
ЗАКОН О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА У 
СУЗБИЈАЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА, ТЕРОРИЗМА И КОРУПЦИЈЕ 

Закон је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 94/2016 од 24.11.2016. године. 

Овај закон се примењује од 01.03.2018. године. 

 

Овај Закон, поред надлежности Тужилаштва за организовани криминал и Посебног 
одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал, уводи и надлежност Посебних 
одељења Виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције и Посебних одељења Виших 
судова за сузбијање корупције у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, и то за 
поступање у предметима следећих кривичних дела: 

1) кривична дела против службене дужности, и то: кривично дело Злоупотреба 
службеног положаја из чл. 359 КЗ-а, кривично дело Несавесног рада у служби из 
чл. 361 КЗ-а, кривично дело Противзаконита наплата и исплата из чл. 362 КЗ-а, 
кривично дело Ненаменско коришћење буџетских средстава из чл. 362а КЗ-а, 
кривично дело Превара у служби из чл. 363 КЗ-а, кривично дело Проневера из чл. 
364 КЗ-а, кривично дело Послуга из чл. 365 КЗ-а, кривично дело Трговина утицајем 
из чл. 366 КЗ-а, кривично дело Примање мита из чл. 367 КЗ-а и кривично дело 
Давање мита из чл. 368 КЗ-а, осим када је окривљени, односно лице којем се даје 
мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, 
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника 
Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или 
Државног већа тужилаца, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал 
и Посебно одељење Вишег суда у Београду за организовани криминал.  
 

2) кривично дело Давање и примање мита из чл. 156 КЗ-а. 
 
 

3) кривична дела против привреде, и то: кривично дело Превара у обављању 
привредне делатности из чл. 223 КЗ-а, кривично дело Превара у осигурању из чл. 
223а КЗ-а, кривично дело Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 
КЗ-а, кривично дело Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности из 
чл. 224а КЗ-а, кривично дело Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 КЗ-
а, кривично дело Злоупотреба у вези са јавном набавком из чл. 228 КЗ-а, кривично 
дело Злоупотреба у поступку приватизације из чл. 228а КЗ-а, кривично дело 
Закључење рестриктивног споразума из чл. 229 КЗ-а, кривично дело Примање мита 
у обављању привредне делатности из чл. 230 КЗ-а, кривично дело Давање мита у 
обављању привредне делатности из чл. 231 КЗ-а, кривично дело Проузроковање 
стечаја из чл. 232 КЗ-а, кривично дело Проузроковање лажног стечаја из чл. 232а 



КЗ-а, кривично дело Оштећење поверилаца из чл. 233 КЗ-а, кривично дело 
Недозвољена трговина из чл. 235, ст. 4 КЗ-а, кривично дело Кријумчарење из чл. 
236 КЗ-а и кривично дело Прање новца из чл. 245 КЗ-а, осим ако вредност 
имовинске користи прелази 200.000.000,00 динара, односно ако вредност јавне 
набавке прелази 800.000.000,00 динара, када је надлежно Тужилаштво за 
организовани криминал и Посебно одељење Вишег суда у Београду за 
организовани криминал. За кривично дело Прања новца из чл. 245 КЗ-а надлежно 
је Тужилаштво за организовани криминал и Посебно одељење Вишег суда у 
Београду за организовани криминал, у случају ако имовина која је предмет прања 
новца потиче из кривичнох дела из тач. 1) до 4) члана 3 Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције. 
 

4) кривична дела против државних органа, и то: кривично дело Спречавање 
службеног лица у вршењу службене радње из чл. 322, ст. 3 и 4 КЗ-а и кривично 
дело Напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323, ст. 3 и 4 КЗ-
а, осим ако су извршена у вези са кривичним делима из тач. 1) до 3) члана 3 Закона 
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције, када је надлежно Тужилаштво за организовани 
криминал и Посебно одељење Вишег суда у Београду за организовани криминал. 
 

5) кривична дела против правосуђа, и то: кривично дело Помоћ учиниоцу после 
извршеног кривичног дела из чл. 333 КЗ-а, кривично дело Давање лажног исказа из 
чл. 335 КЗ-а, кривично дело Спречавање и ометање доказивања из чл. 336, ст. 1, 2 и 
4 КЗ-а, кривично  дело Ометање правде из чл. 336б КЗ-а, кривично дело Повреда 
тајности поступка из чл. 337 КЗ-а и кривично дело Бекство и омогућавање бекства 
лица лишеног слободе из чл. 339 КЗ-а, ако су извршена у вези са кривичним делима 
из тачке 1) до 5) члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, осим ако су извршена 
у вези са кривичним делима из тач. 1) до 3) члана 3 Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал и Посебно 
одељење Вишег суда у Београду за организовани криминал. 
 

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
 

За поступање у предметима горепобројаних кривичних дела надлежни су: 
1) посебна одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције; 
2) Министарство унутрашњих послова – организациона јединица надлежна за 

сузбијање корупције; 
3) посебна одељења виших судова за сузбијање корупције.  



МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ ВИШИХ СУДОВА 

За поступање у предметима горепобројаних кривичних дела у првом степену, 
надлежни су виши судови у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, као 
првостепени. 

Виши суд у Београду, поступа у предметима за подручје Апелационог суда у 
Београду. 

Виши суд у Краљеву, поступа у предметима за подручје Апелационог суда у 
Крагујевцу. 

Виши суд у Нишу, поступа у предметима за подручје Апелационог суда у Нишу. 

Виши суд у Новом Саду, поступа у птредметима за подручје Апелационог суда у 
Новом Саду. 

СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКЕ ФОРЕНЗИКЕ 

У Тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима виших јавних 
тужилаштава из овог закона може се образовати служба финансијске форензике. 

Послове службе финансијске форензике обављају финансијски форензичари. 

Финансијски форензичар је лице које помаже јавном тужиоцу у анализи токова 
новца и финансијских трансакција у циљу кривичног гоњења.  

Финансијски форензичар је државни службеник који поседује посебна стручна 
знања из области финансија, рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и 
привредног псоловања, а који је завршио и специјализовану обуку у Правосудној 
академији из области кривичног права.  

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВЕЗУ 

Пореска управа – Пореска полиција, Управа царина, Народна банка Србије, Управа 
за спречавање прања новца, Агенција за привредне регистре, Централни регистар 
депо и клиринг хартија од вредности, Државна ревизорска институција, 
Републички геодетски завод, Агенција за борбу против корупције, Републички 
фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено 
осигурање , Републичка дирекција за имовину Републике Србије и Управа за јавне 
набавке морају да одреде најмање једног службеника за везу, ради остваривања 
сарадње и ефикаснијег достављања података тих органа и организација 
Тужилаштву за организовани криминал и посебних одељења виших јавних 
тужилаштава за сузбијање корупције у циљу кривичног гоњења за кривична дела 
прописана овим законом.  



УДАРНЕ ГРУПЕ 

У тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима виших јавних 
тужилаштава за сузбијање корупције могу се формирати ударне групе, са циљем да 
раде на откривању и гоњењу кривичних дела која су предмет рада ударне групе.  

Ударна група се образује одлуком Тужиоца, односно одлуком надлежног вишег 
јавног тужиоца, по прибављеној сагласности Републичког јавног тужилаштва.  

У састав ударне групе именују се чланови из реда запослених у државним и другим 
органима, зависно од предмета рада утврђеног одлуком о образовању ударне групе.  

ЗАПОЧЕТИ ПОСТУПЦИ 

 Кривични поступци покренути због кривичних дела из чл. 2 овог Закона       
(горепобројаних кривичних дела), окончаће се пред јавним тужилаштвом или пред 
стварно и месно надлежним судом, односно одељењем суда које је било функционално 
надлежно пре дана почетка примене овог закона.  

 

 
Аутор: 
Јасна Мркшић, адвокат у Новом Саду 


