




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПРОЦЕНА ПРЕТЊЕ ОД ТЕШКОГ 
И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

ЈАВНА ВЕРЗИЈА

Београд, 2019



ПРОЦЕНА ПРЕТЊЕ ОД ТЕШКОГ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Издавач
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Булевар Михајла Пупина 2а, 11000 Београд, Република Србија
www:mup.gov.rs

За издавача
др НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

потпредседник Владе и министар унутрашњих послова

Радна група Министарства унутрашњих послова Републике Србије за израду 
Процене претње од тешког и организованог криминала

Председник Радне групе
пуковник полиције ИЛИЈА ХОДОБА 

начелник Службе за борбу против организованог криминала

Заменик председника Радне групе
потпуковник полиције СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ 

начелник Службе за криминалистичку аналитику

Уредници
генерал полиције ВЛАДИМИР РЕБИЋ

директор полиције
пуковник полиције ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ

начелник Управе криминалистичке полиције

Стручни редактори
проф. др ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ

Криминалистичко-полицијски универзитет
пуковник полиције ИВАН БРАНДИЋ

пуковник полиције СИНИША МИЛКОВИЋ
потпуковник полиције МАРТИНА МИЉКОВИЋ

Министарство унутрашњих послова

Лектура
ОЛИВЕРА ЈЕЗДИМИРОВИЋ

Криминалистичко-полицијски универзитет

Компијутерска припрема слога и дизајн
проф. др НЕНАД МИЛИЋ

МИЛОШ ИВОВИЋ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

ВЛАДИМИР АКСЕНТИЈЕВИЋ
Криминалистичко-полицијски универзитет

Штампу ове публикације финансирао је Биро Стејт департмента за међународну борбу против 
наркотика и спровођење закона (INL) и његов партнер за спровођење у Србији, 

Међународни кривично-истражни програм помоћи Министарства правде (ICITAP).

ISBN-978-86-83397-30-3



10 Евалуација и методологија

16 Организоване криминалне групе

24 Дроге - неовлашћена производња, кријумчарење 
и стављање у промет

48 Кријумчарење људи

56 Трговина људима

62 Оружје и експлозивне материје - 
недозвољена производња и промет

72 Имовински криминал

80 Економски криминал

106 Високотехнолошки криминал

116 Еколошки криминал

122 Главни закључци

САД ЖАЈ

129 Скраћенице





Борба против организованог криминала, као једног од најкомплекснијих 
облика угрожавања безбедности грађана и државе, стални je приоритет у 
раду Министарства унутрашњих послова. 

Специфична физиономија те врсте криминала, његова вишеслојна природа, 
испреплетeност његових облика испољавања, велика материјална корист 
коју криминалне групе имају од учињених активности, интензитет његове 
опасности, као и удруживање и заједничко деловање свих његових носилаца 
из различитих земаља и региона, захтевају снажан одговор државе и 
проактивност у раду која је резултат свеобухватне анализе ризика и претњи. 

Влада Републике Србије и Министарство унутрашњих послова у потпуности 
су посвећени унапређењу безбедности својих грађана и, самим тим, доприносу свеобухватној 
борби против тешког и организованог криминала на регионалном и међународном нивоу. 

Друга национална Процена претњи од организованог и тешког криминала коју је Министарство 
унутрашњих послова израдило у сарадњи с државним органима и институцијама, академском 
заједницом, пословним компанијама и организацијама цивилног друштва показује наш правац по-
ступања, представља главне изазове у раду и омогућава да се политика Владе и Министарства даље 
имплементирају кроз конкретне активности, али и створи основ за даље унапређење рада полиције 
кроз нормативне, организационе и кадровске промене.      

Израдом овог стратешког документа, у складу са методологијом ЕВРОПОЛ-а, показујемо 
доследност Републике Србије да наше циљеве и приоритете у поступању усмеримо на начин како 
је то дефинисано и у другим државама Европске уније јер чињенице јасно говоре - Србија, регион 
и Европа деле сличне безбедносне изазове и претње.

Значај ове процене је вишеструк. На националном плану, она обезбеђује свеобухватнији увид у 
стање и кретање организованог и тешког криминала и даје важне смернице за доносиоце одлука, 
док на ширем плану указује на потребу да се и даље промовишу регионална и међународна сарадња, 
засноване на заједничким иницијативама, испуњавању постављених циљева, размени искустава и 
јачању партнерства.

Уверени да се стратешким приступом јача ефикасност у борби против организованог и тешког 
криминала, наставићемо да предано примењујемо националну процену претњи, како би се спречио 
развој постојећих и настанак нових облика организованог и тешког криминала. Подстрек за то нам 
дају резултати остварени у претходном периоду, који сведоче о томе да можемо бити поносни на 
постигнуто и спремни за нове изазове у будућности.

Захваљујем се свим учесницима у овом захтевном подухвату, који су својим активностима 
допринели квалитетној изради овог документа. Посебно захваљујем члановима Радног тима 
Министарства унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијском универзитету и Департману 
криминалистике, за несебично ангажовање, као и Канцеларији ICITAP Сједињених Америчких 
Држава у Београду за изузетну подршку.   

ПОТПРЕДСЕДНИК  ВЛАДЕ И 
МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

др Небојша Стефановић





Супротстављање организованом криминалном деловању и тешким видовима 
криминала с којима се савремено друштво данас суочава јесте сложен задатак 
који се поставља пред полицију. Ако се узму у обзир тежина њихових после-
дица и чињеница да се структуре организованог и тешког криминала непрес-
тано мењају, онда се може констатовати да је њихово сузбијање неминовност. 
То нас обавезује да институције које су брана организованом и тешком крими-
налу, а посебно полиција и тужилаштво, непрестано јачамо и чинимо снаж-
нијим, моћнијим и ефикаснијим.
Актуелне профиле организованог и тешког криминала карактеришу интерна-
ционализација и висок степен повезаности криминалног тржишта робе и услу-
га. Полазећи од тога, може се констатовати да облици савремених безбедносних 
претњи о којима је реч подједнако угрожавају све нас, због чега им се не може-
мо супротстављати изоловано, већ је неопходно да подршку тој борби обезбедимо непрестаним јачањем 
међусобног поверења – заједничким радом и резултатима како на националном тако и на међународном 
плану. У том контексту, борба против свих облика организованог и тешког криминала и даље ће чинити 
нераздвојни део стратешке оријентације српске полиције. Наши приоритети биће усмерени ка свим видо-
вима јачања оперативних активности, унапређењу стручних и техничких капацитета, размени информа-
ција и развоју сарадње и повезаности с тужилаштвом и судовима. Дубоко свесни потребе да се ниво са-
радње у борби против организованог и тешког криминала међу државама подигне на виши ниво у односу 
на ниво сарадње међу његовим носиоцима, посебна пажња биће посвећена свим аспектима регионалне и 
међународне полицијске сарадње.
Друга, национална Процена претњи од организованог и тешког криминала (SOCTA) која је пред нама, 
представља корак даље за српску полицију. Процену разумемо као показатељ унутрашњег правца раз-
воја безбедности наших грађана и заједнице и као оријентир за блиску сарадњу с развијеним полиција-
ма Европе и света. Израда овог стратешког документа је задатак који проистиче из захтевног процеса 
транснационалне сарадње, чије испуњење претпоставља модерну полицијску организацију, с јасно де-
финисаним циљевима у борби против организованог и тешког криминала. Значај и допринос докумен-
та SOCTA свакако су несумњиви за српску полицију јер смо од укључивања у тај процес 2015. године до 
данас постигли важан напредак.  
Још један доказ наше пуне посвећености борби против организованог и тешког криминала јесте и 
увођење и примена полицијско – обавештајног модела као савременог начина руковођења и управљања 
полицијским пословима. Полицијско – обавештајни модел  представља одговор на савремене видове 
угрожавања безбедности и истовремено израз пуне привржености прилагођавању савременим стан-
дардима полицијског поступања. Први резултати у примени овог модела јасно се огледају у оствареним 
резултатима рада, као и низу реформских корака који су предузети како би се ојачали капацитети и 
додатно поспешила ефикасност у раду. 
Са задовољством могу да констатујем да смо израдом друге, националне Процене поново обезбедили 
још један важан услов за ефикасну борбу против организованог и осталих најтежих видова криминала. 
Активности на изради овог стратешког документа имале су значајну подршку и сарадњу Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, других државних органа и институција, академске заједнице, 
пословних компанија и организација цивилног друштва, којима се посебно захваљујем. Такође, зах-
ваљујем и Радном тиму,  састављеном од представника Дирекције полиције, Сектора за аналитику, те-
лекомуникационе и информационе технологије, Сектора за међународну сарадњу, европске послове и 
планирање и Департмана криминалистике, Криминалистичко-полицијског универзитета, за несебичну 
посвећеност и ангажовање у изради овог важног стратешког документа.

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ
генерал полиције

Владимир Ребић



Посебну захвалност дугујемо Бироу Стејт департмента за међународну борбу против 
 наркотика и спровођење закона (INL) и његовом партнеру за спровођење у Србији, 

Међународном кривично-истражном програму помоћи Министарства правде (ICITAP), 
као и Криминалистичко-полицијском универзитету за пружену стручну 

и техничку помоћ у изради документа.



Уводне напомене

Супротстављање тешком и организованом криминалу јесте приоритет Владе Републике Србије. 
Изградња модерног, демократског друштва, с једне стране, и безбедност, заштита права и слобода и 
лична и имовинска сигурност грађана Републике Србије, с друге стране, представљају мисију Ми-
нистарства унутрашњих послова и других државних органа који примењују закон. 

Остварујући наведене циљеве, Влада Републике Србије континуирано изграђује модеран, ефика-
сан, ефективан и на демократским принципима заснован систем државних институција за супрот-
стављање тешком и организованом криминалу. Унапређење институционалних капацитета је пре-
дуслов за изградњу безбедног друштва и смањење кривичних дела организованог криминала.

Реформом државних органа у чијој је надлежности супротстављање тешком и организованом кри-
миналу у модерне, ефикасне и ефективне институције, испуниће се не само стандарди ЕУ, дефини-
сани у Поглављу 24, већ и очекивања грађана да живе у безбедном окружењу. 

Кључне безбедносне претње у Републици Србији подударају се с приоритетима Европске уније у 
супротстављању криминалу, а дефинисани су у Европској агенди безбедности, Процени претње од 
тешког и организованог криминала из 2017. године (SOCTA) и Процени претње од високотехно-
лошког криминала из 2018. године (IOCTA).

Својом посвећеношћу и професионализмом, органи Републике Србије у чијој је надлежности 
супротстављање организованом криминалу јесу поуздани партнери представницима полиција и 
правосудних органа других земаља.

У припремама за израду овог документа извршена је евалуација претходне Процене претње од 
тешког и организованог криминала. 



Процена претње од тешког и организованог криминала је стратешки документ 
Владе Републике Србије, израђен у складу с одлуком да је супротстављање 
тешком и организованом криминалу приоритет државних органа и 
институција за примену закона.
Процена претње од тешког и организованог криминала је утемељена 
на методологији Европола и у складу је с обавезама Републике Србије 
дефинисаним у Акционом плану за Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност.  
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ЕВАЛУАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА

1. Евалуација 

Период након израде прве, националне Про-
цене претње од тешког и организованог кри-
минала (SOCTA) обележио је низ активности 
на унапређењу институционалних капацитета 
усмерених ка ефикаснијем, економичнијем и 
ефективнијем откривању и доказивању кривич-
них дела организованог и тешког криминала. На 
основу препорука из првог документа SOCTA, 
спроведене су многобројне нормативне, стра-
тешке и оперативне активности у односу на све 
приоритетне области криминала. У раду поли-
ције примењује се и спроводи на свим нивоима 
полицијско-обавештајни модел (Intelligence Led 
Policing – ILP).
У области сузбијања кријумчарења наркотика и 
кријумчарења људи, Република Србија остварује 
изузетну сарадњу с другим европским држава-
ма и међународним организацијама приликом 
спровођења паралелних међународних истрага, 
у виду формирања заједничких истражних ти-
мова и пружања међународне правне помоћи. 
Важна сарадња с другим државама забележена је 
и на пољу сузбијања високотехнолошког крими-
нала и нелегалног промета и трговине оружјем. 
У области борбе против дрога измењени су зако-
ни о психоактивним контролисаним супстанца-
ма и супстанцама које се користе у недозвољеној 
производњи опојних дрога и психотропних суп-
станци, а донети су и правилници који се односе 
на област прекурсорских хемикалија које се могу 
злоупотребити у илегалној производњи дрога. 
У завршној фази су и промене законске регула-
тиве и процедура за стандардизацију поступања 
полиције и других органа и институција од тре-
нутка заплене наркотика до њиховог уништења, 
са акцентом на начин и поступке приликом њи-
ховог складиштења и уништења. 
Појачана је и сарадња с цивилним друштвом у 
области превентивног деловања полиције, пре 

свега кроз пројекте превенције и заштите деце 
од дрога и алкохола, али и заштите деце и уче-
ника од насиља у систему образовања. Значајно 
је што су сви пројекти и програми спровођени у 
сарадњи више државних органа и институција. 
У Министарству здравља је успостављена служ-
ба за сарадњу с Европским центром за праћење 
дрога и зависности од дрога (EMCDDA). Минис-
тарство здравља примењује стандарде Канцела-
рије Уједињених нација за питања дроге и кри-
минала (UNODC) у области превенције и трет-
мана зависника од дрога. Године 2018. израђен 
је извештај о мапирању здравствених установа 
за третман зависника и методологија за вођење 
специјалног регистра морталитета узрокованог 
употребом дроге.
У области сузбијања кријумчарења људи по-
себно место заузима усвајање Закона о гранич-
ној контроли, који предвиђа посебан модалитет 
граничне контроле у ситуацијама повећаног ри-
зика, који би се активирао приликом догађаја 
које је тешко унапред предвидети, укључујући и 
ангажовање додатних кадровских и техничких 
капацитета других државних и безбедносних 
органа. Закон о азилу и привременој заштити је 
усклађен са Женевском конвенцијом о статусу 
избеглица из 1951. године, као и с директивама 
ЕУ које уређују дату област. 
Формирана је Мултисекторска радна група за 
праћење примене активности предвиђених 
Стратегијом и Акционим планом за супрот-
стављање ирегуларним миграцијама. Примењује 
се и нова Стратегија интегрисаног управљања 
границом, чији је значај вишеструк јер обје-
дињује рад свих државних органа и институција 
укључених у управљање границом, којима је на 
располагању најсавременија техничка опрема 
за спровођење граничних провера и надзор др-
жавне границе.
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Промене у организационој структури омо-
гућиле су да послови сузбијања кријумчарења 
људи и трговине људима буду у надлежности 
једне организационе јединице Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије. 
Због мигрантске кризе и њених последица, у Ту-
жилаштву за организовани криминал форми-
рана је Ударна група за сузбијање кријумчарења 
људи која, осим спровођења истражних радњи 
у вези с криминалним и организованим крими-
налним групама и појединцима на национал-
ном и међународном нивоу, усмерава и коорди-
нира рад свих државних органа и институција 
ангажованих у сузбијању кријумчарења људи, 
укључујући и идентификацију жртава трговине 
људима и токова новца. 
Успостављен је систем раног упозорења на не-
законите преласке државне границе. Редовно се 
израђују периодичне и циљане анализе ризика 
од незаконитих прелазака државне границе, уз 
свакодневно праћење ситуације. Потписан је 
Радни аранжман о успостављању оперативне 
сарадње између Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије и Агенције за европс-
ку граничну и обалску стражу (FRONTEX). 
У складу са Стратегијом превенције и сузбијања 
трговине људима, посебно женама и децом и 
заштите жртава за период 2017–2022. године и 
пратећим Акционим планом, образована је на-
ционална Канцеларија за координацију актив-
ности у борби против трговине људима и Мул-
тиресорна радна група за спровођење и праћење 
наведене стратегије. 
Усвојен је Протокол о сарадњи више држав-
них органа и стандардизоване су процедуре за 
поступање са жртвама трговине људима, чији 
је циљ унапређење идентификације, помоћи и 
заштите жртава трговине људима кроз партнер-
ство свих релевантних субјеката на локалном, 
националном, регионалном и међународном 
нивоу. 
У области спречавања имовинског криминала 
инициране су измене и допуне Кривичног зако-
ника, у смислу увођења новог кривичног дела 
кријумчарења моторног возила, али и у вези с 

алатима који се могу користити као средство за 
извршење кривичних дела у тој области.
У области сузбијања трговине, кријумчарења 
и илегалног поседовања ватреног оружја, му-
ниције и експлозива успостављена је нацио-
нална контакт тачка за ватрено оружје при Ми-
нистарству унутрашњих послова, а у складу са 
спровођењем одлуке Савета ЕУ за подршку ак-
тивностима Центра за контролу лаког и мало-
калибарског наоружања у Југоисточној Европи 
(SEESAC). 
Република Србија је почела да спроводи у прак-
си документ „Мапа пута за одрживо решење 
за сузбијање недозвољеног поседовања, злоу-
потребе и трговине малокалибарским и лаким 
оружјем и припадајућом муницијом на Запад-
ном Балкану”. Кључне активности које предузи-
ма Република Србија обухватају следеће:
 ‒ измена нормативног оквира, с циљем њего-

вог усаглашавања с правним оквирима Европ-
ске уније у тој области; 
 ‒ унапређење организационе структуре, тех-

ничких капацитета и људских ресурса и дефи-
нисање нових, стандардних оперативних проце-
дура; 
 ‒ јачање капацитета за складиштење оружја, 

муниције и експлозива, уз стварање услова за 
континуирано уништење њихових вишкова, као 
и унапређење поступака и ефеката добровољне 
предаје оружја и легализације; 
 ‒ спровођење свеобухватних кампања за ин-

формисање јавности о ризицима које носи про-
блематика ватреног оружја, уз дефинисање про-
грама обуке за све органе поступања (полиција, 
тужилаштво и судство) у тој области. 
У контексту законских измена, пооштрене су 
казне за недозвољену производњу, држање, но-
шење и промет оружја и експлозивних материја, 
а донет је и нови Закон о испитивању, жигосању 
и обележавању оружја, направа и муниције. 
У области економског криминала такође су 
начињене важне кривичноправне измене. Уве-
ден је скуп од седам нових кривичних дела, док 
најзначајније измене подразумевају да за нека 
кривична дела из те групе извршилац више није 
само одговорно лице у правном субјекту већ 
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свако лице које оствари радњу извршења кри-
вичног дела. 
Важнија измена је и изостајање предикатног 
кривичног дела када је у питању доказивање 
прања новца, тако да је сада довољно само ут-
врдити да имовина потиче од криминалне де-
латности, што је шире појмовно одређење у од-
носу на претходно законско решење.
Формирано је Координационо тело за спреча-
вање прања новца и финансирања тероризма, у 
чијој је надлежности праћење спровођења Ак-
ционог плана у вези с националном Проценом 
ризика од прања новца и процена ризика од фи-
нансирања тероризма. 
Предузете су активности за унапређење институ-
ционалног и законодавног оквира за борбу про-
тив корупције. Уведен је институт службеника 
за везу у 13 државних институција, који треба да 
пружају помоћ и подршку тужилачким органима 
и полицији. У Министарству унутрашњих посло-
ва и у Министарству правде формиране су спе-
цијализоване организационе јединице за борбу 
против корупције. Усвојен је Закон о спречавању 
корупције, којим су надлежност Агенције за бор-
бу против корупције, њена независност и финан-
сијска самосталност знатно проширене. 
Ради системског решавања проблема нелегал-
ног промета дувана и дуванског производа, 
Влада Републике Србије је формирала Радну 
групу за сузбијање нелегалног промета дува-
на и дуванских производа, која је иницирала 

више пројеката и измена законске регулативе, 
пре свега Закона о дувану. Република Србија је 
једна од 46 земаља у свету које су ратификова-
ле Протокол о елиминацији нелегалне трговине 
дуванским производима, у складу с Оквирном 
конвенцијом о контроли дувана Светске здрав-
ствене организације. 
У контексту проблематике која се односи на суз-
бијање фалсификовања новца, при Министар-
ству унутрашњих послова почела је да ради На-
ционална, централна канцеларија за сузбијање 
фалсификовања валута, која размењује податке 
с Интерполом односно Европолом. 
У области спречавања високотехнолошког 
криминала крајем 2018. године донета је Стра-
тегија за спречавање високотехнолошког кри-
минала за наредне четири године. Проширени 
су капацитети и надлежност Специјализоване 
јединице за сузбијање високотехнолошког кри-
минала. Умногоме је унапређена сарадња с дру-
гим државним органима, невладиним органи-
зацијама и удружењима приватног сектора, пре 
свега с интернет сервис провајдерима. Нарочито 
су важни доношење Стратегије развоја инфор-
мационе безбедности у Републици Србији за 
период 2017–2020. године, као и оснивање На-
ционалног центра за превенцију безбедносних 
ризика у ИКТ системима Републике Србије (тзв. 
Национални CERT) при Регулаторној агенцији 
за телекомуникације и поштанске услуге (РА-
ТЕЛ), a у складу са Законом о информационој 
безбедности. 

2. Методологија и начин рада

Националну Процену претње од тешког и орга-
низованог криминала израдила је Радна група, 
састављена од полицијских службеника Дирек-
ције полиције, пре свега Управе криминалис-
тичке полиције, Сектора за аналитику, теле-
комуникационе и информационе технологије 
и Сектора за међународну сарадњу, европске 
послове и планирање, као и наставника Департ-
мана криминалистике на Криминалистичко-по-
лицијском универзитету. 

Документ SOCTA се израђује с циљем анализе 
актуелних тенденција и процене стања у об-
ласти организованог и тешког криминала и ка-
рактеристика и начина деловања организованих 
криминалних група, као и дефинисања области 
организованог и тешког криминала које пред-
стављају највећу безбедносну претњу, са саже-
том претпоставком о будућем развоју. 
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Процена се односи на период 2017–2018. године, 
с тим што је остављена могућност посматрања 
и дужег периода уколико се током прикупљања 
података појаве чињенице које битно утичу 
на ток и развој појаве. Сама израда докумен-
та обухватала је више фаза – од прикупљања и 
селекције података, преко њихове евалуације и 
обраде, до коначне израде документа. Целоку-
пан поступак је био праћен детаљним планом 
активности, с прецизно одређеном динамиком.
Процена се заснива на квалитативним и кванти-
тативним подацима из интерних извора Минис-
тарства унутрашњих послова и екстерних изво-
ра. Интерни извори се односе на оперативне и 
обавештајне податке, кривичне пријаве, податке 
из упитника које су попуњавали припадници 
организационих јединица Дирекције полиције, 
статистичке податке итд. 
Екстерни подаци се односе на информације и 
податке многобројних државних органа, науч-
но-образовних и истраживачких институција 
и установа, приватног сектора, организација 
цивилног друштва, струковних удружења, ме-
дија итд. С екстерним изворима информација и 
података одржавани су непосредни састанци и 
радионице, у оквиру којих су представници ор-
ганизација цивилног друштва и Министарства 
унутрашњих послова разматрали актуелна пи-
тања о стању, тенденцијама и факторима ути-
цаја на тешки и организовани криминал.
Коришћени су и информације и подаци о акту-
елном стању и тенденцијама у свету, Европи и у 
региону, као и различита стратешка документа 
и извештаји релевантних међународних орга-
низација и тела – UNODC, Интерпол, Европол, 
FRONTEX, SELEC, EMCDDA и др.
На основу идентификованих актера претње и 
њихових потврђених намера, способности и 
рањивих тачака (локације, доступност и распо-
ложивост) одређена је пондерисана вредност 
нивоа претње и последица, након чега је спро-
ведена анализа ризика, чији су резултати били 
основ за одређивање стратешких приоритета 
у Процени претње од тешког и организованог 
криминала. На основу тако одређених приори-
тета, даљи рад биће усмераван са стратешког 

нивоа, уз истовремено уважавање принципа 
економичности, ефикасности и ефективности.
За разлику од претходне Процене, у овој Проце-
ни пажња је посвећена и еколошком криминалу, 
пре свега имајући у виду озбиљне потенцијалне 
опасности које та врста криминала може да про-
узрокује. Такође, претходни SOCTA документ је 
у свом саставу имао и препоруке. Препоруке из 
новог SOCTA документа биће директно исказа-
не кроз конкретне активности које ће предвиде-
ти акциони план који ће пратити овај документ.
Документ SOCTA је израђен у две верзије. Јавна 
верзија документа је намењена свим државним 
органима и организацијама, организацијама ци-
вилног друштва, академској заједници, приват-
ном сектору, али и свим грађанима, с обзиром на 
то да је у борби против тешког и организованог 
криминала неопходан заједнички приступ свих 
актера који, у складу са својим надлежностима, 
могу да допринесу њиховом спречавању. 
Класификована верзија документа је намењена 
оперативном поступању и, осим јавне верзије, 
садржи и део који се односи на конкретно дело-
вање организованих криминалних група, пре-
поруке за даље поступање и комплетну методо-
логију за израду овог документа. Организоване 
криминалне групе су анализиране на основу 
међународно признатих метода, док је за њи-
хово рангирање употребљен модел SLEIPNIR. 
Класификована верзија документа је намењена 
и доносиоцима одлука у институцијама задуже-
ним за борбу против криминала и треба да пос-
лужи као основа за предузимање конкретних 
превентивних, обавештајних и оперативних ак-
тивности кроз оперативне акционе планове. 



Највећи проценат ОКГ има хомогену и чврсту хијерархију, с јасно дефинисаним улогама 
сваког члана. Вође и кључне чланове ОКГ повезују заједничка криминална прошлост, 
етничка припадност, пријатељске и родбинске везе. У криминалним активностима 
често учествују и чланови најужих породица, укључујући брачне и ванбрачне 
партнере. Нижерангирани чланови ОКГ углавном припадају млађој популацији, тако 
да немају криминалну прошлост или су на самом почетку криминалне каријере.



ОРГАНИЗОВАНЕ 
КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ
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ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ

На територији Републике Србије делује 27 орга-
низованих криминалних група (ОКГ), што је за 
53,4% мање у односу на број ОКГ које су дело-
вале у периоду обухваћеном претходним нацио-
налним документом SOCTA.1 

Већина ОКГ које су деловале у претходном пе-
риоду разбијена је или знатно ослабљена зах-
ваљујући ефикасном раду полиције. С обзиром 
на начин на који су биле организоване, поједине 
ОКГ су престале да делују због хапшења њихо-
вих вођа или утицајнијих чланова. Као последи-
ца међусобних обрачуна и непостојања вође и 
кључних чланова, неке ОКГ су знатно ослабиле, 
док су друге своје активности потпуно преусме-
риле изван граница Србије. 

Бежећи од хапшења и кривичне одговорности, 
поједини утицајнији чланови ОКГ побегли су из 
Србије, тако да под лажним именима и с фал-
сификованим личним документима бораве у 
земљама Европе или Јужне Америке. 

Тренутно се 7,5% чланова ОКГ налази у бекству 
и за њима су расписане потернице. Ради лакшег 
кретања и вршења кривичних дела у иностран-
ству, приближно 7% припадника ОКГ је званич-
но променило идентитет, док више од 8% ко-
ристи лажна документа за идентификацију.

За постојеће ОКГ је карактеристично да су про-
менљиве бројности и састава. Највише је група 
средњег нивоа организованости – 55,6%, док је 
25,9% високог, а 18,5% ниског нивоа организо-
ваности. Већина ОКГ делује на локалном, реги-
оналном или националном нивоу, док око 40% 
група спроводи своје криминалне активности 
на територијама двеју држава или више њих.

1 Током израде Националне процене претње од тешког и организованог криминала 2015. године било је регистровано 
укупно 58 организованих криминалних група.

Бројност чланова ОКГ је у корелацији с нивоом 
њихове организованости и величином терито-
рије на којој делују. Групе високог нивоа орга-
низованости, које делују на међународном ни-
воу, имају знатно више чланова од оних које де-
лују на локалном или регионалном нивоу. ОКГ 
ниског нивоа организованости просечно имају 
седам чланова, оне средњег нивоа имају по десет 
чланова, док ОКГ високог нивоа у просеку имају 
12 чланова. 

Чланови ОКГ углавном су мушког пола и у про-
секу имају приближно 38 година. Скоро 80% 
њих су повратници у извршењу кривичних дела, 
од којих је приближно 60% осуђивано на затвор-
ске казне дуже од једне године. У саставу ОКГ је 
5,4% жена, чије је просечно животно доба при-
ближно 33 године, а углавном су задужене за 
финансије и логистичке послове. Петина њих је 
раније осуђивана.

Евидентирано је и приближно 12% страних др-
жављана као чланова ОКГ, просечне животне 
доби од 43 године, који често имају улогу орга-
низатора или суорганизатора групе.
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МУП Републике Србије је 2018. годи-
не једногласно примљен у Европску 
мрежу за циљане потраге (ENFAST) 
при Европолу, чији је примарни зада-
так да активно трага за међународно 
траженим лицима, за којима је рас-
писана међународна потерница због 
извршења најтежих кривичних дела. 
У том смислу, у априлу 2018. године 
формирана је посебна, специјализо-
вана организациона јединица (FAST), 
која, у сарадњи с осталим FAST тимо-
вима широм Европе, активно трага за 
међународно траженим лицима. Као 
резултат рада ове јединице, од априла 
до децембра 2018. године на територији 
Републике Србије и других држава уха-
пшено је укупно 12 међународно тра-
жених лица, вођа и утицајнијих члано-
ва ОКГ, од којих је једно лице било на 
листи најтраженијих европских бегу-
наца (www.eumostwanted.eu). 

СТРУКТУРА ОКГ

Највећи проценат ОКГ има хомогену и чврсту 
хијерархију, с јасно дефинисаним улогама сва-
ког члана. Вође и кључне чланове ОКГ повезују 
заједничка криминална прошлост, етничка 
припадност, пријатељске и родбинске везе. У 
криминалним активностима врло често учест-
вују и чланови најуже породице, укључујући 
брачне и ванбрачне партнере. Нижерангирани 
чланови ОКГ углавном припадају млађој попу-
лацији, тако да немају криминалну прошлост 
или су тек на почетку криминалне каријере. 

Деловање ОКГ свих нивоа организованости 
одликује повремено ангажовање специјали-
ста из одређених области, као што су финан-

сијски, хемијски и стручњаци из области ин-
формационих технологија, стручњаци за израду 
експлозивних направа, специјалних бункера на 
возилима, различитих фалсификованих доку-
мената итд. 

Ради лакше координације и обезбеђења логис-
тичке подршке, ОКГ које делују на међународ-
ном нивоу формирају тзв. ћелије и развијају 
мрежу сарадника, нарочито дуж руте деловања 
и у жаришним градовима и лукама. 

За разлику од хијерархијски устројених ОКГ, у 
Републици Србији делује и мањи број мрежно 
структурираних ОКГ, мотивисаних искључиво 
нелегалним стицањем профита, које своје ак-
тивности веома брзо прилагођавају захтевима 
криминалног тржишта.

КРИМИНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ОКГ

Најважнија криминална активност већине ор-
ганизованих криминалних група јесу кријумча-
рење и трговина наркотицима (око 77% од уку-
пног броја ОКГ). 

Половина од укупног броја ОКГ је поликрими-
нална, односно истовремено се бави и другим 
криминалним активностима, као што су: кријум-
чарење ватреног оружја, возила, људи, акцизних 
и других врста роба, имовински деликти, трго-
вина људима, фалсификовање исправа, кријум-
чарење и дистрибуција фалсификованог новца, 
прање новца, пореске утаје итд. 

ПОВЕЗАНОСТ С ДРУГИМ ОКГ

ОКГ које делују на међународном плану, с 
циљем остваривања заједничких циљева, сти-
цања и прикривања нелегалног профита и њего-
вог убацивања у легалне токове у виду различи-
тих инвестиција, блиско су повезане и сарађују 
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са сличним криминалним групама у земљи и у 
иностранству. Може се рећи да су српске ОКГ 
део тзв. балканских организованих криминал-
них група, што само потврђује чињеницу да на 
повезивање припадника криминалних струк-
тура не утичу ранији ратни сукоби, границе и 

националне и верске разлике. Њихову повеза-
ност са ОКГ из земаља у окружењу додатно уч-
вршћују непостојање језичке баријере, заједнич-
ка криминална прошлост и пријатељске везе. 
Све ОКГ повезује један исти циљ – стицање про-
фита кроз криминалне активности. 

ПРИМЕНА НАСИЉА

Ради очувања и ширења доминације на крими-
налном тржишту, а самим тим и стицања високе 
финансијске моћи, око 18% ОКГ примењује на-
сиље. 

Како би успоставиле унутрашњу контролу и 
обезбедиле сопствену заштиту, ОКГ испољавају 
крајњу суровост и бруталност према сопстве-
ним члановима уколико не поштују установље-
на правила или када се посумња у њихову лојал-
ност, као и према члановима њихових породица, 
али и према сарадницима групе у које су изгуби-
ле поверење. За те послове често ангажују најо-
даније појединце у својим редовима или члано-
ве других ОКГ с којима блиско сарађују.

Моћ и доминација на криминалном тржишту 
обезбеђују се елиминацијом конкуренције, од-
носно потискивањем или стављањем под вла-
ститу контролу других криминалних група. У 
таквим ситуацијама настају сукоби, у којима 
могу да буду ликвидирани чланови супарнич-
ких ОКГ. 

Ликвидације чланова ОКГ забележене су и у си-
туацијама када су две ОКГ или више њих спро-
водиле заједничке криминалне активности, 
углавном у вези с кријумчарењем наркотика, на-
кон чега наркотици или остварена новчана до-
бит нису дељени у складу с претходно постигну-
тим договором између вођа ОКГ. 

Очигледно је да се обрачуни и ликвидације не 
дешавају само у државама из којих чланови ОКГ 
потичу или у којима живе, већ се преносе и на 
територију држава у којима привремено бораве 

лица која су мета ликвидације или која су у те 
државе побегла да би се сакрила како од кри-
вичне одговорности тако и од одмазде чланова 
властите или супарничких ОКГ.

Ликвидације извршене у последњих неколико 
година директна су последица дугогодишњег, 
континуираног сукоба међу најјачим ОКГ с под-
ручја Балкана, чији су чланови, међу осталима, 
и држављани Републике Србије. Разлог многих 
ликвидација извршених у балканским земља-
ма, али и у појединим земљама ЕУ, јесте ус-
постављање монопола или доминације у посло-
вима организације, транспорта, дистрибуције и 
трговине већим количинама наркотика. 

С обзиром на ширење криминалних активности 
држављана Републике Србије и осталих балкан-
ских држава на територије држава ЕУ, као и бо-
равак утицајнијих чланова и вођа ОКГ на тери-
торији земаља ЕУ, може се очекивати да ће се ти 
сукоби наставити и у наредном периоду. Наведе-
ни проблем може ескалирати након спровођења 
међународних, регионалних или националних 
полицијских акција, којима би се пресекли неки 
од већих ланаца кријумчарења наркотика, или 
као наставак освете организованих криминал-
них група за ликвидације њихових чланова у 
претходном периоду.
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ФЛЕКСИБИЛНОСТ И МОГУЋНОСТ ПРИЛАГОЂАВАЊА 
КРИМИНАЛНИМ ТРЖИШТИМА

Многе ОКГ су изузетно флексибилне и спрем-
не да своју активност и модалитете деловања 
брзо прилагоде захтевима криминалног тр-
жишта и могућностима за стицање већег про-
фита. Као пример могу послужити ОКГ које су 
производњу марихуане, због близине тржишта 
за дистрибуцију наркотика, изместиле из Репу-
блике Србије у земље Западне и Средње Евро-
пе, водећи се чињеницом да краћи пут од места 
производње до места продаје смањује ризик од 
откривања приликом транспорта, повећавајући 
могућности за зараду. 

Осим тога, последњих година један део ниско и 
средње организованих ОКГ усмерава своје кри-
миналне активности водећи се потребама кри-
миналног тржишта у датом тренутку – кријум-
чарење миграната, акцизне и друге врсте робе. 
Посебно висок степен флексибилности исказују 
када су у питању промене кријумчарских рута 
у складу с новим токовима криминалног тр-
жишта, али и с тренутним социјалним, економ-
ским, политичким, законодавним, технолошким 
и осталим факторима средине. 

НОВЧАНИ ТОКОВИ И ФИНАНСИЈСКА МОЋ 

Увођењем нелегално стеченог новца у легал-
не токове заокружује се основна криминална 
делатност ОКГ. Увећање њихове финансијске 
моћи условљава виши ниво организованости, 
чиме се омогућавају ширење активности, заузи-
мање боље позиције на тржишту криминала и 
већи коруптивни утицај. 

Mиграторна кретања становништва и његово 
груписање у великим градовима повећали су 
тражњу за стамбеним и пословним објектима у 
великим економским центрима, у чему су ОКГ 
препознале могућност за инвестирање новца 
стеченог криминалом, који се на тај начин исто-
времено пласира у легалне токове. Тако чланови 
ОКГ постају власници некретнина и послов-
них објеката на ексклузивним локацијама. 
Вође и високорангирани чланови ОКГ купују 
или отварају фирме које послују у Србији и у 
иностранству, а новац стечен таквим криминал-
ним активностима један део њих улаже такође 
у отварање угоститељских објеката и објеката 
за организовање игара на срећу. У структури 
идентификоване покретне имовине, највећи део 
чине путничка и теретна возила и новац, док ре-

лативно мањи проценат припада категорији ос-
талих возила, радних машина и пловила.

Имовина се све више прикрива куповином не-
кретнина у иностранству, као и пребацивањем 
власништва на трећа лица – како физичка тако и 
правна, која као фиктивни власници непокрет-
ности прикривају стварног власника.

Чланови ОКГ пласирају новац у легалне токове 
посредством офшор компанија, јер је праћење 
таквих трансакција прилично отежано. Офшор 
компаније затим оснивају друге компаније и 
предузећа, у којима се као директори или од-
говорна лица појављују лица која те функције 
преузимају уместо стварних власника. Тако ос-
нована предузећа јављају се на јавне позиве и 
учествују у поступцима јавних набавки, чиме се 
затвара циклус пласирања новца стеченог кри-
миналом у легалне токове. Забележено је и да се 
тако основана предузећа појављују као инвес-
титори или суинвеститори изградње луксузних 
стамбено-пословних комплекса.

За убацивање нелегалног новца у легалне токове 
ОКГ користе све сложеније обрасце, које вешто 
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прилагођавају актуелним променама и развоју 
домаћег и међународног финансијског система. 
Развој интернета као глобалног феномена нуди 
огромне могућности за злоупотребу и вршење 
кривичних дела. Захваљујући савременим тех-
нологијама, указује се и могућност за претва-

рање незаконито стечене имовине у виртуелне 
валуте и друге облике имовине на интернету, 
тако да се убудуће очекује све израженија тен-
денција претварања незаконито стечене имови-
не у виртуелне валуте.

КОРУПТИВНИ УТИЦАЈ

Коруптивни утицај се испољава у различитим 
видовима, што зависи од криминалне актив-
ности којом се ОКГ бави. Висок степен орга-
низованости претпоставља и велику финан-
сијску моћ ОКГ, остављајући разноврсне могућ-
ности за вршење коруптивног утицаја, који ОКГ 
користе како би постигле следеће: 
 -  неометано се бавиле својом примарном кри-

миналном делатношћу и наставиле да се бога-
те;

 -  обезбедиле неометан приступ информација-
ма на основу којих стичу повољнији положај 
у односу на конкуренцију и

 -  обезбедиле заштиту од кривичног гоњења 
кроз утицаје на органе кривичног гоњења, 
правосуђе и полицију, али и на сведоке у кри-
вичном и судском поступку.

Корупција је углавном усмерена ка појединцима 
који имају овлашћења и право да доносе одлуке 
у јавном сектору, како би они, понекад несвесни 
обима криминалних активности које се одвијају 
у позадини, својим чињењем или нечињењем, 
односно директно или индиректно помогли 
појединим члановима ОКГ у њиховим крими-
налним активностима (олакшавање транспор-
та и кријумчарење илегалне робе, избегавање 
контрола, добијање различитих дозвола, при-
вилегован или приоритетан положај приликом 
учешћа на тендерима и сл.).

На степен рањивости на коруптивни утицај у 
великој мери утичу економска ситуација у Ре-
публици Србији као земљи у развоју, односно 
социјални и економски стандард грађана. С об-

зиром на то да Република Србија бележи еко-
номски раст и континуирано повећање стан-
дарда грађана, међу којима и носилаца јавних 
функција, као и да је током 2018. године форми-
рана посебна организациона јединица за откри-
вање и сузбијање корупције, убудуће се очекује 
смањење коруптивног утицаја ОКГ.



Кријумчарење и илегална производња дрога представљају висок ниво претње 
за безбедност грађана Републике Србије, а тим активностима се бави 
77% идентификованих организованих криминалних група. 



ДРОГЕ
НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА, 
КРИЈУМЧАРЕЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ
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ДРОГЕ1

1 Психоактивне контролисане супстанце су: опојне дроге, односно наркотици; психотропне супстанце; производи 
биолошког порекла који имају психоактивно дејство; друге психоактивне контролисане супстанце (члан 2. Закона о 
психоактивним контролисаним супстанцама).

Кријумчарење, трговина и илегална производња 
дрога представљају велику опасност за безбед-
ност грађана Србије, јер се тим криминалним 
активностима бави 77% идентификованих ор-
ганизованих криминалних група (ОКГ). По-
следице овог облика криминалних активности 
обухватају и различите видове насиља, који 
делимично потичу од сукоба међу самим орга-
низованим криминалним групама. Коришћење 
дрога непосредно и посредно утиче и на друге 
облике криминала, који се манифестују извр-
шењем најчешће имовинских кривичних дела.

У периоду 2015–2018. године забележен је непре-
кидни раст укупне количине свих заплењених 
врста дрога. Велики успех у Србији постигнут је 
2016. године, када је заплењено укупно 3.892 kg 
различитих врста дрога, што је скоро 150% више 
у односу на количину заплењену током 2015. го-
дине, која је износила 1.561 kg. У наредне две го-
дине, просечне заплене износиле су око 4.000 kg.

На територији Републике Србије и даље се нај-
више одузима марихуана. Тако је 2017. годи-
не забележена рекордна појединачна заплена 
од 1.101 kg, чија jе укупна вредност на илегал-
ном тржишту била процењена на три милиона 
евра. Забележен је и пораст заплена амфетами-
на, екстазија и опиоида који се налазе на листи 
забрањених психоактивних контролисаних суп-
станци (ПКС), док је обим заплена кокаина на 
илегалном тржишту у Србији уједначен. 

Регистрована је и повећана производња мариху-
ане и појединих врста синтетичких дрога у Ср-
бији, претежно намењених за тржиште Западне 
Европе, док су тек мање количине намењене за 
потребе домаћег тржишта. 

Најважније руте кријумчарења дрога непрес-
тано се мењају. Актуелна миграциона кретања, 
изазвана конфликтима у афроазијским земља-
ма, утичу на промене тих рута кроз Србију. На 
промену рута утицала је појачана контрола по-
лиције на путним правцима и граничним пре-
лазима којима се мигранти крећу, а које ОКГ 
које кријумчаре дрогу кроз Републику Србију, 
због повећаног ризика од откривања, желе да 
избегну.

Српске ОКГ одликују строга хијерархијска ус-
тројеност, прецизна унутрашња организација, 
јасна подела послова, флексибилност, као и 
примена мера заштите од откривања. Чланове 
ОКГ повезују географско порекло и родбинске 
и пријатељске везе, без обзира на националну 
или верску припадност. У кријумчарењу свих 
врста дрога корупција се користи као средство 
за обезбеђење транспорта, прелазак држав-
них граница, обезбеђење рута, продају дроге и 
прање новца. 

Савремени развој технологија утиче и на произ-
водњу и дистрибуцију свих врста дрога. Највећу 
опасност приликом њихове продаје у Србији 
представља употреба тзв. мрачне мреже на ин-
тернету (Dark Net).
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2  Europol. (2017). Serious and Organised Crime Threat Assessment. Hag.

КОКАИН 
Производња кокаина се одвија на 
подручју земаља Јужне Америке, у 
чему предњаче Боливија, Колум-
бија и Перу. Свој максимум је дос-
тигла 2016. године, када је произве-
дено укупно 1.410 t (пораст од 25% 
у односу на 2015. годину), што је 
утицало на појачано кријумчарење 
и већу доступност кокаина на тр-
жишту земаља Европске уније (ЕУ). 
Настављена је тенденција кријумча-
рења кокаина ка европском конти-
ненту поморским путем (трговач-
ким бродовима и прекоокеанским 
једрилицама), устаљеним рутама 
преко Карипског мора и Западне 
Африке.2 

Обим заплена и заплењене количи-
не кокаина у Европи достигао је нај-

виши ниво икада. Чистоћа заплење-
ног прокријумчареног кокаина, 
који је био намењен за уличну про-
дају, процентуално је највећа у по-
следњих десетак година. Мање и до 
сада неприметне групе укључују се 
на илегално тржиште посредством 
друштвених мрежа и мрачне мреже. 

Кокаин који се прокријумчари на 
подручје земаља Западног Балка-
на углавном је намењен за потребе 
локалног тржишта. Чланови бал-
канских ОКГ успостављају непо-
средне контакте с нарко-картелима 
у земљама Јужне Америке, чиме се 
наставља тенденција удруживања 
више ОКГ због заједничког транс-
порта. Најчешће руте којима се ко-
каин кријумчари воде из земаља 
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Јужне Америке ка европским лукама у Шпанији, Француској, Холан-
дији, Белгији, Немачкој, Грчкој и Италији, одакле се даље дистрибуира 
ка земљама Југоисточне Европе. Како би се избегле све строже контроле 
у западноевропским поморским лукама, дугогодишње руте за кријум-
чарење кокаина мењају се у последње време и успостављају нове – преко 
Средоземног и Црног мора до појединих лука на територији Румуније, 
Турске, Бугарске, Украјине и осталих црноморских земаља.

Кокаин најчешће стиже у Србију из Западне Европе тако што се кријум-
чари у теретним возилима, аутобусима и другим, путничким превоз-
ним средствима, кријумчарским рутама из правца Хрватске, Мађарске 
и Црне Горе. Чистоћа кокаина који се кријумчари у Србију прилично је 
висока. У појединим случајевима, кокаин авионом преносе „муле“ или 
„гутачи“ (гутање или скривање дроге у телесним шупљинама). Један од 
видова кријумчарења јесу и поштанске пошиљке, када су и пошиљалац 
и прималац обично лица с фалсификованим документима. Кокаин се 
у последњем случају најчешће наручује преко мрачне мреже, а плаћа 
криптовалутама.



Процена претње од тешког и организованог криминала

30

.

Године 2017, у акцији „Панамера“, реализованој у сарадњи с надлежним органима Репу-
блике Чешке, ухапшено је петоро лица и заплењено 8 kg кокаина. Привремено су одузети 
и 14 станoва, две куће, земљиште површине 1.674 m2, два пословна и један помоћни обје-
кат, четири путничка моторна возила и новац у износу од 50.250 евра

Слика 1. Заплењени кокаин, као и покретна и  
непокретна имовина у акцији „Панамера“

Једна од претњи које су резултат деловања ОКГ 
које се баве кријумчарењем кокаина јесте и но-
вац стечен његовом продајом. Трећина тако сте-
ченог новца улаже се у куповину нових количи-
на кокаина, док се преостале две трећине пла-
сирају у легалне токове. Најчешће се тај новац 
преноси на банковне рачуне офшор компанија, 
које га потом улажу у компаније које послују у 
земљама у региону, посебно у области грађеви-
нарства и туризма, али и за отварање угости-
тељских објеката и кладионица. Наведене кри-
миналне активности веома је тешко повезати с 
кривичним делима извршеним у иностранству.

Животни стандард грађана и његова висока 
цена кључни су разлози ниске потражње кока-
ина у Србији у односу на остале дроге, што по-
казују и резултати заплена. Током 2017. и 2018. 
године, одузимано je по отприлике 13 kg кокаи-
на годишње.  

Српске ОКГ, као део балканских ОКГ, укључене 
су у кријумчарење кокаина ка Западној Европи, 
а због заплена великих количина кокаина и пре-
сецања ланаца кријумчарења чести су сукоби 
унутар тих група.
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Претпоставке о будућем развоју 

Балканске ОКГ наставиће да се баве кријумчарењем кокаина устаљеним кријумчарским рутама, 
које воде из Јужне Америке до земаља Западне Европе и других дестинација у свету. На то упућује 
и податак да ове групе и даље имају водећу улогу у кријумчарењу кокаина у Европу. 

Карактеристика балканских ОКГ јесте и флексибилност, која подразумева изналажење нових модуса 
и рута за кријумчарење кокаина, употребу софистицираних метода деловања и примену савремених 
информационо-комуникационих технологија (криптоване апликације и апарати који омогућавају 
прикривену комуникацију). 

Осим земаља ЕУ, као крајња дестинација у кријумчарењу кокаина означена је и Република Србија. 
Повећање платежне способности њених грађана утицаће на повећану потражњу и доступност ко-
каина на локалном тржишту, а самим тим и на његову цену. 
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МАРИХУАНА
У односу на стабилне тенденције из претход-
них година, у Европи се данас бележи повећа-
но коришћење марихуане, а слична ситуација 
је и на глобалном нивоу. Број корисника ма-
рихуане у свету се повећава и процењује се 
на 188 милиона.3 У производњи марихуане 
користе се нове технологије и нови хибри-
ди биљака, произведени у Европи. Посебно 
забрињава чињеница да се на територији Ев-
ропе ствара законито тржиште за рекреатив-
ну употребу канабиса, што је велики изазов 
у откривању и контроли ове дроге. Додатни 
проблем је и доступност широког спектра 
производа од канабиса у продавницама здра-
ве хране. Решавање наведених проблема оче-
кује се на нивоу ЕУ.4 

Полицијски службеници МУП-а Репу-
блике Србије, у сарадњи с полицијом 
Краљевине Шпаније, ухапсили су ос-
моро лица и запленили 3.274 биљке 
марихуане и 20.500 евра. У наставку 
акције, привремено су одузета три 
возила, 8.750 евра, 14 сребрних и две 
златне полуге.

Током 2017. године, у европским земљама ре-
ализовано је 782.000 заплена канабиса произ-
веденог у земљама ЕУ, од чега 311.000 заплена 
смоле канабиса. Цена марихуане је почела да 
расте 2007. године, бележећи константно по-
већање у периоду 2009–2012. године, након 

чега су цене на илегалном тржишту постале 
стабилне. 

Марихуана је и даље најзаступљенија дрога 
у региону, где се производи у природним и у 
вештачким условима. Од готових производа 
конопље (Cannabis sativа), на тржишту су нај-
заступљенији биљни канабис (марихуана) и 
смола канабиса (хашиш), а слабије уље кана-
биса. 

Албанија је и даље земља порекла и пола-
зиште за кријумчарење марихуане према 
земљама Западне Европе и ка Турској (где се 
обично размењује за хероин). Постоји неко-
лико кријумчарских рута из правца Албаније: 
1. преко Северне Македоније, Грчке и Бугар-

ске до Турске;
2. преко Северне Македоније и Србије до 

централних и западних европских земаља; 
3. преко Црне Горе, Босне и Херцеговине, 

Хрватске и Словеније до осталих европ-
ских земаља и 

4. поморским путем од Албаније до Ита-
лије и Грчке, а за потребе земаља Западне 
Европе.5 

И у Србији се марихуана производи у при-
родним и у вештачким условима. С обзиром 
на повољне климатске услове за производњу 
канабиса (погодују му топли крајеви, влаж-
ност, немочварно тло и лако доступна ђубри-
ва), постоји велики број засада на отвореном 
чије је откривање отежано због неприступач-
ности терена (шуме, планинска села, предели 
око великих река итд.).
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Савремена техничка средства су омогућила лак-
ше организовање и сам поступак производње, 
као и повећање приноса, а тиме и профита који 
ОКГ остварују. Канабис који се производи у Ср-
бији углавном је намењен домаћем тржишту, а 
мањим делом и тржишту ЕУ. 

ОКГ које се баве производњом марихуане углав-
ном поседују опрему купљену у продавницама 
пољопривредне опреме у Србији, док се један 
део те опреме увози из земаља ЕУ. У већини слу-
чајева, у питању су биле илегалне лабораторије 

које су имале до 50 биљака конопље, али је от-
кривено и неколико лабораторија које су броја-
ле више од 1.000 биљака. 

Балканске ОКГ организују илегалну произ-
водњу марихуане у земљама ЕУ због боље цене 
и зараде, али и лакшег пласирања производа 
до крајњих купаца. Томе погодује установљени 
режим преласка државних граница у оквиру 
шенгенског простора ЕУ, који ове групе злоупо-
требљавају.
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Заједнички истражни тим (JIT), сас-
тављен од припадника српске и чешке 
полиције, открио је 2017. године на те-
риторији Републике Чешке три објекта с 
инсталираном опремом за производњу 
марихуане у вештачким условима, у који-
ма је заплењено 200 kg марихуане, 2.500 
биљака и 650 садница конопље. Ухапшено 
је укупно 19 чланова ОКГ.

Географски положај Републике Србије одређује 
њен транзитни значај на централнобалканској 
рути, којом се марихуана кријумчари с Истока 
на Запад и обрнуто. 

Марихуана стиже у централну Србију тради-
ционалним кријумчарским каналима из правца 
Албаније, преко Црне Горе и подручја АП КиМ. 
Исти кријумчарски канали се користе и прили-
ком њеног транзита кроз Србију ка земљама ЕУ. 
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Током 2017. године, на подручју Бачке Паланке заплењена је 1,1 t марихуане сакривене у фаб-
ричким шупљинама цистерне и том приликом је ухапшено петоро лица. Заплењена мариху-
ана је била намењена илегалном тржишту земаља ЕУ. Укупна вредност одузете марихуане на 
илегалном тржишту износила је четири милиона евра.

Слика 2. Заплена 1,1 t марихуане на подручју Сомбора

У последње време се уочава тенденција кријумчарења већих количина марихуане у Турску ради 
замене за хероин, чиме се остварује вишеструка зарада.
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Током 2018. године, на граничном прелазу „Градина” на излазу из Србије у Бугарску, у 
камионима српских регистарских ознака заплењено је у више наврата по неколико стотина 
килограма канабиса намењеног турском тржишту.

Слика 3. Марихуана заплењена у камиону

У последње три године, просечна годишња количина заплењене марихуане износи више од 3.500 
kg, а највећа заплењена количина евидентирана је 2017. године (3.858 kg). 
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у периоду 2015–2018. године
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Претпоставке о будућем развоју 

ОКГ које се баве кријумчарењем марихуане наставиће да улажу велика новчана средства у њену 
производњу у вештачким условима. Кључни разлог је свакако велика зарада због константног при-
носа у условима вештачке производње (3–4 бербе годишње). 

Доступност пољопривредне опреме која се користи за узгој конопље повољно ће утицати на много-
бројност илегалних лабораторија за производњу марихуане у вештачким условима. 

Производњи марихуане у вештачким (лабораторијским) условима погодоваће и развој савремених 
информационих технологија, које омогућавају брзу и лаку доступност информација о начинима и 
средствима потребним за производњу. 

Балканска рута биће и даље актуелна за кријумчарење дрога у оба смера – марихуане ка Турској 
ради замене за хероин намењен илегалном тржишту у Србији и у земљама Западне Европе. 



Процена претње од тешког и организованог криминала

38

6 UNODC. (2019). World drug report: Аnalysis of drug markets. Vienna.

ХЕРОИН
Светска производња опијумског мака у 
2017. години повећана је за 37% у односу 
на период 2014–2016. године. Авганистан, 
као највећи произвођач на свету, повећао 
је производњу опијума у 2017. години за 
чак 87%. Процењује се да се у тој земљи 
годишње произведе 9.000 t опијума, што 
чини 86% укупне светске производње. 
Иста тенденција је настављена и у 2018. 
години.6 

Кључни правац кријумчарења херои-
на протеже се балканском рутом, којом 
се хероин транспортује од Авганистана 
преко Ирана и Турске до балканских и зе-
маља Западне и Централне Европе. На то 
указује и чињеница да се највећа количи-
на хероина и морфијума заплени управо 
на балканској рути, односно у Ирану (32 
t), Турској (5,6 t), балканским земљама 
(0,8 t) и у земљама Западне и Централне 
Европе (3,9 t). 

.

Дана 23. априла 2017. године поли-
цијски службеници Краљевине Дан-
ске, у сарадњи с полицијским служ-
беницима МУП-а Републике Србије, 
ухапсили су петоро лица и заплени-
ли 2 kg кокаина, 1,2 kg хероина и 750 
gr амфетамина.

Полиције европских земаља одузимају све 
веће количине хероина, тако да су запле-
не тог опиоида најчешће у Европи. У поје-
диним земљама Европе (Бугарска, Чешка, 
Холандија и Шпанија) откривене су иле-
галне лабораторије за производњу херо-

ина од морфијума и анхидрида сирћетне 
киселине као прекурсора. Разлог је нижа 
цена тако добијеног хероина у Европи од 
цене хероина из земаља у којима се про-
изводи. 

Руте кријумчарења хероина ка Европи 
нису се много измениле, тако је балкан-
ска рута и даље најпопуларнија. Посебно 
забрињава за сада недовољно истражена 
рута кријумчарења из Сирије и Ирака. 

И даље је актуелна рута кријумчарења 
хероина из Пакистана и Ирана у Европу 
ваздушним и морским путем, директно 
или транзитом преко афричких земаља. 

Према подацима EMCDDA, у Европи је 
2017. године регистровано 37.000 запле-
на, у којима су одузете 5,4 t хероина. И 
даље предњачи Турска, у којој су у истом 
периоду заплењене 17,4 t хероина, што је 
највећа заплењена количина ове дроге у 
последњих десет година. 

Анализе одузете дроге у ЕУ показују да 
се чистоћа хероина процентуално по-
већава, док му се цена на илегалном тр-
жишту смањује, што може да буде пока-
затељ изразите доступности ове дроге 
на тржишту. Земље ЕУ бележе смањење 
интравенских корисника хероина, што је 
вероватно резултат увођења практичних 
мера за смањење штете. 

Хероин долази у централну Србију из 
правца Турске преко Бугарске, Северне 
Македоније, АП КиМ и Црне Горе. Бржи 
транспорт робе и путника због изградње 
путне инфраструктуре у региону и у Ср-
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бији може проузроковати повећан обим кријум-
чарења хероина централнобалканском рутом. За 
кријумчарење већих количина хероина користи 
се и црноморска рута, која води до појединих 
лука на Дунаву, при чему мањи део дроге остаје 
за потребе локалног тржишта, док се остатак 
транспортује у западноевропске земље. Иако у 
Србији није било заплена, није искључено ко-
ришћење црноморске руте за кријумчарење хе-
роина ка нашој земљи због слабе контроле на 
пловном путу, међународних закона који се при-
мењују и могућности сакривања. 

Хероин се најчешће кријумчари теретним и пут-
ничким возилима, скривањем у посебним шу-
пљинама у конструкцији возила и у преграда-
ма, као и у механички измењеној шасији возила 
(тзв. бункери). Аутомобилима и аутобусима се 
кријумчаре мање количине, док се веће коли-
чине превозе транзитним теретним возилима, 
која иначе превозе легалну транспортну робу 
(текстил, храна, техника, репроматеријал и др.).
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У мају 2018. године, ухапшено је четворо 
лица у близини Београда и заплењено 
2,5 kg хероина, намењеног за илегално 
тржиште у Београду.

Слика 4. Заплена 2,5 kg хероина  
на територији града Београда

У централној Србији, водећу улогу у кријум-
чарењу хероина имају припадници албанских 
ОКГ с подручја АП КиМ. Због немогућности 
надлежних органа Србије да спроводе истраге 
на подручју АП КиМ, откривање и идентифико-
вање чланова тих ОКГ веома је отежано. Они су 
најчешће у родбинским односима и одликују их 
строга унутрашња дисциплина и спремност да 
примене насиље. Индикативна је сарадња ОКГ 
из централне Србије с албанским ОКГ, као и са 
ОКГ из Рашко-полимске области. ОКГ с под-
ручја АП КиМ одликује и повезаност с поједи-
ним терористичким и екстремистичким актив-
ностима, чије се деловање у знатној мери финан-
сира управо кријумчарењем хероина.

Током 2017. и 2018. године забележене су мање 
заплене хероина у односу на период 2015–2016. 
године, при чему треба нагласити да је у 2018. 
години заплењена двоструко већа количина 
него у 2017. години. 

Крајем 2018. године, на подручју Прокупља полиција је ухапсила двоје лица, од којих је одузето 
9 kg хероина намењеног домаћем нарко-тржишту. Херион је кријумчарен из правца Бугарске.

Слика 5. Заплена 9 kg хероина на територији општине Прокупље
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Претпоставке о будућем развоју 

Организоване криминалне групе наставиће да кријумчаре хероин централном и јужном бал-
канском рутом из правца Турске преко Бугарске, Северне Македоније, АП КиМ и Црне Горе, 
како за потребе локалног тржишта тако и за снабдевање земаља ЕУ. Изградња путне инфра-
структуре у региону и у Србији омогућава бржи транспорт и већи обим кријумчарења.

Црноморска рута биће и даље актуелна за кријумчарење већих количина хероина до појединих 
лука на Дунаву, док ће мањи део остајати у Србији за потребе локалног тржишта.
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СИНТЕТИЧКЕ И НОВЕ  
ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ
Тенденција кријумчарења синтетичких дрога на-
стављена је истим интензитетом у 2017. и у 2018. 
години, а за кријумчарење се користе руте које 
воде из правца Источне и Јужне Азије у земље За-
падне и Средње Европе. Индија, Иран, Нигерија 
и Турска су идентификоване као земље порекла 
синтетичких дрога.7 Западна, Централна и Јужна 
Африка и даље су транзитна подручја. Количина 
заплењених синтетичких дрога у 2017. и у 2018. 
години глобално је увећана за петину у односу на 
претходне две године, односно порасла је са 205 
t на 247 t. Поједине врсте амфетамина производе 
се у земљама ЕУ ради кријумчарења на подручје 
Блиског истока, што потврђују и заплене таблета 
с логом каптагона у Турској, који се доводи у везу 
с илегалном продајом у Сирији. Метамфетамин 
је глобално најчешће заплењена синтетичка дро-
га, с тим да је у последње две године повећана и 
заплена амфетамина и екстазија. 

Прекурсори за производњу синтетичких дрога 
кријумчаре се из Југоисточне Азије (Кине и Ин-
дије) у европске земље. У производњи прекурсо-
ра користе се изразито токсичне хемијске мате-
рије, што за последицу има стварање хемијског 
отпада који представља озбиљну претњу за жи-
вотну средину.8 

Када су у питању нове психоактивне супстанце, 
до краја 2018. године у Европи их је откривено 
чак 730, од чега је 55 било први пут евидентира-
но. Највише је синтетичких канабиноида, сти-
муланса, опиоида и бензодиазепина. Највећи 
део тих супстанци производи се у Кини а затим 
кријумчари у Европу, где се прерађује у готове 

производе, пакује и продаје. Посебан изазов 
представљају њихова продаја на интернету и 
плаћање криптовалутама.

Производња синтетичких дрога у Европи не-
престано расте, док илегално тржиште постаје 
све иновативније, с разноликом и широком по-
нудом. Забележене су и чешће заплене прекур-
сора који се користе у илегалној производњи 
синтетичких дрога. Велике заплене на грани-
цама ЕУ показују да је Европа постала веома 
важан фактор на глобалном тржишту синте-
тичких дрога. Инфраструктуру за брзо кретање 
робе међу државама чланицама кријумчари зло-
употребљавају за пренос дроге, психоактивних 
контролисаних супстанци и прекурсора за њи-
хову производњу. Метамфетамин представља 
највећи изазов када је реч о синтетичким дро-
гама, а уочено је да се производи и у неким од 
нових чланица ЕУ. Евидентирана је његова по-
већана производња, тако да се претпоставља да 
крајње одредиште тако произведеног метамфе-
тамина нису само земље ЕУ већ и други региони.

Производња амфетамина и метамфетамина по-
степено расте у поређењу с претходним година-
ма. Подаци које је објавио EMCDDA показују 
да је њихова производња најчешће откривана 
у Белгији, Холандији и Пољској, а мање на Бал-
тику и у Немачкој. Метамфетамин се углавном 
производи у Чешкој – од укупно 298 лаборато-
рија откривених у ЕУ, у тој земљи су пронађене 
264 лабораторије. Остварено је 35.000 заплена 
амфетамина, у којима су одузете 6,4 t ове дроге. 
Највеће заплене су реализоване у Великој Бри-
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танији и у Немачкој, док је највише заплена било 
у Турској – 6,6 t, што је још једном (као и у слу-
чају хероина) више него цела Европа заједно.

Према подацима EMCDDA, године 2017. за-
плењене су највеће количине екстазија, од чега 
највише у Белгији и у Холандији, где је откриве-
на 21 лабораторија за илегалну производњу. Ус-
тановљено је да су велике количине новца уло-
жене у куповину екстазија посредством тамне 
мреже на интернету. Заплењено је 6,6 милиона 
таблета ове дроге и 1,7 t у праху. 

Посебно забрињавају заплене карфентанила у 
Европи, којих је било приближно 300 (4 kg пра-
ха и 250 ml у течном стању). Реч је о једном од 
најснажнијих опиоида. 

Неке од нових психоактивних супстанци прода-
вале су се као хероин или су биле помешане с 
њим.

Синтетичке дроге које се јављају на српском тр-
жишту, најчешће се кријумчаре из земаља ЕУ 
(Холандија и Чешка) преко граничних прелаза с 
Мађарском и Хрватском, а за потребе локалног 
тржишта. Синтетичке дроге које се произведу у 
Србији најчешће се кријумчаре у земље региона 
или у земље Блиског истока. 
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У Србији је забележен пораст производње и 
дистрибуције синтетичких психоактивних суп-
станци, прекурсора и претпрекурсора, о чему 
сведоче заплене различитих врста синтетичких 
психоактивних супстанци, као и идентифико-
вање нових психоактивних супстанци. Фактори 
који утичу на производњу синтетичких дрога у 
Србији последица су лако доступних хемика-
лија и опреме (апотеке, маркети, продавнице 
боја и лакова) у легалној продаји, али и крађа 
из хемијских лабораторија, препакивања већих 
количина хемикалија, продаје на интернету, 
као и тајне производње појединих прекурсора. 
С обзиром на то да тајне лабораторије често не 

захтевају велики простор (напуштене бараке и 
фабрички погони, гараже, станови или делови 
стана, помоћне просторије кућа, стамбене једи-
нице у сеоским и планинским подручјима, али и 
мобилне производне јединице), њихово откри-
вање и деактивирање су веома проблематични. 
Отежавајући фактор у борби против синте-
тичких дрога јесте и њихово врло динамично 
илегално тржиште, с обзиром на сталну појаву 
нових, модификованих врста дрога, што захте-
ва непрестано ажурирање података и контину-
ирано едуковање полицијских и других органа 
надлежних за борбу против дрога.

Дана 10. јануара 2018. године, на граничном прелазу из правца Мађарске, у једном путничком 
возилу пронађено је 3,6 kg екстазија, 4,2 kg амфетамина и 4,6 kg кокаина. Заплењена дрога је 
била пореклом из Холандије и намењена домаћем илегалном тржишту.

Слика 6. Заплена синтетичке дроге и кокаина  
граничном прелазу из правца Мађарске
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Због ниске цене и једноставне производње, а са-
мим тим и доступности, синтетичке дроге биће 
убудуће доминантне. У периоду 2017–2018. го-
дине, у Србији је регистрована производња сти-
муланса амфетаминског типа – амфетамин и 
МДМА. Амфетамин се углавном илегално про-

изводи у лабораторијама тзв. кухињског типа, а 
његова производња и кријумчарење бележе тен-
денцију раста. Тржиште екстазија је стабилно, а 
заплењене количине ове дроге углавном су про-
кријумчарене.

.

Током 2017. године, ухапшено је пет чланова ОКГ и заплењено 96.000 таблета екстазија 
(МДМА), 10 kg екстазија припремљеног за таблетирање, 80 kg микрокристалне целулозе 
за производњу екстазија, као и комплетна опрема за производњу синтетичких дрога 
(машина за таблетирање, апаратура за припрему смесе, мешалица и др.).

Слика 7. Откривена лабораторија за производњу 
 синтетичких дрога на територији града Београда

У Србији је први пут забележен случај ко-
ришћења отпада из илегалних лабораторија за 

дестилацију и добијање амфетаминског уља, 
које је затим у једној од земаља у региону ко-
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ришћено за производњу амфетамина и његово 
таблетирање с логом каптагона. Откривен је и 
нов начин организовања илегалних лаборато-
рија, који подразумева да се комплетни погони 

не налазе на једној локацији већ на различитим 
локацијама у зависности од фазе производње 
(складиштење хемикалија, кување, дестилација, 
кристализација, таблетирање и др.). 

.

Крајем 2017. године, у сарадњи с полицијом Северне Македоније, ухапшено је осам чланова 
ОКГ који су се бавили производњом дроге амфетаминског типа. Том приликом је заплењено 
приближно 300 kg таблета с логом каптагона, а осим ове опојне дроге, пронађена је и целокуп-
на опрема потребна за илегалну производњу – мешачи, сушачи, таблетирка и др.

Чланови ОКГ који се баве производњом и про-
дајом синтетичких дрога углавном су поврат-
ници. За организовање производње и уз високу 
новчану накнаду ангажују лица која немају кри-
миналну прошлост, али имају неопходна струч-
на знања (хемијске и машинске струке), а често 
су у питању и високообразовани појединци. 

У Србији није откривена производња метамфе-
тамина, али су заплене ове дроге показале да по-
стоји на њеном илегалном тржишту. Углавном 
је одузимана на местима за забаву и на фестива-

лима популарне музике, али у количинама све-
деним на личну употребу. Појава илегалних ла-
бораторија за производњу метамфетамина није 
искључена, имајући у виду да се за производњу 
синтетичких дрога користе савремене техноло-
гије и методе. 

Тенденција појаве нових синтетичких дрога није 
заобишла ни Србију. У питању су, пре свега, тзв. 
дизајнерске дроге и супстанце које се користе у 
њиховој производњи.

31.780,33

38.519,38

75.170,25

65.987,68

2015 2016 2017 2018

220.987,00

10.393,00

103.374,00

31.911,00

2015 2016 2017 2018

Графикон 6. Укупна количина заплењених синтетичких дрога у периоду 2015–2018. године 
(а) у грамима и (б) у комадима

(а) (б)
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ПРЕКУРСОРИ И ПРЕТПРЕКУРСОРИ

Организоване криминалне групе из Србије 
укључене су у набавку и дистрибуцију вели-
ких количина прекурсора, најчешће анхидрида 
сирћетне киселине, који се користи за произ-
водњу хероина. С обзиром на то да је промет ове 
супстанце строго контролисан и да произвођа-

чи хероина имају потешкоће да га набаве, ОКГ 
у Србији су искористиле ту ситуацију да ову, 
илегално набављену супстанцу мењају за готов 
производ, остварујући на тај начин вишеструку 
зараду. 

ЗЛОУПОТРЕБА ОПИОИДА  
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИСТИ ЗАБРАЊЕНИХ ПКС

У претходном периоду су евидентирани слу-
чајеви заплене већих количина опиоида који се 
налазе на листи забрањених ПКС (100.000 кома-
да и више), а који су били намењени илегалном 
тржишту у земљама ЕУ, посебно у скандинавс-

ким земљама. Опиоиди који долазе на илегално 
тржиште у централној Србији производе се у 
Босни и Херцеговини и у Северној Македонији. 
Лажно се фактуришу да су намењени легалном 
извозу преко подручја АП КиМ.

Слика 8. Заплењени опиоиди у оргиналном паковању

Претпоставке о будућем развоју 

Организоване криминалне групе наставиће да повећавају производњу и дистрибуцију синтетич-
ких психоактивних супстанци, прекурсора и претпрекурсора, као последица доступности хемика-
лија и опреме у легалној продаји.

Појава нових и нерегистрованих психоактивних супстанци може знатно изменити илегално тр-
жиште дрога на територији Републике Србије, али и у ширем појасу Балкана.

Вишеструка зарада која се остварује злоупотребом опиоида који се налазе на листи забрањених 
ПКС и реализоване заплене у Србији указују на то да ће се овај нови, појавни облик кријумчарења 
наставити и да ће све више бити усмерен ка илегалном тржишту земаља Западне Европе. 



С обзиром на свој географски положај (централни део западнобалканске руте), 
Србија ће и убудуће бити једно од најважнијих транзитних подручја 
за мигранте из Азије и Северне Африке. 



КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ
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Након кулминације европске мигрантске кризе, 
у периоду 2017–2018. године, забележена је де-
лимична стабилност у миграторним токовима. 
Укупан број долазака избеглица и миграната у 
Европу у 2017. години опао је за 53% у односу на 
2016. годину. У 2018. години забележено је знат-
но смањење долазака у односу на 2017. годину, 
али je путовање ирегуларних миграната постало 
смртоносније, тако да је само током 2018. годи-
не 2.277 миграната изгубило живот на мору.  Др-
жаве чланице Агенције за европску граничну и 
обалску стражу (FRONTEX) пријавиле су 150.114 
незаконитих прелазака границе у 2018. години 
или за 27% мање него 2017. године, док је број 
ухапшених кријумчара људи незнатно порастао 
у односу на 2017. годину1, што показује да овај 
облик организованог криминала не губи на ин-
тензитету. Заустављању миграторних токова и 
смањењу кретања миграната ка Западном Балка-
ну допринели су политички договор између ЕУ и 
Турске из 2016. године о заустављању незакони-
тих миграција, заједно с променама приступа у 
регистрацији миграната на подручју Грчке. Тур-
ска је и даље земља с највише избеглица, чији се 
број креће између 3,2 и 3,4 милиона, углавном с 
подручја Сирије.

Западни Балкан је и даље једно од кључних тран-
зитних подручја, преко којег ирегуларни мигран-
ти покушавају да се из Турске домогну Западне 
Европе. Током 2018. године, рута преко Западног 
Балкана померала се између грчко-албанског и 
коридора који пролази кроз Србију. Исте године 

1 Доступно на: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/
Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf

су се издвојиле две, доминантне руте на ко-
ридору који пролази кроз Србију – прва, која 
се протеже дуж босанскохерцеговачко-хр-
ватско-словеначког коридора, и друга, која 
се креће према граници с Мађарском и Руму-
нијом и која је донекле слабије оптерећена.

Године 2018, на западнобалканској рути откри-
вено је 5.869 ирегуларних миграната, међу који-
ма су најбројнији били држављани Авганиста-
на (28,4%), Пакистана (17,3%) и Ирана (16,7%).

КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ

КАРАВАН НАДЕ/ Caravan of Hope/ 
Glitter of Hope

Група Караван наде организована је уз 
помоћ апликације Телеграм на Фејсбуку, 
с циљем да олакша кретање миграната 
из Сирије преко Турске и Грчке ка ЕУ. 
Број пратилаца почетком марта (када је 
група постала видљива на друштвеним 
мрежама) бројао је 12.144 корисника с 
арапског и персијског (дари/фарси) го-
ворног подручја, односно мигранте с 
подручја Сирије, Авганистана, Пакис-
тана и Ирана. Корисници групе су пла-
нирали да, користећи јасна упутства на 
апликацији Телеграм у априлу 2019. го-
дине, пешке крену од северних граница 
Грчке ка земљама Западне Европе. Ту 
ситуацију су искористили кријумчари 
миграната, тако што су објавили нове 
понуде за илегална путовања из Турске 
у Грчку.
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На кључним улазним и излазним пунктовима земаља региона примењиване су одређене мере, 
а посебно на заједничким границама држава чланица ЕУ са Србијом. Мађарска, Румунија и 
Хрватска су појачале контролу својих граница у виду бројнијег присуства припадника полиције 
и постављањем техничких препрека дуж границе, пооштравајући истовремено интерне 
процедуре контроле. На улазним пунктовима за мигранте на јужним границама Србије 
успостављена је сарадња између граничне полиције Србије и FRONTEX-а. Истанбул, Атина, 
Солун, Београд и Беч, као и места дуж западнобалканске руте у којима су стационирани 
прихватно-транзитни и центри за тражиоце азила, идентификовани су као жаришне зоне 
у којима је појачана учесталост ирегуларних миграната и кријумчара људи.
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Током 2017. године, Србија 
као централна зона на запад-
нобалканској рути, била је из-
ложена приливу миграната из 
афроазијских земаља мањег 
обима него у претходне две 
године. У 2018. години, мигра-
торни притисак из Бугарске и 
Северне Македоније нагло је 
повећан (са 74 незаконита пре-
ласка из Бугарске у 2017. годи-
ни на 783 прелазака у 2018. го-
дини, односно са 77 прелазака 
из Северне Македоније на 483 
преласка), при чему није било 
промена на главним улазним 
пунктовима, док су излазни 
пунктови с територије Ср-
бије и даље били Мађарска и 
Хрватска, уз интензивирање 
прелазака према Босни и Хер-
цеговини. Ирегуларни миг-
ранти, који су претежно само 
прелазили преко територије 
Србије, најчешће су долазили 
из правца Бугарске и Север-
не Македоније и настављали 
пут ка земљама ЕУ. Прешево 
и Димитровград на улазу, Су-
ботица, Шид и Љубовија на 
излазу, као и места у којима 
су стационирани прихват-
но-транзитни и центри за 
тражиоце азила, а нарочито 
Београд и околина, иденти-
фиковани су као жаришне 
зоне на рути кроз Србију.

Приказ улазних и излазних тачака и модуса  
недозвољеног преласка државне границе
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Иако је модус операнди кријумчарења људи 
углавном подразумевао омогућавање недоз-
вољеног преласка државне границе преко „зеле-
не линије”, током 2018. године забележен је го-
тово изједначен број таквих и случајева незако-

нитог преласка државне границе на граничном 
прелазу.

За кријумчарење преко „зелене линије” као најраспрострањенијег начина 
преласка, често се употребљава апликација за GPS навигацију с унапред 
унетим правцем кретања. Примећено је у извесној мери и „спонтано” по-
везивање миграната на друштвеним мрежама у оквиру групе „Караван 
наде”. Извршиоци кривичних дела у великој мери се ослањају на аплика-
ције на интернету (Viber, WhatsApp, Telegram, IMO). Апликација Телеграм 
се користи и за набавку крадених, оригиналних личних докумената, који 
се за одређену новчану накнаду „нуде” преко те апликације и користе за 
недозвољен прелазак у неку од земаља ЕУ.

Најчешћи модус операнди незаконитог преласка на граничном прелазу јес-
те злоупотреба докумената, док се као релативно нов издваја и коришћење 
туђих важећих исправа на основу физичке сличности (документа look a 
like), што је било посебно често током 2018. године на српско-мађарској 
граници.

У оквиру операције „Лабда”, спроведене 2018. године у сарадњи с полицијом Мађарске, разбије-
на је седмочлана ОКГ укључена у кријумчарење многобројних Албанаца с подручја АП КиМ 
преко централне Србије у Аустрију, када је идентификовано коришћење путних докумената 
look a like.

Осим злоупотребе докумената, издваја се и избегавање граничне контроле 
скривањем у теретним моторним возилима (најчешће у скривеним пре-
градама у приколицама теретних возила). 

Илегалан прелазак државне границе се реализује и скривањем у теретним 
вагонима возова или у контејнерима које ти возове превозе, а који сао-
браћају ка земљама ЕУ. 

Kријумчарење се одвија и употребом чамаца на погодним токовима Дунава 
и Дрине, које кријумчари набављају у слободној продаји (мали, гумени чам-
ци с електромотором) или користе сопствене и крадене чамце. 
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Слика 1. Различити начини кријумчарења миграната  

У операцији „Аурора” ухапшени су један ор-
ганизатор (држављанин Пакистана) и више 
чланова ОКГ који су учествовали у кријум-
чарењу многобројних страних држављана 
преко граница Црне Горе и Србије, с циљем 
њиховог даљег, недозвољеног транспорта 
ка земљама ЕУ.

Чланови ОКГ, осим држављана Србије који су 
већином били организатори, били су и страни 
држављани истог порекла, као и кријумчарени 
мигранти (најчешће авганистански и пакистан-
ски држављани). 

Кријумчарске групе које делују на територији 
Србије, а које су углавном састављене од стра-
них држављана тражилаца азила, најактивније 
су на излазним пунктовима, где су међусобно 
поделиле територију деловања.

Рута и начин кријумчарења, као и ризик од 
откривања, одређују висину новчаног износа 

који мигранти морају да плате организатори-
ма кријумчарења. Примера ради, за кријумча-
рење од Београда до Беча плаћа се износ који 
варира од 1.200 до 3.000 евра по мигранту, док 
се на појединим сегментима руте кроз Србију, 
укључујући и недозвољени прелазак границе, 
тај износ креће између 50 и 200 евра. Мигранти 
најчешће плаћају кријумчаре директно на руке 
или користећи легалне системе за трансфер 
новца, али и посредством тзв. система хавала, 
када се унапред договорени износ за сваку фазу 
кретања депонује код хаваладара, који, након 
обављеног кријумчарења, новац исплаћују пре-
ко своје мреже.

Током 2017. и 2018. године поднете су кри-
вичне пријаве против чланова 12 ОКГ који 
су се бавили вршењем кривичног дела не-
дозвољеног преласка државне границе и 
кријумчарења људи, које су бројале скоро 
стотину чланова. Већину су чиниле групе 
од пет до десет чланова.
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Слика 2. Поднете кривичне пријаве за извршено кривично дело недозвољеног преласка 
државне границе и кријумчарења људи из члана 350 КЗ, као и број и профил извршилаца

Србија је предузела многобројне мере 
у области миграторне политике, које су 
допринеле смањењу прилива миграната. 
Међу њима се издваја формирање здру-
жених снага Војске и полиције у јулу 2016. 
године, захваљујући којима је до марта 
2018. године (када су распуштене) спре-
чен илегални улазак на територију Репу-
блике Србије скоро 30.000 лица.

У септембру 2016. године у Министарству 
унутрашњих послова Републике Србије, 
као одговор на миграторни талас, форми-

рана је Стална ударна група за сузбијање 
кријумчарења људи, састављена од припад-
ника полиције и тужилаштва. Успеси Стал-
не ударне групе у откривању организо-
ваних и криминалних група које се баве 
кријумчарењем људи иницирали су осни-
вање сличних ударних група у региону. 

У децембру 2018. године усвојени су 
Стратегија супротстављања ирегуларним 
миграцијама у Републици Србији (2018–
2020), као и Акциони план.

262 кривичне пријаве

старост извршилаца 
између 20 и 50 година

мушки пол 90%

12 кривичних пријава 
против ОКГ

држављани Србије 85%

Пакистан, Авганистан, 
Бугарска, БиХ, Северна 
Македонија, Албанија, Ирак

Претпоставке о будућем развоју

С обзиром на свој географски положај (централни део западнобалканске руте), Србија ће и убу-
дуће бити једно од најважнијих транзитних подручја за мигранте из Азије и Северне Африке. Дуже 
задржавање и кретање ирегуларних миграната у земљама дуж руте кријумчарења може да утиче на 
угрожавање физичког интегритета којем су мигранти изложени током кријумчарења, укључујући 
и ризик да постану жртве трговине људима.
Постоји такође опасност да поједини ирегуларни мигранти, који у својству тражилаца азила дуже 
бораве у Србији, искористе постојећу потражњу за „услугама” кријумчарења и да се, захваљујући 
познавању руте, језика и етничких карактеристика миграната, наметну сопственим кријумчарским 
„ланцима”. С друге стране, постоји и опасност да поједини мигранти врше различита (пре свега 
имовинска) кривична дела, укључујући и међусобне обрачуне с тешким последицама, како би ост-
варили доминацију на тржишту кријумчарења.

Опасност од тероризма и даље постоји с обзиром на многобројне неоткривене доласке ирегулар-
них миграната, као и на немогућност њихове практичне идентификације. 



У Србији је доминантна унутрашња трговина људима, чије су жртве углавном 
домаћи држављани (93%) изложени различитим врстама експлоатације, 
међу којима преовладавају сексуална и радна експлоатација и 
експлоатација принудом на просјачење и вршење кривичних дела.



ТРГОВИНА ЉУДИМА
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ТРГОВИНА ЉУДИМА

1 Доступно на: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf, 26.12.2019
2 Доступно на: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf, 
26.12.2019
3 Доступно на: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-
threat-assessment-2017, 26.12.2019
4 Доступно на: http://www.centarzztlj.rs, 26.12.2019
5 Доступно на: http://www.centarzztlj.rs, 26.12.2019

Посебно обележје трговине људима као облика 
организованог криминала јесу мреже које де-
лују у националним оквирима, што је процена и 
многобројних међународних организација које 
указују на то да трговци људима експлоатишу 
већину жртава без њиховог премештања из јед-
не земље у другу.1 У Америци и Азији бележи 
се пораст броја откривених жртава из истог 
региона, док се у Западној и Јужној Европи и 
у земљама Блиског истока бележи знатан удео 
жртава из других региона. Најзаступљенији вид 
представља трговина људима с циљем сексуал-
не експлоатације особа женског пола, док су 
мушкарци углавном жртве присилног рада.2 На 
подручју Европе доминира сексуална експло-
атација, али је све присутнија и радна експло-
атација, најчешће у области пољопривреде, 
угоститељства и грађевинарства.3 Групе које 
делују унутар ЕУ углавном се састоје од члано-
ва исте националне или етничке припадности, 
које опет бирају жртве исте националности. 
Већина трговаца људима у ЕУ има криминал-
не досијее у земљама порекла или у другим др-
жавама чланицама ЕУ, углавном у вези с имо-
винским криминалом, трговином дрогом или 
преварама. У регионалном контексту, државе 
Западног Балкана су земље порекла и транзита 
за жртве трговине људима, чија је крајња дести-
нација Западна Европа.

У Србији је и даље доминантна унутрашња тр-
говина људима, чије су жртве углавном домаћи 

држављани (93%) изложени различитим обли-
цима експлоатације, међу којима преовладава 
сексуална експлоатација. Осим сексуалне екс-
плоатације, постоје и радна и експлоатација у 
виду просјачења и принуде на вршење кривич-
них дела. Вишеструка експлоатација (у којој до-
минира сексуална) и принуда на брак – као увод 
у остале видове експлоатације, доминантне су у 
случајевима када су жртве трговине људима ма-
лолетници.

Србија у значајно мањој мери остаје земља тран-
зита и дестинације за жртве трговине људима 
пореклом из других земаља. Међутим, током 
2017. и 2018. године забележен је пораст броја 
жртава с територије Србије (за 33%) које су нај-
чешће сексуално експлоатисане у Француској, 
Аустрији, Шведској, Италији, Босни и Херцего-
вини, Немачкој, Данској и Белгији.4 

Према подацима Центра за заштиту жртава тр-
говине људима, током 2017. и 2018. године иден-
тификовано је укупно 119 жртавa трговине љу-
дима, од којих је 111 држављанки Србије (93%).5 
Од укупног броја тих жртава, 53 жртве су лица 
млађа од 18 година (44,5%), међу којима пре-
овлађују особе женског пола (96%), што указује 
на то да трговина људима и даље има снажно 
изражен родни аспект. Жртве трговине људима 
углавном су српски држављани, али су иденти-
фиковани и они из Албаније, Данске, Северне 
Македоније и Црне Горе. 
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Слика 1. Жртве трговине људима 2017.-2018. године,  
по полу, узрасту и врсти експлоатације

Жртве трговине људима углавном потичу из 
урбаних средина, незапослене су и неповољног 
социоекономског положаја, као и ниског или 
средњег образовања. У неколико случајева је за-
бележена и секундарна виктимизација. Нарочи-
то су осетљиви припадници ромске популације, 
који су пре свега, изложени ризику од сексуалне 
експлоатације, али и од принудног вршења кри-
вичних дела, просјачења и принудних бракова. 

Током 2017. и 2018. године идентификовано је 
пет жртава трговине људима у миграторном та-
ласу (два држављанина Авганистана и по један 
држављанин Пакистана, Нигерије и Камеруна), 
који су експлоатисани дуж мигрантске руте или 
у земљама порекла.
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Сексуална експлоатација у виду проституције углавном се обавља у већим гра-
довима кроз тзв. агенцијску проституцију, а забележени су и случајеви принуде 
на проституцију и у оквиру уже породице. За ову врсту експлоатације користи се 
оглашавање у локалним, штампаним медијима, на друштвеним мрежама и на на-
менским веб-страницама за пратњу и/или упознавање. Експлоататори диктирају 
и одређују услове, исплаћујући жртвама веома ниске зараде, углавном за задо-
вољење њихових основних егзистенцијалних потреба. Сексуалну експлоатацију 
у виду проституције прате и кривична дела силовања и обљубе над дететом.

Врбовање за овај вид експлоатације најчешће спроводе лица која су жртви не-
позната или чланови шире и уже породице (нарочито у случајевима принуде на 
брак као увода у остале видове експлоатације), док се у мањој мери примењује 
метода лажног забављања (lover boy).

У контексту радне експлоатације, током последње две године бележи се по-
већање броја агенција за запошљавање у иностранству, које функционишу из-
ван позитивних прописа. Држављани Републике Србије, који су посредством 
тих агенција ангажовани за рад у иностранству, имали су неуобичајено дуго 
радно време, изузетно ниске зараде, ограничену исхрану и лоше услове у погле-
ду безбедности и здравља на раду. Иначе, у доказивању трговине људима ради 
радне експлоатације постоје одређене потешкоће због сличности тог дела с 
кривичним делом преваре (власници агенција или физичка лица свој профит 
заснивају на наплати трошковa превоза и процента у заради или „накнаде за 
запошљавање”). То је последица појмовног одређења трговине људима с циљем 
радне експлоатације, односно чињенице да није јасно разграничено када прес-
таје озбиљно кршење права из области рада, а почиње радна експлоатација.

Током 2017. године забележен је и релативно нов модус операнди кривичног дела трговине људима 
у виду искоришћавања деце ромске популације у порнографске сврхе. 

Један аустријски држављанин, на веб-сајту који је закупио у једној од ев-
ропских земаља, оглашавао је и продавао током 2017. године фотогра-
фије и видео-снимке настале злоупотребом деце у порнографске сврхе. 
Жртве је врбовао преко штампаних огласа, објављиваних у једној мањој, 
урбаној средини на северу Србије, у којима је оглашавао фотографисање 
с циљем израде модног портфолиа. На сајту на којем су објављиване 
слике деце ромске популације, извршилац је давао упутства о начину 
плаћања, као и бонусе за претплатнике сајта у виду додатних, експлицит-
них видео-материјала, насталих обљубом над децом. Видео-садржаје и 
фотографије продавао је за износ од 60 евра по снимку детета.
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старост између 
30 и 50 година

5 страних 
држављана

криминална прошлост
имовински деликти

38 кривичних 
пријава

53 жртве као оштећене 
у кривичним пријавама

жаришне тачке Београд, 
Нови Сад, Смедерево, 
Ниш и Суботица

Слика 2. Поднете кривичне пријаве од стране МУП-а РС за извршено кривично дело 
Трговина људима из члана 388 и профил извршилаца

Претпоставке о будућем развоју

Сексуална експлоатација, као најчешћи вид експлоатације, и даље ће доминирати. Наставиће се 
тенденција пораста сексуалне експлоатације пунолетних особа женског пола изван Србије, однос-
но те особе ће се појављивати као жртве ове врсте експлоатације у земљама у којима је проститу-
ција уређена одговарајућим законским оквирима (Немачка, Аустрија, Словенија и Швајцарска). 
Трговци људима, користећи поменуте оквире, ослањаће се у великој мери на добровољност жртава 
за бављење проституцијом. Злоупотребљавајући слободни визни режим, трговци људима одво-
диће жртве у наведене земље и експлоатисати их на тржишту сексуалних услуга, што ће условити 
безбедносно занимљиво повезивање ОКГ с територије Србије са онима у ЕУ.

Узимајући у обзир коришћење тзв. меких метода врбовања, уз употребу друштвених мрежа и ин-
тернета, малолетна лица женског пола и даље ће бити најугроженија категорија сексуално експло-
атисаних жртава.

Због све веће потребе појединих чланица ЕУ за јефтинијом радном снагом, мушкарци ће бити 
изложенији радној експлоатацији у грађевинској или пољопривредној индустрији у иностранству, 
уз напомену да ће у покретању кривичног поступка због тог кривичног дела и даље бити проблема 
због доказивања саме експлоатације кроз рад. 

Почетком августа 2017. године усвојени су Стратегија превенције и сузбијања трговине људи-
ма, посебно женама и децом и заштите жртава (2017–2022), као и Акциони план. Формиран је 
и Савет за борбу против трговине људима при Влади Републике Србије. 

У септембру 2017. године, у Министарству унутрашњих послова Републике Србије почела је да 
ради Канцеларија за координацију борбе против трговине људима, чији је задатак да прати, ко-
ординира, надзире и усмерава примену мера и радњи с циљем борбе против трговине људима. 

Надлежност за спровођење криминалистичких истрага пренета је с граничне на криминалис-
тичку полицију. 



Илегално поседовање, трговина и кријумчарење ватреног оружја, муниције и 
експлозивних направа су један од најзаступљенијих безбедносних проблема 
на Западном Балкану.



ОРУЖЈЕ И 
ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ
НЕДОЗВОЉЕНА ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ
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НЕДОЗВОЉЕНА ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ 
ОРУЖЈА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

Подаци Уједињених нација говоре да је у свету 
у оптицају 600 милиона комада лаког оружја и 
да се од 49 великих сукоба током деведесетих 
година XX века, 47 одвијало употребом лаког 
оружја.1

Проблемaтика илегалног поседовања, трговине 
и кријумчарења ватреног оружја постоји у већој 
или мањој мери у свим европским земљама. 
Потражња за ватреним оружјем на илегалном 
тржишту нарочито је наглашена у скандинавс-
ким земљама (Шведска и Данска), затим у Не-
мачкој, Француској, Белгији, Холандији и Вели-
кој Британији. 

Илегално поседовање и трговина, као и кријум-
чарење ватреног оружја, муниције и експлозив-
них направа један су од најизраженијих безбед-
носних проблема на Западном Балкану. Према 
грубим проценама, на том простору се у илегал-
ном поседу налази око четири милиона комада 
ватреног оружја, што изузетно погодује ОКГ, а 
свакако да утиче и на повећану претњу од теро-
ризма и извршења најтежих облика насилнич-
ког криминала. 

На територији Републике Србије ова проблема-
тика, као и у већини земаља Западног Балкана, 
посебно је изражена од деведесетих година XX 
века као последица ратних збивања на простору 
бивше Југославије. У то време, атмосфера опште 
несигурности погодовала је набавци ватреног 
оружја међу грађанима. Велика количина ватре-
ног оружја и муниције заостала је у земљама у 
окружењу (према подацима FRONTEX-а, само 
на територији Босне и Херцеговине налази се 
чак 800.000 комада ватреног оружја2).

1 Котарлић, Д., Јоксимовић, С. (2015). Усклађивање законске регулативе Републике Србије са Стратегијом ЕУ за 
борбу против недозвољеног сакупљања и промета лаког и стрељачког наоружања и муниције: степен усклађености и 
неопходне мере. Војно дело, 67(3), 251–270.
2 Доступно на: www.slobodnaevropa; org; www.cdm.me; www.cafe.ba [Приступљено 10. 7. 2016].

Због свог географског положаја, територија Ре-
публике Србије је транзитна у кријумчарењу 
ватреног оружја према земљама Западне Европе 
и у знатно мањој мери земља порекла кријумча-
реног оружја. Кријумчарски путеви углавном 
воде преко Мађарске (гранични прелази Хор-
гош и Келебија) и Хрватске (Гранични прелаз 
Батровци), с крајњим одредиштем у Францу-
ској, Аустрији, Немачкој, Белгији, Холандији, 
Великој Британији, Данској, Норвешкој и Швед-
ској. Ватрено оружје се кријумчари у централну 
Србију најчешће с територије Босне и Херцего-
вине, Црне Горе и Северне Македоније, док се 
део ватреног оружја набавља и на подручју АП 
КиМ.

У последњих неколико година, појачана је тен-
денција кријумчарења конвертибилног оружја 
(гасно, стартно и сигнално оружје), које је у ре-
жиму слободне продаје на територији Турске и 
Бугарске. Ова врста оружја углавном се из поме-
нутих земаља кријумчари на територију Север-
не Македоније и на подручје јужне српске по-
крајине АП КиМ, где се у илегалним радионица-
ма преправља у ватрено. Најчешће су у питању 
пиштољи марке Ekol и Zoraki, који својим из-
гледом након преправке подсећају на пиштоље 
марке Glock и SIG Sаuer. Као такво, оружје се 
даље кријумчари у земље Западне и Северне Ев-
ропе. Реч је о верним копијама, које својим из-
гледом, употребним својствима, словним и број-
ним ознакама подсећају на оригинално ватрено 
оружје. Приликом заплена ове врсте оружја у 
земљама Западне Европе, тек након вештачења 
може да се установи да је у питању преправљено 
конвертибилно оружје.
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Слика1. Илегална радионица за преправку оружја  
и гасни пиштољи спремни за преправку

Током 2017. и 2018. године, на територији Репу-
блике Србије нису евидентиране ОКГ којима су 
трговина и кријумчарење оружја биле примар-
не криминалне активности. Тиме су махом биле 
окупиране криминалне групе формиране ad hoc 
и појединци из криминалне средине (углавном 
они који се баве имовинским деликтима и не-
дозвољеном трговином). 

На илегалном тржишту претежно је у понуди 
лако и малокалибарско наоружање (пиштољи, 
револвери, аутоматске и остале пушке), 
укључујући и муницију и ручне бомбе. Могу 
се наћи и мање количине илегалног ватреног 
оружја које су „преливене” из легалног тр-
жишта, већином прибављеног на основу фал-
сификоване документације и вршењем имовин-
ских кривичних дела (крађе легалног оружја из 
стамбених и пословних просторија), а у мањој 
мери и ватрено оружје које легални власни-
ци продају на илегалном тржишту, након чега 
пријављују наводну крађу или губитак.

Цене оружја на илегалном тржишту зависе 
од марке, модела и стања у којем се налазе. 
Крећу се од 200 до 500 евра за пиштоље или 
од 300 до 700 евра за аутоматске пушке, док 
се ручне бомбе могу набавити по цени од 
5 до 20 евра. Цене наведеног оружја ви-
шеструко су веће на црном тржишту у 
земљама Западне Европе – на пример, у 
Шведској или у Француској, цена пиштоља 
креће се од 1.200 до 1.500 евра, аутоматске 
пушке од 2.000 до 4.000 евра, ручне бомбе 
од 100 до 200 евра, док у Великој Британији 
цена пиштоља износи између 3.000 и 3.500 
евра, а аутоматске пушке 5.000 евра. Упра-
во је велика разлика у цени опредељујући 
фактор за бављење овом криминалном ак-
тивношћу. 

Илегална радионица за преправку конвертибилног оружја у ватрено оружје пронађена је у 
околини Краљева. Том приликом је заплењено више гасних пиштоља спремних за преправку. 
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Цене оружја на илегалном тржишту

Велика Британија

5000€

200-500€

3000-3500€

Француска

2000€-4000€

100-200€

1200-1500€

Немачка

1500€-3500€

50-100€

1000-1500€

Земље Скандинавије

2000€-4000€

100-200€

1200-1500€

Србија

300€-700€

5-20€

200-500€
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Оружје се кријумчари путничким, теретним 
и комби возилима и аутобусима с уграђеним 
преградама, а неретко се скрива и у резервоаре 
и фабричке шупљине. Често се кријумчари и 
сакривено у пртљагу на редовним, међународ-
ним аутобуским и железничким линијама.

Осим лаког ватреног оружја, откривани су и 
одузимани ручни ракетни бацачи („Зоља”), 
противпешадијске мине и ручни бацачи гра-
ната, као и различита средства војне опреме, 
као што су оптички нишани и пригушивачи за 
ватрено оружје. 

На илегалном тржишту се у извесној мери може 
наћи и експлозив, који се неретко користи у об-
рачунима супротстављених ОКГ.
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Током 2017. године, ухапшено је двоје лица код којих је пронађено 14 kg експлозива ТНТ, који 
су прибавили извршењем кривичног дела крађе оружја и дела борбеног средства на штету 
једне холдинг компаније којa се бави производњом те врсте експлозива. 

Слика 2. Одузет експлозив

Када је реч о укупно заплењеним количинама ватреног оружја, може се констатовати да је током 
2017. и 2018. године заплењено више оружја него 2015. и 2016. године. Знатно је већа количина за-
плењене муниције – 116.480 комада у претходне две године за разлику од 45.109 комада током 2015. 
и 2016. године.

Табела 1. Приказ броја одузетог оружја и муниције у периоду 2015-2018.

Година
Укупан број 

одузетог 
оружја

Различите 
пушке

Пиштољи и 
револвери

Конвертибилно 
оружје (гасно, 

стартно и сигнално)

Ручне 
бомбе

Остало 
оружје

Одузета 
муниција 

(ком.)

2015 1253 433 711 52 86 57 21818

2016 1266 425 648 42 190 151 23291

2017 1900 1066 677 106 105 51 49380

2018 1812 696 893 146 144 77 67100

Одузета муниција (ком)

21818

23291

49380

67100

Одузета муниција (ком.)

2015 2016 2017 2018

21818

23291

49380

67100

Одузета муниција (ком.)

2015 2016 2017 2018
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Укупан број одузетог оружја
1253

Укупан број одузетог оружја
1266

Укупан број одузетог оружја
1900

Укупан број одузетог оружја
1812

433

711

52
86

57

2015
Различите пушке

Пиштољи и револвери

Конвертибилно оружје 
(гасно, стартно и 
сигнално)

Ручне бомбе

425

648

42

190

151

2016
Различите пушке

Пиштољи и револвери

Конвертибилно оружје 
(гасно, стартно и 
сигнално)

Ручне бомбе

1066
677

106
105 51

2017
Различите пушке

Пиштољи и револвери

Конвертибилно оружје 
(гасно, стартно и 
сигнално)

Ручне бомбе

696

893

146

144
77

2018
Различите пушке

Пиштољи и револвери

Конвертибилно оружје 
(гасно, стартно и 
сигнално)

Ручне бомбе

2015 година

2016 година

2017 година

2018 година
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У јулу 2017. године, у једном пословном 
објекту у околини Београда пронађени 
су 11 аутоматских пушака и једна полу-
аутоматска пушка, пет пиштоља и ре-
волвера, четири ловачка карабина и др.
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Слика 3. Оружје муниција и експлзив одузети у околини Апатина

У јуну 2017. године спроведен је поступак легализације оружја, чији су предмет били 1.104 комада 
оружја, 124 ручне бомбe, 189 минско-експлозивних средстава и 56.852 комада муниције различи-
тог калибра. У сарадњи с Регионалним центром за контролу лаког и малокалибарског оружја у 
Југоисточној Европи (SEESAC), само у последње две године уништено је 18.009 комада оружја.3

3 Од 2003. године, када је и започета сарадња са садашњим SEESAC, уништено је укупно 126.000 комада оружја.

На подручју општине Апатин ухапшено је крајем 2016. године десет чланова ОКГ, код којих 
су пронађени и одузети 9 kg пластичног експлозива, 20,7 kg експлозива ТНТ, 111 ручних 
бомби, 12 ручних противтенковских бомби, два ручна ракетна бацача, десет тромблонских 
мина, осам аутоматских пушака, две полуаутоматске пушке, једна пушка М-48 и један пуш-
комитраљез, шест пиштоља, један карабин с оптичким нишаном, једна „пумпарица”, уређај 
за ноћно осматрање и 6.000 комада муниције различитог калибра.

Претпоставке о будућем развоју

Очекује се да ће територија Републике Србије и убудуће углавном бити транзитно подручје за 
кријумчарење оружја ка земљама ЕУ, пре свега због свог географског положаја.

Пажњу треба посветити проблему у вези с преправљеним конвертибилним оружјем на терито-
рији земаља ЕУ, с обзиром на то да је Турска велики произвођач конвертибилног оружја и да је 
оно у Бугарској у режиму слободне продаје њеним држављанима. Постоји вероватноћа да ће се 
један део тог оружја преправљати у илегалним радионицама на територији Републике Србије. 

Имајући у виду међународна кретања у овој области, постоје и могућности продаје оружја на 
интернету и плаћања виртуелним валутама.



Имовински криминал, као облик криминала којим се најнепосредније угрожава 
материјална сигурност грађана и правних субјеката, преовлађује у структури 
кривичних дела општег криминала. 
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ИМОВИНСКИ КРИМИНАЛ
Имовински криминал, као облик криминала 
којим се најнепосредније угрожава материјал-
на сигурност грађана и правних субјеката, пре-
овлађује у структури кривичних дела општег 
криминала. 

Обим имовинског криминала континуирано се 
смањује током последњих година. Примера ради, 
број кривичних дела против имовине у 2015. го-
дини износио је 55.156, а у 2018. години 39.400, 
што представља смањење од 28,6%. Смањење 
кривичних дела против имовине представља 
важан податак с обзиром на то да већ годинама 
уназад та дела чине преко 50% свих кривичних 
дела општег криминала.

Када је реч о разбојништвима, као једном од нај-
тежих облика кривичних дела против имовине, 
може се констатовати да њихов број протеклих 
година стално опада: са 2.918 таквих дела у 2015. 
години на 2.269 у 2016, 1.739 у 2017. и 1.446 дела 
у 2018. години. Разбојништва се претежно чине 
у вечерњим сатима, између 18.00 сати и поноћи, 
радним данима и у зимским месецима. Нај-
чешћа су улична и разбојништва у продајним, 
пословним и стамбеним објектима.

Више је разлога који су допринели смањењу 
броја разбојништава. Континуираним актив-
ностима полиције, како би се спречило и суз-
било вршење тих кривичних дела, повећана је 
ефикасност у њиховом расветљавању (нарочито 
када су у питању серије разбојништава), а ис-
товремено су ухапшени чланови више крими-
налних група. Реч је о групама које су вршиле 
оружана разбојништва у објектима у којима је 
у оптицају велика количина готовог новца, као 
и нападе на транспорт новца, када су односили 
вишемилионске суме. Осим тога, већи број из-
вршилаца кривичног дела разбојништва преус-
мерио је своје активности на трговину дрогом 
као уноснију криминалну активност. Не треба 

занемарити ни појачане мере физичко-технич-
ке заштите, које су уведене у поједине пословне 
и друге објекте, а које свакако одвраћају потен-
цијалне извршиоце – на пример, увођење депо-
зитних сефова („drop in“ каса) на бензинским 
пумпама (који онемогућавају одношење већих 
сума новца), непробојна заштитна стакла у 
мењачницама, дупла заштитна врата у банкама, 
различити аларми и противпровални системи, 
непосредно физичко обезбеђење објеката итд. 

Најчешће средство извршења кривичног дела 
разбојништва јесте претња пиштољем и ножем, 
а ређе употребом физичке силе. Постоје и слу-
чајеви претње аутоматским оружјем, ручном 
бомбом, шприцем, спрејом са сузавцем, али и 
репликама пиштоља и аутоматског оружја. 

Већина разбојништава се врши у мањим про-
дајним објектима, који најчешће нису адекватно 
заштићени и у којима су често запослене особе 
женског пола или имају само једног радника, док 
су поједини отворени током ноћи, што нарочи-
то погодује извршиоцима. Посебно су угроже-
ни објекти у неосветљеним или слабо осветље-
ним деловима улица, где је и иначе фреквенција 
људи мања, нарочито ноћу, као и објекти увуче-
ни у приземне делове стамбених зграда.

Наставља се тенденција благог смањења броја 
украдених возила на територији Републике Ср-
бије. Године 2018, украдено је 2.038 моторних 
возила, што је за 17% мање него 2015. године. 
Дневни просек украдених возила у 2018. годи-
ни износи 5,6 возила, за разлику од 2015. годи-
не када је износио 6,7. У структури украдених 
возила и даље је највише путничких – 83,3%, с 
тим што се и овај број смањује у 2018. години 
за 14% у односу на 2017. годину. Приметно је и 
повећање крађе теретних возила (за 18% у 2018. 
години у односу на претходну годину).
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Табела 1. Приказ броја одузетих возила у периоду 2015–2018.

Година
Укупно 

одузетих 
возила

Путничка 
возила Мотоцикли Аутобуси Теретна 

возила
Остала 
возила

2015 2.454 2.039 78 6 101 230

2016 2.149 1.801 47 2 82 217

2017 2.320 1.972 63 0 102 183

2018 2.038 1.697 46 8 121 166

Укупно 8.961 7.509 234 16 406 796

2454

2039

78
6 101

230

2015

Укупно одузетих возила

Путничка возила

Мотоцикли

Аутобуси

Теретна возила

Остала возила

2149

1801

47
2

82
217

2016

Укупно одузетих возила

Путничка возила

Мотоцикли

Аутобуси

Теретна возила

Остала возила

Број одузетих возила током 2016. године у Републици Србији

Број одузетих возила током 2015. године у Републици Србији
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2038

1697

46
8 121

166

2018

Укупно одузетих возила

Путничка возила

Мотоцикли

Аутобуси

Теретна возила

Остала возила

232

1972

63
102

183

2017

Укупно одузетих возила

Путничка возила

Мотоцикли

Аутобуси

Теретна возила

Остала возила

8961
7509

234

16 406

796

Укупно

Укупно одузетих возила

Путничка возила

Мотоцикли

Аутобуси

Теретна возила

Остала возила

Број одузетих возила током 2017. године у Републици Србији

Број одузетих возила током 2018. године у  Републици Србији

Укупан број одузетих возила у периоду од 2015. до 2017. године 
у Републици Србији
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Предмет крађе су и даље возила иностране 
производње, пре свега немачких и француских 
произвођача. Највише се краду возила марке 
фолксваген, као и ауди, рено и опел. Непреста-
на потражња за деловима и мањи пад вредности 
фолсквагенових аутомобила током протеклих 
година утицали су на то да ова возила најчешће 
буду предмет крађе. 

Непрекидни развој технологија за израду и про-
изводњу моторних возила повећао је њихову 
вредност, док је учиниоце тих кривична дела ос-
пособио да те активности претворе у занат, због 
чега се често формирају групе коју су мање или 
више организоване. Приходи стечени вршењем 
овог кривичног дела могу бити високи, док је 
страх од запрећене казне минималан. 

кријумчарење ка Блиском истоку
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Кривична дела у вези с моторним возилима и 
даље су један од најзаступљенијих облика тран-
снационалног криминала. Територија Републи-
ке Србије се може посматрати као одредиште, 
земља транзита или земља порекла украдених 
возила. Возила украдена у земљама Западне Ев-
ропе кријумчаре се преко Мађарске и Хрватске 
на територију Републике Србије, одакле се даље 
одвозе у различите правце – ка Црној Гори, Бос-
ни и Херцеговини, Бугарској и Северној Ма-
кедонији, или се преко Румуније и Молдавије 
кријумчаре у Русију и у Украјину. Један део во-
зила се транспортује на подручје АП КиМ, где 
се украдена возила размењују за дрогу или даље 
кријумчаре ка Албанији. Мањи број возила за-
вршава на територији Блиског истока. 

Луксузна возила, украдена на територији Хрват-
ске, Словеније или Босне и Херцеговине, с већ 
фалсификованим бројевима шасије и фалси-
фикованом, пратећом саобраћајном докумен-
тацијом кријумчаре се и продају на територији 
Републике Србије.

Један део украдених возила се расклапа на дело-
ве на отпадима или у гаражама, због чега им се 
губи сваки траг, а власницима умањује могућ-
ност да пронађу своје возило. Велики проблем 
и даље представља промет половних делова 
који потичу с возила прибављених кривичним 
делима, јер се купопродаја обавља преко спе-
цијализованих сајтова за оглашавање на интер-
нету а испорука преко курирских служби или 
коришћењем сервиса брзе поште. Целокупан 
промет остварен на тај начин остаје у тзв. сивој 
зони, односно физичка и правна лица која се 
тиме баве не пријављују тако стечене приходе.

Земље ЕУ су примарни извор украдених вози-
ла, с тим што су класичне крађе све ређе јер се 
знатан број возила високе класе одузима утајом 
или преваром на штету рентакар агенција и ли-
зинг компанија, најчешће у Италији, Аустрији 
и Немачкој. За те активности користи се ориги-
нална или, у ретким случајевима, фалсификова-
на документација. Изнајмљена возила се довозе 
у Србију, растављају на делове и продају. 

Током 2018. године поднете су кривичне 
пријаве против 11 лица (двоје држављана 
Италије), која су од друге половине 2015. 
године до марта 2018. године изнајмљива-
ла више возила у различитим агенцијама у 
Италији, која су након тога довозила у Ср-
бију, растављала их на делове и продавала у 
својим предузетничким радњама или преко 
огласа на интернету, стекавши на тај начин 
имовинску корист у износу од приближно 
10,2 милиона динара (више од 86.000 евра).

Србија је транзитна земља за возила украдена у 
земљама ЕУ. Године 2018. откривена је ОКГ која 
је крала аутобусе у земљама ЕУ и кријумчарила 
их у земље Блиског истока. На украденим ауто-
бусима у земљама ЕУ мењане су идентифика-
ционе ознаке, а на територији Републике Србије 
израђивана фалсификована документација, која 
је коришћена приликом кријумчарења.

Један од све израженијих начина крађе возила, 
који примењују ОКГ, јесте коришћење софисти-
циране опреме и модерне технологије, којима се 
ефикасно савладавају механичке и електронске 
препреке. Захваљујући појави тих алата, проме-
не на возилу након извршеног кривичног дела 
често подразумевају промену конфигурације 
компјутера мотора. У ту сврху се користе ко-
дирани кључеви или специјално направљени 
алати, међу којима је најзаступљенији турбо-
декодер, механички флексибилни кључ помоћу 
којег се за мање од десет секунди и без икаквог 
оштећења откључава и закључава свака брава 
на вратима возила. Користи се и електронски 
уређај за стартовање возила на основу очитаног 
електронског кода компјутера мотора, који се 
након тога учитава у бланко кључ. На возилима 
која не користе класичан кључ већ дугме старт/
стоп, поступак крађе је још лакши. 

Током 2017. године, на територији Републике 
Србије појавио се потпуно нови уређај под на-
зивом Smart key emergency start system Wave 2. За 
отварање возила из програма фолксваген и ауди 
извршиоци користе уређај Prodekoder Legend, а 
за ауди програм и декодер ознаке А60081.



79

Имовински криминал

Слика 1. Савремени алати за крађу возила

Претпоставке о будућем развоју

Када је реч о будућим тенденцијама у области крађе и кријумчарења украдених возила, може се 
рећи да ће Србија и убудуће бити земља одредишта али и транзита за возила која се краду у земља-
ма ЕУ или која се кријумчаре из тих земаља. То ће утицати и на пратеће криминалне делатности у 
вези с крађом возила, као што је израда фалсификоване документације. 

Постоји велика вероватноћа измештања наведених криминалних активности ван територије Репу-
блике Србије, с циљем максималног смањења ризика од откривања приликом транспорта украде-
них возила. То се, пре свега, односи на обезбеђивање простора за прикривање украдених возила и 
ангажовања тзв. специјалиста за измену идентификационих ознака на украденим возилима. 

Тенденције у области кривичних дела у вези с крађом возила зависиће и од потражње за полов-
ним резервним деловима, с тим што се догледно време на тржишту половних резервних делова 
не очекују битније промене. Томе погодује и чињеница да су земље Западног Балкана, због слабије 
куповне моћи становништва, велико тржиште половних возила и половних делова за возила. 



Захваљујући својој динамичности и прилагодљивости економским и нормативним 
променама, организоване криминалне групе угрожавају економски систем 
Републике Србије и његово функционисање. 
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ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛ
Економски криминал угрожава економски сис-
тем националне привреде и његово функциони-
сање. Његов крајњи циљ је стицање материјалних 
добара или других користи у различитим обли-
цима и вредностима, а одликују га динамичност, 
прилагодљивост економским и нормативним 
променама, велика тамна бројка итд. Извршио-
ци кривичних дела економског криминала могу 
бити појединци и организоване криминалне гру-
пе, које представљају знатно већу опасност. Из-
вршењем кривичних дела економског криминала 
нарушавају се здрави економски односи, про-
тивправно се присваја материјална корист, из-
бегава се плаћање пореских, царинских и других 
обавеза према држави и, самим тим, неосновано 
се богати један слој друштва, што за последицу 
има смањење економске моћи и друштвеног про-
извода, повећање сиве економије, нелојалну кон-
куренцију итд.

Експанзија привреде већ развијених земаља у 
свету и све више страних инвестиција како у Ре-
публици Србији тако и у региону представљају 
погодно тло за развој организованог финансијс-
ког криминала, као и организованог економског 
криминала.

У Републици Србији, међу свим кривичним де-
лима регистрованим током 2017. и 2018. годи-
не, кривична дела економског криминала чине 
8,1%, док материјална штета настала извршењем 
кривичних дела привредног криминала износи 
38.719.670.924 динара (преко 328 милиона евра).

Економски криминал обухвата широк спектар 
кривичних дела, а према последицама односно 
штети коју узрокују за буџет, посебно се издвајају 
пореска кривична дела, прање новца, фалсифико-
вање новца и кријумчарење акцизне робе.

Пореска кривична дела

Посебан сегмент ових кривичних дела чине по-
реска кривична дела, која се издвајају како по 
степену организованости тако и по висини ште-
те коју узрокују буџету. 

У прилог томе говоре и подаци Министарства 
финансија да су током 2017. и 2018. године на-
длежним тужилаштвима биле поднете 2.964 кри-
вичне пријаве против 4.015 лица за 3.179 извр-
шених пореских и 347 осталих кривичних дела, 
с укупним износом избегнутог пореза у висини 
од 21.252.690.309,64 динара (преко 180 милиона 
евра) и противправно прибављеном користи у 
износу од 3.128.701.324,45 динара (преко 26 ми-
лиона евра) за извршена кривична дела прање 
новца, злоупотреба овлашћења у привреди, зло-

употреба положаја одговорног лица и злоупот-
ребе службеног положаја. Кривичне пријаве су 
поднете за 1.996 кривичних дела пореска утаја, 
као и за следећа пореска кривична дела из Зако-
на о пореском поступку и пореској администра-
цији: неуплаћивање пореза по одбитку – 62; не-
основано исказивање износа за повраћај пореза 
и порески кредит – 126, као и угрожавање напла-
те пореза и пореске контроле – 61; недозвољен 
промет акцизних производа – 755 и недозвоље-
но складиштење робе – 179. 
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Пореска управа Министарства финансија је установила поједине индикаторе који указују на 
то да је реч о о тзв. фантомским и перачким привредним друштвима:

– у кратком периоду исказан велики промет у ПДВ пријавама, с незнатним износом наведене 
пореске обавезе, односно релативно малом уплатом јавних прихода;

– оснивачи или овлашћена лица истовремено су и власници или овлашћена лица иденти-
фикованих перачких или фантомских друштава;

– пословна документација и овлашћена лица нису доступни проверама или су доступни али 
стварају привид регуларног пословања;

– у односу на исказану пословну активност, износ уплаћеног оснивачког капитала је сасвим 
незнатан и нема запослених;

– честа промена власника односно овлашћених лица привредних друштава, с циљем при-
кривања пословне документације.

Најчешћи начини извршења пореских кривич-
них дела су навођење неистинитих и нетачних 
података у ПДВ пријавама, као и њихово не-

подношење. Исто тако, приказивање и обрачун 
неоснованог износа за повраћај пореза један су 
од начина извршења пореских кривичних дела. 
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Треба поменути и злоупотребе коришћењем 
пореског кредита у односу на пореску обавезу 
односно обавезу по основу споредних пореских 
давања (неосновано умањење пореске обавезе).
Најозбиљнија претња у сфери пореских кривич-
них дела јесте пословање привредних друштава 
с фантомским и перачким привредним друшт-
вима, која кроз те пословне односе омогућавају 
регуларним привредним друштвима да у знат-
ном износу утаје порез, симулирајући трговину 
с њима. О размерама тих криминалних актив-
ности говори податак да је Пореска управа у 2017. 
и 2018. години идентификовала 303 фантомска и 
перачка привредна друштва на територији Репу-
блике Србије. Сврха тих привредних друштава 
јесте, пре свега, издавање фиктивне пословне 
документације и обављање симулованих прав-
них послова, односно послова који заправо и 
не постоје. Наиме, приказују се извршење непо-
стојећих услуга, као и промет фиктивне робе, с 
циљем прикривања продаје робе „на црно”, из-
бегавања пореских обавеза, убацивања неле-
гално стеченог новца у легалне токове односно 
прања, куповине девиза и њиховог пребацивања 
у иностранство за рачун регуларних привредних 
друштава али умањено за износ провизије.

Уочена је и тенденција избегавања плаћања по-
реза кроз тзв. потапање привредних субјеката, 
односно појаву да се куповином привредних 
субјеката пословна документација учини не-
доступном како би се избегло плаћање пореза. 
Наиме, привредно друштво се пререгиструје на 
лица недоступна проверама. Како би се отежа-
ли контрола пословања привредних друштава 
и утврђивање њихових обавеза према држави 
односно јавних прихода, привредна друштва с 
подручја централне Србије често се пререгис-
трују на подручје АП КиМ. У питању су прив-
редна друштва означена као перачка односно 
фантомска, као и привредна друштва која су 
имала пословне односе с таквим привредним 
друштвима.

Један од начина извршења пореских кривичних 
дела, којем криминалне и организоване кри-
миналне групе често прибегавају, јесте избе-
гавање плаћања акцизе и ПДВ-а на алкохолна 
пића. Уместо стварне производње и паковања 
у амбалажу од једног литра, у књиговодственој 
евиденцији се лажно приказују производња и 
паковање у амбалажу од 0,10 литара, на основу 
чега се акциза и ПДВ обрачунавају и плаћају у 
десетоструко мањим износима.

Године 2018, вођен је поступак против ОКГ 
чији је вођа проналазио физичка лица која 
су оснивала привредна друштва, отвара-
ла пословне рачуне у банкама, активирала 
услугу електронског банкарства и, након 
тога, давала овлашћења по рачуну припад-
ницима наведене групе. Како би поврати-
ли готов новац и избегли плаћање законом 
утврђених пореских обавеза, симулована 
пословна сарадња се одвијала тако што су 
фалсификовани рачуни и отпремнице који-
ма је неистинито приказиван промет доба-
ра и услуга између привредних друштава 
који су под контролом ОКГ и других прив-
редних друштава са територије Србије и 
потом је вршен пренос новца и подизање 
готовине са рачуна физичких лица који је 
након тога предат организатору ОКГ. Но-
вац је враћан одговорним лицима привред-
них друштава која су, без стварног правног 
основа, новац и уплаћивала, уз задржавање 
за себе и припаднике ОКГ провизије у из-
носу од 3–8% од уплаћеног новца.

Преваре приликом увоза и промета акцизних 
производа намењених дипломатским и конзу-
ларним представништвима такође су облик по-
реске утаје коју врше појединци и ОКГ. У једном 
од недавних случајева, приликом пословања 
познатог трговинског ланца утајен је порез у 
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износу од око 25 милиона динара (приближно 
212 хиљада евра). Користећи законску одредбу 
о ослобађању од ПДВ-а, која се односи на робу 
за службене потребе дипломатско-конзуларних 
представништава, одговорна лица су, уз помоћ 
фалсификоване документације, у пословној до-
кументацији навела фиктивну продају кафе и 
других производа амбасадама двеју афричких 
земаља. У периоду од августа 2017. до марта 
2018. године продато је више од 150 тона кафе 
физичким лицима, укупне вредности од 124 ми-
лиона динара (више од милион евра), али без 
обрачунавања и плаћања ПДВ-а.

Чест појавни облик пореске утаје појединаца, 
али и ОКГ, јесу преваре приликом извоза воћа и 
поврћа. У једном од идентификованих случаје-
ва, извршиоци су користећи лажну документа-
цију приказивали воће и поврће као производе 
домаћег порекла, како би могли да их извезу у 
Руску Федерацију, а у ствари је увезено из зе-
маља чланица ЕУ.

Кријумчарење акцизне робе и недозвољена тр-
говина том робом јесу једна од исплативијих 
криминалних активности, којом се баве како 
ОКГ тако и појединци, а штета коју узрокују за 
буџет прилично је велика. 

Претпоставке о будућем развоју

И у наредном периоду се очекује повећан ризик 
од нелегалних активности перачких и фантом-
ских привредних друштава, посредством којих 
се врше пореска кривична дела, као и прање 
новца. Наиме, та се друштва региструју веома 
лако јер је за регистрацију потребан незнатан 
оснивачки капитал. 

Једна од новина предвиђена Законом о органи-
зацији и надлежности државних органа у суз-
бијању организованог криминала, корупције и 
тероризма (који је ступио на снагу 1. марта 2018. 
године) јесу деловање официра за везу и фор-
мирање ударних група за унапређење сарадње 
између полиције и тужилаштва, као и међу ос-
талим државним органима и организацијама 
(агенције, надзорни органи, регулаторна тела). 
Очекује се да ће наведени механизми допри-
нети ефикасном супротстављању економском 
криминалу.
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Нелегална трговина и кријумчарење 
дувана и дуванских производа

1 Euromonitor International.(2019) Key findings in Global Tobacco
2 Истраживања дуванске компаније која послује у Србији спроведено 2018. године, а објављено 2019. године 

Нелегална трговина и кријумчарење дувана и 
дуванских производа убрајају се међу најак-
туелније облике организованог криминалног 
деловања, чинећи истовремено једну од најза-
ступљенијих зона сиве економије. Висока про-
фитабилност утиче на то да су дуван и дувански 
производи најчешће кријумчарени производи 
свуда у свету, одмах иза кријумчарења психоак-
тивних супстанци. 

Процењује се да, на глобалном нивоу, губици 
од ненаплаћених пореских обавеза на дуванске 
производе који су предмет кријумчарења и не-
дозвољене трговине износе приближно 40 ми-
лијарди америчких долара. Од наведеног изно-
са, 12 милијарди се односи на европске земље у 
којима су ови производи високо опорезовани. 
Управо су висока пореска оптерећења кључ-
ни узрок пораста илегалне трговине дуваном 
и дуванским производима. Обим недозвољене 

трговине дуванским производима премашио 
је 10% легалног тржишта цигаретама и дуван-
ским производима на глобалном нивоу, при 
чему је ниво нелегалног тржишта цигарета у 
земљама региона релативно израженији.1 

Истраживања показују да се структура незако-
ните трговине на глобалном нивоу у претходних 
неколико година донекле изменила, у смислу да 
„јефтине беле” цигарете преузимају вођство. То 
потврђују и извештаји ОЛАФ-а, који говоре да 
су од укупно милијарду заплењених цигарета 
током последње две године у свету више од 90%  
чиниле „јефтине беле” цигарете. Истоветна тен-
денција се уочава и у земљама региона. У Црној 
Гори 58% тржишта чине цигарете за које нису 
плаћене пореске обавезе, у Босни и Херцегови-
ни тај проценат је 46%, у Хрватској 21%, при-
ближно 15% у Албанији, затим 12% у Словенији 
и нешто више од 20% у Републици Србији.2

Kриминалне групе које делују на територији Ре-
публике Србије кријумчаре акцизну робу (ци-
гарете, резани дуван, алкохол, алкохолна пића, 
нафта, нафтни деривати и кафа) како за домаће 
тако и за инострано тржиштe, чиме се смањују 
приходи у буџету. 

Буџету Републике Србије, највећу штету при-
чињавају недозвољен промет и кријумчарење 
дувана и дуванских производа, а затим нафте и 

нафтних деривата, док је у мањој мери заступљен 
недозвољен промет других акцизних производа, 
пре свега алкохола и кафе. Ово су уједно и об-
ласти у којима извршиоци кривичних дела на 
територији Републике Србије остварују највећу 
противправну имовинску корист. 

КРИЈУМЧАРЕЊЕ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА 
И ДРУГЕ РОБЕ
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Капацитети илегалног тржишта дувана и дуван-
ских производа у региону изразито су велики. 
Истраживања3 показују да на територији Репу-
блике Србије пушачи чине 37% одрасле попула-
ције. Ако се посматра ситуација у региону, мањи 
број пушача имају Словенија и Хрватска (25% 
односно 33%), док је нешто већи проценат пуша-
ча у Црној Гори (38%) и у Северној Македонији 
(39%), а највећи у Босни и Херцеговини (43%). 
У зависности од типа дуванских производа, 
највише се конзумирају фабрички произведене 
цигарете (више од 80%), затим резани дуван и 
на крају остали дувански производи. Распрос-
трањеност пушења у Србији равномерно је рас-
поређена у односу на полну структуру пушача 
– по 50% мушкараца и жена. 

На продају цигарета у Србији утичу многоброј-
ни фактори, међу којима се посебно издвајају 
куповна моћ становништва, прелазак на друге 
пушачке производе и њихове малопродајне цене 
као један од кључних из аспекта нелегалне тр-
говине. У Србији су  2018. године цигарете по-
скупеле за приближно 6%, али су њихове цене и 
даље ниже него у земљама ЕУ. Ниже малопродај-
не цене цигарета у региону бележе се у Северној 
Македонији и у Албанији, у Босни и Херцегови-
ни су приближно исте, док су у Црној Гори не-
знатно више.

Кријумчарење и нелегална трговина цигаретама 
манифестују се у неколико појавних облика:
1) кријумчарене цигарете – оригинални произ-
води, који се из легалних ланаца продаје преус-
меравају на илегално тржиште у другој земљи;
2) фалсификоване цигарете – производи 
заштићени правима интелектуалне својине, али 
произведени неовлашћено и с намером да се ко-
пирањем оригиналне робне марке купац обма-
не, при чему се продају без плаћања прописаних 
дажбина;

3) незаконите, „јефтине беле” цигарете – про-
изведене у складу са законом државе у којој су 
произведене и без повреде права интелектуалне 
својине, али искључиво у сврху кријумчарења. 

С обзиром на свој географски положај – цен-
трални део Балканског полуострва, Србија је 
транзитно подручје за кријумчарење „јефти-
них белих” цигарета (најчешће марке Marble и 
Ashima), које потичу из Азије и с Блиског исто-
ка, а чије су крајње одредиште земље ЕУ. У Ср-
бију се кријумчаре из правца Румуније, Црне 
Горе и Северне Македоније. Такође, у централну 
Србију се транспортују и с подручја АП КиМ.

Постоје два најважнија канала којима се „јеф-
тине беле“ цигарете допремају из Црне Горе у 
Србију. Први канал води из Азије поморским 
путем у Црну Гору, где се цигарете допремају у 
контејнерима уз помоћ лажне пословне доку-
ментације, према  којој правно лице са седиштем 
у Уједињеним Арапским Емиратима наводно 
продаје цигарете различитим купцима. Део тих 
цигарета се траснпортује даље кроз Србију ка 
земљама ЕУ. Други канал води из Црне Горе на 
подручје АП КиМ, одакле се цигарете транспор-
тују у централну Србију. Преовлађујући облик 
недозвољеног промета „јефтиних белих” цига-
рета у региону управо је злоупотреба слобод-
них царинских зона, а посебно транзита преко 
јадранских лука Драч (Албанија), Бар (Црна 
Гора), Плоче и Ријека (Хрватска) и Копар (Сло-
венија), с тим што је транзит преко луке Бар у 
све већем обиму усмерен ка Србији.

Када је реч о осталим врстама цигарета, њихово 
кријумчарење такође води из Црне Горе и с 
подручја АП КиМ, преко југозападне Србије 
(најчешће Новог Пазара и Краљева), Крагујевца, 
Београда и Панчева до границе с Мађарском, 
Румунијом и Хрватском и затим у земље Западне 
и Централне Европе.
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Фабрика цигарета у Гњилану на подручју АП КиМ 
недавно је почела да производи „јефтине беле” цигарете 
бугарског произвођача Kings Tobacco, чија је истоимена 
марка King један од најчешће кријумчарених брендова 
на подручју Западног Балкана. 

Последњих година, нелегална производња и промет 
цигарета јесу све заступљенија криминална делатност 
на подручју АП КиМ, за коју се тврди да постаје нови 
регионални центар дистрибуције нелегалних цига-
рета, одакле се цигарете транспортују даље не само у 
централну Србију, већ се кријумчаре и у Северну Ма-
кедонију, Бугарску и у Црну Гору.4  

Цигарете се кријумчаре и у другим пограничним 
крајевима Србије, али претежно на подручју према 
граници с Румунијом и Бугарском. На територију Ре-
пубике Србије цигарете се допремају ван граничних 
прелаза, односно алтернативним путним правцима 
углавном из Црне Горе. 

Цигарете се транспортују у камионима и цистерна-
ма, путничким возилима са специјално изграђеним 
бункерима у којима се складиште, као и у возилима 
која се користе за превоз путника у међународном са-
обраћају (возови и аутобуси). 

4 Глобална иницијатива против транснационалног 
организованог криминала. (2019). Жаришта организованог 
криминала на Западном Балкану. Женева. 
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Мање количине цигарета и даље се кријумчаре у 
облику тзв. мрављег шверца, односно вишеднев-
ним преношењем мањих количина преко гра-
нице. У том контексту, недавно је откривен нов 
начин кријумчарења на Дунаву. Наиме, мање 
количине цигарета биле су прикачене на омањи, 
импровизовани брод, који је даљински навођен 
преко Дунава из правца Србије у Румунију.

Током 2017. и 2018. године ухапшено је 12 чланова 
ОКГ, који су у периоду 2016–2017. године учество-
вали у кријумчарењу цигарета из Црне Горе. Та ОКГ 
је прокријумчарила више до 300.000 боксова, чија се 
укупна вредност процењује на више од 500 милиона 
динара (преко 4 милиона евра). Од наведене количи-
не, приближно 170.000 заплењених боксова цигарета 
били су складиштени у централној Србији, одакле је 
требало да се кријумчаре ка Западној Европи. 

Слика 1. Импровизовани брод
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Када је реч о укупним запленама свих врста ци-
гарета које су предмет нелегалне производње, 
трговине и кријумчарења, у последње две годи-
не на територији Републике Србије заплењено 
је приближно четири милиона паклица и ручно 
израђених цигарета, односно више од 80 тона. 

Tоком 2017. године, у Србији је заплењено укуп-
но 70 тона цигарета, односно 3.440.741 паклица 
цигарета и ручно прављених цигарета, док је у 
2018. години заплењено укупно 11,05 тона цига-
рета, односно 552.456 паклица цигарета и ручно 
прављених цигарета. 

Слика 2. Приказ полицијских управа 
у којма су заплењене највеће количине 
цигарета током 2017. и 2018. године

2017 2018

70 тона цигарета, 
односно 3.440.741 
паклица

11,05 тона цигарета, 
односно 552.456 
паклица
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У Србији се производњом дувана, баве регис-
тровани произвођачи дувана, који склапају ко-
оперантске уговоре о заједничкој производњи 
са физичким лицима, пољопривредним произ-
вођачима, којих је у 2017. години било 983 а у 
2018. години 992. Произвођачи су током 2017. 
године расадили укупно 4.543 хектара дувана, 
док је у 2018. години површина на којој је за-
сађен дуван била нешто већа и износила је 4.956 
хектара, с просечним приносом између 1,5 и 2 
тоне дувана по хектару. 

Дуван – дуван у листу и резани дуван 

Током 2017. и 2018. године, у Србији је за-
плењено укупно 390,29 тона резаног дува-
на и дувана у листу који су били предмет 
недозвољеног промета. Највеће заплене 
дувана у листу у последње две године ост-
варене су на парцелама на подручју Шап-
ца, Сремске Митровице, Панчева, Новог 
Сада, Шимановаца и Уба. Највише резаног 
дувана, као предмета нелегалног проме-
та и складиштења, заплењено је на под-
ручју Новог Сада, Шапца, Панчева, Чачка, 
Ниша, Уба, Лесковца и Ваљева. 

Слика 3. Приказ полицијских управа 
у којма су заплењене највеће количине 
дувана у листу и резаног дувана током 
2017. и 2018. године
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Кључни фактор који утиче на појаву нелегалне 
производње и промета резаног дувана и дува-
на у листу јесте, пре свега, ниска откупна цена 
сушеног дувана коју овлашћени откупљивачи 
нуде произвођачима дувана. Та чињеница је од-
лучујућа при опредељењу произвођача дувана 
да, за значајно већу цену, вишак произведеног 
сушеног дувана у листу продају као такав, или 
пак да га сами изрежу и продају на нелегалном 
тржишту. Сушени дуван у листу се класира у 
четири класе, при чему је разлика у цени међу 
класама огромна, док се произведени дуван 
углавном класира у трећу и четврту класу. До до-
ношења новог Закона о дувану у децембру 2018. 
године, некласирани сушени дуван се враћао 
произвођачима када није испуњавао услове ква-
литета откупљивача, тако да су произвођачи на 
крају морали да доплате разлику између укуп-
но уговорене и количине сушеног дувана коју 
је откупљивач прихватио. Према новом Закону, 

откупљивачи су обавезни да у целости преузму 
произведену количину дувана.

Производња на нелегалним засадима дувана, 
односно на парцелама које произвођачи нису 
пријавили Управи за дуван Министарства фи-
нансија, такође је забележена. Тржишни виш-
кови произведени на тај начин користе се, у 
највећој мери, за пласирање у нелегалну произ-
водњу резаног дувана. 

Захваљујући активностима Радне групе за суз-
бијање нелегалног промета дувана и дуванских 
производа, формираној при Влади Републике 
Србије, производња дувана на нелегалним заса-
дима умногоме је смањена. Током претходне две 
године, откривено је и уништено 127,05 хекта-
ра с укупним приносом од 254,1 тона нелегал-
но произведеног дувана, што је условило знатно 
смањење површина с нелегално засађеним дува-
ном у 2019. години. 

Жаришне тачке у вези с нелегалном 
производњом дувана већ годинама 
уназад јесу подручја Срема, Мачве 
и Јужног Баната, пошто земљиште 
на тим подручјима погодује узгоју 
дувана.
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Нелегално произведен дуван се прерађује у ре-
зани дуван, који се затим пласира на нелегално 
тржиште. Контакти с крајњим купцем резаног 
дувана најчешће се успостављају разменом по-
датака на интернету. Достава је критична фаза у 
одвијању наведене криминалне делатности, по-
себно ако је реч о широј територији. Дуван се 
најчешће доставља приватним возилима и во-
зилима јавног саобраћаја, а у последње време, и 
курирском службом. 

Део нелегално произведеног резаног дувана 
кријумчари се преко Дрине на територију Босне 
и Херцеговине, каналима који се обично корис-
те за кријумчарење осталих акцизних произво-
да, а у појединим случајевима, и за кријумча-
рење дроге.

С циљем системског решавања проблема неле-
галног промета дувана и дуванских производа, 
Влада Републике Србије формирала је Радну 
групу за сузбијање нелегалног промета дувана 
и дуванских производа, која је иницирала више 
пројеката и измена законске регулативе – пре 
свега, измене и допуне Закона о дувану, којим 
се пољопривредни произвођачи ограничавају 
у слободном располагању произведеним дува-
ном. У току је успостављање е-портала на којем 
ће се налазити сви уговори закључени између 
произвођача и откупљивача, као и прецизније 
дефинисање обавезних елемената уговора итд.

Србија је једна од 46 земаља у свету које су ра-
тификовале Протокол о елиминацији нелегалне 
трговине дуванским производима. Циљ прото-
кола је елиминација свих облика нелегалне трго-
вине дуванским производима, у складу с Оквир-
ном конвенцијом о контроли дувана Светске 
здравствене организације.

С обзиром на то да је најчешће реч о готовин-
ским исплатама за испоручене цигарете, готов 
новац се користи за личне потребе извршиоца 
кривичних дела – најчешће за куповину стано-
ва, аутомобила и др., чиме се нелегално стечен 
новац убацује у легалне новчане токове. 
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Откривена је петочлана ОКГ, која је на 
подручју Мачве набављала сушени дуван 
у листу, који је затим превозила у околи-
ну Ваљева, где је дуван обрађиван и скла-
диштен. Купцима је дистибуиран у количи-
нама од по 300 килограма. Чланови те групе 
су за шест месеци продали више од 20 тона 
резаног дувана.

Графикон 1. Приказ уништених количина дувана на нелегално засађеним парцелама, 
рачунато на бази очекиваног просечног приноса од 2 тоне осушеног дувана по хектару
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Претпоставке будућег развоја

На недозвољену трговину и кријумчарење ду-
ваном и дуванским производима и даље ће ути-
цати разлике у ценама у земљама у региону и у 
осталим европским земљама, брзина привред-
ног опоравка, ниво незапослености, стандард и 
куповна моћ становништва, ниво сарадње међу 
надлежним органима на националном нивоу, 

као и степен остварене сарадње на међународ-
ном плану. Даљи раст малопродајних цена ду-
ванских производа, један је од кључних узрока 
појаве нелегалног промета резаног и на други 
начин уситњеног дувана, као и дуванских про-
извода. 

Нафта и нафтни деривати

Године 2017, потрошња моторних горива (бен-
зини, дизел-гориво и ауто-гас – ТНГ) у Србији 
износила је 2.253.000 тона, а у 2018. години 4,5% 
више односно 2.355.000 тона. У укупној потро-
шњи, дизел-гориво је заступљено са чак 74%, 
тако да је, самим тим, најзаступљеније и на си-
вом тржишту горива. Истовремено, потрошња 
дизел-горива у 2018. години повећана је за 6,5% 
у односу на претходну годину. 

Због њеног географског положаја, као и зах-
ваљујући међународним пловним рекама на ње-
ној територији, пре свега Дунаву, и чињеници 
да у њој послује нафтна компанија која се бави 
производњом нафте и нафтних деривата, обли-
ци нелегалног промета нафте и нафтних дерива-
та у Србији веома су разноврсни. 

Један део нафте и нафтних деривата који су пред-
мет нелегалне трговине искључиво је у транзиту 
преко територије Републике Србије, док за њи-
хов други део Србија представља крајње одре-
диште, пре свега због већих цена него у земљама 
у региону. Ти нафтни деривати воде порекло с 
територије бивших совјетских земаља, а транс-
портују се преко Румуније и Мађарске. Жариш-
не тачке у Србији, осим Београда, јесу Панчево, 
Нови Сад, Нови Пазар и Шабац, као и подручје 
АП КиМ. 

На територији Републике Србије забележен је и 
недозвољен промет дизел-горива и базних уља у 
знатно мањој мери.

Дизел-гориво

Од укупно 1,75 милиона тона дизел-горива ко-
лико је 2018. године потрошено у Србији, 64% 
су крајњим купцима испоручена посредством 
продајних бензинских станица. Преосталу ко-
личину велепродавци горива директно отпре-
мају крајњим корисницима на њихове интерне 
бензинске станице. Кроз канале снабдевања 
интерних бензинских станица купцима се нуди 
гориво по ценама нижим од набавних цена про-
извођача и увозника. Штета коју узрокује сваки 
литар илегалног дизел-горива подразумева  не-

плаћање акцизе, накнаде за формирање обавез-
них резерви и накнаде за унапређење енергетске 
ефикасности – укупно 87,12 динара с ПДВ-ом. 
Будући да је инспекцијски надзор доминантно 
усмерен ка контроли складишта произвођача и 
увозника, као и ка контроли бензинских стани-
ца, нелегално гориво стиже до корисника било 
илегалном кућном доставом или непосредно на 
интерне бензинске станице, уз фалсификовану 
документацију. 
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Најзаступљенији вид кријумчарења дизел-гори-
ва углавном је кријумчарење теретним бродови-
ма на Дунаву, који долазе из Румуније, Украјине 
и Немачке. 

Осим нелегалног промета нафте и нафтних де-
ривата пореклом из других земаља, бележи се 

и нелегалан промет из домаћих извора на два 
начина: 1) истакањем и продајом на илегалном 
тржишту погонског горива из бродова, које је 
ослобођено пореских обавеза, и 2) нелегалним 
прометом немаркираног горива, намењеног за 
инострано тржиште.

Због знатно ниже цене горива у појединим 
суседним земљама, у пограничним подручјима 
је регистрован тзв. мрављи шверц, односно 
случајеви да једно те исто лице у више наврата 
у току једног дана прелази на територију 
суседне земље, превозећи том приликом 
гориво у резервоару возила. С обзиром на то 
да је потражња за нафтом велика због потреба 
пољопривредних произвођача, скоро сва 
кријумчарена роба (нафта и нафтни деривати) 
продаје се пољопривредницима. Та појава је 
најизраженија на подручју Мачве.

Базна уља

Нелегални промет базним уљима подразумева 
продају увезених базних уља физичким 
лицима, након чега се не може утврдити даљи 
ток промета, као и њихову фиктивну продају 
привредним друштвима којима се испостављају 
фактуре с приказаним ПДВ-ом, на основу чега се 
остварује неоснована рефакција акцизе. Укупан 
износ акциза које су неосновано повраћене 
на описани начин у 2018. години био је више 
од четири милијарде динара (приближно 34 
милона евра).

Нафтни деривати потичу из бивших совјет-
ских република, одакле у цистернама стижу 
до граничних прелаза у Србију, где се на-
длежним царинским органима презентује 
лажна документација да се у цистернама 
налази друга, неакцизна роба (на пример, 
импрегнатор за дрво, који је по свом садр-
жају сличан дизел-гориву).
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ФАЛСИФИКОВАЊЕ НОВЦА

5 Подаци добијени од Народне банке Србије.

Убрзани научно-технолошки развој и све лакша 
и већа покретљивост људи, капитала и услуга 
имају за последицу развој свих облика крими-
нала, па самим тим и фалсификовања новца. 

Ради потпуне усклађености националног 
законодавства Републике Србије са Женев-
ском конвенцијом из 1929. године, као и с 
правним тековинама ЕУ у области фалси-
фиковања новца, формирана је Национална 
канцеларија за сузбијање фалсификовања 
новца, док је с Народном банком Србије 
потписан споразум о поступању с новцем 
за који постоји сумња да је фалсификован.

Међу откривеним фалсификованим новчаница-
ма у Србији током 2017. и 2018. године,5 највећи 
удео имају фалсификати динара – 9.688 комада 
односно 81,7% од укупно откривених фалсифи-
ката. Међу фалсификатима иностраних валу-
та, највише је фалсификата евра – 1.874 комада 
или 15,8%. Фалсификати америчког долара чине 
2,1% (255 комада), док је учешће осталих стра-
них валута занемарљиво (0,35%). У односу на 
период 2015–2016. године, приметно је смањење 
откривених фалсификованих новчаница за 
4.662 комада односно 28,2%. Наведено смањење 
је резултат ефикасног поступања у области суз-
бијања фалсификовања новца, јер су током 2017. 
и 2018. године откривене три радионице за из-
раду фалсификованих новчаница динара у апо-
енима од по 1.000, 2.000 и 5.000 динара. 
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У 2017. години ухапшено је троје лица приликом примопредаје фалсификованих новча-
ница, код којих су пронађени 17 новчаница у апоену од 1.000 динара и три новчанице у 
апоену од 2.000 динара, као и флеш меморија са комплетном припремом за израду лажних 
новчаница. Вештачењем Народне банке Србије утврђено је да су новчанице фалсификати 
осредње израде.

Слика 4. Фотографије штампарије за израду фалсификованих новчаница

6 Подаци добијени од Народне банке Србије.

Структура откривених фалсификованих новча-
ница је остала непромењена. И даље је највише 
откривених фалсификованих новчаница домаће 
валуте а затим евра, док је број откривених фал-
сификата долара веома мали – откривена је једна 
штампарија за израду фалсификованих новча-
ница долара у околини Новог Сада 2015. године. 

У структури укупно заплењених фалсифико-
ваних новчаница6 најзаступљенији су фалси-
фикати домаће валуте у апоену од 1.000 динара 
(4.552), 2.000 динара (2.304) и 500 динара (2.571). 
Од иностраних фалсификованих новчаница, 
најчешће се фалсификују новчанице од 100 евра 
(562) и 50 евра (1.075). Фалсификати долара су 
најчешћи у апоену од 100 америчких долара, док 
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се од осталих валута фалсификују швајцарски 
франак, конвертибилна марка, куна, фунта и др. 

На основу досадашњих експертиза фалсифико-
ваних новчаница за период 2017–2018. године,7  
које је обавила Народна банка Србије, утврђе-
но је да су фалсификоване новчанице углавном 
осредњег или лошијег квалитета и да су нај-
чешће израђене компјутерском техником или 
сито штампом. Изузетак су биле фалсификова-
не новчанице у апоенима од 500 и 200 евра, ква-
лификоване као „фалсификати опасне израде”, 
којих је ипак било веома мало у оптицају. Фал-
сификати домаћих новчаница били су израђени 
на комерцијалном, незаштићеном папиру, ко-
ришћењем инк-џет и ласерских штампача или 
модерних фотокопир апарата у боји. 

Фалсификовање новца као криминална актив-
ност захтева учешће више лица у ланцу израде и 
дистрибуције, почев од организатора и финан-
сијера, преко специјалиста штампарске и гра-

7 Подаци добијени од Народне банке Србије.

фичке струке, до кријумчара и дистрибутера. 

Када је реч о вршењу ове криминалне актив-
ности од стране криминалних група, у последње 
време се уочава тенденција кријумчарења фал-
сификованог новца из Бугарске. Мањи део тих 
фалсификата се ставља у оптицај на подручју 
Републике Србије, док се већи део кријумчари 
и ставља у оптицај у земљама Европске уније. 
Такође је примећено да ОКГ из Србије ангажују 
бугарске држављане за израду фалсификованог 
новца на територији Републике Србије. 

Фалсификоване новчанице намењене локалном 
тржишту користе се за куповину робе на пија-
цама, вашарима, бензинским пумпама, у мега-
маркетима, као и током културних и забавних 
манифестација у којима учествује много људи. 

Цена фалсификованих новчаница на илегалном 
тржишту креће се у распону од 10% до 30% од 
њихове номиналне вредности. 

Претпоставке о будућем развоју

Криминалне активности у вези с фалсификовањем новца не угрожавају Србију у великој мери јер 
је Србија углавном транзитна земља за проток фалсификованог новца из Бугарске, с подручја АП 
КиМ и из Италије. 

Забележена је и тенденција доласка, пре свега, бугарских држављана са искуством у изради фалси-
фикованог новца у Републику Србију, како би овде израђивали фалсификовани новац. Наведена 
тенденција биће актуелна и у наредном периоду. 

Израду фалсификованог новца олакшавају појава и доступност (на мрачној мрежи) холограма 
добре израде пореклом из Азије, тако да би се у наредном периоду могло очекивати појачано дело-
вање криминалних група и појединаца у том смислу. 
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8 Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца. (2018). Процена ризика од прања новца и процена 
ризика од финансирања тероризма. Београд.

Прање новца је криминална активност у непо-
средној функцији организованог криминалног 
деловања. Реч је о све заступљенијој активности, 
чији је пораст условљен развојем организованог 
криминала, који настоји да на тај начин лега-
лизује криминалом зарађени новац. ОКГ стварају 
широке криминалне мреже, посредством којих 
повезују криминална окружења различитог по-
рекла. Учесталост прања новца указује на његову 
изузетну важност у свету криминала, нарочито 
у последње време када је финансијски криминал 
све распрострањенији. Као глобални проблем, 
прање новца узрокује вишеструке негативне 
последице: нарушавање стабилности, транспа-
рентности и ефикасности финансијског система, 
економски поремећаји, угрожавање спровођења 
реформи, смањење инвестиција из иностранства 
и губитак међународног угледа државе. 

Прање новца је, у прикривеном обиму, за-
ступљено у практично свим криминалним ак-
тивностима. Разгранати и све сложенији модуси 
убацивања прихода стечених криминалом у ле-
галне токове вешто се прилагођавају актуелним 
променама и развоју домаћег и међународног 
финансијског система. 

Најизложенији ризику од прања новца јесу сек-
тори некретнина, организовања игара на срећу 
и банкарски сектор, а потом и сектор мењача и 
рачуновођа.8 

Тенденција пласирања „прљавог” новца у не-
кретнине најчешће подразумева инвестирање 
у изградњу стамбено-пословних објеката и ку-
повину некретнина. Нарочиту претњу предста-
вљају физичка лица која се појављују у улози 
инвеститора који непокретности даље продају, 
чиме се прикрива незаконито порекло уложе-

них средстава. 

Сектор игара на срећу је изложен високом сте-
пену ризика од прања новца, узимајући у обзир 
податке о покренутим кривичним поступцима 
због кривичног дела неовлашћеног организо-
вања игара на срећу као предикатног кривичног 
дела, односно кривичне поступке који укључују 
запослене у том сектору, као и чињеницу да се 
у њему обрћу велике количине новца, скоро ис-
кључиво у готовини. 

Због своје величине и важности на финансијс-
ком тржишту, али и због многобројности услуга 
и производа које пружа, банкарски сектор је и 
даље један од најизложенијих ризику од прања 
новца. Највећи притисак „прљавих прихода” је 
на њему управо због тога што има више произ-
вода који се могу искористити за увођење неза-
конитих прихода у легалне токове. 

Статистички показатељи за период 2017–2018 
наводе да је на територији Републике Србије 
против 228 учиниоца поднета укупно 31 кри-
вична пријава због 174 откривена кривична дела 
прања новца. На основу података из кривичних 
поступака вођених због предикатног и кривич-
ног дела прања новца, утврђено је да је 55,3% ок-
ривљених кривично гоњено због прања новца за 
свој рачун, док је 44,7% окривљених гоњено због 
прања новца за другог. Од укупног броја кривич-
но гоњених лица због извршења предикатног и 
кривичног дела прања новца 24,6% били су при-
падници организованих криминалних група. 
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9 Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца. (2018). Процена ризика од прања новца и процена 
ризика од финансирања тероризма. Београд.

У односу на период 2015–2016. године, након из-
мена законске регулативе и примене адекватних 
мера од стране надлежних институција, у наред-
не две године је уочена тенденција повећања от-
кривања ових кривичних дела, посебно у 2018. 
години, када је откривено готово четири пута 
више него у 2017. години (са 37 на 137). Број от-
кривених извршилаца у 2018. години двоструко 
је већи него у периоду 2015–2017. године, а под-
нето је и три пута више кривичних пријава.

Предикатна кривична дела, која одликује ви-
сок степен ризика од прања новца, обухватају 
пореска кривична дела, злоупотребу положаја 
одговорног лица, злоупотребу службеног поло-
жаја и неовлашћену производњу и стављање у 
промет опојних дрога.9 

Када су у питању пореска кривична дела као 
предикатна (пореска утаја, кривично дело не-
уплаћивања пореза по одбитку, неосновано ис-

казивање износа за повраћај пореза и порески 
кредит и недозвољен промет акцизних произ-
вода), кривично дело прање новца врши се ко-
ришћењем тзв. фантома и перача. Фантомска 
предузећа се користе, пре свега, за извршење 
пореских кривичних дела, док су перачка по-
годнија за вршење кривичног дела прања новца. 
Подела је условна и увек је реч о симулованим 
пословним односима, без стварне привредне ак-
тивности.

Најчешћа предикатна кривична дела јесу злоу-
потреба службеног положаја и злоупотреба по-
ложаја одговорног лица, нарочито у случајевима 
када се обавља прање противправне имовинске 
користи стечене тим кривичним делима или када 
се другоме омогућава улагање прљавог новца у 
легалне токове. Посебну претњу представљају 
извршиоци тих кривичних дела који делују као 
припадници ОКГ или су под њиховим утицајем, 
раде за њих или штите њихове интересе. Додат-

Графикон 1. Приказ броја поднетих кривичних пријава за КД прање новца 
у периоду од 2015. до 2018. године
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ни фактор претње јесте и чињеница да су извр-
шиоци кривичног дела злоупотребе службеног 
положаја лица која су због свог друштвеног по-
ложаја видљива јавности и обавезна да подносе 
извештаје о имовини и приходима Агенцији за 
борбу против корупције, због чега прибегавају 
прању новца посредством трећих лица – члано-
ви породице и друга, с њима повезана лица која 
се користе за прикривање порекла незаконитих 
средстава.

Свеобухватним активностима Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије 
успостављена је добра сарадња с осталим 
државним органима који се баве овом про-
блематиком и остварени су добри резултати 
у откривању прања новца, посебно током 
2018. године. Због тога је Србија у јуну 2019. 
године скинута са сиве листе међународног 
тела за борбу против прања новца – ФАТФ 
(Financial Action Task Force). На пленарном 
заседању ФАТФ-а, процењено је да је Србија 
испунила све захтеве када је у питању борба 
против прања новца и финансирања терори-
зма. Србија је у фебруару 2018. године дос-
пела на наведену листу, када је означена као 
држава с одређеним недостацима у систему 
борбе против прања новца и финансирања 
тероризма. ФАТФ је скидањем са тзв. сиве 
листе потврдио значајан напредак Србије у 
области унапређења система за спречавање 
прања новца и финансирања тероризма, ја-
чањем заштитних механизама у том домену 
и спровођењем Акционог плана ФАТФ-а, с 
циљем исправљања недостатака.

Кривично дело неовлашћене производње и 
стављања у промет опојних дрога и даље пред-
ставља висок степен претње, јер је најизложеније 
прању новца. Трговина наркотицима је један од 
најчешћих извора „прљавог” новца. Велике ко-
личине опојних дрога које се нуде на тржишту 
наркотика омогућавају стицање знатне имовин-
ске користи од продаје дроге, која се потом и на 

различите начине интегрише у легалне токове. 
Трговина дрогом у оквиру ОКГ углавном има 
транснационална обележја јер те ОКГ делују у 
више земаља, док су њихови припадници и ор-
ганизатори држављани различитих земаља.

Посебна претња у вези с наведеним предикат-
ним кривичним делима и кривичним делом 
прања новца огледа се у томе што велики про-
ценат кривично гоњених лица чине припадници 
ОКГ. Треба додати и да је 2017. године, изменом 
Кривичног законика која је почела да се при-
мењује у марту 2018. године, извршен својевр-
стан прелаз од кривичног дела прања новца које 
је подразумевало предикатно дело ка кривичном 
делу прања новца као самосталном кривичном 
делу (извршилац кривичног дела прања новца 
треба да поступа с умишљајем, а да имовина која 
се конвертује односно прикрива потиче од кри-
миналне делатности а не од вршења кривичног 
дела).

У последње време је уочена појачана активност 
ОКГ које се професионално баве прањем новца 
за друге клијенте. Најчешће припадници ОКГ 
оснивају привредна друштва за обављање симу-
лованих послова трговине добрима и услугама 
у унутрашњем и спољном промету. На основу 
фиктивне документације, новац се најпре пре-
носи између правних лица која легално послују и 
привредних друштава под контролом ОКГ, а за-
тим на рачуне тзв. перачких и фантомских прив-
редних друштава или физичких лица која подижу 
готовинска средства с тих рачуна (прање новца у 
унутрашњем промету), или се средства с рачуна 
привредних друштава под контролом ОКГ пре-
носе на нерезидентне рачуне правних и физич-
ких лица отворене у државама у региону који су 
под контролом ОКГ, а потом готов новац подиже 
с тих рачуна или преноси на рачуне офшор ком-
панија (прање новца у спољном промету).

Честа је појава да правна и физичка лица от-
варају нерезидентне рачуне у земљама у окру-
жењу, на које уплаћују знатна средства по фик-
тивном основу, након чега се обавља конверзија 
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тих средстава из безготовинског у готовински 
облик и новац предаје тзв. куририма, који га у 
појединачним износима до десет хиљада евра 
преносе преко државне границе и доносе у Ре-
публику Србију.

Током 2017. године откривена је и кривично 
гоњена вишечлана ОКГ, која је деловала на 
ширем подручју Београда и Параћина, а чији 
су припадници основали привредна друштва 
са седиштем у Великој Британији и отварали 
нерезидентне рачуне тог привредног друшт-
ва у Северној Македонији. На наведене ра-
чуне су пребацивали новац из привредних 
друштава с територије Републике Србије, а 
затим подизали и, посредством физичких 
лица, доносили тај новац у Србију, где су га 
предавали организаторима.

Један од заступљенијих појавних облика кривич-
ног дела прања новца у претходном периоду на 
територији Републике Србије било је оснивање 
привредних друштава од стране припадника 
ОКГ на име физичких лица која су само формал-
но директори. Они тим друштвима управљају 
тако што сачињавају фактуре, отпремнице и 
уговоре с неистинитом садржином и, у договору 
с власницима привредних друштава која редов-
но послују, симулују правне послове на основу 
којих се обавља трансфер безготовинских сред-
става између привредних друштава – уплатила-
ца, и привредних друштава под контролом ОКГ. 
Потом се та средства, без стварног правног осно-

ва, пребацују на рачуне физичких лица која, по 
налогу ОКГ, подижу готовину с тих рачуна како 
би се тај новац, посредством припадника ОКГ и 
умањен за провизију, вратио власницима прив-
редних друштава – уплатиоцима.

У последње време, у Србији и у земљама у окру-
жењу у порасту је трговина златом, златарским 
предметима и деловима од племенитих метала, 
накита и делова накита, а нарочито откуп зла-
та од становништва свих социјалних категорија. 
Трансакцијама у злату и у другим племенитим 
металима избегава се систем за спречавање 
прања новца и обавеза пријаве сумњивих тран-
сакција. Све је више заинтересованих лица из 
криминогене средине да улагањима у злато опе-
ру један део прљавог новца. Томе знатно допри-
носи и чињеница да је законодавна регулатива у 
вези с производњом, прерадом и прометом зла-
та недовољна односно непотпуна.

Један од савремених модалитета прања новца 
јесте и превремена отплата кредита прљавим 
новцем. Након што финансијске институције 
одобре кредит и уредног измирења више рата, 
преостали износ дуга отплаћује се готовинским 
уплатама новца стеченог незаконитим радња-
ма. Приликом давања гаранције за обезбеђење 
кредита, обавља се директна готовинска упла-
та прљавог новца на рачуне банака, а често се 
појављују и новчана средства офшор компанија 
под контролом ОКГ. Кључни проблем приликом 
утврђивања таквих трансакција јесте што новац 
долази из офшор зона или из земаља у којим се 
оне сматрају строгом банкарском тајном.
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Претпоставке о будућем развоју

Осим претпоставки наведених у претходном документу SOCTA, очекује се да ће се начини извр-
шења прања новца кретати у више праваца. 

I Трансфер новца међу правним лицима

Као један од потенцијалнх облика прања новца у бу-
дућем периоду препознат је трансфер новца с рачуна 
привредних друштава уплатилаца на рачуне привред-
них друштава тзв. перача, на основу фиктивне доку-
ментације, која потом обављају трансфер на рачуне 
повезаних привредних друштава тзв. перача и фи-
зичких лица која подижу готовину. Као резултат тога, 
обавља се повраћај готовине директорима привредних 
друштава уплатиоцима, којом се купују материјална 
добра (некретнине, луксузни аутомобили и др).

II Куповина криптовалута

У предстојећем периоду се очекује и тенденција 
улагања имовинске користи стечене вршењем 
криминалне делатности у куповину криптовалута, 
које су због својих особености веома атрактивне 
за вршење кривичних дела прања новца. Трговина 
криптовалутама укључује тзв. миксере, однос-
но мноштво трансфера чија је искључива намена 
да се отежа праћење токова готовине, док су им 
крајњи циљ уновчавање и куповина материјалних 
добара. Такође, додатни изазов у откривању кри-
вичних дела прања новца куповином криптовалу-
та представља и чињеница да се криптовалуте без икакве контроле могу пренети из Републике 
Србије у друге државе и обрнуто, што указује на потребу за снажном, међународном сарадњом, 
с циљем откривања и прикупљања доказа и расветљавања кривичних дела прања новца, као и на 
неопходност стварања законске регулативе и њеног уједначавања с регулативом других земаља, с 
циљем ефикасне, међународне борбе у сузбијању тих кривичних дела. 
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III Улагање у класичне и/или онлајн игре на срећу

Велики број финансијских трансакција се одвија у кази-
нима, где се готовинске уплате домаћих или страних ва-
лута користе за куповину жетоне као средства плаћања, 
као и у онлајн кладионицама, када се отварају наменски 
рачуни на које се, као депозит за играње, полажу новча-
на средства без икакве контроле. Тим средствима, као и 
казино жетонима, улагач може сасвим слободно да рас-
полаже и да их преноси на трећа лица укључена у игре на 
срећу. Фингирање добитака омогућава подизање новца, 
који се приказује као легалан добитак.10 Очекује се да ће 
наведени појавни облици прања новца бити све чешћи.

IV Злоупотреба информационих технологија у прању новца

Растућу претњу у вези с прањем новца представљају 
кривична дела високотехнолошког криминала, наро-
чито пословна превара електронском поштом, јер су 
најчешће усмерена ка привредним друштвима са знат-
ним финансијским средствима, а њиховим извршењем 
прибавља се огромна имовинска корист. Токови новца 
се тешко прате, нарочито ако се конвертују у крипто-
валуте, а с друге стране, отежано је и кривично гоњење 
починилаца тих кривичних дела јер је у више од 95% 
случајева њихов извршилац непознат. Реч је о лицима 
која обично делују из иностранства и на штету домаћег 
предузећа, док се новац пребацује на банковни рачун 
треће земље, која није ни земља потенцијалног извршења ни Република Србија.11 

10 Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца. (2019). Типологије прања новца за 2019. годину. 
Београд.
11 Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца. (2018). Процена ризика од прања новца и процена 
ризика од финансирања тероризма. Београд.



Осим многобројних позитивних ефеката, убрзани развој 
информационо-комуникационих технологија и њихова све већа заступљеност 
у свим сферама савременог друштва имају за последицу повећање 
кривичних дела високотехнолошког криминала.
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КРИМИНАЛ
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ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Високотехнолошки криминал је један од да-
нас најопаснијих безбедносних изазова у све-
ту. Тенденција убрзаног развоја информацио-
но-комуникационих технологија и њихова све 
већа заступљеност у свим сферама савременог 
друштва, осим многобројних позитивних ефе-
ката, имају за последицу и повећање кривичних 
дела високотехнолошког криминала. Приметан 
је и пораст кривичних дела у вези с високотех-
нолошким криминалом, као и дела која се врше 
уз помоћ информационо-комуникационих тех-
нологија (тзв. cyber related crimes и cyber enabled 
crimes). Установљени модалитети високотехно-
лошког криминала успешно се примењују, без 
обзира на географске, националне, образовне, 
пословне и технолошке предуслове у одређеним 
државама. 

Кључни разлог за повећање кривичних дела ви-
сокотехнолошког криминала јесу све многоброј-
нији корисници интернета и друштвених мрежа 
у Републици Србији, као и мобилних платформи 
и апликација које се користе за различите обли-
ке комуникације. У највећем броју случајева, из-
вршиоци верују да је њихов идентитет заштићен 
управо захваљујући коришћењу информацио-
них технологија. Висок виктимогени ризик про-
излази из недовољне информисаности корисни-
ка о опасностима у онлајн окружењу и недовољ-
не свести о неопходности мера заштите. Ризик 
додатно увећава коришћење паметних, мобил-
них телефона, које је иначе глобални феномен, 
а применом комбинованих техника напада, од-
носно употребом техничких метода, злонамер-
них софтвера и социјалног инжењеринга. Кри-
миногени ризик произлази из доступности но-
вих сервиса на интернету, који поједностављују 

вршење ових кривичних дела и омогућавају ано-
нимност. Откривање и доказивање кривичних 
дела додатно су отежани могућношћу вршења 
ових кривичних дела на различитим локацијама 
у реалном времену, односно извршилац, жртва 
и средства за извршење кривичног дела могу да 
се истовремено налазе на потпуно различитим 
геолокацијама. 

С обзиром на то да правна регулатива ЕУ има 
за циљ повећање приватности становника ЕУ, 
неминовно је условила ограничавање података о 
регистрантима и регистраторима на интернету. 
Самим тим, међународним агенцијама за спро-
вођење закона ограничено је право на приступ 
једном од основних онлајн истражних алата, по-
знатом под називом WHOIS. 

Општа уредба о заштити подата-
ка Европске уније (GDPR – General 
Data Protection Regulation), усвојена 
25. маја 2018. године, и Директива о 
мрежној и информационој безбедно-
сти Европске уније ( NIS – EU Network 
and Information Security directive, EU 
2016/1148) снажно су утицале на све 
државе света, па тако и на Републику 
Србију, у смислу заштите личних по-
датака, безбедности у дигиталном ок-
ружењу и, пре свега, заштите тих по-
датака од неовлашћеног прикупљања 
и незаконите манипулације и злоупо-
требе, као најновије, глобалне крими-
налне тенденције.
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Након измена законске регулативе у Републи-
ци Србији, повећан је број поднетих кривичних 
пријава за кривична дела прогањања и полног 
узнемиравања. Наведена дела се превасходно 
врше на штету особа женског пола, а интернет 
је изразито погодан медиј за њихово вршење. 
Јачање свести о инкриминисању таквих пона-

шања охрабриће жртве да пријаве њихове извр-
шиоце и да учествују у кривичном поступку. 

У периоду 2017–2019. године, у Републици Ср-
бији су забележене све савремене, глобалне 
тенденције у области високотехнолошког кри-
минала. 

  2015 2016 2017 2018

ОПТУЖНИ АКТИ (Укупно лица) 78 55 41 68

Приказивање, прибављање и поседовање 
порнографског материјала и искоришћавање 
малолетног лица за порнографију

25 12 11 20

Угрожавање сигурности 20 11 16 13

Остала кривична дела 33 32 14 35

ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ (укупно лица) 41 33 39 56

Осуђујуће пресуде 15 23 25 48

Олобађајуће пресуде 19 8 14 6

Одбијајуће пресуде 7 2 0 2

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ 33 33 29 41

ИНСТИТУТ ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ 
ГОЊЕЊА (Опортунитет) 17 23 22 26

ПРОСЛЕЂЕНО НА НАДЛЕЖНОСТ (На 
друга тужилаштва) 38 55 41 54

Сузбијање сексуалне експлоатације деце  
и малолетника на интернету

Сексуална експлоатација деце на интернету и 
даље је најтежи облик високотехнолошког кри-
минала. Иако су сексуална експлоатација и злос-
тављање деце као криминалне појаве постојала 
и пре појаве интернета, онлајн димензија овог 
криминала омогућила је њиховим извршиоцима 
да на интернету прибаве и размењују материја-

ле настале сексуалним искоришћавањем деце. 
Из године у годину, све више деце има приступ 
дигиталним уређајима, пре свега паметним те-
лефонима, интернету и друштвеним мрежама. 
Приступ интернету и друштвеним мрежама 
имају деца све млађег узраста, што условљава 
све чешће случајеве сексуалне принуде и изнуде 

Табела 1. Број лица према фазама поступка  
(Више јавно тужилаштво у Београду, Посебно одељење за борбу против ВТК)
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међу малолетницима на интернету. Чињеница 
да су приступ и употреба информационо-кому-
никационих технологија постали лаки и јефти-
ни, омогућила је извршиоцима ових кривичних 
дела да на интернету ступају у контакте с децом, 
користећи социјални инжењеринг (лажни про-
фили на друштвеним мрежама), анонимност и 
енкрипције како би избегли да их полиција и ту-
жилаштво открију. 

Пренос уживо (streaming) сексуалног злос-
тављања деце на даљину нарочито је пробле-
матичан за истрагу, због сложених технологија 
које се користе у његовој реализацији и про-
блема кривичноправне надлежности. Наведени 
криминални феномен још није регистрован на 
територији Републике Србије у кривичним про-
цесима. С друге стране, феномен произвођења 
порнографског материјала од стране самих ма-
лолетника у знатном је порасту.

Акција „Армагедон”, као стална поли-
цијска акција, спроводи се од 2010. године 
с циљем сузбијања сексуалне експлоата-
ције деце и малолетника на интернету, као 
и осталих облика дигиталног насиља над 
малолетницима. 

За успешну борбу против сексуалне експлоа-
тације деце и малолетника на интернету неоп-
ходна је свеобухватна сарадња с другим држав-
ним органима, приватним сектором, цивилним 
друштвом и академском заједницом. Сарадња 
с приватним сектором, посебно с компанијама 
које пружају телекомуникационе и услуге интер-
нета, може подстаћи брже и ефикасније вођење 
кривичних поступака против лица која се баве 
овим криминала. 

Напади на рачунарске мреже и системе

Две савремене тенденције у области високотех-
нолошког криминала, у смислу напада на рачу-
нарске мреже и системе, забележене су током 
2017. и 2018. године у Републици Србији.

Ransomware, као глобални криминални фено-
мен, подразумева нападе злонамерним рачу-
нарским програмом (малвер) ради изнуде и 
искључиво је финансијски мотивисан. Жртве 
ове специфичне сајбер изнуде у Републици 
Србији углавном су приватна предузећа али и 
јавне установе. Рачунарски системи оштећених 
у највећем броју случајева нису имали адекват-
не системе заштите, тако да су њихове пословне 
базе података биле изложене нападима. Током 
напада, све датотеке се закључавају (криптују), а 
оштећенима се истовремено прослеђује порука 
да нападачима уплате откуп, искључиво у вир-
туелним валутама (углавном биткоин). Након 
уплате, оштећенима се прослеђује кључ за дек-
рипцију датотека. 

У периоду од 12. до 15. маја 2017. године, 
забележен је највећи глобални сајбер на-
пад криптовирусом WannaCry (ransomware 
cryptoworm). Напад је био усмерен на рачу-
наре који су користили оперативни систем 
Мајкрософт виндоус, а коришћен је познати 
модус операнди – криптовање података и 
захтевање откупа у криптовалути биткоин. 
Наведеним сајбер нападом било је погођено 
више од 60 држава широм света, а у светским 
безбедносним круговима окарактерисан је 
као највећи напад ransomware у историји. 

Коришћење техника социјалног инжењеринга, 
лажног представљања и фишинга јесу најчешће 
методе извршилаца за ширење злонамерних ра-
чунарских програма. Извршиоци рачунају на то 
да корисници недовољно познају информацио-
но-комуникационе технологије, тако да жртве 
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најчешће неопрезно или грешком дозволе ин-
сталацију злонамерног програма на свом ком-
пјутеру. Инсталација злонамерних програма је 
често последица техничких пропуста у опера-
тивним системима или заштити рачунара. 

Осим злонамерних програма типа ransomware, 
у Србији је забележено више стотина напада и 
другим злонамерним рачунарским програмима 
(малвери), као што су тзв. банкарски тројанци, 
мобилни малвери (малвери за мобилне телефо-
не) и др.

Наставља се и тенденција коришћења међу из-
вршиоцима ових кривичних дела тзв. DDoS на-
пада (Distributed Denial of Service), као средства 
за нападе на привредне субјекте у приватном 
и јавном сектору. Ти напади се изводе не само 
због финансијске добити већ и због идеолошких 
и политичких разлога или са злом намером (не-
гативна пословна репутација, отежавање посло-
вања конкурентским фирмама и сл.). DDoS 

напади су све приступачнији и јефтинији за 
кориснике интернета и одликује их релативно 
низак ризик од откривања, због чега су поста-
ли познати и чувени под називом криминал као 
сервис (CaaS – Crime-as-a-Service). Највећу по-
тенцијалну опасност представљају DDoS напади 
усмерени на критичну информациону инфра-
структуру у јавном или приватном власништву 
(информациони системи државних органа, ме-
дијских кућа, болница, контроле летења, систе-
ми за регулацију саобраћаја и сл.). У том случају, 
напади су најчешће идеолошки или политички 
мотивисани и чине облик сајбер тероризма.

За разлику од ransomware напада, за које је 
специфично да их могу извести и појединци, у 
DDoS нападима, нарочито ако су у питању CaaS, 
учествује више лица с конкретним улогама. По 
правилу, извршиоци ових кривичних дела су 
млађе особе мушког пола, а врло често и мало-
летници.

Након вишемесечне истраге током 2018. године, спроведена је једна од највећих међународ-
них полицијских акција под називом Power Off, којом је координирао Европол, у којој су уха-
пшени администратори криминалног сервиса Webstresser широм света.

Webstresser се сматра највећим криминалним тржиштем на свету за изнајмљивање тзв. DDoS 
напада, које има више од 136.000 регистрованих корисника и које је до априла 2018. године 
извело више од 4 милиона напада. Било који регистровани корисник могао је да на интернету 
плати одређену новчану накнаду за изнајмљивање циљаног напада на жељени портал или 
сервис на интернету. У DDoS нападима које је омогућавао Webstresser, нападачи су даљински, 
посредством интернета, управљали повезаним рачунарима како би преусмерили огромну 
количину интернет саобраћаја на циљане веб-локације или онлајн платформе. Крајњи резул-
тат DDoS напада је успоравање веб-странице жртве док не постане потпуно неупотребљива 
или док се не обори с мреже.

У Србији су ухапшена два администратора криминалног сервиса Webstresser и први пут су 
привремено одузета два дигитална новчаника у власништву осумњичених лица, док је сав 
заплењени дигитални новац пребачен у дигитални новчаник надлежних органа.
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Преваре на интернету и криминалу  
области електронског пословањана интернету

1 FBI. (2018). Internet Crime Report.
2 www.scrill.com. Реч је о сервису на интернету за плаћање, који се углавном користи за исплате и уплате намењене 
клађењу на интернету. Scrill је дигитални банкомат, онлајн банка која својим корисницима ставља на располагање 
интернет платформу за обављање новчаних трансакција.

Један од најизраженијих криминалних феноме-
на на интернету јесу тзв. BEC преваре (Bussiness 
Email Compromise). Суштина ове, финансијски 
мотивисане преваре јесте пресретање и преу-
зимање комуникација међу пословним партне-
рима на интернету (налози електронске поште, 
имејл) по принципу man in the mail или man in 
the middle, док се новац намењен плаћању робе 
или услуга преусмерава на рачуне под контро-
лом извршилаца кривичних дела, који су лоци-
рани широм света.

Извршиоци креирају електронску комуника-
цију која делује аутентично и стилом подражава 
стварну ситуацију, тако да су запослени уверени 
да треба да реализују тражену уплату. Електрон-
ске адресе се креирају тако да буду што сличније 
стварним адресама. Извршиоци су често под-
робно упознати с начином коресподенције међу 
пословним партнерима, што користе за прила-
гођавање стила комуникације. 

Током 2018. године, BEC преварама компаније у 
САД оштећене су за готово 1,3 милијарде аме-
ричких долара, што је двоструко више него у 
претходној години.1 

У последњих неколико година, BEC преваре су 
све учесталије и у Србији, а привредни субјекти 
који су били мета напада претрпели су огромну 
финансијску штету. 

За BEC преваре је карактеристично да их углав-
ном врше криминалне или организоване крими-
налне групе, пошто је за ову врсту превара нео-
пходно ангажовати више лица, односно никада 
нису резултат криминалног деловања појединаца. 

Све већу претњу у свету и у Србији представља 
и незаконито прикупљање личних и пословних 

података, након што се прекрше мере заштите 
информационо-комуникационих система. Из-
вршиоци често користе добијене податке да би 
спровели своје даље криминалне активности, које 
у већини случајева излазе изван оквира кривич-
них дела високотехнолошког криминала, односно 
користе се за прање новца, незаконито организо-
вање игара на срећу или клађења на интернету, 
преваре и др. У Републици Србији, социјални 
инжењеринг постаје све важнији за високотехно-
лошки криминал, као и за кривична дела у вези 
с њим или дела омогућена употребом информа-
ционо-телекомуникационих технологија. Лажно 
представљање је најчешћи облик социјалног ин-
жењеринга, а користи се да би се од жртава не-
овлашћено прикупили лични подаци, преузели 
налози на друштвеним мрежама, украо иденти-
тет, реализовали финансијске преваре и трансфер 
новца и др., кроз добро познате облике криминал-
не делатности (лажне наградне игре, нигеријске 
преваре, лажне дојаве спортских резултата и сл.).

Крајем 2018. године ухапшена је осмочлана кри-
минална група, која је на друштвеној мрежи 
Фејсбук креирала лажне странице многоброј-
них фирми из Србије, неовлашћено користећи 
њихово пословно име и лого за организовање 
лажне наградне игре. На тај начин су довели у 
заблуду више хиљада грађана Србије да су до-
битници вредних награда и од њих неовлашћено 
прикупили личне податке, које су потом злоупо-
требљавали за вршење других кривичних дела. 
Први пут у Србији успешно су привремено оду-
зети тзв. skrill налози2, преко којих су обављане 
уплате и исплате незаконито стеченог новца. 

Фалсификовање и злоупотреба платних карти-
ца и даље су веома раширене појаве у Републици 
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Србији. Подаци о скимованим платним карти-
цама (skimming – илегално прикупљање подата-
ка с платних картица посебним уређајима тзв. 

скимерима) често се продају на мрачној мрежи, 
на чијим су форумима извршиоци из Србије ве-
ома активни. 

Током фебруара 2018. године, спроведена је међународна полицијска акција Shadow Web, усмерена 
ка обарању једне од највећих криминалних организација на интернету – Infraud. У тој акцији је 
осумњичено укупно 36 лица, од којих је већина била ухапшена широм света. Организација Infraud 
се бавила набављањем и продајом украдених података, укључујући податке о компромитованим 
платним картицама, личним подацима грађана и банкарским и финансијским подацима правних 
и физичких лица, као и малициозним софтверима и сл. Процењује се да је преко мрачне мреже 
продато готово 4 милиона података о компромитованим платним картицама и да је та криминална 
организација одговорна за губитке у вредности већој од 530 милиона америчких долара. 

У Београду је ухапшен српски држављанин, који је као члан криминалне организације Infraud 
продавао уређаје за израду лажних платних картица. Осумњичени је преко свог рачуна на сер-
вису Liberty Reserve прибавио противправну имовинску корист у износу од приближно 50.000 
америчких долара.

Ширење лажних вести и дигитално насиље на интернету

Још једна глобална криминална тенденција на 
интернету, која је нарочито постала актуелна 
2017. године, јесте дигитално насиље на интерне-
ту, које се испољава у виду ширења лажних вести 
и дезинформација. Говор мржње и политичко 
насиље, ширење свих ретроградних и нециви-
лизацијских идеја (изазивање националне, рас-
не, верске и других облика мржње и нетрпељи-
вости), идеје тероризма, екстремизма, фашизма, 
расизма и ксенофобије на интернету на глобал-
ном нивоу имају за циљ да изазову панику и не-
реде међу корисницима, угрозе слободуи права 
грађана, као и сигурност представника медија и 
носилаца високих државних функција и сл.

Ови облици незаконитог понашања постојали 
су и раније, али je феномен ширења лажних ве-
сти и дезинформација на интернету посебно ак-
туелизован од 2017. године. 

Питање ширења лажних вести у безбедносној 
агенди ЕУ заузима веома важно место, а про-
тив те појаве интензивирана је кампања како на 
нивоу ЕУ тако и на националном нивоу већине 
држава. Захваљујући томе, примењена су нова 

законска решења, усмерена ка елиминацији и 
блокирању говора мржње и дезинформација на 
интернету. У многим државама су образоване 
посебне полицијске јединице за борбу против 
тзв. хибридних претњи и дезинформација. 

Европска комисија је крајем 2018. године ус-
војила Акциони план за борбу против дезин-
формација, као заједнички одговор земаља ЕУ 
претњама демократским процесима, све више 
угроженим намерним, масовним и системат-
ским ширењем дезинформација. 

Наведена појава је забележена и у Републици 
Србији, о чему сведоче многобројне поднете 
кривичне пријаве за кривична дела изазивање 
панике и нереда ширењем лажних вести.

Средином 2018. године, друштвеним мрежама 
је кружила лажна вест да је у београдски во-
довод доспео канцерогени метан и да не треба 
пити воду из градског водовода.
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Претпоставке о будућем развоју

Тенденција убрзаног развоја информационо-комуникационих и дигиталних технологија, као и 
пратећих техничких достигнућа и укупног броја њихових корисника у Републици Србији и у свету, 
суштински је позитивна појава. Истовремено, овај феномен ће бити снажан генератор повећања 
кривичних дела високотехнолошког криминала, као и кривичних дела у вези с његовим одређеним 
облицима или чије је извршење омогућено коришћењем информационо-комуникационих техно-
логија. 

Убрзано и непрестано повећање корисника интернета према свим параметрима (број прикључака, 
дигиталних уређаја на интернету, брзина протока на интернету и генерална доступност интерне-
та на свим локацијама) и увођење 5G технологије као револуционарног приступа погодоваће по-
већању криминала и додатно поспешити кривична дела високотехнолошког криминала.

Очекује се даље смањење употребе класичних десктоп и лаптоп рачунара, док ће се задржати тен-
денција повећане употреба интернета на мобилним телефонима не само за комуникацију већ и за 
израду и размену дигиталних мултимедијалних садржаја (аудио, видео и фото), мобилно банкар-
ство и друге мобилне апликације. 

Наставиће се тенденција складиштења података на тзв. облаку (cloud), када се дигитални подаци 
корисника више не налазе у њиховим компјутерима и мобилним телефонима, већ су поверени „на 
чување” великим компанијама на интернету, односно похрањени на серверима лоцираним широм 
света. Описани трансфер технологија директно ће се одразити на ефикасност служби задужених за 
борбу против криминала и наставиће да буде огроман изазов за дигиталну форензику.

Масовна (а данас скоро редовна) употреба енкрипције и сервиса који омогућавају анонимност ради 
заштите комуникација представља велики изазов за све службе које се баве откривањем и суз-
бијањем криминала.

И у наредном периоду, извршиоци кривичних дела, али и њихове жртве, биће све млађи и актив-
нији на друштвеним мрежама. Због тога, али и због животног неискуства или техничке необразо-
ваности, жртве ће све више бити изложене ризицима дигиталног и вршњачког насиља, сексуалној 
експлоатацији, угрожавању приватности и личних података и др. 

Очекује се пораст дигиталног насиља, злоупотребе личних података, угрожавања приватности, уг-
рожавања сигурности, али и кривичних дела инспирисаних мржњом и ширењем лажних вести на 
интернету.

Због експанзије корисника услуга трговине и банкарства на интернету, неизбежно је повећање фи-
нансијски мотивисаних кривичних дела, односно кривичних дела у вези с фалсификовањем и зло-
употребом платних картица, превара у области е-трговине и е-банкарства итд.
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Еколошки криминал представља вид савременог криминала који се развија 
интензивно и сразмерно експанзији урбаних средина и примени нових технологија 
и индустрија, због чега све више поприма обележја тешког криминала. 
Последице овог вида криминала су загађење воде, ваздуха и земљишта, 
што доводи у опасност живот и здравље људи и узрокује уништење 
све већих размера природних ресурса, као и биљног и животињског света.



ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ
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ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ
Еколошки криминал представља вид савреме-
ног криминала који се развија интензивно и 
сразмерно експанзији урбаних средина и при-
мени нових технологија и индустрија, због чега 
све више поприма обележја тешког криминала. 
Поледице овог вида криминала су загађење воде, 
ваздуха и земљишта, што доводи у опасност жи-
вот и здравље људи и узрокује уништење све 
већих размера природних ресурса, као и биљног 
и животињског света. 

На територији Републике Србије током 2017. и 
2018. године откривена су укупно 1.934 кривич-
на дела еколошког криминала. У структури тих 
дела, најбројнија су кривична дела шумске крађе 
(1.506), убијање и злостављање животиња (197) 
и незаконити лов (124). Затим следе кривична 
дела загађења животне средине (5), оштећења 
животне средине (10), уношења, оштећења, из-
ношења у иностранство и уношења у Србију 
заштићеног природног добра (13), уношења 
опасних материја у Србију и недозвољеног пре-
рађивања, одлагања и складиштења опасних ма-
терија (17), пустошења шума (34) и незаконитог 
риболова (28). Укупно је пријављено 1.710 лица 
због извршења наведених кривичних дела.

Тежи облици еколошког криминала који се 
јављају у Републици Србији обухватају илегал-
ну, међународну трговину заштићеним биљним 
и животињским врстама и незаконито посту-
пање с опасним отпадом.

Илегална, међународна трговина заштићеним 
биљним и животињским врстама убраја се међу 
најпрофитабилније, противзаконите актив-
ности према годишњем износу илегално стече-
ног капитала на глобалном нивоу. Заштићеним 
биљним и животињским врстама и њиховим де-

риватима незаконито се тргује ради коришћења 
у исхрани и у традиционалној медицини, као и 
за производњу различите робе. Поједине биљне 
врсте (претежно дрвна грађа) користе се као го-
риво у грађевинарству или за израду намештаја. 
Што је већи степен угрожености појединих вр-
ста већа је и њихова комерцијална вредност. Та 
чињеница, у крајњем случају, додатно подстиче 
ове незаконите активности.

Република Србија има важну улогу у борби 
против транснационалног криминала у вези с 
угроженим биљним и животињским врстама, 
јер се налази на једном од најфреквентнијих ко-
ридора за промет робе у овом делу Европе. Не-
законити промет угроженим дивљим врстама 
одвија се и преко подручја АП КиМ, што пред-
ставља препреку за Србију у смислу испуња-
вања обавеза из међународних уговора попут 
конвенције CITES.

Појава која је уочена претходних година 
јесте незаконити лов птица певачица на 
територији Србије, Молдавије, Румуније 
и Бугарске. У питању су евроазијска, 
пољска шева, ливадска трептељка, 
европски чешљугар, бела плиска и др. 
Наведене птице се кријумчаре преко 
Мађарске, Хрватске, Словеније и Аустрије 
у Италију, где постоји велика потражња 
за овим угроженим врстама птица као 
гастрономским специјалитетима.
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Укупан број КД  
еколошког криминала

у периоду 2017–2018. године
Територија ПУ - укупно 1934
ЗАЈЕЧАР 185
БЕОГРАД 174
НИШ 137
НОВИ САД 133
ЛЕСКОВАЦ 115
ЗРЕЊАНИН 97
КРАЉЕВО 93
ПАНЧЕВО 86
ПОЖАРЕВАЦ 83
ПИРОТ 82
ВАЉЕВО 76
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 66
СУБОТИЦА 64
КИКИНДА 63
ШАБАЦ 57
ВРАЊЕ 53
УЖИЦЕ 52
СОМБОР 50
БОР 48
ПРОКУПЉЕ 41
СМЕДЕРЕВО 35
ЧАЧАК 34
КРАГУЈЕВАЦ 31
КРУШЕВАЦ 31
ЈАГОДИНА 22
ПРИЈЕПОЉЕ 18
НОВИ ПАЗАР 8

Укупан број КД  
еколошког криминала  
по територији извршења
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Фактор који погодује илегалној трговини 
заштићеним биљним и животињским врстама 
јесте недовољна заинтересованост за сузбијање 
ове незаконите делатности у већини држава 
света. Разлике у домаћим и међународним ре-

жимима контроле, потешкоће у препознавању 
заштићених биљних и животињских врста и 
њихових секундарних производа, као и компли-
ковани путеви недозвољене трговине, само су 
неке од додатно отежавајућих околности.

Слика 1. Опасни отпад пронађен у околини Обреновца.

Незаконито поступање с опасним отпадом 
представља опасност која би могла бити повод 
криминалном деловању било које врсте. Један 
од највећих проблема у области управљања от-
падом с којим се Србија суочава јесте несавесно 
управљање опасним отпадом, који је неадекват-
но одложен на одређене локације. Осим тога, 
знатне количине „опасног историјског отпада” 
налазе се у привредним друштвима у стечају, 
тако да њима треба управљати на начин који 

неће угрозити здравље људи ни животну среди-
ну, што у пракси није случај. 

У априлу 2017. године, у Великом Градишту 
је ухапшено троје лица због недозвољене 
трговине живом. Том приликом је одузето 
приближно 25 kg живе.
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Током 2017. године ухапшено је двоје лица која су закопала у околини Обреновца 35,5 kg опасног 
отпада, смештеног у контејнере, буради и канистере. Како су контејнери били оштећени пре 
закопавања, њихова садржина је доспела у земљиште. Опасни отпад је садржао једињења из 
класе ароматичних угљоводоника и њихових деривата (BTEX), која су, према својим хемијским 
особинама, опасна за здравље људи и животну средину. Пресудом Основног суда у Обреновцу 
из априла 2018. године, једно лице је осуђено на казну затвора у трајању од четири године и 
шест месеци и новчану казну у износу од 600.000 динара, а друго на казну затвора у трајању од 
годину дана и шест месеци и новчану казну у износу од 250.000 динара.

Слика 2. Опасни отпад пронађен у околини Обреновца.

Посебан проблем у овој области представљају 
шумске крађе, које су најчешће у централним, 
јужним и источним деловима Србије. Изузет-
но велике штете, како у материјалном тако и у 
погледу животне средине, причињава бесправна 
сече шума у државним газдинствима дуж адми-
нистративне линије са АП КиМ. Шумске крађе 
на том подручју чине групе лица које организо-
вано долазе с подручја АП КиМ, а томе погодује 
отежана могућност њиховог откривања због из-
разито неповољне конфигурације терена.    

Еколошки криминал свеукупно, а посебно ње-
гови најтежи облици, представљаће велики про-
блем и у наредном периоду због изразите тамне 
бројке. Неразвијени механизми међународне 
сарадње условљавају низак ризик од откривања 
еколошког криминала с елементом организова-
ности, док је слаба свест друштва о опасностима 
које носи са собом један од преовлађујућих не-
повољних фактора на националном нивоу.   
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Организоване криминалне групе

На територији Републике Србије делује 27 ОКГ, 
односно 53,4% мање у односу на број група које 
су деловале у периоду обухваћеном претходним 
националним документом SOCTA (58 ОКГ). 
Већина ОКГ које су деловале у претходном пе-
риоду разбијена је или знатно ослабљена зах-
ваљујући ефикасном раду полиције. С обзиром 
на начин на који су биле организоване, поједине 
ОКГ су престале да делују због хапшења њихо-
вих вођа или утицајнијих чланова. Као последи-
ца међусобних обрачуна и непостојања вође и 
кључних чланова, неке ОКГ су знатно ослабиле, 
док су друге своје активности потпуно преусме-
риле изван граница Србије.

Доминантна криминална активност већине ор-
ганизованих криминалних група јесу кријумча-
рење и трговина наркотицима (око 77% од уку-
пног броја ОКГ), док је отприлике половина од 
укупног броја ОКГ поликриминална, односно 
истовремено се бави и кријумчарењем ватре-
ног оружја, возила, људи, акцизне и друге врсте 
робе, имовинским деликтима, трговином људи-

ма, фалсификовањем исправа, кријумчарењем и 
дистрибуцијом фалсификованог новца, прањем 
новца, пореским утајама итд. Многе ОКГ су из-
узетно флексибилне и спремне да своју актив-
ност и модалитете деловања брзо прилагоде за-
хтевима криминалног тржишта и могућностима 
за стицање већег профита. Ради очувања и ши-
рења доминације на криминалном тржишту, а 
самим тим и стицања високе финансијске моћи, 
око 18% ОКГ примењује насиље у обављању 
криминалних активности. 

ОКГ користе корупцију ради заштите од кри-
вичног гоњења, приступа информацијама на 
основу којих стичу повољнији положај у односу 
на конкуренцију, неометаног обављања примар-
них криминалних активности и даљег богаћења. 
Новац стечен криминалним активностима пла-
сирају у легалне токове, најчешће у сектору не-
кретнина како у земљи тако и у иностранству, 
али и у отварање пословних или угоститељских 
објеката и објеката за организовање игара на 
срећу.

Дроге

Кријумчарење, трговина и илегална производња 
дрога и даље представљају највећу опасност 
за безбедност грађана Србије, нарочито ако се 
има у виду да се 77% ОКГ које делују на тери-
торији Републике Србије бави криминалним ак-
тивностима у вези с дрогом. Коришћење дрога 
утиче непосредно и посредно на друге облике 
криминала, а последице овог облика криминал-
них активности обухватају и различите видове 
насиља. Укупне количине заплењених дрога су 

веће из године у годину. У Републици Србији 
највише се одузима марихуана, а у порасту су и 
заплене амфетамина, екстазија и опиоида. 

Балканске ОКГ заузимају водећу улогу у кријум-
чарењу кокаина, који познатим кријумчарским 
рутама из Јужне Америке долази до земаља 
Западне Европе и других дестинација широм 
света. Захваљујући повећању платежне спо-
собности својих грађана, Република Србија све 
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чешће постаје крајња дестинација кријумчаре-
ног кокаина.

Марихуана је и даље најзаступљенија дрога у 
Републици Србији и у региону, где се произво-
ди у природним и у вештачким условима. Ве-
лика зарада, константан принос и доступност 
пољопривредне опреме опредељује ОКГ да на-
ставе да се баве производњом и продајом ма-
рихуане. Балканска рута је и даље најпривлач-
нија за кријумчарење марихуане у оба смера.

Хероин се у Републици Србији обично кријум-
чари у превозним средствима и неизмењеним 

рутама. Квалитетнија путна инфраструктура у 
Републици Србији омогућиће бржи транспорт и 
већи обим кријумчарења хероина.

Производња синтетичких дрога расте, док тр-
жиште постаје иновативније и са ширим спек-
тром понуде нових психоактивних супстанци. 
Највише је синтетичких канабиноида, стиму-
ланса, опиоида и бензодиазепина. Појава нових 
и модификованих врста синтетичких дрога, као 
и нових психоактивних супстанци, знатно ће 
изменити илегално тржиште дрога на терито-
рији Републике Србије и у региону.

Кријумчарење људи

Миграторни притисак из Бугарске и Северне 
Македоније нагло је порастао током 2018. го-
дине, при чему није било промена на кључним 
улазним и излазним пунктовима. Међутим, 
приметно је интензивирање прелазака према 
Босни и Херцеговини. Организатори ОКГ које 
делују у овој области већином су држављани 
Србије, док су њихови чланови неретко стра-
ни држављани истог порекла као и кријумча-
рени мигранти (најчешће авганистански и па-
кистански држављани). Кријумчарске групе 
које делују на излазним пунктовима углавном 
чине страни држављани – тражиоци азила који 
деле територију деловања међу собом. Новину 

у 2018. години представља готово изједначен 
број незаконитих прелазака државне границе на 
граничним прелазима и преко „зелене линије”, 
што није био случај у ранијем периоду. За неза-
коните преласке на граничним прелазима нај-
чешће се користе злоупотребљена документа, а 
као релативно нов облик незаконитог преласка 
издваја се коришћење туђих, важећих испра-
ва на основу физичке сличности, нарочито на 
српско-мађарској граници. За организацију не-
дозвољеног преласка преко „зелене линије” све 
више се користе друштвене мреже и савремене 
информационо-комуникационе технологије.

Трговина људима

Унутрашња трговина људима, чије су жртве 
углавном домаћи држављани изложени раз-
личитим облицима експлоатације, и даље је 
доминантна. Сексуална експлоатација је пре-
овлађујућа, док у случајевима када су жртве 
трговине људима малолетници превладавају 
вишеструка експлоатација и принудни брак. 
Жртве трговине људима су углавном из урба-

них средина, незапослене и неповољног социо-
економског положаја, као и ниског или средњег 
образовања. Нарочитом ризику су изложени 
припадници ромске популације, пре свега од 
сексуалне експлоатације, али и од принудног вр-
шења кривичних дела, просјачења и принудних 
бракова. Забележен је још један појавни облик 
кривичног дела трговине људима – искоришћа-
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вање деце ромске популације у порнографске 
сврхе. Србија у знатној мањој остаје земља тран-
зита и дестинација за жртве трговине људима 
пореклом из других земаља. Идентификоване су 
жртве пореклом из Албаније, Данске, Северне 
Македоније и Црне Горе, као и жртве у оквиру 
миграторних таласа из Авганистана, Пакиста-

на, Нигерије и Камеруна, које су експлоатисане 
дуж мигрантске руте или у земљама порекла. У 
последње две године повећан је број жртава тр-
говине људима с територије Републике Србије, 
које су најчешће сексуално експлоатисане у Бос-
ни и Херцеговини и у земљама Западне Европе. 

Оружје

Због свог географског положаја, територија Ре-
публике Србије је транзитна приликом кријум-
чарења оружја ка земљама Западне Европе, док 
је у знатно мањој мери земља порекла кријум-
чареног оружја. Кријумчарски путеви углавном 
воде преко Мађарске и Хрватске, с крајњим од-
редиштем у Француској, Аустрији, Немачкој, 
Белгији, Холандији, Великој Британији, Дан-
ској, Норвешкој и Шведској. Ватрено оружје се 
кријумчари у Србију најчешће с територија Бос-
не и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македо-
није. Део ватреног оружја долази у централну 
Србију с подручја АП КиМ. И даље се бележи 
појачана тенденција кријумчарења конверти-
билног оружја (гасно, стартно и сигнално), које 
је у режиму слободне продаје на територијама 
Турске и Бугарске. Конвертибилно оружје се из 
поменутих земаља кријумчари на територију Се-
верне Македоније и на подручје АП КиМ, где се 
у илегалним радионицама преправља у ватрено 

и потом кријумчари у земље Западне и Северне 
Европе. На илегалном тржишту оружја претеж-
но су заступљени лако и малокалибарско наору-
жање, муниција и ручне бомбе, а у мањој мери 
ручни ракетни бацачи, ручни бацачи граната, 
мине и др. Током 2017. и 2018. године кријумча-
рењем и трговином оружјем на територији Ре-
публике Србије бавили су се криминалне групе 
формиране ad hoc и појединци из криминалне 
средине. На значај ове проблематике упућује по-
датак да је током 2017. и 2018. године заплењена 
већа количина оружја и већа количина муни-
ције него у претходне две године. Илегално по-
седовање, трговина и кријумчарење оружја, му-
ниције и експлозивних направа и даље су један 
од најизраженијих безбедносних проблема на 
Западном Балкану, где су након ратних сукоба 
90-тих година XX века заостале велике количи-
не ватреног оружја.

Имовински криминал

Имовински криминал се начелно смањује по-
следњих година, а иста тенденција се бележи и 
када је реч о разбојништву као једном од нај-
тежих кривичних дела против имовине. То је, 
пре свега, резултат ефикасног расветљавања 
тих дела, откривања многобројних криминал-
них група и примене мера физичко-техничке 
заштите, које се последњих година све више 

уводе у пословне и друге објекте, али и после-
дица преусмеравања њихових извршилаца на 
кријумчарење и трговину дрогом као уноснијим 
криминалним делатностима. Уочено је и благо 
смањење проблематике украдених возила. Тери-
торија Републике Србије појављује се као одре-
диште, земља транзита и земља порекла украде-
них возила. Возила украдена у земљама Западне 
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Европе кријумчаре се преко Мађарске и Хрват-
ске на територију Републике Србије, а потом ка 
Црној Гори, Босни и Херцеговини, Бугарској и 
Северној Македонији, или се преко Румуније и 
Молдавије кријумчаре у Русију и у Украјину. Део 
украдених возила се транспортује на подручје 
АП КиМ, где се размењују за дрогу или кријум-
чаре у Албанију. Мањи број тих возила завр-
шава на територији Блиског истока. Луксузна 
возила, украдена у Хрватској, Словенији или у 
Босни и Херцеговини, кријумчаре се и продају 

на територији Републике Србије. Земље ЕУ су 
примарни извор украдених возила, а углавном 
је реч о утаји или преварама на штету рентакар 
агенција и лизинг компанија. И даље је приме-
тан проблем трговине половним деловима с ук-
радених возила, чија се купопродаја обавља на 
интернету, а достава врши  посредством курир-
ских служби. Крађу возила карактерише упо-
треба софистициране опреме и модерне техно-
логије, уз помоћ којих се ефикасно савладавају 
механичке и електронске препреке.

Економски криминал

Економски криминал у Републици Србији обух-
вата широку лепезу кривичних дела, међу који-
ма се, с обзиром на последице односно штету 
коју проузрокују за буџет, издвајају пореска кри-
вична дела, прање новца, фалсификовање новца 
и кријумчарење акцизне робе. Најозбиљнију 
претњу у сфери пореских кривичних дела пред-
стављају пореска утаја и пословање привредних 
друштава с фантомским и перачким привред-
ним друштвима, која омогућавају регуларним 
привредним друштвима да у знатном износу 
утаје порез, симулирајући промет с њима. 

Кријумчарење акцизних производа и друге робе

Србија је транзитно подручје за кријумчарење 
„јефтиних белих” цигарета из Азије и с Блиског 
истока, чије су крајње одредиште земље ЕУ. У 
Србију се допремају из правца Румуније, Црне 
Горе и Северне Македоније. Део тих цигарета 
долази у централну Србију с подручја АП КиМ. 
Остале врсте цигарета углавном се кријумчаре 
из Црне Горе преко Републике Србије у Мађарс-
ку, Румунију и Хрватску, а потом у земље Запад-
не и Централне Европе. Нелегална производња 
и кријумчарење цигарета последњих година све 
су заступљеније криминалне делатности на под-
ручју АП КиМ, која постаје нови регионални 
центар за дистрибуцију нелегалних цигарета у 
централну Србију, али и на територијама Север-

не Македоније, Бугарске и Црне Горе. 

Дуван који се нелегално производи и прерађује 
у резани дуван кријумчари се преко Дрине на 
територију Босне и Херцеговине, односно кана-
лима који се обично користе за кријумчарење 
других акцизних производа, а у појединим слу-
чајевима и каналима за кријумчарење дроге. Део 
кријумчареног дувана продаје се посредством 
контаката остварених на интернету.

Облици нелегалног промета нафте и нафтних 
деривата у Републици Србији веома су разновр-
сни, пре свега, због њеног географског положаја 
односно међународних пловних река. Србија је 
крајње одредиште али и земља транзита због 
већих цена него у земљама у региону. Нафтни де-
ривати долазе из бивших совјетских република, 
а транспортују се преко Румуније и Мађарске. И 
даље се бележи нелегалан промет ових произво-
да из домаћих извора – продаја погонског гори-
ва из бродова које је ослобођено пореских оба-
веза и нелегални промет немаркираног горива 
намењеног за инострано тржиште. Регистрован 
је и недозвољен промет дизел-горива и базних 
уља, али у знатно мањој мери.

Фалсификовање новца

Фалсификовање новца је и даље криминална 
активност која не угрожава Републику Србију 
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у великој мери. Највише је откривених фалси-
фикованих новчаница домаће валуте а затим 
евра, док је број откривених фалсификата до-
лара веома мали. Фалсификоване новчанице су 
углавном средњег или лошијег квалитета и нај-
чешће су израђене компјутерском техником или 
сито штампом, док је тек мали број новчаница 
познатих као „фалсификати опасне израде” био 
у оптицају у Републици Србији. Уочена је тен-
денција кријумчарења фалсификованог новца 
из Бугарске, чији се мањи део ставља у оптицај 
на подручју Републике Србије, док се већи део 
кријумчари и ставља у оптицај у земљама ЕУ.

Прање новца

Прање новца је повезано с готово свим крими-
налним активностима. Разгранати и све сложе-

нији модуси убацивања прихода стечених кри-
миналом у легалне токове вешто се прилагођа-
вају променама и развоју економског и финан-
сијског система. Сектори који су најизложенији 
претњи од прања новца јесу сектор некретнина, 
сектор организовања игара на срећу и банкарски 
сектор, а потом и сектор мењача и рачуновођа. 
Предикатна кривична дела, која одликује висок 
степен претњи у смислу прања новца, обухва-
тају следећа: пореска кривична дела, злоупо-
треба положаја одговорног лица, злоупотреба 
службеног положаја и неовлашћена производња 
и стављање у промет опојних дрога. Посебна те-
жина наведених предикатних кривичних дела, 
као и кривичног дела прања новца, огледа се у 
томе што велики проценат кривично гоњених 
чине управо припадници ОКГ. 

Високотехнолошки криминал

Кривична дела високотехнолошког криминала, 
као и дела која се врше уз помоћ информацио-
но-комуникационих технологија, у константном 
су порасту. Ова врста криминала је независна од 
географских, националних, образовних, послов-
них и технолошких предуслова у свету. Развој 
високотехнолошког криминала условљен је све 
већим бројем корисника интернета и друштве-
них мрежа у Србији и у свету. Могућност да се 
извршиоци, жртве и средства извршења кри-
вичног дела истовремено налазе на различи-
тим локацијама отежава његово откривање и 
доказивање. Савремене, глобалне тенденције у 
области високотехнолошког криминала нису 
заобишле ни Републику Србију. Извршиоци 
ових кривични дела све више користе инфор-
мационо-комуникационе технологије у својим 
активностима. Сексуална експлоатација деце на 
интернету најтежи је облик високотехнолошког 
криминала, док су напади на рачунарске мреже 
и системе све учесталији. Највећу потенцијалну 
опасност представљају напади усмерени ка кри-

тичној информационој инфраструктури у јав-
ном или у приватном сектору. Један од најизра-
женијих криминалних феномена на интернету 
јесу преваре у области електронског пословања, 
које углавном врше криминалне или организо-
ване криминалне групе, односно никада нису 
резултат криминалног деловања појединаца. 
Вршењем наведених кривичних дела мете на-
пада су претрпеле огромну финансијску штету. 
Све већу претњу у свету и у Републици Србији 
представља и незаконито прикупљање личних 
и пословних података, који се затим користе за 
прање новца, незаконито организовање игара 
на срећу или клађење на интернету, преваре и 
др. Лажно представљање је најчешћи облик со-
цијалног инжењеринга који се користи да би 
се од жртава неовлашћено прикупили подаци, 
који се касније користе за одређене облике кри-
миналне делатности. Глобална криминална тен-
денција на интернету јесте и дигитално насиље, 
које се испољава у виду ширења лажних вести и 
дезинформација и политичког насиља.
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Главни закључци

Еколошки криминал

Тежи облици еколошког криминала забележени 
у Републици Србији обухватају илегалну, међу-
народну трговину заштићеним биљним и жи-
вотињским врстама и незаконито поступање с 
опасним отпадом. Република Србија се налази 
на једном од најфреквентнијих коридора тран-
снационалног криминала у вези с угроженим 
биљним и животињским врстама у овом делу 
Европе. Илегална трговина угроженим дивљим 
врстама одвија се и преко подручја АП КиМ, 
што онемогућава Републику Србију да испуни 
обавезе из међународних уговора, попут кон-
венције CITES. Несавесно управљање опас-
ним отпадом, који је неадекватно одложен на 
одређене локације, такође је озбиљан проблем. 
Знатне количине „опасног историјског отпада” 
представљају изазов у смислу управљања тим 
отпадом на начин који неће угрозити здравље 
људи ни животну средину. Велики проблем су и 
шумске крађе. Последице овог облика еколош-
ког криминала јесу изузетно велика материјална 
и штета за животну средину, нарочито у држав-
ним газдинствима дуж административне линије 
са АП КиМ.
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Скраћенице

СКРАЋЕНИЦЕ

АПКиМ  Аутономна покрајина Косово и Метохија

VOIP   Voice over Internet Protocol

GPS   Global Positioning System

DDOS   Distributed Denial of Service

ЕВРОПОЛ  Европска полицијска служба

EMCDDA  Европски мониторинг центар за дроге и зависности од дрога

ИНТЕРПОЛ  Међународна организација криминалистичке полиције

IOM   Међународна организација за миграције

КД   Кривично дело

ОКГ   Организоване криминалне групе

Off shore зоне  Offshore Financial Centres - OFC

Nonе face to face Без личног контакта

ПКС   Психоактивне контролисане супстанце

P2P   Peer to Peer

САД   Сједињене Америчке Државе

SELEC   Центар за спровођење закона у Југоисточној Европи

SEESAC   The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the 
Control of Small Arms and Light Weapons

SOCTA  Serious and Organized Crime Threat Assessment

ЕУ   Европска унија

THC   Tetra-hydro-kanabinol

УЗСПН  Управа за спречавање прања новца

УН   Уједињене нације

UNODC  Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге 
   и криминала 

USAID   Америчка агенција за међународни развој

FRONTEX  Европска агенција за управљање оперативном сарадњом 
   на спољним границама држава чланица Европске уније

CaaS   Crime as a Service




