ис тра жи ва њу ових 
де ла, на зи ва ју ћи га ма трич ним мо де лом (обра сцем), од но сно ма трич ним 
при сту пом. Овај обра зац мо же ко ри сти ти кри ми на ли сти ма у ис тра жи ва њу 
кон крет ног кри вич ног де ла, а мо же пред ста вља ти и мо дел по го дан за пре-
зен то ва ње ре зул та та спро ве де них ис тра жи ва ња и до би је них са зна ња, укљу-
чу ју ћи до ка зне из во ре (нпр. од стра не по ли ци је јав ном ту жи о цу или од стра-
не јав ног ту жи о ца то ком из но ше ња слу ча ја пред суд). Исто вре ме но, то је и 
мо дел по го дан за да ља те о риј ска про ми шља ња. 

Су шти на ма трич ног мо де ла огле да се у гра фич ком, крај ње по јед но ста-
вље ном при ка зу сло же ног кор пу са рад њи учи ни ла ца и ње го вих ин тер ак ци-
ја с ро бом, нов цем и дру гим ак те ри ма у по слов ним од но си ма, као и до дат ним 
об ја шње њи ма, ко ји ма се омо гу ћу је лак ше схва та ње су шти не по је ди нач них 
кри вич них де ла и при вред ног кри ми на ла уоп ште. Ма три ца по хо ри зон та ли 
да је при каз кре та ња до ку мен та ци је, ро бе или услу га и нов ца ме ђу ак те ри ма 
при вред не де лат но сти, пра ће ну кроз од ре ђе ни вре мен ски пе ри од. Зна чај 
при ка за је у том што да је прак тич но упут ство у ком прав цу кри ми на ли ста 
тре ба да во ди сво је ис тра жи ва ње. Под у пр то вре мен ском ли ни јом ак тив но сти 
учи ни о ца до дат но се по јед но ста вљу је ис тра жи ва ње. С дру ге стра не, по вер-
ти ка ли ма три це ана ли зи ра ју се прав ни, ор га ни за ци о ни и еко ном ски аспек-
ти ре ле вант них по слов них до га ђа ја. Ка ко је то гра фич ки при ка за но, ови 
аспек ти се пре се ца ју, тј. ана ли зе об у хва та ју сва ку по је ди нач ну ак тив ност, 
што у крај њој ли ни ји до во ди до то га да се те мељ ном ана ли зом об у хва та 
ком пле тан по слов ни по ду хват. Гра фич ки при каз кон крет ног кри вич ног де-
ла за ви си од кон крет них окол но сти до га ђа ја ко ји га пра те и мо же се на до-
гра ђи ва ти ко ли ко год је то нео п ход но. Из о ста вља њем би ло ко јег од шест 
по ме ну тих фак то ра кри ми на ли ста не ће мо ћи сте ћи ком плет ну сли ку о ак-
тив но сти ко ја је пред мет ис тра жи ва ња, од но сно до га ђај ће оста ти не раз ја-
шњен, што мо же зна чај но ути ца ти на да љи ток по ступ ка, од но сно из о ста нак 
да љих рад њи иа ко се сум ња да се ра ди о кри ми нал ној ак тив но сти. Да кле, 
зна чај овог мо де ла про на ла зи се у то ме што он кри ми на ли сти слу жи као 
сво је вр стан под сет ник о окол но сти ма ко ја тре ба ис тра жи ти, док, с дру ге 
стра не мо же пред ста вља ти и по у здан гра фич ки при каз ре зул та та спро ве де-
ног ис тра жи ва ња. Ма три цу ка рак те ри шу пре глед ност, јед но став ност и ви сок 
ни во упо треб не вред но сти.
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