
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Садржај предмета
Појам и карактеристике привредног криминалитета; услови и околности који погодују 
извршењу кривичних дела привредног криминалитета; феноменологија привредног 
криминалитета; облици привредног криминалитете и производњи; облици привредног 
криминалитета у унутрашњој трговини; облици привредног криминалитета у спољно 
трговинском промету; облици криминалитета у области фискалних обавеза; неки облици 
криминалитета у пословању банака; облици криминалитета у области својинске 
трансформације; компјутерски криминалитет; прање новца; откривање кривичних дела 
привредног криминалитета; криминалистички значај неких радњи усмерених на откривање 
кривичних дела привредног криминалитета; систематика кривичних дела привредног 
криминалитета; разјашњавање и доказивање кривичних дела привредног криминалитета.

Б. Бановић, Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног 
криминалитета, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 2002. године.

ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Право унутрашњих послова

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након успешно свладаног садржаја предмета студенти ће благовремено уочaвати и 
препознавати узроке, појавне облике, како класичних тако и савремених кривичних дела 
привредног криминалитета, а у циљу успешнијег превентивног и репресивног деловања на 
овај вид криминалног испољавања. 

Обухвата: посета полицијским станицама, разговор са инспекорима за привредни криминал, 
посета пореској управи у Новом Пазару, разговор са инспекторима теренске контроле.

Упознавање студената са оним аспектима привредног криминалитета који се односе на његово 
сузбијање, односно практично поступање различитих органа и субјеката на откривању, разјашњавању и 
посебно доказивању деликтних понашања, која се сматрају привредним криминалитетом. Наглашавање 
улоге актуелних тенденција у економским односима у нашем друштву као што су власничка 
трансформација капитала, цисок проценат учешћа тзв. „сиве економије“ у друштвеном производу, појаве 
„прања новца“, злоупотреба компјутерске технологије и сл, у стварању нових, нама до сада непзнатих 
облика привредног криминалитета, који измеђуосталог, нису адекватно покривени ни законским 
инкриминацијама.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
М. Ницевић, А. Р. Ивановић, Привредни криминалитет, Интернационални Универзитет у 
Новом Пазару,  ISBN: 978-86-84389-30-7, Нови Пазар, 2013. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Привредни криминалитет  

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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