
 

 

 
Република Србија 

Министарство унутрашњих послова 

Државни секретар 

Жељко Бркић 

 

Поштовани господине Бркићу, 

 

У вестима са конференције од 16.1.2023, која је објављена на страници Министарства  

http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/aktivnosti/7af1d22b-e5c7-4d59-8ec2-b422c8b1f119 

налазе се и подаци о броју кривичних пријава које је МУП поднео током прошле године, како се каже 

и за борбу против корупције. У том делу се каже следеће:  

 

„Министарство унутрашњих послова посебне напоре улажеу сталну борбу против корупције, у којој 

нема заштићених и недодирљивих, тако да је прошле године поднето 635 кривичних пријава против 

1.109 лица. Углавном је реч о кривичним делима трговина утицајем, злоупотреба положаја одговорног 

лица, злоупотреба у вези са јавном набавком, злоупотреба службеног положаја и прање новца. Укупна 

штета која је нанета овим коруптивним кривичним делима већа је од 9,45 милијарди динара, док је 

противправна имовинска корист прибављена у износу већем од 6,87 милијарди динара.“ 

 

Цео текст годишњег извештаја нисмо пронашли на сајту МУП.  

 

Уз честитке полицајцима за успехе у раду, молимо да нам доставите документ, односно информације 

на основу којих би се боље могли сагледати ови резултати. У том смислу би било нарочито корисно 

уколико би поднете кривичне пријаве, процењена штета и противправна имовинска корист били 

разврстани по појединим кривичним делима. Уколико не поседујете тако разврстане податке, 

можете нам доставити уместо тога доставити табелу за поменутих 635 кривичних пријава (без 

навођења имена пријављених лица), на основу које бисмо ми сабрали колика је била штета / 

незаконита корист за поједина кривична дела.    

 

Све то је потребно ради бољег сагледавања стања борбе против корупције. Наиме, када се говори о 

сузбијању корупције, државни органи не посматрају увек исти круг кривичних дела, услед чега може 

доћи до несклада у објављеним статистикама. Примера ради, Министарство правде објављује 

периодично податке на основу извештаја јавних тужилаштава, у који су укључена следећа кривична 

дела:  

 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА ГЛАВА 15 

Члан 156. Давање и примање мита у вези са гласањем * 

 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ ГЛАВА 22 

Члан 227. и 234 Злоупотреба положаја одговорног лица  

Члан 228. и 234а Злоупотреба у вези са јавном набавком  

Члан 228а Злоупотреба у поступку приватизације  

Члан 229. Закључење рестриктивног споразума  

Члан 230. Примање мита у обављању привредне делатности  

Члан 231. Давање мита у обављању привредне делатности  

 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ Глава 33 

Члан 359. Злоупотреба службеног положаја* 

http://mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/aktivnosti/7af1d22b-e5c7-4d59-8ec2-b422c8b1f119


 

 

Члан 363. Превара у служби* 

Члан 364. Проневера* 

Члан 366. Трговина утицајем* 

Члан 367. Примање мита* 

Члан 368. Давање мита* 

 

Извор: https://mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php 

 

С друге стране, у саопштењу МУП се наводи да су кривичне пријаве за коруптивна дела подношене, 

између осталог, и због сумње да је почињено кривично дело прања новца, које се не наводи на овом 

списку, а које ни иначе, по начину извршења не мора имати никакве везе са корупцијом.  

 

 

Срдачан поздрав, 

 

За Транспарентност Србија  

 

Програмски директор  

 

Немања Ненадић 

 

Београд 23.1.2023. 

 

 

 

https://mpravde.gov.rs/tekst/33769/statistika-koruptivnih-krivicnih-dela-.php

