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БојанТеофиловић*

 ОР ГА НИ ЗО ВА НИ КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ  
КАО ПРЕТ ЊА БЕЗ БЕД НО СТИ ЗЕ МЉА МА У 

ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ
Са же так

Последњихгодинадошлоједоповећањапроблемаве
заних за унутрашњуимеђународну безбедност.По
већанброј„старих’’ипојавановихбезбедноснихпро
блема,пресвега,уземљамакојесеналазеутранзи
циономилипосттранзициономпроцесуувеликојмери
супоследицаструктурнекризеусавременомдруштву
(свету),каоиновихмеђународнихоколностииодноса
укојимадолазидодрастичногпорастаорганизова
ногкриминалитета.Новиоблициугрожавањабезбед
ностипредстављају  претњу глобалнојбезбедности
такошто својимпостојањеми негативнимделова
њемугрожавајубезбедностдруштвауцелини,ата
кођеомогућавајудругимугрожавајућимоблицимада
настану,трајуидасеубудућностиразвијајујошопа
снијиоблициугрожавањабезбедностикаконанацио
налном,такоинамеђународномнивоу.
Кључне речи: организовани криминалитет, претња,
безбедност,транзиција,сузбијање,

U са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма до ми нант ну прет њу без-
бед но сти пред ста вља ју ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, те ро ри-

зам, си стем ска ко руп ци ја, али и ет нич ки, уну тра шњи кон флик ти. 
Са аспек та без бед но сти и дру штве не опа сно сти на на ци о нал ном и 
ме ђу на род ном пла ну по себ но је зна ча јан ор га ни зо ва ни кри ми нал. 
За хва љу ју ћи мно гим про ме на ма у еко ном ским и по ли тич ким сфе-
* Ди пло ми ра ни по ли ти ко лог - спе ци ја ли ста из обла сти  по ли тич ке те о ри је и ме то до ло-

ги је по ли тич ких на у ка
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ра ма на уну тра шњем и ме ђу на род ном пла ну, ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет се све ви ше ин тер на ци о на ли зу је и по при ма об ли ке тран-
сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Тран сна ци о нал ни 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет на сто ји не са мо да ис ко ри сти по вољ-
не усло ве за свој оп ста нак, већ и за про ши ре ње сво је кри ми нал не 
де лат но сти, и то не са мо про стор но већ и сво јим ин фил три ра њем 
у но ве дру штве не сфе ре.

Оства ри ва њем од ре ђе них по зи ци ја и ја ча њем ути ца ја у еко-
ном ским и по ли тич ким струк ту ра ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
по ста је зна чај на прет ња без бед но сти ка ко у на ци о нал ним, та ко и 
у ме ђу на род ним раз ме ра ма, ко јом при ли ком угро жа ва еко ном ске, 
по ли тич ке, прав не, кул тур не, мо рал не и све дру ге зна чај не вред но-
сти јед ног дру штва. Овај вид кри ми на ли те та се ис по ља ва у обла-
сти при вред не и ван при вред не де лат но сти у до ме ну оп штег кри-
ми на ли те та, као и у свим дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та 
у ко ји ма се кри ми нал ном де лат но шћу мо же оства ри ти знат на фи-
нан сиј ска до бит што је и основ ни циљ кри ми нал ног удру жи ва ња.

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет по сто ји и у зе мља ма у тран зи ци-
ји као и у они ма ко је су у пост тран зи ци о ном пе ри о ду. У зе мља ма у 
тран зи ци ји ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет де лу је као тран сна ци о нал-
ни, до жи вља вао је из ве сне тран сфор ма ци је ко је су би ле аде кват не 
дру штве ним про ме на ма зе мље ко ја је про ла зи ла про цес тран зи-
ци је. За хва љу ју ћи кри ми нал ној де лат но сти ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет је до би јао но ве фор ме и за у зи мао ја ке по зи ци је и сти цао 
ве ли ку фи нан сиј ску моћ и ви сок дру штве ни ста тус. На сто је ћи да 
за др жи за у зе те по зи ци је ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је на ста вио 
да де лу је и у зе мља ма ко је су про шле про цес тран зи ци је, при ла-
го ђа ва ју ћи сво ју де лат ност но во на ста лим дру штве ним од но си ма.

ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛИТЕТПРЕТЊА
БЕЗБЕДНОСТИУЗЕМЉАМАУТРАНЗИЦИЈИ

До ми нант на прет ња без бед но сти1) у са вре ме ним ме ђу на род-
ним од но си ма је кри за та ко зва не “не кон вен ци о нал не” од но сно ме-
ке без бед но сти, а ње ни нај ка рак те ри стич ни ји при ме ри су ор га ни-

1) Без бед ност у нај ши рем по ли тич ко-прав ном сми слу об у хва та ме ре и ак тив но сти чу ва-
ња и за шти те од угро жа ва ња не за ви сно сти и ин те гри те та јед не зе мље (др жа ве, на ци је) 
и уну тра шњег устав ног и прав ног по рет ка. У пр вом слу ча ју се го во ри о спољ ној, а у 
дру гом о уну тра шњој без бед но сти: Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра-
ци ја, Бе о град, 1975, стр. 79.  



стр:7388.

- 75 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

зо ва ни кри ми нал, те ро ри зам, си стем ска ко руп ци ја али и ет нич ки, 
уну тра шњи кон флик ти.

Кри ми нал као не га тив на и спе ци фич на дру штве на по ја ва 
пред ста вља уну тра шњи нео ру жа ни об лик угро жа ва ња без бед но-
сти. Ме ђу тим, ор га ни зо ва ни кри ми нал као је дан од ње го вих нај о-
па сни јих ви до ва све ви ше до би ја ме ђу на род ни ка рак тер и као та-
кав ути че на ста бил ност и без бед ност др жа ве спо ља. Ор га ни зо ва-
ни кри ми на ли тет ко ји мо же има ти раз ли чи те об ли ке ис по ља ва ња 
ка ко на уну тра шњем, та ко и на ме ђу на род ном пла ну ди рект но или 
ин ди рект но угро жа ва вред но сти дру штва, др жа ве и са мог по је дин-
ца. Као та кав, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет (пре све га тран сна ци о-
нал ни) пред ста вља са вре ме ни без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу 
и за то је иден ти фи ко ван у стра те ги ја ма на ци о нал не без бед но сти 
мно гих зе ма ља.2) За мно ге ауто ре ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
пред ста вља озбиљ ну опа сност и прет њу за функ ци о ни са ње прав не 
др жа ве и за раз вој де мо кра ти је у ме ђу на род ним раз ме ра ма3) од но-
сно пред ста вља прет њу ме ђу на род ном ми ру и ста бил но сти.4)

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ни је но ва по ја ва ко ја је не по зна та 
су бјек ти ма без бед но сти али но ви са вре ме ни об ли ци ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та су мно го сло же ни ји и об у хва та ју ши ре ге о граф ске 
окви ре. За раз ли ку од ста рих об ли ка чи ји је ре пре зент ма фи ја, ови 
но ви да на шњи ви до ви су мно го број ни ји: 

● Ор га ни зо ва ни еко ном ски кри ми на ли тет ти па кри ми на ли тет 
"бе лог око врат ни ка";

● Ор га ни зо ва ни еко ном ски кор по ра циј ски (ор га ни за циј ски) 
кри ми на ли тет;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет зло у по тре бе вла сти;
● Ор га ни зо ва ни вој ни кри ми на ли тет;
● Ор га ни зо ва ни нар ко-кри ми на ли тет;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи оруж ја и му ни ци је;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет  у ве зи на ки та и ску по це но сти;

2) Ко вач М., Стратегијскаидоктринарнадокументанационалнебезбедноститеориј
скеоснове, Свет књи ге, Бе о град, 2003, стр.131.

3) Ан ге ле ски М., „Во бор ба та про тив ор га ни зи ра ни от Кри ми на ли тет е по тре бен по ор га-
ни зи ран на уч но-стру чен при стап“, Годишникнафакултетотнабезбедност, Ско пје 
2002, стр. 95.

4) Za li sko N., „Rus sian or ga ni zed cri me: The fo un da tion for traf fic king“, Police, Bo bit Pu blis-
hing Com pany, Re don do Be ach 2000, p. 19.
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● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи кул тур но-исто риј ских 
до ба ра;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет са ра ди о ак тив ним ма те ри ја ли-
ма;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи фал си фи ко ва ња нов ца и 
хар ти ја од вред но сти;

● Ор га ни зо ва на не до зво ље на тр го ви на ауто мо би ли ма ("ауто 
ма фи ја");

● Ор га ни зо ва на про сти ту ци ја и тр го ви на бе лим ро бљем;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи из ну да (ре кет);
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи тр го ви не љу ди ма;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи ига ра на сре ћу, итд.5)

Мно ги од ових об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та су че-
сто по ве за ни од но сно у ме ђу соб ној су ди рект ној или ин ди рект ној 
узроч но-по сле дич ној ве зи. На при мер: при ли ком кри јум ча ре ња 
укра де них ауто мо би ла у њи ма се, та ко ђе, кри јум ча ри и оруж је, 
дро га, ну кле ар не ма те ри је ко ји се про да ју на истом или на дру гом 
тр жи шту. Иле гал но сте че ним про фи том се нај че шће фи нан си ра-
ју те ро ри стич ке ор га ни за ци је и тр го ви на “бе лим ро бљем”, а уме-
ша ни су и пред став ни ци стра них вој ски или ра зних ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја.6) Че сто се ме ђу тим де ша ва да оба ве штај не слу жбе 
стра них зе ма ља ко ри сте ме ђу на род не кри ми нал не ор га ни за ци је 
(ко је по ти чу из њи хо вих зе ма ља али функ ци о ни шу на про сто ру 
дру гих) за сво је оба ве штај не по сло ве или за из вр ше ње “пр ља вих 
по сло ва”.7)

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у овим слу ча је ви ма је по ве зан и 
са еко ло шким и по ли тич ким кри ми на ли те том. Ње гов крај њи циљ 
је сте сти ца ње про фи та кроз по сто ја ње и де ло ва ње ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па. Из ово га про ис ти че да је ор га ни зо ва ни кри-

5) Ан ге ле ски М.: „Во бор ба та про тив ор га ни зи ра ни от Кри ми на ли тет с по тре бен по ор га-
ни зи ран на уч но-стру чен при стап“, Годишникнафакултетотнабезбедност, Ско пје 
2002, стр. 101.

6) Ар на у дов ски., „Ме гу словс ност и ме гу за ви сност на те ри ри змот и ор га ни зи ра ни от кри-
ми на ли тет“, ГодишникнаФакултетотнабезбедност, Ско пје, 2002, стр. 92.

7) Ра спон тих ак тив но сти је раз ли чит, кре ће се од при ку пља ња оба ве штај них по да та ка до 
иле гал них и ле гал них ула за ка или из ла за ка из зе мље при пад ни ка оба ве штај них слу-
жби, обез бе ђе ња фал си фи ко ва них до ку ме на та, ко ри шће ња ве за и оба ве штај них по зи-
ци ја из струк ту ра др жав не ад ми ни стра ци је ко ји су чла но ви или су у ве зи са кри ми-
нал ном ор га ни за ци јом, до на бав ке и до ста вља ња оруж ја до спро во ђе ња суб вер зив них 
ак тив но сти по пут атен та та, са бо та жа, ди вер зи ја.
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ми нал не и де о ло шког ка рак те ра и ис кљу чу је де ло ва ње би ло ка квог 
по ли тич ког или на ци о на ли стич ког, иде о ло шког де ло ва ња8), а та ко-
ђе ис кљу чу је мо гућ ност по и сто ве ћи ва ња са не ким об ли ци ма по ли-
тич ког кри ми на ла, по пут те ро ри зма.9)

Ме ђу тим, на дру гој стра ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ипак 
по ку ша ва да се ин фил три ра у по ли тич ки си стем зе мље, а то је мо-
гу ће по сти ћи на ви ше на чи на:

● фи нан си ра њем по ли тич ке и пред из бор не кам па ње сво јих 
кан ди да та и ко руп ци јом гла сач ког те ла на из бо ри ма или

● исто то са мо са кан ди да ти ма ко ји ни су из кри ми нал ног окру-
же ња али уз по моћ ко руп ци је или за стра ши ва њем ак тив них 
по ли тич ких фак то ра. 

За пра во кри ми нал не гру пе те же да сво ју еко ном ску моћ тран-
сфор ми шу у по ли тич ку са ци љем да свој по ли тич ки по ло жај ис-
ко ри сте за уве ћа ње сво је еко ном ске мо ћи. У том слу ча ју но си о ци 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла би се аде кват ним по ли тич ким од лу ка-
ма за шти ти ли при ли ком вр ше ња сво јих кри ми нал них де лат но сти. 
Нај о па сни ји об лик ин фил три ра ња ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та 
у по ли тич ке струк ту ре је онај у ко ме до ла зи до кри ми на ли за ци је 
по је ди них чла но ва, а не рет ко и ве ћи не чла но ва вла де јед не зе мље. 
Та ко до не те по ли тич ке од лу ке од стра не др жав ног вр ха чи ји је циљ 
омо гу ћа ва ње де лат но сти ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па су у 
ства ри "ква зи ле гал не" и иму не су на санк ци је уну тра шњег пра ва, 
и ов де се за пра во ра ди о "др жав ном ор га ни зо ва ном кри ми на лу". 
По себ на опа сност је ако се ова кве ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе 
ин фил три ра ју у струк ту ре ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Ор га ни зо ва ни кри ми нал се че сто ин фил три ра у не вла ди не ор-
га ни за ци је. Ове ор га ни за ци је на раз не на чи не ути чу на по ли тич ке 

8) Шку лић. М.,Организованикриминалитет, До си је, Бе о град, 2003, стр. 39-58. 
9) У до ме ну по ли тич ког кри ми на ли те та, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се ис по ља ва у ви ду 

ор га ни зо ва ног ме ђу на род ног те ро ри зма. Спе ци фич ност овог ти па те ро ри зма је да те-
ро ри стич ка ор га ни за ци ја ужи ва фи нан сиј ску, ма те ри јал ну и сва ку дру гу по моћ јед не 
др жа ве и ње них ор га на ра ди из вр ша ња те ро ри стич ких ака та на те ри то ри ји јед не или 
ви ше др жа ва чи ме се ис по ља ва еле мент ино стра но сти. Те ро ри зам се ре ла тив но че сто 
де фи ни ше као вид ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, с об зи ром да са вре ме ни те ро ри зам 
пред ста вља де ло ва ње до бро ор га ни зо ва них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Ве ћи на кла-
сич них де фи ни ци ја ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та сма тра да је за ор га ни зо ва не кри ми-
нал не гру пе ка рак те ри стич но да су оне из ри чи то не и де о ло шког ка рак те ра, од но сно да 
је њи хов је ди ни мо тив де ло ва ње – сти ца ње про фи та, а не оства ри ва ње иде о ло шких, 
на ци о нал них или дру гих ци ље ва за чи је се оства ре ње за ла жу те ро ри сти, од но сно те ро-
ри стич ке ор га ни за ци је.

        Алек сић Ж., Шку лић М., Криминалистика, До си је, Бе о град, 2002, стр. 380-385.
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од лу ке зе мље у ко јој де лу ју и то кроз на вод ну бор бу за за шти ту 
пра ва од ре ђе них ин те ре сних гру па. За сво је за ла га ње и свој рад 
оне до би ја ју и из ве сне сво те нов ца од сво јих вла да као и од зе мље 
(зе ма ља) до ма ћи на. На рав но при то ме су мо гу ће и раз не зло у по-
тре бе фи нан сиј ских сред ста ва не вла ди них ор га ни за ци ја ве за них 
за иле гал не, али и ле гал не по сло ве ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. 

У да на шње вре ме до шло је и до по ја ве но вих, али и ожи вља ва-
ња не ких ста рих об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Ме ђу но-
ви је об ли ке кри ми на ли те та, спа да и кри јум ча ре ње цр ве не жи ве, 
ну кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар ног от па да или ге нет ски ма те-
ри јал.

Те жња ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та за што ве ћим про фи том 
до ве ла је до не ких ис ко ре ње них и пре ва зи ђе них об ли ка угро жа ва-
ња без бед но сти. Та ко је на при мер, кри јум ча ре ње оруж ја и нар ко-
ти ка са да пре ви ше опа сан по сао, кри јум ча ре ње ауто мо би ла ма ње 
уно сан, а ви ше ри зи чан по сао. За то је да нас тр го ви на људ ским би-
ћи ма до ста уно сан по сао, а опет ма ње ри зи чан од прет ход но на-
ве де них ви до ва ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Да на шње мо дер но 
ро бље се мо же екс пло а ти са ти на ви ше на чи на:

● нај пре рад но, оба вља њем фи зич ких по сло ва уз ни ка-
кву или бар ми ни мал ну на кна ду.

● сек су ал но: ор га ни зо ва њем про сти ту ци је, пор но ин ду-
стри је и секс ту ри зма.

● тр го ви ном људ ским ор га ни ма и тки ви ма - јер је то из у-
зет но тра же на и ску па "ро ба".

● зло у по тре бом де це: брач ни па ро ви без де це мно го пла-
ћа ју за иле гал но усва ја ње, сек су ал на екс пло а та ци ја 
де це (пе до фи ли ја) је уно сни ји по сао од кла сич не про-
сти ту ци је, та ко ђе и деч ја пор но гра фи ја до но си ве ћи 
про фит од кла сич не пор но гра фи је, а про сја че њем де ца 
оства ру ју ве ли ке при хо де.

● у крај њем слу ча ју мо дер но ро бље се мо же увек про да-
ти тре ћим ли ци ма ра ди да ље екс пло а та ци је.

Код ова квих по јав них об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та 
по себ но је за бри ња ва ју ће то што че сто до ла зи до ком би но ва ња ви-
ше об ли ка екс пло а та ци је жр тве. Та ко се на при мер, иле гал но усво-
је но де те ко ри сти и за деч ју пор но гра фи ју, екс пло а ти ше кроз пе-
до фи ли ју и ко ри сти за про сја че ње. Жр тве ова квих ви до ва кри ми-
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на ли те та се нај че шће тре ти ра ју као из вр ши о ци кри ми нал них рад-
њи што је сва ка ко још је дан без бед но сни про блем. У слу ча ју да је 
стра ној др жа вљан ки на те ри то ри ји тре ће зе мље од у зет па сош и да 
је она при мо ра на да се ба ви про сти ту ци јом, ка да од стра не др жав-
них ор га на до ђе до от кри ва ња ње ног бо рав ка и ње них ак тив но сти, 
њој се не пру жа ни ка ква по моћ већ је тре ти ра на као пре ступ ник 
за ко на због иле гал ног бо рав ка у зе мљи и ба вље ња про сти ту ци јом. 
Је дан од ве ћих без бед но сних про бле ма је тај што кри ми нал не ор-
га ни за ци је пре ко ка на ла за иле гал ни ула зак у зе мљу омо гу ћу ју ма-
сов не иле гал не ими гра ци је, а ово је по себ но зна чај но ако се има у 
ви ду и чи ње ни ца да ими гран ти са со бом но се и свој кри ми на ли тет.

Сва ко ли це без об зи ра на пол, на ци о нал ну или вер ску при пад-
ност мо же би ти жр тва тр го ви не љу ди ма, али нај че шће су угро же-
не же не и де ца. Нај че шће жр тве су де вој ке и же не из ме ђу 25 и 34 
го ди не ко је по ти чу из си ро ма шних ре ги о на и др жа ва, не рет ко из 
ра зо ре них по ро ди ца и бра ко ва, али се че сто мо же на ћи и ве ли ки 
број осо ба од 12 до 18 го ди на.

Трговинаженама иако је у по след ње вре ме до шла до из ра жа ја, 
ни је по ја ва но ви јег да ту ма. Ње ни за че ци да ти ра ју још из вре ме на 
Рим ске им пе ри је, а та ко ђе је би ла при сут на и у сред њем ве ку на кон 
ко ло ни за ци је. Про сти ту ци ја се раз ви ја ла па ра лел но са раз во јем 
дру штва, та ко да су већ кра јем  XИX ве ка по сто ја ли ор га ни зо ва ни 
об ли ци де ло ва ња у тр го ви ни же на ма. Ова тр го ви на је вре ме ном 
до би ја ла но ве фор ме та ко да да нас тр го ви на же на ма пред ста вља 
јед ну од зна чај них де лат но сти тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла. У зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе (укљу чу ју ћи 
и на шу зе мљу) то ком по след ње де це ни је XX ве ка, уоче но је ве-
ли ко по ве ћа ње овог те шког об ли ка кри ми на ли те та. Ср би ја се ту 
углав ном ја вља као зе мља тран зи та, зе мља по ре кла жр та ва али и 
зе мља њи хо ве при вре ме не де сти на ци је. Ка да је у пи та њу тр го ви на 
же на ма ра ди сек су ал не екс пло а та ци је по себ на па жња се по све ћу је 
са мом на чи ну на мам њи ва ња жр та ва, њи хо вом тран спор ту, од но-
сно тран спор ту у зе мље де сти на ци је, као и раз ли чи тим об ли ци ма 
вик ти ми за ци је ко јој су из ло же не. Нај че шћи на чин на ма мљи ва ња је 
по ну да иле гал ног по сла у ино стран ству (жр тве оче ку ју да ра де као 
ко но ба ри це, фри зер ке, игра чи це, ма не кен ке), кид на по ва ње, ра зни 
ту ри стич ки аран жма ни, про да ја ко ју оба вља по ро ди ца или ре гру-
то ва ње за рад у до ма ћој про сти ту ци ји. Као на ма мљи ва чи нај че шће 
се ја вља ју по зна ни ци или аген ци је за тра же ње по сло ва у ино стран-
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ству, док се ре ђе ја вља ју при ја те љи, мла ди ћи, су пру жни ци или 
ро ди те љи. Ка да стиг ну на ме сто од ре ди шта жр тва ма се од у зи ма 
па сош и по ста ју пред мет сек су ал ног зло ста вља ња са мих по сред-
ни ка, за тим сле ди мал тре ти ра ње док не при хва те про сти ту ци ју као 
за нат. Ра ди лак ше кон тро ле, про сти ту ци ја је че сто пра ће на упо тре-
бом дро ге и прак сом да се та кве же не за ду жу ју, а ка ко не мо гу да 
вра те но вац оне све ви ше по ста ју за ви сне од по ве ри ла ца и је ди ни 
на чин им је ба вље ње про сти ту ци јом ко ја тр гов ци ма же на ма до но-
си ве ли ки про фит. Мо гу ћи су, ме ђу тим, и дру ги на чи ни ко ји до во де 
до тр го ви не же на ма, од но сно њи хо вог укљу чи ва ња у про сти ту ци-
ју. То су обез бе ђи ва ње до зво ла за бо ра вак, омо гу ћа ва ње жи вот них 
и рад них усло ва и пру жа ње ра зних ви до ва по мо ћи же на ма ко је су 
при ве де не то ком ра ци је и ко ји ма пре ти де пор то ва ње.

Тр го ви на же на ма ра ди сек су ал не екс пло а та ци је пред ста вља 
озби љан со ци јал ни про блем, а ка рак те ри шу је ве ли ка рас про стра-
ње ност, из у зет на по кре тљи вост и ве ли ка дру штве на опа сност.

Трговинадецом нај че шће се од но си на деч ју про сти ту ци ју и 
пор но гра фи ју, али су че сти и об ли ци тр го ви не де цом ра ди њи хо вог 
ба вље ња про сја че њем, при мо ра ва ње да оба вља ју од ре ђе не по сло-
ве или вр ше од ре ђе на кри вич на де ла, нај че шће она ко ји ма се при-
ба вља про тив прав на имо вин ска ко рист. Кри ми нал не ор га ни за ци је 
ба ве се и иле гал ном про да јом бе ба брач ним па ро ви ма без де це и ту 
се углав ном ја вља ју два на чи на из вр ше ња:

● ка да су са ми ро ди те љи са гла сни да про да ју сво ју бе бу 
уз од го ва ра ју ћу нов ча ну на кна ду.

● дру ги те жи об лик је ка да се бе бе кра ду, про гла ша ва ју за 
умр ле, а по том про да ју за ин те ре со ва ним ли ци ма. 

При сут на је и по ја ва да же не ко је су пред по ро ђа јем од ла зе у 
ино стран ство да би се та мо по ро ди ле и про да ле но во ро ђен че. Ова 
кри ми нал на де лат ност се од ви ја по сред ством кри ми нал не ор га ни-
за ци је уз са гла сност оба ро ди те ља или са мо мај ке уз од го ва ра ју ћу 
за ра ду. Као је дан од раз ло га за по ве ћа ње тр го ви не де цом са ци-
љем њи хо ве сек су ал не екс пло а та ци је на во ди се тзв. сек си ту ри зам, 
а оте жа ва ју ћа окол ност је што овај вид екс пло а та ци је де це че сто 
пра ти и ужи ва ње дро ге, као је дан од на чи на да се лак ше под не се 
и пре бро ди по чет на фа за ове кри ми нал не де лат но сти. Сек су ал на 
екс по а та ци ја оста вља ве ли ке тра у ме на де те, из ра же не пси хич ке 
про бле ме и фи зич ке по сле ди це.
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У но ви је вре ме све ви ше је при сут на иле гал на трговинаљуд
скиморганима, ра ди њи хо ве тран сплан та ци је, у ко јој се оства ру је 
ве ли ка фи нан сиј ска до бит. Иле гал на про да ја људ ских ор га на све 
ви ше по при ма раз ме ре ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и то пре све-
га тран сна ци о нал ног. Људ ски ор га ни се ор га ни зо ва ним ка на ли ма 
тран спор ту ју до од ре ди шног ме ста, од но сно до ко ри сни ка ко ји 
пла ћа ве ли ку су му нов ца за ту услу гу. Ор га ни зо ва не кри ми нал не 
гру пе пра те ле гал но и иле гал но тр жи ште, по себ но по тра жњу за 
људ ским ор га ни ма, за тим про ве ра ва ју од ког сло ја љу ди по тра жња 
до ла зи и ко ли ка је на док на да за ту услу гу. Уко ли ко је на док на да за 
тр го ви ну – до бра, кри ми нал на ор га ни за ци ја укљу чу је сво је ор га-
ни зо ва не ка на ле да про на ђу тра же ни људ ски ор ган и да га до пре ме 
до ко ри сни ка. По зна ти слу ча је ви из све та, по ка зу ју да бо га ти љу-
ди, че сто не би ра ју сред ства да до ђу до за њих по треб них људ ских 
ор га на, ко јих на ле гал ном тр жи шту не ма. На рав но та кву си ту а ци ју 
ве што ко ри сте кри ми нал не ор га ни за ци је и оства ру ју до бар про-
фит. Тр го ви на људ ским ор га ни ма се нај ви ше раз ви ја у оним зе-
мља ма ко је има ју раз ви јен при ва тан бол нич ки сек тор и где је кон-
тро ла др жа ве ма ла. Че сто са ме кри ми нал не ор га ни за ци је фи нан си-
ра ју отва ра ње та квих бол ни ца, а за на бав ку тра же них ор га на слу же 
се и уби стви ма или пре ва ра ма ми гра на та ко ји че сто за вр ша ва ју као 
до на то ри ор га на.

Зе мље ко је из ла зе из пе ри о да ви ше де це ниј ског јед но пар тиј-
ског си сте ма и ко је се на ла зе у тран зи ци о ном про це су има ју ве ли-
ке те шко ће да ство ре про фе си о нал не јав не слу жбе уме сто на сле-
ђе них по слу шнич ких. То, пре све га, под ра зу ме ва за шти ту јав них 
слу жбе ни ка10) од по ли тич ких про ме на, јер ако слу жбе ник зна да ће 
би ти сме њен за јед но са вла да ју ћом по ли тич ком струк ту ром, он ће 
на сто ја ти да се што ви ше обо га ти за вре ме док је на том по ло жа ју. 
Ре фор ма јав ног сек то ра тре ба да об у хва ти и по ве ћа ње пла та јав них 
слу жбе ни ка (јер уко ли ко су пла те ма ле, слу жбе ни ци ће би ти вр ло 

10) Да би мо гли да ра де сво је по сло ве, јав ни слу жбе ни ци мо ра ју има ти овла шће ња за до-
но ше ње од лу ка. Од лу ке мо ра ју би ти у скла ду са јав ним ин те ре сом, ко ји је де фи ни сан 
за ко ни ма, пра ви ли ма и упу стви ма за спро во ђе ње по ли ти ке. Ме ђу тим, не мо же се сва ка 
си ту а ци ја пред ви де ти уна пред, та ко да слу жбе ни ци мо ра ју да има ју у од ре ђе ној ме ри 
и сло бо ду да од лу че на ко ји на чин ће по сту пи ти. Ди ле ма у ве зи са дис кре ци јом ле жи 
у то ме што пра ви ла мо ра ју би ти флек си бил на, али се с дру ге стра не том флек си бил-
но шћу отва ра ју вра та ар би трар ном од лу чи ва њу и ад ми ни стра тив ној ко руп ци ји. Уме ће 
до бре ад ми ни стра ци је је да се из бег не ру ко во ђе ње са вр ха о сва кој сит ни ци, а да при 
том дис кре ци ја не пре ђе по треб не гра ни це.

 Кар клинс, Р., Системмејенатерао, ОЕБС Ми си ја у Ср би ји, Бе о град, 2005, стр. 121.
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скло ни ко руп ци ји), за по шља ва ње но вих ква ли фи ко ва них љу ди на-
ме сто ста рих и ре фор му јав них про гра ма. 

Сва ка ко нај ве ћа прет ња по сто ји ако су за по сле ни у суд ству 
и по ли ци ји скло ни под ми ћи ва њу и зло у по тре би слу жбе них овла-
шће ња. Ка да су су ди је скло не под ми ћи ва њу, по сто ји опа сност по 
чи тав прав ни по ре дак, јер су ди је су че сто  ти ко ји се ста ра ју да у 
др жа ви вла да ју за ко ни. Ме ђу тим, ако има мо ко рум пи ра ног су ди ју, 
прав да је да ле ко. У суд ском про це су бо ље про ла зи онај ко ји ви ше 
пла ти, јер та кав су ди ја ту ма чи за кон ка ко на ла же моћ нов ца, за тим 
под при ти ском от ка за, уна пре ђе ња или не ке дру ге услу ге. Том при-
ли ком ве о ма че сто се по сту па по на ло гу тзв. “те ле фон ског пра ва”, 
јер су ди је су по ста вље не по пар тиј ској ли ни ји, не су де по за ко ну, 
већ по мак си ми „не тре ба се др жа ти за ко на ко' пи јан пло та”, од но-
сно по на ло гу сво јих по ли тич ких мен то ра. 

С дру ге стра не, ако је по ли ци ја ко рум пи ра на сло бо да и жи вот 
ни су за шти ће ни, јер ли ца се мо гу при тва ра ти или осло ба ђа ти по 
во љи по ли тич ких моћ ни ка. При то ме се де ша ва да по ли ци ја шти ти 
кри ми нал ца, а не гра ђа ни на, од но сно на сло бо ду се без  прав ног 
осно ва пу шта ју ви ше стру ки кри ми нал ци. 

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу по ли тич ка сфе ра, ве о ма по год но 
тло за ко руп ци ју је су по ли тич ке пар ти је и ње ни ли де ри, на ро чи то 
у вре ме пред из бор них ак тив но сти. На и ме, то ком из бор не кам па ње 
пар ти ја ма су по треб на ве ли ка фи нан сиј ска сред ства, па  мно ги по-
слов ни љу ди, од но сно “би зни сме ни” ко ри сте ову си ту а ци ју и под 
ви дом ле гал них до на ци ја вр ше пот ку пљи ва ње по ли ти ча ра, ко ји ка-
да до ђу на власт има ју оба ве зу да „за хва ле’’. 

У си ту а ци ја ма ка да суд ство и јав на без бед ност по ста ну ко рум-
пи ра ни, др жа ва се на ла зи са мо ко рак пред оним што се на зи ва за
робљенадржаваилиукраденадржава,11) тј. ста њем у ко јем су не 
са мо по је ди не слу жбе и аген ци је, већ и сам врх вла сти, да кле ком-
плет на др жа ва у ра ља ма ко руп ци је. Пре ма то ме, по сле ди ца уче шћа 
по ли тич ких пр ва ка у ко руп ци ји је на ста нак фе но ме на „заробљене
државе’’, под ко јим се под ра зу ме ва про тив за ко ни то пла ћа ње по је-
ди на ца из вла сти ка ко би се оства рио ути цај на из ра ду и усва ја ње 
за ко на, про пи са и од лу ка др жав них ор га на. За раз ли ку од овог тер-
ми на, струч ња ци Свет ске бан ке као си но ним за ви со ко ко рум пи-

11) Ка да ана ли ти ча ри го во ре о ‘’заробљеној држави’’ или о ‘’украденој држави’’, оба 
тер ми на се од но се на ин сти ту ци о нал но за ро бља ва ње и скри ве ну при ва ти за ци ју јав них 
ин сти ту ци ја.
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ра не др жа ве ко ри сте на зив „за ро бље но дру штво’’. Ова кав мо дел 
„дру штве ног уре ђе ња’’ ка рак те ри ше мо но пол фи нан сиј ских оли-
гар хи ја „из сен ке’’, ко је има ју ди рект ну кон тро лу над по ли тич ким 
пар ти ја ма, вој ском, по ли ци јом и дру гим без бед но сним слу жба ма, 
сво јим по сла ни ци ма у пар ла мен ту. При то ме, тзв. оли гар си (спој 
нов ца и мо ћи дао им је овај на зив) ма ни пу ли шу про це ном ства ра-
ња по ли ти ке и ства ра ју пра ви ла ко ја ће по мо ћи да се игра по њи-
хо вом и та ко да они бу ду у зна чај ној пред но сти. Та ко сти чу моћ да 
до но се за ко не и уред бе у сво ју и ко рист сво јих мо но по ла, ути чу на 
суд ске од лу ке и „у ру ка ви ца ма’’ или „под зем ним сред стви ма’’ ор-
га ни зо ва но пљач ка ју на ци о нал не ре сур се. По мо ћу ко руп ци је кри-
ми нал ци сти чу углед, моћ и уве ћа ва ју свој про фит те же ћи крај њем 
ци љу, од но сно пре у зи ма њу и кон тро ли це ло куп ног фи нан сиј ског и 
при вред ног си сте ма. У та квој си ту а ци ји др жа ва не ма „про бле ма’’ 
са кри ми на лом, јер кри ми нал не ор га ни за ци је по се ду ју и кон тро-
ли шу др жа ву.

''Заробљенадржава'' је си стем ска, струк тур на или ен дем ска 
(ка ко се све на зи ва) ко руп ци ја ве ли ког оби ма у ко јој се ус по ста вља 
скри ве ни по ли тич ки ре жим су про тан свр си ко ју има ју др жав не ин-
сти ту ци је по уста ву. Ова кво за ро бља ва ње мо гу да из вр ше при ват не 
фир ме, уске ин те ре сне гру пе, али и по ли тич ки ли де ри. При то ме 
мо же се уочи ти раз ли ка пре ма вр ста ма ин сти ту ци ја ко је се за ро-
бља ва ју (за ко но дав на, из вр шна, суд ска и ре гу ла тор не аген ци је). Уз 
за ро бља ва ње др жа ве до ла зе и дру ги ко руп ци о на шки по ступ ци, као 
на при мер, од лу ка ор га на го ње ња и пра во су ђа да ли да се по кре не 
ис тра га о не ком сум њи вом чи ну. По ли тич ки оли гар си су, та ко ђе, 
упле те ни у не про пи сно фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја, ку по-
ви ну ме ди ја12) и пла но ве чи ји је циљ укла ња ње по ли тич ких про-
тив ни ка. У по себ но екс трем ним слу ча је ви ма за ро бља ва ње др жа ве 
под ра зу ме ва де фац то пре у зи ма ње јав них ин сти ту ци ја не са мо за-
рад по слов них ин те ре са, већ ра ди вр ше ња очи глед них кри вич них 
де ла. У ова квим слу ча је ви ма мре же кри ми на ла ца план ски про ди ру 

12) С об зи ром да су ме ди ји глав ни из вор ин фор ма ци ја јав но сти о ко руп ци ји, мно ги но ви-
на ри ко ји су тач но из ве шта ва ли о овом дру штве ном злу на ла зи ли су се због то га пред 
озбиљ ним иза зо ви ма, а не ко ли ко њих је и жи во том пла ти ло свој рад. Та ко је у Укра ји-
ни, у пе ри о ду од 1995. до 2001. го ди не, уби је но 11 но ви на ра, ме ђу ко ји ма је нај чу ве ни ји 
био Игор Алек сан дров, во ди тељ те ле ви зиј ског про гра ма на ко јем су при ка зи ва ни ис-
тра жи вач ки из ве шта ји о ко рум пи ра но сти Вла де и ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту. Дру-
ги но ви на ри су по ста ли жр тве на си ља, нео сно ва них ту жби и прет њи упу ће них њи ма 
или чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

   Исто, стр. 57.
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у ор га не из вр шне вла сти, нај че шће у ми ни стар ства ко ја се ба ве фи-
нан си ја ма и еко ном ским пи та њи ма.

Кон текст у ко јем је са мо бо га ће ње слу жбе ни ка би ло си стем ско 
по сто јао је у ко му ни стич кој ери, ка да је др жа ва по се до ва ла го то во 
све: не по крет ност и фир ме, јав на пред у зе ћа и ин фра струк ту ру, зе-
мљу и при род не ре сур се. Тран зи ци ја из та квог си сте ма и тр жи шни 
си стем до ве ли су до при ва ти за ци је ве ли ке ко ли чи не имо ви не, што 
је омо гу ћи ло да се они ко ји су за при ва ти за ци ју би ли над ле жни 
и лич но обо га те. На тај на чин је вла сни штво про ме ни ла и имо-
ви на мно гих др жав них и дру штве них ин сти ту ци ја, као на при мер 
спорт ска и кул тур на дру штва, уни вер зи те ти и слич но, ко је су мо-
ра ле да про ђу кроз тран зи ци ју ка ко би по ста ле пра ве ор га ни за ци је 
гра ђан ског дру штва. Ове ра ди кал не про ме не ко је су се до го ди ле у 
бив шим ко му ни стич ким зе мља ма ство ри ле су је дин ствен кон текст, 
ко ји укљу чу је ис ку ше ња при ли ком при ва ти за ци је др жав не и дру-
штве не имо ви не  (ко му ни стич ке др жа ве су по се до ва ле го то во све) 
и иза зо ве из град ње но вог за кон ског и суд ског си сте ма. Из у зет но 
ши ро ка при ва ти за ци ја ове имо ви не до ве ла је до по ја ве про фи те ра 
тран зи ци је, по ли тич ких оли гар са и ства ра ња кар те ла вла да ју ћих 
ели та. При то ме, ве ћи на пост ко му ни стич ких ре жи ма је ус пе ла да 
ус по ста ви де мо крат ске струк ту ре, укљу чу ју ћи и мно ге за ко не и 
дру ге про пи се ко ји су осми шље ни да би се огра ни чи ла ко руп ци ја, 
али они рет ко функ ци о ни шу у прак си услед мањ ка ка па ци те та за 
њи хо во спро во ђе ње и мањ ка по ли тич ке во ље.13)

Ка да су у пи та њу но во на ста ле не за ви сне бал кан ске др жа ве, 
као и пост со ци ја ли стич ке др жа ве из цен трал не и ис точ не Евро-
пе,14) ве ћи на њих се на ла зи у кан ђа ма ор га ни зо ва ног кри ми на ли-
те та и ко руп ци је ко ји се све ви ше ма ни фе сту је као ра зор ни по ове 
др жа ве -  ко је су у тран зи ци о ном про це су и  са још увек сла бим 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. При то ме ко руп ци ја не оп ста је са мо 
због за јед нич ких ин те ре са по је ди на ца ко ји су у њу укљу че ни, већ 
и због њи хо вог ме ђу соб ног уце њи ва ња, од но сно мно ги моћ ни по-
ли ти ча ри по се ду ју ком про ми та ју ћи ма те ри јал о сво јим ''кон ку рен-
ти ма'', ко ји прак тич но одр жа ва при кри ва ње. Ком про ми ту ји ћи ма-
те ри јал нај че шће ко ри сте ко рум пи ра ни по је дин ци и њи хо ве мре же 

13) Исто, стр. 11, 17, 25, 32-34.
14) У са вре ме ном по ли тич ком  дис кур су те зе мље се на зи ва ју ''пропалимдржавама''. 

Њих ка рак те ри шу про це си ко ји су све ви ше дис кон ти ну ал ни – ко ји не мо гу да се одр же 
у сред њо роч ном  пе ри о ду, по ста ју до га ђа ји, и ма ни фе сту ју се као пре ки ди кон ти ну и те-
та, це па ње дру штве ног тки ва или као из би ја ње без бед но сних кри за.
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ка ко би се за шти ти ли од ри ва ла. Јер, ка да чла но ви гру пе има ју  са-
зна ња о кри ви ци дру гих де лу је као сред ство од вра ћа ња и сред ство 
за очу ва ње по сто је ћег ста ња. По њи хо вом схва та њу по сто ји са мо 
јед но сред ство ко јим се мо же од го во ри ти на ком про ми ту ју ћи ма-
те ри јал, а то је но ви ји и моћ ни ји ма те ри јал ко ји ком про ми ту је оне 
ко ји вас на па да ју.  Че сто су и ли де ри др жа ва на мер но охра бри ва ли 
ко руп ци ју ка ко би обез бе ди ли до вољ ну ко ли чи ну ком про ми ту ју ћег 
ма те ри ја ла (ком про мат) ко ји би мо гли ко ри сти ти ра ди уце њи ва ња 
по ли ти ча ра ка да за тре ба. Ме ђу тим, гле да но ана ли тич ки, ово је и 
оче ки ва но, с об зи ром да је у овим дру штви ма по ли ти ка схва ће на 
као нај рен та бил ни ји би знис ко ји омо гу ћу је бо га ће ње пре ко но ћи и 
без број при ви ле ги ја, а ис кљу чу је би ло ка кву од го вор ност. Та ко да 
оно што још ни су ус пе ле да оства ре зе мље из овог ре ги о на, ус пе ло 
је кри ми нал ци ма, јер су ус по ста ви ли мул ти е тич ност сво јих мре жа 
и ре ла ти ви за ци ју др жав них гра ни ца.15)

***

У са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма ор га ни зо ва ни кри-
ми нал пред ста вља јед ну од до ми нант них прет њи без бед но сти, 
по ред те ро ри зма, си стем ске ко руп ци је и ет нич ких, уну тра шњих 
кон фли ка та. Кри ми нал као не га тив на и спе ци фич на дру штве на 
по ја ва пред ста вља за пра во уну тра шњи нео ру жа ни об лик угро жа-
ва ња без бед но сти. Ме ђу тим, упра во ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
као је дан од ње го вих нај о па сни јих ви до ва све ви ше до би ја ме ђу-
на род ни ка рак тер и као та кав ути че на ста бил ност и без бед ност 
др жа ве спо ља. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет угро жа ва еко ном ске, 
по ли тич ке, прав не, кул тур не и све дру ге зна чај не вред но сти јед ног 
дру штва, др жа ве и са мог по је дин ца. Као та кав, ор га ни зо ва ни кри-
ми нал пред ста вља са вре ме ни без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу 
за функ ци о ни са ње прав не др жа ве и раз вој де мо кра ти је у ме ђу на-
род ним раз ме ра ма, од но сно пред ста вља прет њу  ме ђу на род ном 
ми ру и ста бил но сти.

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет по сто ји и у зе мља ма ко је су 
у тран зи ци ји као и у они ма ко је су у по стран зи ци о ном пе ри о ду. 
Узро ци ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у зе мља ма у тран зи ци ји су 

15) Од де ве де се тих го ди на XX ве ка, у овом де лу Евро пе ''усталила''се из ре ка да ''Све
државеимајукриминалце,асамонаБалканукриминалциимајусвојудржаву''и 
''Балканомвладамултиетничкамафијакојојсекундирајунационалистичкеполи
тичкеелите''.
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ра ди кал не про ме не еко ном ског и по ли тич ког си сте ма ко је на ста-
ју на кон сме не цен тра ли стич ког си сте ма и уво ђе ња де мо кра ти је 
и про ме на у тр жи шној еко но ми ји, и до во де до ни за про бле ма и 
про тив реч но сти ко ји де лу ју као кри ми но ге ни фак то ри. У тран зи-
ци о ним зе мља ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет де лу је као тран сна-
ци о нал ни, и до жи вља вао је из ве сне тран сфор ма ци је ко је су би ле 
аде кват не дру штве ним про ме на ма зе мље ко ја је про ла зи ла про цес 
тран зи ци је. За хва љу ју ћи сво јој кри ми нал ној де лат но сти ор га ни зо-
ва ни кри ми нал је за у зи мао ја ке по зи ци је, ви сок дру штве ни ста тус 
и сти цао ве ли ку фи нан сиј ску моћ. Те же ћи да за др жи већ сте че не 
по зи ци је, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је на ста вио да де лу је и у зе-
мља ма ко је су про шле про цес тран зи ци је, при ла го ђа ва ју ћи сво је 
де лат но сти но во на ста лим дру штве ним усло ви ма.

У раз ли чи тим зе мља ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се не ис-
по ља ва у истим об ли ци ма и са истим ин тен зи те том, већ су они 
аде кват ни по сто је ћим дру штве ним од но си ма. За то у кон крет ној 
др жа ви тре ба тра га ти за оним об ли ци ма ко ји су про у зро ко ва ни по-
сто је ћим усло ви ма. Не ки од фак то ра ко ји су до ве ли до на стан ка 
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та су пре ста ли да по сто је, не ки де лу ју 
у бла жем ин тен зи те ту а не ки су и да ље из ра же ни. У сва ком слу ча-
ју, не тре ба оче ки ва ти да ће пре стан ком од ре ђе них фак то ра не ста ти 
и орд го ва ра ју ћи об ли ци ор га ни зва ног кри ми на ли те та. По сле ди це 
не га тив ног деј ства ових фак то ра осе ћа ју се и на кон њи хо вог пре-
стан ка. Об ли ци ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти ни су увек 
уоч љи ви и пре по зна тљи ви, што сва ка ко оте жа ва бла го вре ме но 
пред у зи ма ње ефи ка сних ме ра на њи хо вом су зби ја њу и спре ча ва-
њу пре ра ста ња у сло же ни је об ли ке. Са раз во јем ме ђу на род них еко-
ном ских и дру гих ве за, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет до би ја но ве 
по јав не об ли ке, уз ко ри шће ње ра зних ме то да и сред ста ва.

При ме ри из нај ра зви је ни јих зе ма ља по ка зу ју да сла бље ње или 
уни ште ње нај моћ ни јих кри ми нал них ор га ни за ци ја не до во ди  до 
сла бље ња, а још ма ње до пот пу ног су зби ја ња од ре ђе них об ли ка 
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, јер дру ге кри ми нал не гру па ци је 
до би ја ју сво ју шан су и за у зи ма ју “упра жње но” ме сто. Ме ђу тим, 
ус по ста вља њем “прав не др жа ве” у зе мља ма ко је про ла зе про цес 
тран зи ци је, те де ло ва њем ор га на от кри ва ња, кри вич ног го ње ња и 
пре су ђи ва ња, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се мо же “др жа ти под 
кон тро лом”. Прав на др жа ва је ипак у ста њу да све об ли ке ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та, од го ва ра ју ћом за кон ском ре гу ла ти вом и 
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са ве сним ра дом над ле жних ор га на све де на нај ма њу мо гу ћу ме ру, 
од но сно у дру штве но при хва тљи ве окви ре.

Bojan Teofilovic
ORGANIZED CRIME AS A THREAT TO SECURITY  

OF TRANSITIONAL STATES
Summary

Inrecentyearsthereisnotedanincreaseofproblems
relatedtointernalandinternationalsecurity.Anin
creasednumberofemergenceof„old“andnewsecu
rityproblems,andbeforeelsetheiremergenceinthe
states in transitional or posttransitional processes,
ismainlyaconsequenceofstructuralcrisisinmod
ernsociety(modernworld)andinnewinternational
circumstances and relations inwhich there has be
comeevidentadrasticincreaseoforganizedcrime.
Newmodelsof imperilmentof securityarea threat
toglobalsecurity in thewaythatby theirexistence
andnegativeactivity they imperil social security in
general.Alsothesenewmodelsofimperilmentofse
curity provide for emergenceanddurationof other
imperilingmodels and for possibility that in future
therewillbedevelopedevenmoredangerousmodels
ofimperilmentofsecurityonbothnationalandinter
nationallevel.
KeyWords:organizedcrime,threath,security,transi
tion,suppression
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