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Сажетак
Ор га ни зо ва ни кри ми нал ра зних об ли ка и ви до ва ис по ља ва-

ња опа сно угро жа ва на ци о нал ну без бед ност свих са вре ме них др-
жа ва, али исто вре ме но пред ста вља и ме ђу на род ни про блем. Сто га 
је на ни воу ме ђу на род не за јед ни це (у окви ру уни вер зал них и ре-
ги о нал них ор га ни за ци ја) усво је но ви ше ме ђу на род них до ку ме на та 
ко ји ус по ста вља ју си стем ме ђу на род них стан дар да у ци љу ефи ка-
сног, ква ли тет ног и за ко ни тог су прот ста вља ња ор га ни зо ва ном кри-
ми на ли те ту ко је по је ди не др жа ве тре ба да ин пле мен ти ра ју у сво је 
на ци о нал но за ко но дав ство. И Ре пу бли ка Ср би ја на пу ту европ ских 
ин те гра ци ја по след њих го ди на ула же знат не на по ре, по себ но на 
нор ма тив ном пла ну, ка ко би ус по ста ви ла ефи ка сан ме ха ни зам за 
спре ча ва ње и су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла о чи јим основ-
ним ка рак те ри сти ка ма го во ри овај рад.
Кључ не ре чи : ме ђу на род не кон вен ци је, ор га ни зо ва ни кри ми нал, кри вич-

ни за кон, Ср би ја, суд, ка зна 

У струк ту ри са вре ме ног кри ми на ли те та уоп ште, па та ко и 
у на шој зе мљи по свом зна ча ју, оби му и про у зро ко ва ним по сле-
ди ца ма, те ис по ље ној опа сно сти њи хо вих учи ни ла ца, по себ но се 
из два ја ор га ни зо ва ни тран сна ци о нал ни кри ми на ли тет. Ова вр ста 
кри ми на ли те та пред ста вља по себ ну ку му ла ци ју кри ми нал не енер-
ги је ве ћег бро ја ли ца у раз ли чи тим об ли ци ма зло чи нач ког удру-
жи ва ња са ве ћим или ма њим сте пе ном стал но сти. Ра ди се, на и ме, 
о ли ци ма ко ја не по зна ју ћи гра ни це из ме ђу др жа ва, па ни из ме ђу 
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кон ти не на та ор га ни зо ва но, кон ти ну и ра но вр ше те шка кри вич на 
де ла са ци љем при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти, али 
и ра ди оства ре ња еко ном ске, по ли тич ке или дру ге мо ћи (Јо ва ше-
вић 2005:423-443). 

Бу ду ћи да се ра ди о при кри ве ним об ли ци ма ор га ни за ци ја 
ко је пер ма нент но вр ше ве ли ки број из у зет но те шких кри вич них 
де ла, сва са вре ме на кри вич на за ко но дав ства на осно ву ре ле вант-
них ме ђу на род но прав них ака та, у пр вом ре ду Кон вен ци је ОУН 
про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла1) из 2000. го-
ди не пред ви ђа ју по себ не ор га не, над ле жно сти, по сту пак и ме ре за 
су зби ја ње и спре ча ва ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Слич на је си ту-
а ци ја и у Ре пу бли ци Ср би ји. По след њих го ди на у Ре пу бли ци Ср-
би ји је за кон ски по ста вље на со лид на прав на осно ва за ефи ка сну, 
бла го вре ме ну, ква ли тет ну и за ко ни ту бор бу са на ра слим об ли ци ма 
и ви до ви ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла. На тај на чин на ша зе мља 
се при кљу чи ла европ ским кри вич но прав ним си сте ми ма, од но сно 
њи хо вим стан дар ди ма у по ку ша ји ма да се про на ђе и при ме ни ефи-
ка сан си стем ме ра и по сту па ка за су зби ја ње и спре ча ва ње ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла.

Та ко су у обла сти суд ско ор га ни за ци о ног пра ва (Јо ва ше вић 
2002:148), по себ ним За ко ном о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др-
жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла Ре пу бли ке 
Ср би је2) из 2002. го ди не ор га ни зо ва ни по себ ни ор га ни за су зби ја-
ње ове вр сте са вре ме ног кри ми на ла. То су : 1) по себ ни ор ган уну-
тра шњих по сло ва – УБ ПОК, 2) спе ци јал ни ту жи лац, 3) по себ но 
ве ће Окру жног (са да Ви шег) су да у Бе о гра ду и 4) по себ на при-
твор ска је ди ни ца у Окру жном за тво ру у Бе о гра ду. И ко нач но, но-
ве лом За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку из 2002. го ди не про пи са на 
је по себ на вр ста кри вич ног по ступ ка са спе ци јал ним ис тра жним 
тех ни ка ма ко је тре ба да до при не су ефи ка сни јем ра све тље њу и раз-
ре ше њу кри вич них де ла са еле ме том ор га ни зо ва ног кри ми на ла, 
од но сно утвр ђи ва њу кри вич не од го вор но сти њи хо вих учи ни ла ца. 

И но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку (ЗКП)3) из 2006. го ди-
не у гла ви се дам под на зи вом: ‘’По себ не до ка зне рад ње’’ пред ви ђа 
по себ не ме ре, сред ства и по ступ ке у ци љу ра све тље ња кри вич них 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла. По том је 2009. го ди не Из ме на ма 
и до пу на ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку4) из 2001. го ди не (ко-

1) СлужбенилистСРЈ–Међународниуговори, бр. 6/2001. 

2) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр.: 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003 i 115/2005.

3) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 46/2006.

4) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 72/2009.
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јим је За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 2006. го ди не ста вљен ван 
сна ге) уве де на но ва гла ва 29а. под на зи вом :’’По себ не од ред бе о 
по ступ ку за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је 
и дру га из у зет но те шка кри вич на де ла’’. И ко нач но, ре фор ма кри-
вич ног за ко но дав ства у обла сти про на ла же ња ефи ка сног си сте ма 
дру штве не ре ак ци је пре ма ор га ни зо ва ном кри ми на лу из 2011. го-
ди не у ову област уно ви но ва ре ше ња. На и ме, сеп тем бра 2011. го-
ди не је до нет но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку5) у гла ви 7. под 
на зи вом:’’До ка зи’’, у де лу тре ћем под на зи вом :’’По себ не до ка зне 
рад ње’’ од ре ђу је кри вич на де ла на ко је се при ме њу ју ове од ред бе 
ме ђу ко јиа у пр вом ре ду спа да ју де ла из обла сти ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла (члан162.ЗКП). 

ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛ
УМЕЂУНАРОДНОМПРАВУ

Бу ду ћи да ор га ни зо ва ни кри ми нал као об лик пер ма нент ног 
вр ше ња те шких об ли ка кри ми на ли те та ко ји не по зна је гра ни це из-
ме ђу др жа ва, па ни гра ни це из ме ђу по је ди них кон ти не на та пред-
ста вља по ја ву ко ја опа сно под ри ва и угро жа ва си стем ме ђу на род не, 
па и ре ги о нал не без бед но сти, то је ло гич но што се и ме ђу на род на 
за јед ни ца укљу чи ла у на по ре да се спре чи, пред у пре ди, од но сно 
су зби је ова по шаст са вре ме ног дру штва на по чет ку тре ћег ми ле-
ни ју ма. Пр ви по ку шај да се у ме ђу на род ној за јед ни ци од ре де по-
јам, при ро да, са др жи на, ка рак те ри сти ке и еле мен ти ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла учи њен је сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 
Спе ци ја ли зо ва но те ло Европ ске уни је (Euro pean Wor king Gro up 
on Nar co tics and Or ga ni zed Cri me) је, на и ме,1994. го ди не усво ји ло 
опе ра тив ну де фи ни ци ју ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Ову де фи-
ни ци ју је при хва тио и Европ ски суд за људ ска пра ва. Пре ма овој 
де фи ни ци ји, да би слу чај (кри вич но де ло) би ло ква ли фи ко ва но као 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет мо ра да ис пу ни нај ма ње три оба ве зна 
усло ва ко ја су ку му ла тив но од ре ђе на и још нај ма ње три од осам 
фа кул та тив них усло ва (Ла зин 2004:57-78). 

Оба ве зни усло ви за по сто ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ли те-
та је су: 1) да је де ло ра зул тат за јед нич ког де ло ва ња ви ше од два 
ли ца, 2) да је гру па осно ва на у ци љу вр ше ња те шких кри вич них 
де ла и 3) да је циљ осни ва ња и де ло ав ња гру пе сти ца ње до би ти или 
мо ћи. Фа кул та тив ни усло ви за по сто ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на-
ли те та је су: 1) да је сва ки члан кри ми нал не ор га ни за ци је имао уна-

5) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 72/2011.
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пред од ре ђен кри ми нал ни за да так или уло гу, 2) да је кри ми нал на 
ор га ни за ци ја пла ни ра на на ду же вре ме или нео гра ни че но, 3) да се 
де лат ност ор га ни за ци је за сни ва на при ме ни од ре ђе них пра ви ла 
ин тер не кон тро ле и ди сци пли не чла но ва, 4) да се де лат ност ор-
га ни за ци је пла ни ра и вр ши у ме ђу на род ним раз ме ра ма, 5) да се у 
вр ше њу де лат но сти при ме њу је на си ље и за стра ши ва ње, 6) да се у 
вр ше њу де лат но сти ко ри сте при вред не или по слов не струк ту ре, 7) 
да се ко ри сти пра ње нов ца или не за ко ни то сте че не до би ти и 8) да 
по сто ји ути цај ор га ни за ци је или ње ног де ла на по ли ти ку, ме ди је, 
из вр шну и суд ску власт или на дру штве не и еко ном ске чи ни о це.

На сли чан на чин и Ин тер пол (Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
кри ми на ли стеч ке по ли ци је) је по ну дио де фи ни ци ју ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та. Пр ва де фи ни ци ја је об ја вље на у ма ју 1988. го ди не 
на Пр вом ме ђу на род ном сим по зи ју му о ор га ни зо ва ном кри ми на-
ли те ту. Пре ма овом схва та њу ор га ни зо ва ни кри ми нал пред ста вља 
тип кри ми на ли те та ко ји се ве зу је за би ло ко ју де лат ност или гру пу 
ли ца ко ја су ан га жо ва на у кон ти ну и ра ној не за ко ни тој ак тив но сти 
ко ја за свој пре вас ход ни циљ има ства ра ње про фи та, не за ви сно од 
на ци о нал них гра ни ца. С об зи ром да је би ло от по ра ви ше др жа ва 
ова квом до ста обим ном од ре ђи ва њу пој ма и еле ме на та ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла, то је 1993. го ди не при пре мље на но ва де фи ни ци ја. 
Пре ма овом схва та њу ор га ни зо ва ним кри ми на ли те том је сма тра-
на сва ка гру па ко ја има струк ту ру кор по ра ци је чи ји је пр вас ход ни 
циљ да вр ше њем про тив за ко ни те ак тив но сти при ба ви но вац и ко ја 
се одр жа ва на за стра ши ва њу и ко руп ци ји.

Но, до прав не оба ве зно сти у по гле ду од ре ђи ва ња пој ма и 
еле ме на та ор га ни зо ва ног кри ми на ла до ла зи не што ка сни је. Та-
ко је у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја 
на ди пло мат ској кон фе рен ци ји у Па лер му де цем бра 2000. го ди не 
усво је на Кон вен ци ја УН про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла са до пун ским про то ко ли ма6). Овај уни вер зал ни ме ђу-
на род ни прав ни акт у чла ну 2. став 1. тач ка а. од ре ђу је по јам кри-
ми нал не гру пе као основ ног пој ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла. То је 
гру па са ста вље на од три или ви ше ли ца ко ја по сто ји у од ре ђе ном 
вре мен ском пе ри о ду и ко ја де лу је за јед нич ки у ци љу чи ње ња јед-
ног или ви ше те шких кри вич них де ла или пре кр ша ја пред ви ђе них 
Кон вен ци јом са на ме ром да ди рект но или ин ди рект но оства ре фи-
нан сиј ску или дру гу вр сту ма те ри јал не кро и сти. Ова ор га ни зо ва-
на кри ми нал на гру па је упра во и фор ми ра на ра ди вр ше ња те шких 

6) Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла, 
СлужбенилистСРЈ–Међународниуговори, бр. 6/ 2001.
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(озбиљ них) кри вич них де ла, а то су де ла за ко ја је про пи са на ка зна 
за тво ра од нај ма ње че ти ри го ди не или те жа ка зна. 

Из на ве де не де фи ни ци је про из и ла зе основ не ка рак те ри сти ке 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе. То су : 1) гру па са ста вље на од три 
или ви ше ли ца, 2) гру па тре ба да по сто ји у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри о ду, 3) гру па тре ба да де лу је за јед нич ки у ци љу чи ње ња јед-
ног или ви ше те шких кри вич них де ла или пре кр ша ја пред ви ђе них 
Кон вен ци јом, 4) циљ вр ше ња кри вич них де ла од стра не при пад ни-
ка (чла но ва) гру пе је на ме ра при ба вља ња ди рект но или ин ди рект-
но фи нан сиј ске или дру ге вр сте ма те ри јал не ко ри сти и 5) гру па је 
фор ми ра на ра ди вр ше ња те шких (озбиљ них) кри вич них де ла, а то 
су де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од нај ма ње че ти ри го ди-
не или те жа ка зна. У оста лим од ред ба ма ова Кон вен ци ја да је по јам 
струк ту ри са не гру пе. То је, за пра во, дру га ор га ни зо ва на гру па ко ја 
пред ста вља фор ма ци ју ко ја ни је обра зо ва на са мо ра ди чи ње ња не-
ког кри вич ног де ла и код ко је ни је нео п ход но да по сто ји кон ти ну-
и ра но члан ство, ни ти по де ље не уло ге ње них чла но ва, у њој не мо-
ра да по сто ји кон ти ну и тет члан ства, а ни раз ви је на струк ту ра. Без 
об зи ра о ком се ви ду ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе ра ди, бит но 
је да се ра ди о зло чи нач ком удру же њу оформ ље ног за вр ше ње те-
шких кри вич них де ла као што су : те ро ри зам, ко руп ци ја, тр го ви-
на љу ди ма, кри јум ча ре ње ми гра на та, пра ње нов ца, уце на, из ну да, 
имо вин ска де ла и тр го ви на опој ним дро га ма.

Де цем бра 2001. го ди не Еуро пол је у свом из ве шта ју (Ed-
wards, Gill 2003:34) на бро јао низ кри те ри ју ма ко је мо ра да ис пу-
ња ва ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па у сми слу гру пе за вр ше ње 
кри вич них де ла са еле мен том ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Пре ма 
овим кри те ри ју ми ма основ не ка рак те ри сти ке гру пе са еле мен том 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла је су сле де ће : 1) гру па са ста вље на од 
нај ма ње два ли ца, 2) сва ки члан гру пе има сво ју уло гу, 3) гру па 
де лу је у ду жем или нео д ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду, 4) у гру пи 
по сто је од ре ђе ни об ли ци ди сци пли не и кон тро ле, 5) чла но ви гру пе 
вр ше те шка кри вич на де ла, 6) гру па де лу је на ме ђу на род ном пла-
ну, 7) гру па у оства ре њу сво јих ци ље ва ко ри сти на си ље и сред ства 
за стра ши ва ња, 8) гру па ко ри сти при вред не струк ту ре или дру ге 
про фит но ори јен ти са не ин сти ту ци о нал не об ли ке, 9) гру па ко ри сти 
пра ње нов ца, 10) гру па оства ру је ути цај на по ли тич ке струк ту ре, 
сред ства јав ног ин фор ми са ња, из вр шну власт, пра во су ђе или еко-
но ми ју и 11) гру па де лу је ра ди оства ре ња про фи та од но сно мо ћи7).

7) Ова је де фи ни ци ја пр ви пут са др жа на у ма те ри ја лу Euro pean Uni ons Wor king Gro up on 
Nar co tics and Or ga ni sed Cri me, 1994. го ди не. Ка сни је ову де фи ни ци ју при хва та и Европ-
ски суд за људ ска пра ва у Стра збу ру.



СПМброј3/2012,годинаXIX,свеска37 стр.323-343.

328

Знат но пре то га, и Са вет Евро пе8) као нај ста ри ја по ли тич ка 
ре ги о нал на ор га ни за ци ја у Евро пи се укљу чио у на по ре ме ђу на-
род не за јед ни це да се фор ми ра је дин стве ни фронт бор бе про тив 
нај о па сни јих об ли ка и ви до ва ор га ни зо ва ног, зло чи нач ког де ло-
ва ња. Та ко је у окви ру Са ве та Евро пе до не то ви ше ре ги о нал них 
ме ђу а род них ака та ко ји пру жа ју со лид ну осно ву за ово де ло ва ње. 
То су сле де ћи ак ти : 1) Европ ска кон вен ци ја о ком пен за ци ји жр тва-
ма те шких зло чи на из 1983. го ди не, 2) Кон вен ци ја о пра њу нов ца, 
пре тре су, за пле ни и кон фи ска ци ји до би ти при ба вље не кри вич ним 
де лом из 1990. го ди не и 3) Спо ра зум о не за ко ни том тран спор ту 
мо ри ма из 1995. го ди не ко јим се при ме њу је члан 17. Кон вен ци је 
ОУН про тив не за ко ни тог про ме та опој них дро га и пси хо троп них 
суп стан ци ја9) из 1988. го ди не.

ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛУПРАВНОЈТЕОРИЈИ

По ред на ве де них ме ђу на род но прав них ака та ко ји су по ку-
ша ли да од ре де по јам, обе леж ја и ка рак те ри сти ке ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, и број ни ауто ри у прав ној те о ри ји, по себ но кри вич но-
прав ној и кри ми на ли стич кој да ли су свој до при нос на по ри ма да 
се про на ђе ефи ка сан си стем ме ра за су зби ја ње и спре ча ва ње овог 
нај о па сни јег об ли ка кри ми на ли те та да на шњи це.

Та ко М. D. Maltz (Maltz 1996:76) kао ор га ни зо ва ни кри ми нал 
сма тра сва ку фор му кри ми нал не ак тив но сти ко ју вр ши ви ше од 
јед ног ли ца, при че му учи ни о ци те же да за др же сво ју ор га ни за ци-
ју са ци љем кон ти ну и ра ног вр ше ња раз ли чи тих кри вич них де ла у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду уз оба ве зно при су ство на си ља, прет ње 
на си љем и ко руп ци је.

N. Pi a cen te (Pi a cen te 2004:187) као бит ну од ред ни цу ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла сма тра ор га ни за ци ју чи ји при пад ни ци пред-
у зи ма ју ак тив но сти при вред ног ти па (кри ми нал на ко руп ци ја) уз 
при ме ну на си ља ра ди очу ва ња по зи ци ја мо но по ла у ци љу ши ре ња 
про фи та, уз фи нан си ра ње уби ста ва ка ко би се спре чи ла при ме на 
пра ва или до но ше ње по ли тич ких од лу ка ко је би их мо гле угро зи-
ти, као и вр ше ње ко руп ци је по ли ци је, суд ства и по ли ти ча ра.

К.H. Leh nard (Leh nard 1991:228) сма тра под ор га ни зо ва ним 
кри ми на ли те том план ско чи ње ње кри вич них де ла ра ди по сти за-

8) Са вет Евро пе, 1949-1996. Го ди не, Збир ка до ку ме на та, Бе о град, 1996. 

9) Слу жбе ни лист СФРЈ–Међународниуговорибр. 14/90 при че му у сва ком кон крет ном 
слу ча ју мо ра би ти ис пу ње но бар шест од на ве де них је да на ест кри те ри ју ма од ко јих су 
три стал на (оба ве зна).
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ња до би ти или мо ћи у чи јем вр ше њу уче ству је ви ше од два ли ца 
у ду жем или нео д ре ђе ном тра ја њу при че му по сто ји по де ла уло га 
уну тар хи је рар хиј ских и по слов них струк ту ра уз при ме ну на си ља 
и дру гих по себ них на чи на за стра ши ва ња и уз ути цај на по ли ти ку, 
ма сов не ме ди је, јав ну упра ву, пра во су ђе или при вре ду.

N. Аbadinsky (Aba dinsky 1990:6) под ор га ни зо ва ним кри ми-
на лом сма тра не и де о ло шко удру же ње јед ног бро ја ли ца ко ја ме ђу 
со бом оства ру ју вр ло бли ске дру штве не ин тер ак ци је у ви ше ни воа 
(нај ма ње три на хи је ра хиј ској осно ви) са ци љем оства ре ња про фи-
та и мо ћи, уче ство ва њем у не за ко ни тим и за ко ни тим ак тив но сти ма 
уз упо тре бу на си ља и ко руп ци је.

Р.Т. Naylor (Naylor 2003:18-23) ор га ни зо ва ни кри ми нал де-
фи ни ше као вр ше ње за ко ни тих и не за ко ни тих ак тив но сти по слов-
них љу ди или при пад ни ка про фе си је са ци љем оства ре ња про фи та 
и мо ћи при че му са ра ђу ју са ле гал ним при вред ним и др жав ним 
струк ту ра ма и ор га ни за ци ја ма.

ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛ
УПРАВУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Ор га ни зо ва ни кри ми нал као по себ но опа сан об лик са вре ме-
ног кри ми на ли те та је у Ре пу бли ци Ср би ји уре ђен ску пом кри вич-
них за ко на (ма те ри јал ног, про це сног, ор га ни за ци о ног и из вр шног 
ка рак те ра). Скуп свих ме ра, сред ста ва и по сту па ка раз ли чи тих др-
жав них ор га на – ор га на кри вич ног пра во су ђа тре ба да до при не се 
ефи ка сној, за ко ни тој, ква ли тет ној и бла го вре ме ној бор би за овим 
об ли ком кри ми на ли те та у ци љу за шти те и обез бе ђе ња нај зна чај-
ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти од ре ђе них Кри вич ним за-
ко ни ком10). Та ко се овом ма те ри јом ба ве сле де ћи за ко ни : 1) За кон 
о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, 2) За ко ник о кри вич ном по ступ ку, 3) Кри-
вич ни за ко ник, 4) За ко на о из вр ше њу ка зне за тво ра за кри вич на 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла и 5) За кон о од у зи ма ње имо ви не 
про ис те кле из кри вич ног де ла.

Законоорганизацијиинадлежностидржавнихор-
ганаусузбијањуорганизованогкриминала

Ин те ре сант но је ре ше ње са др жа но у За ко ну о ор га ни за ци ји 
и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри-

10)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 и 111/2009. 
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ми на ла Ре пу бли ке Ср би је11) из 2002. го ди не. На и ме, овај ор га ни-
за ци о но-про це сни за кон узи ма у пре ро га ти ву да од ре ђу је по јам и 
ка рак те ри сти ке ор га ни зо ва ног кри ми на ла – ина че ин сти ту та ко ји 
по тра ди ци о нал ној де о би кри вич ног пра ва на ма те ри јал но, про це-
сно и из вр шно пра во при па да стрикт но обла сти ма те ри јал ног пра-
ва. Та ко овај за кон у чла ну 2. од ре ђу је да ор га ни зо ва ни кри ми нал 
пред ста вља вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе, од но сно дру ге ор га ни зо ва не гру пе или ње них при-
пад ни ка за ко ја су пред ви ђе не ка зне за тво ра од че ти ри го ди не или 
те же ка зне (Јо ва но вић, Јо ва ше вић 2002:28-31). 

За по сто ја ње ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе (члан 3.) ко ја вр ши 
кри вич на де ла са еле мен том ор га ни зо ва ног кри ми на ла по треб но је ку му-
ла тив но ис пу ње ње сле де ћих усло ва : 1) по сто ја ње гру пе од нај ма ње три 
или ви ше ли ца, 2) гру па тре ба да по сто ји од ре ђе но вре ме, 3) гру па тре ба 
да де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич них де ла, 
4) гру па тре ба да је осно ва на са ци љем вр ше ња кри вич них де ла за ко ја је 
пред ви ђе на ка зна за тво ра од нај ма ње че ти ри го ди не или те жа ка зна и 5) 
ли ца су се удру жи ла у гру пу ра ди сти ца ња не по сред но или по сред но фи-
нан сиј ске или дру ге ма те ри јал не ко ри сти. 

За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла Ре пу бли ке Ср би је је уре ђе но обра зо ва ње, ор-
га ни за ци ја, над ле жност и овла шће ња по себ них ор га ни за ци о них 
је ди ни ца др жав них ор га на, ра ди от кри ва ња и кри вич ног го ње ња 
учи ни ла ца кри вич них де ла ка да је при су тан еле мент ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла (члан 2.): 1) про тив устав ног уре ђе ња или без бед-
но сти Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 2) про тив чо веч но сти и ме-
ђу на род ног пра ва, 3) фал си фи ко ва ње и пра ње нов ца, нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га, не до зво ље на 
тр го ви на, не до зво ље на тр го ви на оруж јем, му ни ци јом или екс пло-
зив ним ма те ри ја ма, тр го ви на љу ди ма, раз бој ни штво, раз бој нич ка 
кра ђа, да ва ње и при ма ње ми та, из ну да и от ми ца и 4) дру га кри вич-
на де ла за ко ја је као нај ма ња за пре ће на ка зна за тво ра у тра ја њу 
од нај ма ње пет го ди на. Еле мент ор га ни зо ва ног кри ми на ла, у сми-
слу чла на 3. овог за ко на, по сто ји ка да по сто ји не ки од еле ме на-
та : 1) де ла удру жи ва ња ра ди вр ше ња кри вич них де ла од ре ђе них 
са ве зним Кри вич ним за ко ном СР Ју го сла ви је – ка сни је Основ ним 
кри вич ним за ко ном (члан 254. КЗ СРЈ), 2) до го во ра за из вр ше ње 
кри вич ног де ла од ре ђе ног са ве зним за ко ном (члан 253. КЗ СРЈ) и 
3) зло чи нач ког удру жи ва ња (члан 227. КЗ РС). 

11) За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла, Службени гласникРепубликеСрбије, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 
29/2004, 45/2005, 61/2005 и 72/2009.
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За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су-
зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих по себ но те-
шких кри вич них де ла12) по сле но ве ле из сеп тем бра 2009. го ди не и 
чла ну 2. од ре ђу је да се он при ме њу је ра ди от кри ва ња, кри вич ног 
го ње ња и су ђе ња за: 1) кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла, 
2) кри вич на де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је (чл. 310. до 312. Кри вич ног за ко ни ка), 3) кри вич на 
де ла про тив слу жбе не ду жно сти (чл. 359, 366, 367. и 368. Кри вич-
ног за ко ни ка), ка да је окри вље ни, од но сно ли це ко јем се да је ми то, 
слу жбе но или од го вор но ли це ко је вр ши јав ну функ ци ју на осно ву 
из бо ра, име но ва ња или по ста вље ња од стра не На род не скуп шти-
не, Вла де, Ви со ког са ве та суд ства или Др жав ног ве ћа ту жи ла ца, 4) 
кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (члан 359. став 3. 
Кри вич ног за ко ни ка), ка да вред ност при ба вље не имо вин ске ко ри-
сти пре ла зи из нос од 200.000.000 ди на ра, 5) кри вич но де ло ме ђу-
на род ни те ро ри зам и кри вич но де ло фи нан си ра ње те ро ри зма ( чл. 
391. и 393. Кри вич ног за ко ни ка), 6) кри вич но де ло пра ња нов ца 
(члан 231. Кри вич ног за ко ни ка), ако имо ви на ко ја је пред мет пра-
ња нов ца по ти че из кри вич них де ла из тач. 1), 3), 4) и 5) овог чла на 
и 7) кри вич на де ла про тив др жав них ор га на (члан 322. ст. 3. и 4. и 
члан 323. ст. 3. и 4. Кри вич ног за ко ни ка) и кри вич на де ла про тив 
пра во су ђа (чл. 333. и 335, члан 336. ст. 1, 2. и 4. и чл. 336б, 337. и 
339. Кри вич ног за ко ни ка), ако су из вр ше на у ве зи са кри вич ним 
де ли ма из тач. 1) до 6) овог чла на.”.

Овај за кон у чла ну 3. де фи ни ше по јам ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла. Пре ма овом за кон ском ре ше њу ор га ни зо ва ни кри ми нал 
пред ста вља вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе или ње них при пад ни ка. А за псто ја ње ор га ни зо ва не 
кри ми нал не гру пе је по треб но ис пу ње ње сле де ћих еле ме на та: 1) 
гру пу тре ба да чи ни нај ма ње три или ви ше ли ца, 2) гру па по сто ји 
од ре ђе но вре ме, 3) гру па де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног 
или ви ше кри вич них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од че-
ти ри го ди не или те жа ка зна и 4) гру па је осно ва на ра ди сти ца ња, 
по сред но или не по сред но, фи нан сиј ске или дру ге ко ри сти.

Законикокривичномпоступку

По јам и ка рак те ри сти ке кри вич них де ла са еле мет ном ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла пре ци зни је од ре ђу је и За ко ник о кри вич ном 

12)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 72/2009. 
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по ступ ку по сле но ве ле из де цем бра 2002. го ди не13) у чла ну 504а. 
Овај За ко ник је био у при ме ни до 1. ју на 2007. го ди не. За ко ник о 
кри вич ном по ступ ку из 2002. го ди не под ор га ни зо ва ним кри ми-
на лом под ра зу ме ва кри вич но де ло ко је пред ста вља ре зул тат ор га-
ни зо ва ног де ло ва ња ви ше од два ли ца чи ји је циљ вр ше ње те шких 
кри вич них де ла ра ди сти ца ња до би ти или мо ћи. За по сто ја ње овог 
нај о па сни јег об ли ка са вре ме ног кри ми на ли те та по ред на ве де них 
оба ве зних еле ме на та, по треб но је ис пу ње ње бар још три од ви ше 
за ко ном ал тер на тив но на ве де них сле де ћих усло ва : 1) да је сва-
ки члан кри ми нал не ор га ни за ци је имао уна пред од ре ђе ни за да так 
или уло гу, 2) да је де лат ност кри ми нал не ор га ни за ци је пла ни ра на 
на ду же вре ме или нео гра ни че но, 3) да се де лат ност кри ми нал не 
ор га ни за ци је за сни ва на при ме ни од ре ђе них пра ви ла ин тер не кон-
тро ле и ди сци пли не ње них чла но ва, 4) да се де лат ност кри ми нал не 
ор га ни за ци је пла ни ра и вр ши у ме ђу на род ним раз ме ра ма, 5) да се 
у вр ше њу кри ми нал не де лат но сти при ме њу је на си ље или за стра-
ши ва ње или да по сто ји спрем ност на њи хо ву при ме ну, 6) да се у 
вр ше њу кри ми нал не де лат но сти ко ри сте при вред не или по слов не 
струк ту ре, 7) да се у вр ше њу кри ми нал не де лат но сти ко ри сти пра-
ње нов ца или дру ге не за ко ни то сте че не до би ти и 8) да по сто ји ути-
цај ор га ни за ци је или не ког ње ног де ла на по ли тич ку власт, ме ди је, 
из вр шну или суд ску власт или на дру ге дру штве не или еко ном ске 
чи ни о це (Ва си ље вић, Гру бач 2004:893). 

До но ше њем За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку14) 2006. го ди-
не, у чла ну 21. из раз „ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет“ се од но си на 
слу ча је ве осно ва не сум ње да је кри вич но де ло за ко је је про пи са на 
ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна, ре зул тат де ло ва-
ња три или ви ше ли ца удру же них у кри ми нал ну ор га ни за ци ју или 
гру пу, чи ји је циљ вр ше ње те шких кри вич них де ла ра ди сти ца ња 
до би ти или мо ћи, ка да је по ред то га ис пу ње но још нај ма ње три 
од сле де ћих усло ва: 1) да је сва ки члан кри ми нал не ор га ни за ци је, 
од но сно кри ми нал не гру пе имао уна пред од ре ђе ни, од но сно очи-
глед но од ре ди ви за да так или уло гу, 2) да је де лат ност кри ми нал не 
ор га ни за ци је пла ни ра на на ду же вре ме или за нео гра ни че ни вре-
мен ски пе ри од, 3) да се де лат ност ор га ни за ци је за сни ва на при ме-
ни од ре ђе них пра ви ла уну тра шње кон тро ле и ди сци пли не чла но ва, 
4) да се де лат ност ор га ни за ци је пла ни ра и вр ши у ме ђу на род ним 
раз ме ра ма, 5) да се у вр ше њу де лат но сти при ме њу је на си ље или 
за стра ши ва ње или да по сто ји спрем ност за њи хо ву при ме ну, 6) да 

13) За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (СлужбенилистСРЈ, бр. 
68/2002) од 19. де цем бра 2002. 

14) За ко ник о кри вич ном по ступ ку, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 46/2006.
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се у вр ше њу де лат но сти ко ри сте при вред не или по слов не струк ту-
ре, 7) да се ко ри сти пра ње нов ца или не за ко ни то сте че не до би ти 
и 8) да по сто ји ути цај ор га ни за ци је или ње ног де ла на по ли тич-
ку власт, сред ства јав ног ин фор ми са ња, за ко но дав ну, из вр шну или 
суд ску власт или на дру ге ва жне дру штве не или еко ном ске чи ни-
о це.

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко ни ка о кри вич ном по-
ступ ку 2009. го ди не15) учи ње не су из ме не у на сло ву гла ве 29a. : 
‘’По себ не од ред бе о по ступ ку за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла, ко руп ци је и дру га из у зет но те шка кри вич на де ла’’. Овим 
за кон ским ре ше њем у чла ну 504а. ЗКП од ре ђе ни су сле де ћи пој-
мо ви: 1) ор га ни зо ва ног кри ми на ла, 2) ор га ни зо ва не кри ми нал не 
гру пе, 3) кри вич них де ла ко руп ци је и 4) дру гих из у зет но те шких 
кри вич них де ла. Ове из ме не За ко ни ка у област од ре ђи ва ња пој ма, 
еле ме на та и ка рак те ри сти ка уно се ра ди кал не из ме не. Та ко је пре ма 
чла ну 504а. ЗКП од ре ђе но да ор га ни зо ва ни кри ми нал пред ста вља 
вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе 
или ње них при пад ни ка. Под ор га ни зо ва ном кри ми нал ном гру пом 
под ра зу ме ва се гру па од три или ви ше ли ца, ко ја по сто ји од ре ђе но 
вре ме и де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри-
вич них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не 
или те жа ка зна, ра ди сти ца ња, по сред но или не по сред но, фи нан-
сиј ске или дру ге ко ри сти.

У кри вич на де ла ко руп ци је и ако ни су ре зул тат де ло ва ња 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе, спа да ју кри вич на де ла (Шку лић 
2009:300) : 1) зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, 2) тр го ви на ути-
ца јем, 3) при ма ње ми та и 4) да ва ње ми та. У дру га из у зет но те шка 
кри вич на де ла и ако ни су ре зул тат де ло ва ња ор га ни зо ва не кри ми-
нал не гру пе, спа да ју сле де ћа кри вич на де ла: 1) уби ство, 2) те шко 
уби ство, 3) от ми ца, 4) раз бој ни штво, 5) из ну да, 6) фал си фи ко ва ње 
нов ца, 7) пра ње нов ца, 8) нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га, 9) кри вич на де ла про тив устав ног уре ђе-
ња и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, 10) не до зво ље на про из вод ња, 
но ше ње, др жа ње и про мет оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, 11) не-
до зво љен пре лаз др жав не гра ни це и кри јум ча ре ње љу ди, 12) тр го-
ви на љу ди ма, 13) тр го ви на ма ло лет ним ли ци ма ра ди усво је ња, 14) 
ме ђу на род ни те ро ри зам, 15) узи ма ње та ла ца и 16) фи нан си ра ње 
те ро ри зма.

15) За ко ник о кри вич ном по ступ ку, СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 72/2009.
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До но ше њем но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку16) 2011. 
го ди не, по јам ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та је да ле ко јед но став-
ни је од ре ђен. Пре ма чла ну 2. тач ка 32. ор га ни зо ва ни кри ми нал 
пред ста вља вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе или ње них при пад ни ка, док је у истом чла ну у тач-
ки 33. ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па од ре ђе на та ко да она пред-
ста вља гру пу од три или ви ше ли ца ко ја по сто ји од ре ђе но вре ме 
и де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич них 
де ла за ко ја је пот пи са на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа 
ка зна ра ди не по сред ног или по сред ног сти ца ња фи нан сиј ске или 
дру ге ко ри сти17) 

У чла ну 161. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди-
не је од ре ђе но да се по себ не до ка зне рад ње од ре ђу ју пре ма ли цу 
за ко је по сто је осно ви сум ње да је из вр ши ло не ко од сле де ћих кри-
вич них де ла (Бе љан ски, Илић, Ма јић 2011:155): а) де ла за ко ја је 
по себ ним за ко ном од ре ђе но да по сту па јав но ту жи ла штво по себ не 
над ле жно сти, б) так са тив но на ве де на кри вич на де ла као што су : 1) 
те шко уби ство, 2) от ми ца, 3) при ка зи ва ње, при ба вља ње и по се до-
ва ње пор но граф ског ма те ри ја ла и ис ко ри шћа ва ње ма ло лет них ли-
ца за пор но гра фи ју, 4) из ну да, 5) фал си фи ко ва ње нов ца, 6) пра ње 
нов ца, 7) нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га, 8) угро жа ва ње не за ви сно сти, 9) угро жа ва ње те ри то ри јал не 
це ли не, 10) на пад на устав но уре ђе ње, 11) по зи ва ње на на сил ну 
про ме ну устав ног уре ђе ња, 12) ди вер зи ја, 13) са бо та жа, 14) шпи-
ју на жа, 15) ода ва ње др жав не тај не, 16) иза зи ва ње на ци о нал не, ра-
сне и вер ске мр жње и не тр пе љи во сти, 17) по вре да те ри то ри јал ног 
су ве ре ни те та, 18) удру жи ва ње ра ди про тив у став не де лат но сти, 19) 
при пре ма ње де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је, 
20) те шка де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је, 21) 
не до зво ље на про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет оруж ја и екс-
пло зив них ма те ри ја, 22) не до зво ље ни пре лаз др жав не гра ни це и 
кри ју ма че ре ње љу ди, 23) зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, 24) тр-
го ви на ути ца јем, 25) при ма ње ми та, 26) да ва ње ми та, 27) тр го ви на 
љу ди ма, 28) узи ма ње та ла ца и 29) кри вич но де ло из чла на 98. ст. 
3 до 5. За ко на о тај но сти по да та ка и в) кри вич но де ло спре ча ва ња 
и оме та ња до ка зи ва ња ако је учи ње но у ве зи са на пред на ве де ним 
кри вич ним де ли ма. 

16)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 72/2011. 

17) Усва ја њем За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, у чла ну 608. је од ре ђе на ње го ва при ме на од 
15.ја ну а ра 2013. го ди не, из у зев у по ступ ци ма за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на-
ла или рат них зло чи на ко ји се во де пред по себ ним оде ље њем над ле жног Ви шег су да у 
Бе о гра ду у ком слу ча ју се ове од ред бе при ме њу ју од 15. ја ну а ра 2012. го ди не.
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Кривичнизаконик

Кри вич ни за ко ник из 2005. го ди не у оп штем де лу са др жи 
од ред бе ко је ко ји ма се од ре ђу ју по јам и еле мен ти кри вич ног де ла, 
осно ви кри ви це ње го вог учи ни о ца и си стем кри вич них санк ци ја, 
те пра ви ла о на чи ну, усло ви ма и по ступ ку за при ме ну кри вич них 
санк ци ја пре ма учи ни о цу та квог де ла. У број ним од ред ба ма ове 
вр сте се мо гу уочи ти спе ци фич на ре ше ња ко ја сво ју при мар ну 
при ме ну има ју упра во у слу ча је ви ма из вр ше ња кри вич ног де ла 
са еле мен том ор га ни зо ва ног кри ми на ла (Јо ва ше вић 2010 :143). 
По ред то га, Кри вич ни за ко ник у по себ ном де лу од ре ђу је по јам и 
еле мен те (обе леж ја) би ћа по је ди них кри вич них де ла (у основ ном, 
ква ли фи ко ва ном или при ви ле го ва ном об ли ку) и ка зне за њи хо ве 
учи ни о це за ко ја је про пи си ма про це сног (За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку) и ор га ни за ци о ног (За ко ном о ор га ни за ци ји и над ле-
жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
Ре пу бли ке Ср би је) за ко но дав ства од ре ђе но да се пре ма њи хо вим 
учи ни о ци ма при ме њу ју по себ не до ка зне рад ње у слу ча ју ка да се 
у из вр ше њу ових де ла на ла зе еле мен ти ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 

На пр вом ме сту Кри вич ни за ко ник по сле из ме на из сеп тем бра 2009. 
го ди не по пр ви пут у сам за кон ски (ма те ри јал ни) текст уно си по јам ‘’ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла’’. То је учи ње но у гла ви ко ја го во ри о зна че њу за кон-
ских из ра за. На и ме, у чла ну 112. тач ка 35. Кри вич ни за ко ник је од ре дио по-
јам ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе. То је гру па од три или ви ше ли ца ко ја 
по сто ји од ре ђе но вре ме и де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или 
ви ше кри вич них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не 
или те жа ка зна ра ди не по сред ног сти ца ња фи нан сиј ске или дру ге ко ри сти. 
По ред то га у чла ну 112. тач ка 22. од ре ђен је и по јам гру пе. То је ску пи на 
од нај ма ње три ли ца ко ја су по ве за на ра ди трај ног или по вре ме ног вр ше ња 
кри вич них де ла ко ја не мо ра да има де фи ни са не уло ге сво јих чла но ва, кон-
ти ну и тет члан ства или раз ви је ну струк ту ру.

По ред то га од зна ча ја за про бле ма ти ку ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла од зна ча ја су и од ред бе Кри вич ног за ко ни ка ко је уре ђу ју 
сле де ће : а) са у че сни штво, б) кри вич не санк ци је : ка зну за тво ра, 
нов ча ну ка зну и кон фи ска ци ју имо ви не (ко ја да нас не по сто ји у 
си сте му кри вич них санк ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, али је ње на при-
ме на би ла мо гу ћа по сле 1990. го ди не, ка да је бри са на из си сте ма 
кри вич них санк ци ја ра ни јег ју го сло вен ског кри вич ног за ко но дав-
ства у пе ри о ду од 2003. до 1. ја ну а ра 2006. го ди не и то упра во за 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла) и в) од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти 
ко ја је при ба вље на кри вич ним де лом с еле мен ти ма ор га ни зо ва ног 
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кри ми на ла као по себ на кри вич но прав на ме ра sui ge ne ris, г) кри-
вич на де ла ко ја се са сто ји у са мом ства ра њу ор га ни зо ва не кри ми-
нал не гу пе за вр ше ње кри вич них де ла или по ста ја њу ње ним чла-
ном (при пад ни ком) као што су : 1) до го вор за из вр ше ње кри вич ног 
де ла и 2) удру жи ва ње ра ди вр ше ња кри вич них де ла и д) кри вич на 
де ла ко ја до би ја ју по себ ну ква ли фи ка ци ју (и про пи са ну те жу ка-
зну) у слу ча ју ка да су из вр ше на од стра не гру пе ли ца или ор га ни-
зо ва не кри ми нал не гру пе као што су сле де ћа де ла : 1) от ми ца, 2) 
те шка кра ђа, 3) раз бој нич ка кра ђа, 4) раз бој ни штво, 5) из ну да, 6) уце на, 7) 
удру жи ва ње ра ди про тив у став не де лат но сти, 8) не до зво љен пре лаз др жав-
не гра ни це и кри ју ма че ре ње љу ди и 9) ор га ни зо ва ње и пдо сти ца ње на 
из вр ше ње ге но ци да и рат них зло чи на. 

Кри вич ни за ко ник по чев од 1. ја ну а ра 2006. го ди не ви ше не 
пред ви ђа ор га ни зо ва ње зло чи нач ког удру же ња као об лик са у че-
сни штва. Но, ни он ни је мо гао да из бег не да овај, до та да по зна ти 
об лик са у че сни штва, пред ви ди као са мо стал но кри вич но де ло. Две 
су ин кри ми на ци је ко ји ма се, за пра во, про пи су је кри вич на од го вор-
ност и ка жњи вост за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног крим на ли те та. 
Оба де ла су пред ви ђе на у гла ви три де сет пр вој под на зи вом :’’Кри-
вич на де ла про тив ја ног ре да и ми ра’’. То су : 1) до го вор за из вр-
ше ње кри вич ног де ла (члан 345. КЗ) и 2) удру жи ва ње ра ди вр ше ња 
кри вич них де ла (члан 346. КЗ). 

Договорзаизвршењекривичногдела

Пр во кри вич но де ло ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у на шем по-
зи тив но прав ном си сте му но си на зив :’’ До го вор за из вр ше ње кри вич ног 
де ла’’. Оно је пред ви ђе но у чла ну 345. КЗ. Ов де су, за пра во, ин кри ми ни са-
не при прем не рад ње као са мо стал но кри вич но де ло због по себ но, ви со ко 
ис по ље ног сте пе на дру штве не опа сно сти. Де ло се са сто ји у до го ва ра њу 
са дру гим ли цем из вр ше ња кри вич ног де ла за ко је се мо же из ре ћи ка зна 
за тво ра од пет го ди на или те жа ка зна. Објект за шти те код овог де ла је, ка ко 
то про из и ла зи из на зи ва и при ро де груп ног за штит ног објек та – јав ни ред 
и мир. Но, ми шље ња смо да се ов де ра ди о за шти ти прав ног по рет ка, као 
ску па прав них про пи са.

Рад ња из вр ше ња је од ре ђе на као до го ва ра ње са дру гим ли-
цем (јед ним или ви ше). То је усме но или пи сме но по сти за ње до-
го во ра, спо ра зу ма, са гла сно сти во ља да се из вр ши тач но од ре ђе но, 
али те шко кри вич но де ло (би ло ко је вр сте).То је де ло за ко је је у 
за ко ну про пи са на ка зна за тво ра од пет го ди на или те жа ка зна, при 
че му учи ни лац не мо ра да зна прав ну ква ли фи ка ци ју тог де ла, ње-
го ву за кон ску од ред бу, ни ти је бит но где ће се то де ло из вр ши ти, у 
зе мљи или иност зран ству и на ште ту чи јих прав них и дру штве них 
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до ба ра. Де ло је свр ше но са мим по сти за њем до го во ра о из вр ше-
њу кри вич ног де ла, без об зи ра да ли је то де ло уоп ште по ку ша но 
или из вр ше но. У слу ча ју да је до го во ре но кри вич но де ло за и ста и 
из вр ше но, та да по сто ји при вид ни сти цај из ме ђу овог и тог дру гог 
кри вич ног де ла. То зна чи да је ово де ло ак це сор ног ка рак те ра.

Учи ни лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це по тре-
бан је уми шљај ко ји об у хва та свест, не са мо о до го во ру са тач но од ре ђе ним 
ли цем, већ и свест о обе леж ји ма би ћа кри вич ног де ла ко је се на ме ра ва из-
вр ши ти, као и хте ње (во љу) да се та кво кри вич но де ло за и ста и из вр ши у 
спољ ном све ту про у зро ко ва њем по сле ди це. За ово је де ло про пи са на нов-
ча на ка зна или ка зна азтво ра до јед не го ди не.

Удруживањерадивршењакривичнихдела

‘’Удру жи ва ње ра ди вр ше ња кри вич них де ла’’ из чла на 346. 
КЗ је дру го кри вич но де ло ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та ко је је 
сеп тем бра 2009. го ди не до би ло не са мо нов на зив, већ и са др жи ну 
и об ли ке ис по ља ва ња. И ов де су при прем не рад ње ин кри ми ни са-
не као са мо стал но кри вич но де ло због ви со ког сте пе на дру штве не 
опа сно сти. Де ло се са сто ји у ога ни зо ва њу гру пе или ор га ни зо ва не 
кри ми нал не гру пе ко ја има за циљ вр ше ње кри вич них де ла за ко-
ја је мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три го ди не или те жа ка зна ако 
за ко ном за та кво ор га ни зо ва ње ни је пред ви ђе на те жа ка зна или у 
по ста ја њу при пад ни ком та кве гру пе. Објект за шти те код овог де ла је, 
ка ко то про из и ла зи из на зи ва и при ро де груп ног за штит ног објек та – јав ни 
ред и мир. Но, ми шље ња смо да се ов де ра ди о за шти ти прав ног по рет ка, 
као ску па прав них про пи са (Јо ва ше вић 2003:328).

Де ло има два основ на, два те жа (ква ли фи ко ва на) и два лак-
ша (при ви ле го ва на) об ли ка ис по ља ва ња. Основ ни об лик де ла се 
са сто ји у ога ни зо ва њу гру пе ко ја има за циљ вр ше ње кри вич них 
де ла за ко ја је мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три го ди не или те жа 
ка зна ако за ко ном за та кво ор га ни то ва ње ни је пред ви ђе на те жа ка-
зна или у по ста ја њу при пад ни ком та кве гру пе. Два су об ли ка рад-
ње из вр ше ња. То су : 1) ор га ни зо ва ње гру пе и 2) по ста ње при пад ни ком 
гру пе. 

Ор га ни зо ва ње гру пе је де лат ност ства ра ња но ве или ис ко-
ри шћа ва ње по сто је ће ор га ни за ци је или гру пе љу ди. Код ства ра ња 
учи ни лац про на ла зи, по ве зу је или ани ми ра ви ше ли ца за зло чи нач-
ки план (план кри ми нал не де лат но сти) ко јим при до би ја са гла сност 
дру гих ли ца да у са ста ву гру пе при сту пе вр ше њу јед ног или ви ше 
кри вич них де ла. Ис ко ри шћа ва ње је пре у сме ра ва ње де ло ва ња не ке 
по сто је ће ор га ни за ци је или гру пе љу ди ко ја је прет ход но осно ва-
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на за вр ше ње до зво ље них или не до зво ље них де лат но сти и ци ље ва 
и ње но усме ра ва ње у вр ше ње кри вич них де ла ко ја су об у хва ће на 
зло чи нач ким пла ном. Де ло је у овом об ли ку свр ше но са мим мо-
мен том по ве зи ва ња ви ше ли ца око за јед нич ке иде је, за ми сли или 
ци ља вр ше ња кри вич них де ла. По ста ја ње при пад ни ком гру пе је 
сту па ње у члан ство гру пе, усме но или пи сме но из ја ша ња ва ње о 
члан ству у гру пи или не по сред но фак тич ким пу тем пред у зи ма ње 
по је ди них де лат но сти ко ји ма се оства ру је кри ми нал ни циљ ра ди 
чи јег оства ре ња је и осно ва на та ква гру па.

За по сто ја ње основ ног об ли ка де ла је по треб но ис пу ње ње 
сле де ћих еле ме на та : а) да се ра ди о гру пи. Гру пу у сми слу чла-
на 112.тач ка 22. КЗ чи ни нај ма ње три ли ца ко ја су по ве за на ра ди 
трај ног или по вре ме ног вр ше ња кри вич них де ла ко ја не мо ра да 
има ја сно де фи ни са не уло ге сво јих чла но ва, кон ти ну и тет члан ства 
или раз ви је ну струк ту ру, б) да се ра ди о вр ше њу кри вич них де ла 
за ко ја се мо же из ре ћи ка зна за тво ра од три го ди не или те жа ка зна 
(што зна чи да се ра ди о те жим кри вич ним де ли ма) и в) ово је де-
ло ак це сор ног ка рак те ра што зна чи да ће оно по сто ја ти са мо ако 
у кон крет ном слу ча ју ни су ис пу ње на обе леж ја би ћа не ког те жег 
кри вич ног де ла. Учи ни лац овог де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у 
по гле ду кри ви це по тре бан је уми шљај. За пр ви основ ни об лик де ла 
је про пи са на ка зна за тво ра од шест ме се ци до пет го ди на, а за дру-
ги об лик де ла – ка зна за тво ра од три ме се ца до три го ди не.

Те жи, ква ли фи ко ва ни об ли ци овог де ла за ко је за кон про пи-
су је стро жи је ка жња ва ње ја вља ју се у три слу ча ја. То су : 

1. ор га ни зо ва ње ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе за вр ше-
ње кри вич них де ла под усло вом да за та кво ор га ни зо ва ње ни је 
про пи са на те жа ка зна (Ђур ђић, Јо ва ше вић 2010:243). Ор га ни зо-
ва ње ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе је де лат ност ства ра ња но ве 
или ис ко ри шћа ва ње по сто је ће ор га ни за ци је или гру пе љу ди. Код 
ства ра ња учи ни лац про на ла зи, по ве зу је или ани ми ра ви ше ли ца 
за зло чи нач ки план (план кри ми нал не де лат но сти) ко јим при до-
би ја са гла сност дру гих ли ца да у са ста ву гру пе при сту пе вр ше њу 
јед ног или ви ше кри вич них де ла. Ис ко ри шћа ва ње је пре у сме ра-
ва ње де ло ва ња не ке по сто је ће ор га ни за ци је или гру пе љу ди ко ја 
је прет ход но осно ва на за вр ше ње до зво ље них или не до зво ље них 
де лат но сти и ци ље ва и ње но усме ра ва ње у вр ше ње кри вич них де-
ла ко ја су об у хва ће на зло чи нач ким пла ном. Де ло је у овом об ли ку 
свр ше но са мим мо мен том по ве зи ва ња ви ше ли ца око за јед нич ке 
иде је, за ми сли или ци ља вр ше ња кри вич них де ла. За ово је де ло 
про пи са на ка зна за тво ра од јед не до осам го ди на,
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2. по ста ја ње при пад ном ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе. 
По ста ја ње при пад ни ком ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе је сту па-
ње у члан ство гру пе, усме но или пи сме но из ја ша ња ва ње о члан-
ству у гру пи или не по сред но фак тич ким пу тем пред у зи ма ње по је-
ди них де лат но сти ко ји ма се оства ру је кри ми нал ни циљ ра ди чи јег 
оства ре ња је и осно ва на та ква гру па. За по сто ја ње осва два те жа 
об ли ка де ла је по треб но ис пу ње ње сле де ћих еле ме на та : а) да се 
ра ди о ор га ни зо ва ној кри ми нал ној гру пи. То је у сми слу чла на 112.
тач ка 35. КЗ гру па од три или ви ше ли ца ко ја по сто ји од ре ђе но вре-
ме не и де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич-
них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или 
те жа ка зна ра ди не по сред ног или по сред ног сти ца ња фи нан сиј ске 
или дру ге ко ри сти и б) ово је де ло ак це сор ног ка рак те ра што зна чи 
да ће оно по сто ја ти са мо ако у кон крет ном слу ча ју ни су ис пу ње на 
обе леж ја би ћа не ког те жег кри вич ног де ла. За ово је де ло про пи са-
на ка зна за тво ра од шест ме се ци до пет го ди на и 

3. ор га ни зо ва ње гру пе или ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе 
или по ста ја ње ње ним при пад ни ком ако се ра ди о гру пи ко ја има за 
циљ вр ше ње кри вич них де ла за ко ја се мо же из ре ћи ка зна за тво ра 
од два де сет го ди на или те жа ка зна. Ов де се ја вља ју две ка ли фи-
ка тор не окол но сти. То су : а) при ро да и ка рак тер гру пе – мо ра да 
се ра ди о гру пи или ор га ни зо ва ној кри ми нал ној гру пи и б) вр ста 
и при ро да, од но сно те жи на кри вич них ела за ко ја је гру па и осно-
ва на – то су кри вич на де ла за ко ја се по за ко ну мо же из ре ћи ка зна 
за тво ра од два де се сет го ди на или ка зна ду го трај ног за тво ра од три-
де сет до че тр де сет го ди на. За ор га ни за то ра као учи ни о ца овог де ла 
је про пи са на ка зна за тво ра нај ма ње де сет го ди на или ка зна за тво ра 
од три де сет до че тр де сет го ди на, а за чла на гру пе ка зна за тво ра до 
шест ме се ци до пет го ди на. 

И на кра ју два су лак ша (при ви ле го ва на) об ли ка овог де ла из 
чла на 346. КЗ. 

Пр ви лак ши об лик де ла за ко ји се учи ни лац мо же ка зни ти 
за тво ром до три го ди не или чак у пот пу но сти осло бо ди ти од ка зне 
по сто ји у слу ча ју да ор га ни за тор гру пе или ор га ни зо ва не кри ми-
нал не гру пе от кри је гру пу пре не го што је у ње ном са ста ву или за 
њу учи нио не ко кри вич но де ло пред ви ђе но зло чи нач ким пла ном 
гру пе – да кле ра ди чи јег вр ше ња је са ма гру па и ор га ни зо ва на. Бу-
ду ћи да је де ло у овом об ли ку свр ше но са мим мо мен том ства ра-
ња гру пе пре не го што је уоп ште из вр ше но или по ку ша но не ко од 
кри вич них де ла за чи је вр ше ње је гру па и осно ва на, то ов де не ма 
до бро вољ ног од у стан ка. Ово је по се бан об лик де ла ко ји ука зу је на 
ствар но ка ја ње учи ни о ца. За по сто ја ње овог де ла је по треб но ис-
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пу ње ње не ко ли ко еле ме на та : а) учи ни лац де ла мо же да бу де са мо 
од ре ђе но ли це – ор га ни за тор гру пе или ор га ни зо ва не кри ми нал не 
гру пе, б) пред у зи ма ње од ре ђе не рад ње на од ре ђе ни на чин - до бро-
вољ но (без об зи ра на раз ло ге и мо ти ве) от кри ва ње гру пе, да кле, 
при ја вљи ва ње ње ног по сто јањ, чла но ва, од но сно пла но ва ор га ни-
ма кри вич ног го ње ња (по ли ци ји, ту жи ла штву или су ду) усме но 
или пи сме но и в) вре ме пред у зи ма ња рад ње – пре не го што је у ње-
ном са ста ву или за њу учи нио не ко од пла ни ра них кри вич них де ла. 

Нај лак ши об лик де ла за ко ји је про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до јед не го ди не чи ни при пад ник гру пе или ор га ни зо-
ва не кри ми нал не гру пе ко ји от кри је гру пу пре не го што је у ње ном 
са ста ву или за њу учи нио не ко кри вич но де ло ра ди чи јег вр ше ња је 
гру па и осно ва на. Ово де ло чи не сле де ће при ви ле гу ју ће окол но сти 
: а) свој ство учи ни о ца де ла – при пад ник гру пе или ор га ни зо ва не 
кри ми нал не гру пе, б) пред у зи ма ње рад ње – от кри ва ње гру пе над-
ле жним др жав ним ор га ни ма и в) вре ме пред у зи ма ња рад ње – пре 
не го што је он у са ста ву та кве гру пе учи нио би ло ко је кри вич но 
де ло. 

У струк ту ри са вре ме ног кри ми на ли те та у све ту, па та ко и у 
на шој зе мљи по свом зна ча ју, оби му и про у зро ко ва ним по сле ди ца-
ма, те ис по ље ној опа сно сти њи хо вих учи ни ла ца, по себ но се из два-
ја ор га ни зо ва ни тран сна ци о нал ни кри ми на ли тет. Ова вр ста кри-
ми на ли те та пред ста вља по себ ну ку му ла ци ју кри ми нал не енер ги је 
ве ћег бро ја ли ца у раз ли чи тим об ли ци ма зло чи нач ког удру жи ва ња 
са ве ћим или ма њим сте пе ном стал но сти. Ра ди се, на и ме, о ли ци-
ма ко ја не по зна ју ћи гра ни це из ме ђу др жа ва, па ни из ме ђу кон ти-
не на та ор га ни зо ва но, кон ти ну и ра но вр ше те шка кри вич на де ла са 
ци љем при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти, али и ра ди 
оства ре ња еко ном ске, по ли тич ке или дру ге мо ћи. 

Бу ду ћи да се ра ди о при кри ве ним об ли ци ма ор га ни за ци ја ко-
је пер ма нент но вр ше ве ли ки број из у зет но те шких кри вич них де-
ла, сва са вре ме на кри вич на за ко но дав ства на осно ву ре ле вант них 
ме ђу на род но прав них ака та, у пр вом ре ду Кон вен ци је ОУН про тив 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла из 2000. го ди не, али 
и дру гих, у пр вом ре ду европ ских до ку ме на та пред ви ђа ју по себ не 
ор га не, над ле жно сти, по сту пак и ме ре за су зби ја ње и спре ча ва ње 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Слич на је си ту а ци ја и у Ре пу бли ци Ср-
би ји где је број ним ор га ни за ци о ним, про це сним и ма те ри јал ним 
за ко ни ма по ста вље на со лид на прав на осно ва за ефи ка сну, бла-
го вре ме ну, ква ли тет ну и за ко ни ту бор бу са на ра слим об ли ци ма 
и ви до ви ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла. На тај на чин на ша зе мља 
се при кљу чи ла европ ским кри вич но прав ним си сте ми ма, од но сно 
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њи хо вим стан дар ди ма у по ку ша ји ма да се про на ђе и при ме ни ефи-
ка сан си стем ме ра и по сту па ка за су зби ја ње и спре ча ва ње ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла.

Та ко су по себ ним За ко ном о ор га ни за ци ји и над ле жно сти 
др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла Ре пу бли ке 
Ср би је из 2002. го ди не ор га ни зо ва ни по себ ни ор га ни за су зби ја ње 
ове вр сте са вре ме ног кри ми на ла. То су : 1) по себ ни ор ган уну тра-
шњих по сло ва – УБ ПОК, 2) спе ци јал ни ту жи лац, 3) по себ но ве ће 
Окру жног (са да Ви шег) су да у Бе о гра ду и 4) по себ на при твор ска 
је ди ни ца у Окру жном за тво ру у Бе о гра ду. За ко ник о кри вич ном 
по ступ ку про пи су је по себ ну вр сту кри вич ног по ступ ка са спе ци-
јал ним ис тра жним тех ни ка ма ко је тре ба да до при не су ефи ка сни-
јем ра све тље њу и раз ре ше њу кри вич них де ла са еле ме том ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла, од но сно утвр ђи ва њу кри вич не од го вор но сти 
њи хо вих учи ни ла ца. На сли чан на чин и но ви Кри вич ни за ко ник 
про пи су је ефи ка сан си стем ка зни за учи ни о це кри вич них де ла са 
еле мен том ор га ни зо ва ног кри ми на ла исто вре ме но да ју ћи по јам и 
ка рак те ри сти ке овог по себ ног об ли ка дру штве но опа сног кри ми-
на ла. 

DraganJovasevic

FIGHTINGORGANIZEDCRIMEINSERBIAINTHE
CONTEXTOFEUROPEANINTEGRATIONPROCESS

Summary
Or ga ni zed cri me in all its forms dan ge ro usly thre a tens the na-

ti o nal se cu rity of mo dern sta tes, but it al so re pre sents an in ter na ti o nal 
pro blem. The re fo re, gre at num ber of in ter na ti o nal do cu ments esta blis-
hing the system of in ter na ti o nal stan dards for le gal and ef fi ci ent com bat 
aga inst or ga ni zed cri me was adop ted at the le vel of the in ter na ti o nal 
com mu nity (for uni ver sal and re gi o nal or ga ni za ti ons) and in di vi dual 
sta tes sho uld im ple ment them in to the ir na ti o nal le gi sla tion. Re cently, 
Re pu blic of Ser bia on its road to EU in ve sted con si de ra ble ef fort, espe-
ci ally on the nor ma ti ve le vel, to esta blish an ef fec ti ve mec ha nism for 
pre ven ting and com ba ting or ga ni zed cri me and this is the su bject of 
this pa per.
Key words: in ter na ti o nal con ven ti ons, or ga ni zed cri me, cri mi nal law, Ser bia, 

co urt, pe nalty.
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Resume
Or ga ni zed tran sna ti o nal cri me stands out from the struc tu re of 

mo dern cri mi na lity in the world in its sig ni fi can ce, ex tent and con se qu-
en ces. This type of cri me re pre sents ac cu mu la tion of cri mi nal energy in 
va ri o us forms of cri mi nal as so ci a tion with a gre a ter or les ser de gree of 
per ma nen ce. It is abo ut per sons who don’t know the bo un da ri es bet we-
en co un tri es, even bet we en con ti nents; they con ti nu ally com mit se ri o us 
cri mes in or der to gain il le gal pro fit but al so to ac hi e ve eco no mic, po li-
ti cal or ot her po wer.

Sin ce it is con ce a led form of or ga ni za ti ons that con ti nu o usly per-
form lar ge num ber of se ri o us cri mes, all mo dern cri mi nal le gi sla tion on 
the ba sis of re le vant in ter na ti o nal le gal in stru ments, pri ma rily the Uni-
ted Na ti ons Con ven tion aga inst Tran sna ti o nal Or ga ni zed Cri me (2000) 
and ot her Euro pean do cu ments, pro vi de spe ci fic aut ho ri ti es, re spon si-
bi li ti es, pro ce du res and me a su res for pre ven ting and com ba ting or ga-
ni zed cri me. The si tu a tion is si mi lar in the Re pu blic of Ser bia, whe re 
the num ber of laws set so lid le gal ba sis for the ef fi ci ent and le gi ti ma te 
strug gle with shif ting sha pes and forms of or ga ni zed cri me. In this way, 
our co un try jo i ned the Euro pean cri mi nal ju sti ce systems and adop ted 
the ir stan dards in or der to im ple ment an ef fec ti ve system of me a su res 
and pro ce du res for com ba ting and pre ven ting or ga ni zed cri me.
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