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ЗЛОУПОТРЕБАОВЛАШЋЕЊАУПРИВРЕДИ
Сажетак

Кри вич на де ла про тив при вре де, у по след ње вре ме, све 
ви ше при вла че па жњу на уч не и ши ре дру штве не јав
но сти. Као по пра ви лу, про ме не у по ли тич ком си сте му 
ре флек ту ју се на при вред ни си стем и еко но ми ју сва ке 
др жа ве. Про те клу де це ни ју у Ср би ји, са си гур но шћу, 
мо же мо озна чи ти као пре лом ну у сфе ри при вре де, а 
по себ но у де лу ко ји се од но си на при ва ти за ци ју. Ова ко 
из ме ње не дру штве но – еко ном ске окол но сти оства ри
ле су од го ва ра ју ћи ути цај на кри вич но за ко но дав ство, 
у ци љу пот пу ни је за шти те при вред ног си сте ма. При 
то ме, две гру па ци је кри вич них де ла (про тив слу жбе не 
ду жно сти и про тив при вре де), по ста ју по себ но ак ту
ел не са по ра стом при вред ног кри ми на ли те та. 
С об зи ром да при вред на кри вич на де ла шти те при
вред ни си стем јед не др жа ве, сма тра мо да на њих 
тре ба обра ти ти по себ ну па жњу. Ме ђу тим, због 
обим но сти ма те ри је ве за не за ве ли ки број кри вич них 
де ла ко ја, пре ма за штит ном објек ту, при па да ју гру
па ци ји при вред них кри вич них де ла, из дво ји ли смо тзв. 
ти пич но (оп ште) кри вич но де ло про тив при вре де – 
зло у по тре бу овла шће ња у при вре ди (члан 238. КЗ РС).  
У ра ду ће мо об ра ди ти основ на обе леж ја овог кри вич
ног де ла, по чев од ње го вог пој ма, рад ње из вр ше ња, 
мо гу ћих из вр ши ла ца, за штит ног објек та, основ них 
об ли ка ис по ља ва ња итд. Ме ђу тим, у раз ма тра њу 
кри вич ног де ла „зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди“ 
мо ра мо се „по слу жи ти“, осим Кри вич ног за ко ни ка, 
још: За ко ном о при вред ним дру штви ма, За ко ном о На
род ној бан ци, За ко ном о рад ним од но си ма итд. 
За пра во, на под руч ју при вре де пре ла ма се ути цај ви ше 
за кон ских ака та па је не мо гу ће у це ло сти ра све тли
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ти су шти ну овог кри вич ног де ла без ко ри шће ња на ве
де них за ко на. У том сми слу, За кон о при вред ним дру
штви ма од ре ђу је по јам од го вор ног ли ца у при вред ном 
дру штву, За кон о на род ној бан ци на чи не ства ра ња и 
одр жа ва ња роб них и нов ча них фон до ва, Устав Ср би је 
про пи су је пра во на сло бод но при вре ђи ва ње свих об ли
ка сво ји не на је дин стве ном тр жи шту, као и на са мо
стал ност у ра ду и де ло ва њу свих при вред них дру шта
ва и прав них ли ца. Осим то га, на ве шће мо при ме ре из 
суд ске прак се, исто вре ме но, ци ти ра ју ћи де ло ве пре су
да ко је се од но се на ово кри вич но де ло. 
Кључ не ре чи: при вре да, зло у по тре ба овла шће ња, од
го вор но ли це, при вред но дру штво, пред у зет ник, прав
но ли це.

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Sва ка др жа ва раз ви ја свој прав ни си стем ка ко би за шти ти ла 
основ не вред но сти од вр ше ња кри вич них де ла ко је је угро-

жа ва ју од но сно озбиљ но до во де у пи та ње ње но нор мал но функ-
ци о ни са ње. У том по гле ду, при вре да пред ста вља ва жан сег мент у 
дру штву пре ко ко јег до ла зи до сти ца ња до би ти и њи хо ве да ље рас-
по де ле. Раз у ме се да кри вич но за ко но дав ство пред ста вља ва жну 
по лу гу у за шти ти др жа ве у сфе ри при вред ног по сло ва ња и од но са 
ме ђу при вред ним су бјек ти ма. Глав ни су бјек ти у при вре ди, пре ко 
ко јих се од ви ја ју све при вред не ак тив но сти, пред ста вља ју при-
вред на дру штва и пред у зет ни ци, не из у зи ма ју ћи ов де дру га прав на 
ли ца и су бјек те. 

Са про ме ном об ли ка сво ји не и по сте пе ним не стан ком дру-
штве не сво ји не, у свим др жа ва ма не ка да шњег со ци ја ли зма, су сре-
ли смо се са по тре бом за ре де фи ни са њем од но са у при вре ди. Ове 
про ме не ре флек то ва ле су се на кри вич но за ко но дав ство, у по гле-
ду ње го вог „оса вре ме њи ва ња“ и уво ђе ња но вих кри вич них де ла, 
или при ла го ђа ва ња по сто је ћих но вим дру штве ним и при вред ним 
окол но сти ма. По ла зе ћи од по тре бе за пру жа њем аде кват не за шти-
те у при вре ди, Ср би ја је, та ко ђе, у окви ру кри вич них де ла про тив 
при вре де пред ви де ла ве ћи број кри вич них де ла. Ме ђу тим, осим 
тзв. „при вред них“ кри вич них де ла, по сто ји ве ли ки број кри вич них 
де ла ко ја на по сре дан на чин мо гу угро жа ва ти при вре ду (нпр. кри-
вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја). Ипак, ов де би смо 
из дво ји ли кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“, 
као „ти пич но“ или „глав но“ кри вич но де ло про тив при вре де.  
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Кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ има сво-
ју ге не зу још у пр вим ко ди фи ка тор ским за хва ти ма1) у ex Ју го сла ви-
ји. Кри вич ни за ко ник ФНРЈ из 1951. го ди не, кри вич на де ла про тив 
при вре де из два ја у по себ ну це ли ну од но сно гла ву. Ме ђу тим, кри-
вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ се пре ми јер но 
уво ди са За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 
1959. го ди не.2) Ово кри вич но де ло је уве де но, у ци љу су зби ја ња 
„дру штве но-ко ри сних мал вер за ци ја“, као пан дан кри вич ном де лу 
„зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја“. 

Пре ма чла ну 231в Кри вич ног за ко ни ка, зло у по тре ба овла шће-
ња у при вре ди је из вр ше на: „ ка да од го вор но ли це у при вред ној 
ор га ни за ци ји ко је у на ме ри при ба вља ња про тив прав не имо вин ске 
ко ри сти за при вред ну ор га ни за ци ју у ко јој је за по сле но, за дру гу 
при вред ну или дру штве ну ор га ни за ци ју или за по ли тич ко те ри то-
ри јал ну је ди ни цу, ства ра или др жи не до зво ље не фон до ве у зе мљи 
или ино стран ству, или са ста вља њем ис пра ва не и сти ни те са др жи-
не, ла жним би лан си ма, про це на ма или ин вен та ри са њем, или дру-
гим ла жним при ка зи ва њем или при кри ва њем чи ње ни ца про тив-
прав но при ба вља од за јед ни це сред ства или сред ства ко ји ма рас по-
ла же, ко ри сти про тив но њи хо вој на ме ни или на дру ги на чин те же 
по вре ди овла шће ња у по гле ду упра вља ња дру штве ном имо ви ном“. 

На и ме, зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди је об у хва та ла све 
вр сте и на чи не пре ли ва ња сред ста ва, из јед ног пред у зе ћа у дру го 
пред у зе ће, у окви ри ма са мо у прав ног мо де ла упра вља ња при вре-
дом. У том сми слу, ово кри вич но де ло је тре ти ра но као ма ње дру-
штве но опа сно у од но су на кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја. 

Кри вич ни за кон СР Ср би је из 1977. го ди не,3) пред ви ђа кри-
вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“, ко га чи не ал-
1) Пр ви об ли ци нор ма тив ног ре гу ли са ња при вред них од но са сре ћу се још у пе ри о ду на-

род но о сло бо ди лач ке бор бе кроз спре ча ва ње ра зних об ли ка шпе ку ла ци је и при вред не 
са рад ње са не при ја те љем. По сле ра та, у пе ри о ду об но ве зе мље, у усло ви ма мно гих 
при вред них те шко ћа, ка да су сред ства за про из вод њу би ла у др жав ној сво ји ни, про-
пи су је се низ кри вич них де ла про тив при вре де кроз За кон о су зби ја њу не до пу ште не 
шпе ку ла ци је и при вред не са бо та же, За кон о за шти ти на род них до ба ра и њи хо вом упра-
вља њу..., С. Ра дак, „Кри тич ки осврт на кон цеп ци ју кри вич них де ла про тив при вре де 
у кри вич ним за ко ни ма СР Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би је“, Ју го сло вен ска ре ви ја за 
кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, бр. 3, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња, Бе о град, 1993, стр. 65. 

2) За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка Ју го сла ви је (Слу жбе ни лист ФНРЈ, 
бр. 30/59).  

3) Кри вич ни за кон СР Ср би је (Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 26/77).
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тер на тив но про пи са не рад ње из вр ше ња од стра не од го вор ног ли-
ца ОУР-а, ко ја вр ши при вред ну де лат ност или дру гом дру штве но-
прав ном ли цу ко је вр ши та кву де лат ност, у на ме ри при ба вља ња 
про тив прав не имо вин ске ко ри сти, за ОУР, од но сно дру штве но-
прав но ли це у ко ме је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју или дру-
штве но-по ли тич ку за јед ни цу с тим што је за кон ска но ви на би ла 
из вр ше ње још јед ног об ли ка рад ње, а то је у ве зи са из вр ше њем 
по ре ских оба ве за или у ве зи са пла ћа њем дру гих да жби на, ус кра ћи
ва ње сред ста ва ко је пред ста вља јав ни при ход.

Из ме не Кри вич ног за ко на Р. Ср би је из 1990. го ди не, из вр ше не 
су у скла ду са про ме на ма имо вин ско-прав них од но са и из јед на ча-
ва њем дру штве не и при ват не имо ви не, што је до ве ло до из ме на и у 
прав ној фор му ла ци ји овог кри вич ног де ла.4)

У ва же ћем Кри вич ном за ко ни ку Ср би је из 2006. го ди не,5) у 
гру пи кри вич них де ла про тив при вре де, пред ви ђе но је кри вич но 
де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ (члан 238.). Оно што, 
на пр ви по глед, мо же мо при ме ти ти као но ви ну од но си се на уво ђе-
ње пред у зет ни ка као мо гу ћег из вр ши о ца кри вич ног де ла.

ОСНОВНИОБЛИККРИВИЧНОГДЕЛА

С об зи ром на сво ју при ро ду, кри вич но де ло „Зло у по тре ба 
овла шће ња у при вре ди“ (члан 238. КЗ РС) мо же мо свр ста ти у гру-
пу оп штих кри вич них де ла про тив при вре де.6) Обје кат за шти те код 
овог кри вич ног де ла је при вред ни си стем јед не др жа ве. Циљ кри-
вич но прав не за шти те је обез бе ђи ва ње не сме та ног функ ци о ни са ња 
прав них и по слов них од но са у при вре ди, а на ро чи то у од но си ма 
ме ђу при вред ним су бјек ти ма. Осим то га, по је ди ни об ли ци ис по-
4) Уме сто, као ра ни је, да ово кри вич но де ло мо же да из вр ши са мо од го вор но ли це у ор-

га ни за ци ји удру же ног ра да, ко је вр ши при вред ну де лат ност или дру гом дру штве но-
прав ном ли цу ко ји вр ши та кву де лат ност и ко је у на ме ри при ба вља ња про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти за ор га ни за ци ју удру же ног ра да, од но сно дру го прав но ли це у ко ме 
је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју или дру штве но-по ли тич ку за јед ни цу пред у зи ма 
так са тив но на бро ја не рад ње у тач ка ма од 1. до 5., са да кри вич но де ло мо же да из вр ши 
од го вор но ли це у пред у зе ћу или дру гој ор га ни за ци ји у ко јој вр ши при вред ну де лат-
ност, без об зи ра на об лик сво ји не прав ног ли ца, ко је у на ме ри при ба вља ња про тив-
прав не имо вин ске ко ри сти за ор га ни за ци ју у ко јој је за по сле но, за дру гу ор га ни за ци ју 
или те ри то ри јал ну је ди ни цу, пред у зи ма рад ње ко је су и ра ни је би ле пред ви ђе не у тач-
ка ма од 1. до 5. ста ва 1. овог чла на, ви ди: Кри вич ни за кон Ср би је (Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 16/90).

5) Кривични законик Србије (Службени гласник РС, бр. 85/05).  
6) Ова кривична дела се називају општим кривичним делима против привреде јер могу 

да се изврше у свакој, односно било којој грани привреде, Б. Чејовић, Кривично право, 
општи и посебни део, Досије, Београд, 2006, стр. 549.
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ља ва ња кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ на-
но се ште ту, осим прав ном ли цу,  и фи зич ким ли ци ма (ак ци о на ри-
ма) у по гле ду вред но сти ак ци ја ко је по се ду ју у  прав ном ли цу. 

Основ ни об лик де ла има пет об ли ка ис по ља ва ња ко ји се мо-
гу по сма тра ти и као за себ на кри вич на де ла. Ме ђу тим, све об ли ке 
спа ја при су ство по себ не на ме ре, а то је при ба вља ње имо вин ске 
ко ри сти за исто или дру го прав но ли це. Ако би по сто ја ла на ме ра 
из вр ши о ца да на овај на чин се би при ба ви про тив прав ну имо вин-
ску ко рист, та да би се ра ди ло о кри вич ном де лу зло у по тре бе слу-
жбе ног по ло жа ја или не ком дру гом кри вич ном де лу.7) Пре ци зни је, 
по је ди не об ли ке ис по ља ва ња де ла мо же мо свр ста ти под дру гим 
кри вич ним де ли ма, уко ли ко би се ова на ме ра од но си ла на сти ца ње 
не за ко ни те до би ти за фи зич ко, а не за прав но ли це.

Из вр ши лац кри вич ног де ла мо же би ти ис кљу чи во од го вор но 
ли це8) у пред у зе ћу или не ком дру гом су бјек ту при вред ног по сло-
ва ња ко је има свој ство прав ног ли ца или пред у зет ник9) (став 1.).

Од го вор но ли це/пред у зет ник мо ра де ла ти у на ме ри при ба-
вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти за прав но ли це у ко је је 
за по сле но,10) за дру го прав но ли це или дру ги су бјект при вред ног 
по сло ва ња ко ји има свој ство прав ног ли ца. Да кле, при су ство про-
7) Н. Ср зен тић, А. Ста јић, Љ. Ла за ре вић, Кри вич но пра во Ју го сла ви је – по себ ни део, Са-

вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1998, стр. 583.       
8) Од го вор ним ли цем сма тра се вла сник пред у зе ћа или дру гог су бјек та при вред ног по-

сло ва ња или ли це у пред у зе ћу, уста но ви или дру гом су бјек ту ко јем је, с об зи ром на 
ње го ву функ ци ју, уло же на сред ства или на осно ву овла шће ња, по ве рен од ре ђе ни круг 
по сло ва у упра вља њу имо ви ном, про из вод њи или дру гој де лат но сти или у вр ше њу 
над зо ра над њи ма или му је фак тич ки по ве ре но оба вља ње по је ди них по сло ва. Од го-
вор ним ли цем сма тра се и слу жбе но ли це кад су у пи та њу кри вич на де ла код ко јих је 
као из вр ши лац озна че но од го вор но ли це, а у овом за ко ни ку ни су пред ви ђе на у гла ви о 
кри вич ним де ли ма про тив слу жбе не ду жно сти, од но сно као кри вич на де ла слу жбе ног 
ли ца (члан 112. став 5. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је).  

9) Пред у зет ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко ли це ко је је ре ги стро ва но и ко је ра ди 
сти ца ња до би ти у ви ду за ни ма ња оба вља све за ко ном до зво ље не де лат но сти, укљу чу-
ју ћи умет нич ке и ста ре за на те и по сло ве до ма ће ра ди но сти (члан 48. став 1.). Осим 
то га, пред у зет ник од го ва ра за све оба ве зе из оба вља ња де лат но сти це ло куп ном имо-
ви ном (члан 49.), ви ди: За кон о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
125/04).

10) По нашем мишљењу, законодавац је непотребно увео формулацију да одговорно лице/
предузетник врши кривично дело са намером прибављања противправне имовинске 
користи за правно лице у којем је запослено. Најпре, одговорно лице (директор односно 
законски заступник) у правном лицу не мора, у истом, бити запослено односно у 
радном односу. Тако, Закон о раду предвиђа могућност да директор, као одговорно 
лице, не мора бити у радном односу у правном лицу, већ може закључити са оснивачем 
(тамо где постоји управни одбор са председником управног одбора) Уговор о правима 
и обавезама директора (члан 48.), види: Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05 
и 61/05).
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тив прав не на ме ре је нео п ход но при ли ком пред у зи ма ња би ло ко је 
од рад њи у ко ји ма су са др жа на обе леж ја де ла (тач ка 1-5).  

ОБЛИЦИИСПОЉАВАЊА

Као што смо ре кли, об ли ци ис по ља ва ња овог кри вич ног де ла, 
са др жа ни у тач ки 1-5 ста ва 1., мо гу пред ста вља ти са мо стал на кри-
вич на де ла.11) У том сми слу, по је ди нач но ће мо на ве сти све об ли ке 
ис по ља ва ња де ла:

Пр ви об лик (тач ка 1.) об у хва та: „ства ра ње или др жа ње не до зво-
ље них нов ча них, роб них или дру гих вред но сних фон до ва у зе мљи 
или ино стран ству или про тив прав но оне мо гу ћа ва ње оства ри ва ња 
вла снич ких пра ва ак ци о на ра“. У овом слу ча ју, ин кри ми ни шу ће је 
ка ко ства ра ње не до зво ље них фон до ва (ко јих пре то га ни је би ло), 
та ко и др жа ње (ко ри шће ње) већ фор ми ра них фон до ва. Ов де се, 
пре све га, ми сли на из вр ши о ца ко ји је за те као не до зво ље не фон-
до ве у прав ном ли цу, али ко ји исто вре ме но на ста вља са њи хо вим 
ко ри шће њем, као и ње гов прет ход ник.12) У по гле ду оне мо гу ћа ва-
ња оства ри ва ња вла снич ких пра ва ак ци о на ра, с об зи ром на ова ко 
блан кет ну фор му ла ци ју, по треб но је ко ри сти ти ре ле вант не од ред бе 
За ко на о при вред ним дру штви ма (члан 208. и 209.).

Дру ги об лик (тач ка 2.) об у хва та: „са ста вља ње ис пра ве не и-
сти ни те са др жи не, ла жним би лан си ма, про це на ма или ин вен та-
ри са њем од но сно ла жним при ка зи ва њем или при кри ва њем чи ње-
ни ца, не и сти ни то при ка зи ва ње ста ња или кре та ња сред ста ва или 
ре зул та та по сло ва ња, па на тај на чин до во ђе ње у за блу ду ор га на 
упра вља ња у пред у зе ћу или дру гом прав ном ли цу при ли ком до-
но ше ња од лу ка о по сло ви ма упра вља ња или ста вља ње пред у зе ћа 
или дру гог прав ног ли ца у по вољ ни ји по ло жај при ли ком до би ја ња 
11) З. Стојановић, О. Перић, Кривично право – посебни део, Службени гласник, Београд, 

2002, стр. 240.
12) Тако је у једној пресуди речено: „Окривљени је као директор и власник предузећа 

држао недозвољене робне фондове тако што је у свом предузећу држао робу без 
легалног порекла намењену даљој продаји. Образложење: „Првостепеном пресудом 
окривљени је оглашен кривим да је као одговорно лице – директор и власник предузећа 
које регистровано, у намери прибављања противправне имовинске користи за своје 
предузеће у шест контејнера држао недозвољене робне фондове – италијанску и 
кинеску робу (дечије играчке) у укупној количини од 1744 комада (сат, жваке 1320 
комада, снек спреј 240 комада, привезак – пас 144 комада и сет пецаљке 40 комада) 
без легалног порекла намењену даљој продаји, чиме је извршио кривично дело 
злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238. став 1. КЗ-а.“ (Пресуда Окружног 
суда у Београду, Кж. 357/07. од 6. марта 2007., и пресуда Другог општинског суда у 
Београду, К. 1261/02. од 12. септембра 2006.), У: Б. Чејовић, Кривично право у судској 
пракси – посебни део, Лион, Крагујевац, 2008, стр. 588-589.
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сред ста ва или дру гих по год но сти ко је им се не би при зна ле пре-
ма по сто је ћим про пи си ма“. У прак си,13) од го вор но ли це (ди рек тор) 
пот пи су је за вр шни ра чун и пра те ћу фи нан сиј ску до ку мен та ци ју 
са не тач ним по да ци ма, ка ко би при ка зао „по зи тив но“ по сло ва ње 
пред у зе ћа, а све у ци љу до би ја ња по себ них кре дит них по год но сти 
код по слов них ба на ка. Ме ђу тим, све ва жни је од лу ке у пред у зе ћу 
од но сно при вред ном дру штву до но се ко ле ги јал ни ор га ни упра-
вља ња (управ ни од бор, скуп шти на ак ци о на ра) па се рад ња овог 
об ли ка, из ме ђу оста лог, са сто ји и у до во ђе њу у за блу ду на ве де них 
ор га на од стра не од го вор ног ли ца.   

Тре ћи об лик (тач ка 3.) по сто ји ка да од го вор но ли це/пред у зет-
ник: „сред ства ко ји ма рас по ла же ко ри сти про тив но њи хо вој на ме-
ни“. Ова ко „оп штом фор му ла ци јом“ за ко но да вац је же лео да по-
кри је све слу ча је ве не на мен ског ко ри шће ња сред ста ва у прав ном 
ли цу (пред у зе ћу/при вред ном дру штву). По зна то је да се оства ре ни 
при хо ди рас по де љу ју у скла ду са за ко ном и по тре ба ма прав ног ли-
ца. Ме ђу тим, не рет ко од го вор но ли це на мен ска сред ства (плат ни 
фонд, амор ти за ци о на сред ства, ре зер ве) ко ри сти у дру ге свр хе (за 
13) Ин те ре сант на је пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, у ко јој је овај суд из-

ме нио прав ну ква ли фи ка ци ју кри вич ног де ла ни жих су до ва (основ ног и ви шег су да), 
па је уме сто пр во бит ног кри вич ног де ла „пре ва ре“, у на ве де ном слу ча ју, сма трао да 
су се сте кла за кон ска обе леж ја кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. 
У пре су ди сто ји: „Прав но сна жном пре су дом утвр ђе но је да је осу ђе ни у свој ству вла-
сни ка и ди рек то ра ПП „А.М.“ ДОО, при ли ком ку по ви не ро бе од Про из вод но про мет-
ног пред у зе ћа „Б.“ ДОО, ди рек то ра тог пред у зе ћа З.С. до вео у за блу ду при кри ва њем 
чи ње ни це да на жи ро ра чу ну свог пред у зе ћа не ма сред ста ва и ла жним при ка зи ва њем 
чи ње ни це да је у ста њу да ис пла ти ку пље ну ро бу у уго во ре ном ро ку, и на тај на чин 
на вео га да му на ште ту имо ви не свог пред у зе ћа ис по ру чи ро бу (алу ми ни јум ске про-
фи ле) у вред но сти од 2.046.809,38 ди на ра. Код та ко утвр ђе них од луч них чи ње ни ца, из 
ко јих про из и ла зи да је осу ђе ни кри тич ном при ли ком по сту пао у свој ству од го вор ног 
ли ца у пред у зе ћу, са овла шће њем упра вља ња и рас по ла га ња имо ви ном пред у зе ћа у 
при вред ном по сло ва њу, ка ко је то свој ство од ре ђе но чла ном 46. став 2. Кри вич ног за-
ко на Ре пу бли ке Ср би је (КЗ РС) ва же ћег у вре ме из вр ше ња де ла и исто вет но у чла ну 
112. став 5. са да ва же ћег КЗ, и да је на ве де ним ин кри ми ни са ним рад ња ма, ко је пред-
ста вља ју не и сти ни то при ка зи ва ње ста ња и кре та ња сред ста ва и ре зул та та по сло ва ња 
ње го вог пред у зе ћа ко је је би ло од ути ца ја на до но ше ње по слов не од лу ке у оште ће ном 
пред у зе ћу (о ис по ру ци, од но сно про да ји ро бе осу ђе ном), осу ђе ни при ба вио имо вин ску 
ко рист за сво је пред у зе ће у озна че ном из но су, што му је и би ла на ме ра, то по на ла же њу 
Вр хов ног ка са ци о ног су да у опи са ним рад ња ма осу ђе ног сто је сва за кон ска обе леж ја 
кри вич ног де ла зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди, а не кри вич ног де ла пре ва ре ка-
ко по гре шно сма тра ју пр во сте пе ни и дру го сте пе ни суд. Сто га се прав на оце на де ла 
осу ђе ног у прав но сна жној пре су ди осно ва но оспо ра ва зах те вом бра ни о ца осу ђе ног, 
по зи ва њем на на пред из ло же не чи ње ни це и раз ло ге, од но сно окол но сти ко је упра во 
раз ли ку ју ова два кри вич на де ла, а ко је се ти чу свој ства из вр ши о ца и ли ца ко ме се 
при ба вља имо вин ска ко рист јер су то код кри вич ног де ла пре ва ре фи зич ка ли ца, а код 
кри вич ног де ла зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди од го вор но ли це у прав ном ли цу 
као из вр ши лац, док се имо вин ска ко рист при ба вља прав ном ли цу“ (пре су да Вр хов ног 
ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, Кзп 197/10). 
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по кри ва ње не по треб но уве ћа них тро шко ва у по слов ној го ди ни и 
сл.).14) 

Че твр ти об лик (тач ка 4.) об у хва та си ту а ци је ка да од го вор-
но ли це/пред у зет ник: „на дру ги на чин гру бо по вре ди овла шће ња 
у по гле ду упра вља ња, рас по ла га ња и ко ри шће ња имо ви ном“. У 
прак си, од го вор но ли це мо же пред у зе ти чи тав низ рад њи, у ве зи са 
рас по ла га њем имо ви ном, чи ме би гру бо по вре дио сво ја овла шће-
ња. На при мер, мо же пот пи са ти из вр шну за ло жну из ја ву ко јом се 
кон сти ту и ше хи по те ка на не по крет но сти ма у ко рист не ког дру гог 
при вред ног дру штва, на име фик тив но са чи ње ног Уго во ра о ду гу. 
Гру ба по вре да се са сто ји и у то ме што ове рад ње од го вор но ли-
це вр ши ми мо зна ња, Управ ног од бо ра или Скуп шти не ак ци о на ра, 
од но сно осни ва ча при вред ног дру штва. 

Пе ти об лик (тач ка 5.) об у хва та си ту а ци је ка да од го вор но ли-
це: „про тив но во љи ак ци о на ра не пот пи су је про спект за тр го ва ње 
ак ци ја ма на бер зи, а да ва њем ла жних по да та ка до во ди у за блу ду 
куп це ак ци ја о ста њу ка пи та ла прав ног ли ца“. На и ме, од го вор но 
ли це, у овом слу ча ју, про тив но во љи ак ци о на ра од би ја да пот пи ше 
про спект ка ко би се не сме та но мо гао од ви ја ти про мет ових ак ци ја 
на бер зи. Осим то га, од го вор но ли це, да ју ћи ла жне по дат ке ве за не 
за ак ци је, до во ди у за блу ду од но сно ства ра кри ву/не ре ал ну пред-
ста ву о ста њу ка пи та ла у прав ном ли цу. За пра во, су шти на је да 
од го вор но ли це, у оба слу ча ја, по сту па на пре ва ран на чин, та ко 
што не пот пи си ва њем про спек та све сно на но си ште ту прав ном ли-
цу (ак ци о на ри ма), као и да ва њем ла жних по да та ка ства ра не ре ал ну 
(ла жну) сли ку о фи нан сиј ском ста њу у дру штву.

Кри вич но де ло је свр ше но пред у зи ма њем би ло ко јег од на ве-
де них об ли ка ис по ља ва ња кри вич ног де ла. 

Кри вич но де ло мо же учи ни ти од го вор но ли це, са мо са уми-
шља јем, али уз при су ство на ме ре да се при ба ви про тив прав на 
имо вин ска ко рист за прав но ли це у ко јем је за по сле но, за дру го 
прав но ли це или дру ги су бјект при вред ног по сло ва ња ко ји има 
свој ство прав ног ли ца. Ме ђу тим, уко ли ко би од го вор но ли це по-
сту па ло са на ме ром да се би или дру гом (не прав ном ли цу) при ба ви 
14) Ин те ре сан тан је при мер, осум њи че них ли ца, про тив ко јих је по ли ци ја под не ла кри вич-

не при ја ве, због сум ње да су по чи ни ли кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при-
вре ди“ у са и звр ши ла штву. Они су, на во ди по ли ци ја, у ју лу ме се цу „до ве ли у за блу ду 
Аген ци ју за при ва ти за ци ју ти ме што су кре дит од 1.000.000 евра не на мен ски ула га ли а 
при ка за ли су га као ин ве сти ци о на сред ства“..., „Ру ко во ди о ци фа бри ке ста кла осум њи-
че ни за при вред ни кри ми нал“, Тан југ, 03.01.2010. 



стр: 127142.

- 135 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2010 год. (XXII) IX vol=26

про тив прав ну имо вин ску ко рист, он да ове рад ње по при ма ју обе-
леж ја кри вич ног де ла „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. 

За учи ње но кри вич но де ло, из ста ва 1., пред ви ђе на је ка зна за-
тво ра од три ме се ца до пет го ди на. 

ТЕ ЖИ ОБ ЛИК КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА

Те жи об лик кри вич ног де ла (став 2.) по сто ји ка да је из вр ше-
њем кри вич ног де ла, из ста ва 1. овог чла на, при ба вље на имо вин-
ска ко рист ко ја пре ла зи из нос од пет ми ли о на ди на ра. Да кле, за 
по сто ја ње те жег об ли ка  кри вич ног де ла ква ли фи ка тор на окол ност 
је ви си на ре а ли зо ва не (оства ре не) имо вин ске ко ри сти (пре ко пет 
ми ли о на ди на ра). 

Пре ма то ме, ов де ни је до вољ но да је учи ни лац по сту пао са 
на ме ром при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко ри сти за прав но 
ли це у ко јем је за по слен, за дру го прав но ли це или дру ги су бјект 
при вред ног по сло ва ња ко ји има свој ство прав ног ли ца, већ је по-
треб но да је имо вин ска ко рист (пре ко пет ми ли о на ди на ра) оства-
ре на из вр ше њем кри вич ног де ла. Пре ци зни је, ов де је реч о оства-
ре ној од но сно ма те ри ја ли зо ва ној про тив прав ној на ме ри учи ни о ца 
кри вич ног де ла.    

За овај (те жи) об лик кри вич ног де ла пред ви ђе на је ка зна за тво-
ра од јед не до осам го ди на. 

С об зи ром на за пре ће ну ка зну за тво ра над ле жност за кри-
вич но го ње ње и су ђе ње при па да Основ ном јав ном ту жи ла штву и 
Основ ном су ду. По на шем ми шље њу, узи ма ју ћи у об зир ста во ве и 
при ме ре из суд ске прак се, као и по тре бу за оштри јом ре ак ци јом др-
жа ве на учи ни о це овог кри вич ног де ла, сма тра мо да тре ба, у овом 
слу ча ју, по о штри ти ка зне ну по ли ти ку. У том сми слу, ути ца ли би 
на „пре ме шта ње“ над ле жно сти са Основ ног на Ви ши суд и Ви ше 
ту жи ла штво. Овај став мо же мо пот кре пи ти чи ње ни цом да про пи-
си ва ње (до ње) гра ни це имо вин ске ко ри сти оства ре не из вр ше њем 
кри вич ног де ла (са да је то пре ко пет ми ли о на ди на ра), ни је у скла-
ду са ре ал ним по тре ба ма у ко ме се на ше дру штво на ла зи.

На и ме, по зна то је да у про це су при ва ти за ци је у Ср би ји ште та 
ко ја је на не та су бјек ти ма при ва ти за ци је, у ко рист дру гих при вред-
них дру шта ва ко ја су у вла сни штву са свим тре ћих ли ца, по ве за них 
са куп ци ма не ка да шњих дру штве них пред у зе ћа, пре ла зи из нос од 
ви ше ми ли о на евра. У том сми слу, са по ве ћа њем из но са на не те 
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ште те код те жег об ли ка овог кри вич ног де ла по ве ћа ли би до њу 
гра ни цу за пре ће не ка зне за тво ра, па са мим тим би до шло до по ме-
ну тог пре ме шта ња над ле жно сти на ви ше ту жи ла штво и суд. 

УПОРЕДНОПРАВНИПРИКАЗ

Кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“ (члан 
276.) пред ви ђе но је у Кри вич ном за ко ни ку Цр не Го ре, у гла ви XXI-
II „Кри вич на де ла про тив плат ног про ме та и при вред ног по сло ва-
ња“.15) Ме ђу тим, иако се до брим де лом ко ри сти иста фор му ла ци ја, 
као и у КЗ Ср би је (члан 238. став 1-5), по сто је раз ли ке у по је ди ним 
од ред ба ма за ко ни ка. На при мер, ни је пред ви ђе на мо гућ ност у ко јој 
од го вор но ли це/пред у зет ник мо же сво јим рад ња ма да „про тив но 
во љи ак ци о на ра не пот пи су је про спект за тр го ва ње ак ци ја ма на 
бер зи, а да ва њем ла жних по да та ка до во ди у за блу ду куп це ак ци ја о 
ста њу ка пи та ла прав ног ли ца“ (члан 238. став 5. КЗС). Осим то га, 
по сто је раз ли ке и у са др жи ни и фор му ла ци ји по је ди них од ред би 
два за ко ни ка. 

У по гле ду те жег об ли ка, про пи су је се да је из вр ше њем основ-
ног об ли ка кри вич ног де ла „при ба вље на имо вин ска ко рист ве ли ког 
оби ма“. За ко но да вац је, ко ри сте ћи ова ко не пре ци зну фор му ла ци ју, 
пре пу стио суд ској прак си да, у кон крет ном слу ча ју, про це њу је ко-
ли ки је из нос имо вин ске ко ри сти по тре бан да би се оства рио те жи 
об лик овог кри вич ног де ла. С об зи ром да Цр на Го ра као пла те жно 
сред ство ко ри сти евро, по свој при ли ци суд ска прак са ће зах те ва ти 
на сту па ње знат но ве ће имо вин ске ште те, у од но су на ви си ну ште те 
ко ју про пи су је КЗ Ср би је. След стве но то ме, про пи са на је оштри ја 
ка зна за тво ра од две до де сет го ди на (став 2. КЗ ЦГ). 

У Бо сни и Хер це го ви ни је кри вич но за ко но дав ство по де ље но, 
за ви сно од прав ног под руч ја од но сно ен ти те та, у ви ше за кон ских 
ака та.16) С об зи ром на број ност за кон ских ака та, као и по себ них/
па ра лел них од но са из ме ђу Р. Срп ске и Ср би је, да ље из ла га ње ће мо 
усме ри ти пре ма овом ен ти те ту у БиХ. На и ме, Кри вич ни за кон Р. 
Срп ске, у гла ви XXIV „Кри вич на дје ла про тив при вре де и плат-
ног про ме та“ пред ви ђа кри вич но де ло „зло у по три је ба овла шће ња 
15) Кри вич ни за ко ник Цр не Го ре (Слу жбе ни лист РЦГ, бр. 70/03)
16) Кри вич ни за кон БиХ (Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 и 61/04); 

Кри вич ни за кон Брч ко Ди стрик та БиХ (Слу жбе ни гла сник Брч ко Ди стрик та БиХ, бр. 
10/03 и 45/04); Кри вич ни за кон Фе де ра ци је БиХ (Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ, 
бр. 36/03, 37/03, 21/04 и 69/04); Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Срп ске (Слу жбе ни гла сник 
Р. Срп ске, бр. 49/03 и 108/04). 
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у при вре ди“ (члан 263.). У по гле ду основ них обе леж ја кри вич ног 
де ла као и об ли ка ис по ља ва ња, из у зи ма ју ћи не знат не раз ли ке код 
по је ди них об ли ка, по сто ји ве ли ка слич ност са про пи си ва њем овог 
(исто и ме ног) де ла у КЗ Ср би је. 

Ме ђу тим, као и у КЗ Цр не Го ре, за по сто ја ње те жег об ли ка 
кри вич ног де ла ко ри сти се при лич но нео д ре ђе на фор му ла ци ја: 
„Ако је дје лом из ста ва 1. овог чла на при ба вље на знат на имо вин-
ска ко рист или је на сту пи ла ште та ве ли ких раз мје ра, учи ни лац 
ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди на“ (став 2.). Да кле, 
пре пу ште но је суд ској прак си „на во љу“ да у сва ком кон крет ном 
слу ча ју про це њу је, да ли је из вр ше њем кри вич ног де ла на сту пи-
ла „до вољ на“ имо вин ска ко рист или ви си на ште те, ко јом се сти чу 
за кон ски усло ви за по сто ја ње те жег об ли ка овог кри вич ног де ла. 
Пре ма на шем ми шље њу, це лис ход ни је је, код про пи си ва ња те жег 
об ли ка овог де ла, упо тре би ти пре ци зни ју (број ча ну) фор му ла ци ју 
оства ре не ко ри сти или пре тр пље не ште те, као што је то слу чај у 
КЗ Ср би је. 

У Хр ват ској је кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при-
вре ди“, под име ном „зло у по ра ба овла сти у го спо дар ском по сло-
ва њу“ (члан 292.), сме ште но у гла ви XXI Кри вич ног за ко на.17) С 
об зи ром да је Хр ват ска, ре пу бли ка чла ни ца ex Ју го сла ви је, по сто ји 
ве ли ка слич ност са за кон ским ре гу ли са њем овог кри вич ног де ла у 
Ср би ји. За оства ре ње кри вич ног де ла зах те ва се да је од го вор но ли-
це у прав ном ли цу по сту па ло са ци љем при ба вља ња про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти, за сво је или дру го прав но ли це. Да кле, не мо ра 
до ћи до ре а ли за ци је на не те ште те или оства ре не ко ри сти, до вољ но 
је са мо по сто ја ње на ме ре од го вор ног ли ца у прав ном ли цу. У по-
гле ду те жег об ли ка овог кри вич ног де ла, по треб но је при ба вља ње 
знат не имо вин ске ко ри сти, с тим да је од го вор но ли це у прав ном 
ли цу по сту па ло у ци љу при ба вља ња та кве ко ри сти (став 2.). 

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

У окви ру тзв. при вред них кри вич них де ла ва жно ме сто за у зи-
ма кри вич но де ло „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. По ла зе ћи 
од ње го вог зна ча ја у кри вич ној те о ри ји се ово кри вич но де ло озна-
ча ва као оп ште кри вич но де ло про тив при вре де. За пра во, су шти на 
је у ве ли ком бро ју об ли ка ис по ља ва ња овог де ла ко ји об у хва та ју 
ши ро ку ле пе зу ин кри ми ни са них рад њи. У том сми слу, по је ди ни 
17) Ка зне ни за кон Р. Хр ват ске (На род не Но ви не РХ, бр. 110/97).
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об ли ци ис по ља ва ња овог кри вич ног де ла са др же у се би и дру га 
кри вич на де ла (пре ва ра, фал си фи ко ва ње ис пра ве итд.). Ме ђу тим, 
ов де мо же мо го во ри ти са мо о по сто ја њу при вид ног сти ца ја, тј. ра-
ди се о при вид ном сти ца ју по осно ву кон сумп ци је.18) 

Ка да ре ал но по сма тра мо зло у по тре бу овла шће ња у при вре ди, 
већ на пр ви по глед, сти че се ути сак да по сто ји ве ли ка слич ност 
са кри вич ним де лом „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. Ме ђу тим, 
кључ на раз ли ка по сто ји код учи ни о ца кри вич ног де ла јер он вр ши 
кри вич но де ло у на ме ри при ба вља ња про тив прав не имо вин ске ко-
ри сти за прав но ли це у ко јем је за по слен или за дру го прав но ли це. 
Да кле, учи ни лац вр ши кри вич но де ло не у сво ју лич ну ко рист већ 
у ко рист не ког прав ног ли ца (оног у ко ме ра ди, за дру го прав но ли-
це или дру ги су бјект при вред ног по сло ва ња са свој ством прав ног 
ли ца).

Као што је ре че но, у Ср би ји је про те кле де це ни је спро ве де-
на при ва ти за ци ја пред у зе ћа ко ја су би ла у дру штве ном вла сни-
штву. Исто та ко, про цес при ва ти за ци је је пред ста вљао „по год но 
тло“ за раз ли чи те зло у по тре бе19) у при вред ној сфе ри, ко је су има-
ле сва обе леж ја по је ди них кри вич них де ла. Ме ђу тим, ста ти стич ки 
по сма тра но, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су зло у по тре бе у про це су 
при ва ти за ци је ква ли фи ко ва не пре ко кри вич ног де ла „зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја“. Је дан од раз ло га је чи ње ни ца да ово кри вич-
но де ло у се би са др же тзв. „ка у чук нор ме“, или рас те гљи ве нор ме, 
ко ји ма се мо гу под ве сти нај ра зли чи ти ји об ли ци кри ми нал них рад-
њи од го вор них ли ца. 

Ме ђу тим, као по пра ви лу, зло у по тре ба овла шће ња у при вре-
ди је би ла при лич но за по ста вље на у суд ској од но сно ту жи лач кој 
прак си. По на шем ми шље њу, не по сто је оправ да ни раз ло зи за ова-
кву си ту а ци ју. Ако узме мо, као при мер, би ло ко ју при ва ти за ци ју 
дру штве ног пред у зе ћа, а на ро чи то ве ћих при вред них су бје ка та, ви-
ди мо да но ви вла сни ци осни ва ју но ва дру штва, у об ли ку д.о.о., на 
ко ја за тим кон ти ну и ра но пре ба цу ју део по сло ва ства ра ју ћи што ве-
18) Љ. Ла за ре вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Са вре ме на ад ми ни-

стра ци ја, Бе о град, 2006, стр. 640. 
19) По јам зло у по тре бе слу жбе них овла шће ња или слу жбе ног по ло жа ја ни је је дин ствен. У 

нај ши рем сми слу зло у по тре ба (abu sus) је сва ко по на ша ње ко је је про тив прав но и про-
тив но ин те ре си ма слу жбе, а по себ но оно ко је је про тив но уста ву, за ко ну или дру гом 
прав ном про пи су или оп штем ак ту. Пре ма то ме сва ко слу жбе но ли це чи је де лат но сти 
ни су у са гла сно сти са ин те ре си ма слу жбе зло у по тре бља ва сво ју слу жбе ну ду жност. Д. 
Јо ва ше вић, „Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја у ло кал ној са мо у пра ви“, По ли тич ка ре
ви ја, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 510. 
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ћу по ве за ност са ма тич ним дру штви ма. На кон то га, до ла зи до од-
ли ва ка пи та ла у та ко но во о сно ва на дру штва, у ко ји ма не ма ју пра во 
од лу чи ва ња рад ни ци (као ак ци о на ри) већ са мо осни вач дру штва. 
У та квој „не му штој ком би на то ри ци“ при ва ти зо ва но пред у зе ће би-
ва оште ће но у ви ше ми ли он ским из но си ма, а све у ко рист дру гих 
прав них су бје ка та, у овом слу ча ју но во о сно ва них прав них ли ца у 
об ли ку д.о.о. 

Иако се ов де ра ди, о свим еле мен ти ма кри вич ног де ла „зло у-
по тре ба овла шће ња у при вре ди“ пра во суд ни ор га ни се „од лу чу ју“ 
за кри вич но де ло „зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја“. По на шем 
ми шље њу, је дан од мо гу ћих раз ло га је чи ње ни ца да го ње ње за ово 
кри вич но де ло спа да у над ле жност Ви шег, а не Основ ног су да, као 
у слу ча ју кри вич ног де ла „зло у по тре ба овла шће ња у при вре ди“. 
Из на ве де них раз ло га, у овом ра ду смо то по себ но ис та кли, по-
треб но је по о штри ти ка зне ну ре ак ци ју од но сно по ди ћи гор њу гра-
ни цу (пре ко 10 го ди на), ка ко би над ле жност за кри вич но го ње ње и 
су ђе ње, би ла пре ба че на са Основ ног на Ви ше ту жи ла штво и суд.

IvanJoksic
ABUSEAUTHORITYINTHEECONOMY

Summary
Cri mes aga inst the eco nomy, in re cent years, in cre a singly 
at trac ted the at ten tion of the sci en ti fic and wi der pu blic. 
As a ru le, chan ges in the po li ti cal system are re flec ted in 
the eco no mic system and the eco nomy of each co un try. 
Past de ca de in Ser bia, with cer ta inty, we can mark a tur
ning in the sphe re of eco nomy, espe ci ally in the part re la
ted to pri va ti za tion. Thus the chan ged so cio  eco no mic 
con di ti ons ha ve ma de the ap pro pri a te im pact on cri mi nal 
law, in or der to fully pro tect the eco no mic system. In ad di
tion, two gro ups of cri mes (aga inst of fi cial duty and aga
inst the eco nomy), they be co me espe ci ally ac tual in cre a se 
in eco no mic cri me.
Gi ven that eco no mic cri mes pro tect the eco no mic system 
of a co un try, we be li e ve that they sho uld be gi ven par ti cu
lar at ten tion. Ho we ver, be ca u se of the ir lar ge mat ter re la
ted to the lar ge num ber of cri mi nal of fen ses, the pro tec ti ve 
struc tu re, be lon ging to the gro up of eco no mic cri me, so 
we se pa ra ted. typi cal (ge ne ral) cri mi nal act aga inst the 
eco nomy  abu se of po wer in the eco nomy (Ar tic le 238 CC 
RS).
In this pa per we han dle the ba sic cha rac te ri stics of this 
cri me, from its con cept, acts of com mis sion, pos si ble per
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pe tra tors, the ob ject of pro tec tion, the ba sic forms of ex
pres si on and so on. Ho we ver, in con si de ring the cri mi nal 
act, “abu se of po wer in the eco nomy” must be “use ful”, 
but the Cri mi nal Co de, are: Com pany Law, Law on the 
Na ti o nal Bank Act, la bor re la ti ons and so on.
In fact, in the eco nomy bre aks the im pact of se ve ral acts 
and is the re fo re im pos si ble to com ple tely cle ar up the es
sen ce of this cri me wit ho ut the use of the se laws. In this 
re gard, the Com pa ni es Act de fi nes the term “re spon si ble 
per son in the com pany, the Law on Na ti o nal Bank of ways 
of cre a ting and ma in ta i ning com mo dity and cur rency 
funds, the Ser bian Con sti tu tion sti pu la tes the right to a 
free mar ket eco nomy with all types of pro perty in the sin
gle mar ket, as well as in de pen den ce in work and ac ti vi ti es 
of all com pa ni es and le gal en ti ti es. In ad di tion, we pre sent 
exam ples from ca se law, at the sa me ti me, ci ting parts of 
jud gments re la ting to the cri me.
Key words: eco nomy, abu se of aut ho rity, re spon si ble per
son, com pany, en tre pre ne ur, le gal per son.
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је“, Ју го сло вен ска ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, бр. 3, 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 
1993.

• Н. Ср зен тић, А. Ста јић, Љ. Ла за ре вић, Кри вич но пра во Ју го сла ви је – 
по себ ни део, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1998.

• З. Сто ја но вић, О. Пе рић, Кри вич но пра во – по себ ни део, Слу жбе ни 
гла сник,  Бе о град, 2002.

• Б. Че јо вић, Кри вич но пра во, оп шти и по себ ни део, До си је, Бе о град, 
2006.

• Б. Че јо вић, Кри вич но пра во у суд ској прак си – по себ ни део, Ли он, 
Кра гу је вац, 2008.

• За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка Ју го сла ви је (Слу
жбе ни лист ФНРЈ, бр. 30/59).

• Кри вич ни за кон СР Ср би је (Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 26/77).
• Кри вич ни за кон Ср би је (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 16/90).
• Кри вич ни за ко ник Ср би је (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/05).



стр: 127142.

- 141 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2010 год. (XXII) IX vol=26

• За кон о при вред ним дру штви ма (Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04).
• За кон о ра ду (Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05).
• Кри вич ни за ко ник Цр не Го ре (Слу жбе ни лист РЦГ, бр. 70/03).  
• Кри вич ни за кон БиХ (Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 

54/04 и 61/04).
• Кри вич ни за кон Брч ко Ди стрик та БиХ (Слу жбе ни гла сник Брч ко Ди

стрик та БиХ, бр. 10/03 и 45/04).
• Кри вич ни за кон Фе де ра ци је БиХ (Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ, 

бр. 36/03, 37/03, 21/04 и 69/04).
• Кри вич ни за кон Ре пу бли ке Срп ске (Слу жбе ни гла сник Р. Срп ске, бр. 

49/03 и 108/04).
• Ка зне ни за кон Р. Хр ват ске (На род не Но ви не РХ, бр. 110/97).
• Пре су да Вр хов ног ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, Кзп 197/10. 
• „Ру ко во ди о ци фа бри ке ста кла осум њи че ни за при вред ни кри ми нал“, 

Тан југ, 03.01.2010.  
Resume

Within socalled economic criminal acts an important 
place belongs to a criminal act of “the misuse of authority 
in economy”. Starting from its significance in crime the
ory this criminal act is labeled as a general criminal act 
against economy. In fact, the essence of it is that there is a 
huge number of this kind of criminal act that encompasses 
a broad range of criminal actions.
If we take for an example any privatization of public com
panies, in particular in case of big economic subjects, it 
is obvious that new owners have been establishing new 
societies in the form of “d.o.o.”, continuously moving  a 
part of business activities so that a greater connection 
with “the mother companies” is formed. After that, there 
comes the flow of the capital into such newly established 
societies, in which the workers (as the stock holders) do 
not have the right to make decision, but only the society 
founder. In such “irrational combination game” the priva
tized company gets ripped off multimillion sums of money 
and all that to the benefit of other legal subjects, in this 
case, to the benefit of the newly established legal subjects 
in the form of “d.o.o.” Even though in such cases there 
are all elements of criminal acts of “the misuse of author
ity in economy”, the legislation bodies “decide” for the 
criminal act of “the misuse of working position”. In our 
opinion, one of possible causes for this is the fact that 
prosecution of this criminal act belongs to the authority of 
the Higher court, not the basic (Osnovnog) court, as it is 
in the case of the criminal act of “the misuse of authority 
in economy”. Due to the abovementioned causes, in this 
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paper it is underlined that it is necessary to strengthen a 
legal reaction, and that is, that it is necessary to prolong 
a proposed maximum penalty (over 10 years) for purpose 
of placing the authority for legal accusation and prosecu
tion from the Main court to the High prosecution and the 
Court.

 Овај рад је примљен 10. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. новембра 2010. године.
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