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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 
КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА ФАЛСИФИКОВАЊА 
И ЗЛОУПОТРЕБЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА 

Сажетак: Упоредно са позитивним ефектима употребе платних картица у електронс-
ком банкарству, долази до испољавања различитих негативних ефеката, односно обли-
ка криминалитета који се односи на фалсификовање и злоупотребу платних картица. 
Обзиром да се ради о комплексном проблему, биће кривичног дјела фалсификовања и зло-
употребе платних картица, прописано је кроз више радњи, односно израду, преиначење, 
употребу и сл. С тим у вези циљ овог рада је да се компаративном анализом радњи извр-
шења овог кривичног дјела и кривичних закона, у односу на више земаља региона, сагледају 
сличности и разлике, на основу којих би се могло доћи до одређених закључака, који би у 
научном и практичном смислу могли да послуже у погледу адекватног законског дефини-
сања овог проблема.
Кључне ријечи: Платна картица, кривично дјело, израда, преиначавање, употреба. 

Увод

У веома великој тржишној конкуренцији на подручју финансијс-
ког сектора, банке свој систем пословања усавршавају и нуде брзе, 
ефикасне и савремене пословне производе. Интернет, аутоматиза-
ција пословних активности, електронско банкарство, трансакције 
путем банкомата, плаћања платном картицом, интернет плаћања, ко-
ришћење ПОС терминала и слично, представљају нова научно-тех-
ничка достигнућа која банкарско пословање чине савременим и ефи-
касним. Сви техничко-технолошки проналасци, па и они који се од-
носе на банкарство, имају своју негативну страну која се са крими-
налног аспекта испољава у стварању нових појавних облика крими-
налитета (Кресоја, Кирков, 2011: 1). Прецизније речено, убрзан развој 
технике и пружања услуга, убрзао је развој (modusa operandi), који се 
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свакодневно прилагођава промјенама на тржишту пословања плат-
ним картицама (Јеленски и сар., 2013: 372). 

Платна картица је савремени инструмент безготовинског плаћања 
која врши три функције, и то: средство безготовинског платног про-
мета, инструмент кредитирања корисника и опште прихваћено ин-
тернационално и национално средство плаћања. Она је једна врста 
легитимације којом се власник овлашћује за безготовинско плаћање 
(Зечевић, 2009: 305). 

Кривични законик Републике Србије, Кривични законик Репуб-
лике Црне Горе, Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, 
Кривични законик Републике Српске, Кривични закон Републике 
Хрватске и Кривични законик Републике Македоније, на различите 
начине пружају кривичноправну заштиту платним картицама, а нај-
чешће се кривичноправна заштита пружа кроз инкриминацију сле-
дећих кривичних дјела: Фалсификовање кредитних картица и карти-
ца безготовинског плаћања или Фалсификовање и злоупотреба плат-
них картица, Издавање чека и средстава безготовинског плаћања без 
покрића, Недозвољено бављење банкарском дјелатношћу, Прављење, 
набављање и давање другом средстава за фалсификовање, и Фалси-
фиковање јавне исправе. 

Међутим без обзира на остала кривична дјела, примарна инкри-
минација је прописана кривичним дјелом, „Фалсификовање кредит-
них картица и картица безготовинског плаћања или Фалсификовање 
и злоупотреба платних картица”. 

Прописивањем кривичног дјела фалсификовања кредитних и ос-
талих картица безготовинског плаћања, настоје се сузбити разли-
чити облици злоупотребе инструмената безготовинског плаћања, 
било да се ради о изради лажних, преиначењу правих или о употре-
би таквих фалсификованих инструмената безготовинског плаћања 
(Томић, 2007: 194). Предметно кривично дјело је обзиром на велики 
број законских и подзаконских прописа који уређују област елект-
ронског банкарства, бланкетног карактера, односно на тај начин се, 
с легислативно-техничког становишта избјегавају опширни законс-
ки описи бића кривичног дјела који ни тако постављени не би били 
потпуни. 
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Кривично дјело фалсификовања и злоупотребе 
платних картница у различитим кривичним законима

Као што је већ констатовано, у различитим државама и кривичним 
законима се на различите начине дефинише кривично дјело фалси-
фиковања и злоупотребе платних картица.

У Босни и Херцеговини кривична дјела против привреде и платног 
промета спадају у она кривична дјела у којима је надлежност за њихо-
во регулисање подијељена између БиХ и ентитета. Стога у Кривичном 
законику Републике Српске, и Кривичном закону Федерације Босне и 
Херцеговине, имамо кривична дјела којима се штите привредни сис-
теми Републике Српске и Федерације БиХ, док се кривичним дјелима 
из КЗБиХ штити привредни систем на нивоу БиХ (Бабић, 2014: 3�2). 
У конкретном случају Кривични закон БиХ не прописује кривично 
дјело фалсификовања кредитних картица и картица за безготовинско 
плаћање, односно кривичноправна заштита у овом погледу прописан 
је ентитетским законима.

Кривично дјело фалсификовања кредитних картица и картица за 
безготовинско плаћање, је примарно кривично дјело у области фал-
сификовања и злоупотребе платних картица у Кривичном законику 
Републике Српске. Инкриминисано је у глави кривичних дјела про-
тив правног саобраћаја, чланом 354. који гласи: „(1) Ко направи лаж-
ну кредитну или картицу за безготовинско плаћање или ко преиначи 
такву праву картицу у намјери да је употреби као праву или ко так-
ву лажну картицу употријеби као праву, казниће се новчаном казном 
или затвором до једне године. (2) Ако је учинилац дјела из става 1. 
овог члана употребом картице прибавио имовинску корист, казниће 
се новчаном казном и затвором до једне године. (3) Ако је учинилац 
дјела из става 1. овог члана прибавио имовинску корист у износу који 
прелази 10.000 КМ, казниће се затвором од једне до осам година, а ако 
тај износ прелази 50.000 КМ, казниће се затвором од двије до десет 
година (Службени гласник Републике Српске, број: �4/17, члан 354. 
Кривичног законика Републике Српске). 

Република Српска је током 2017. године донијела потпуно нови 
кривични закон, односно Кривични законик Републике Српске. Међу-
тим, интересантно је да законодавац приликом инкриминације кри-
вичног дјела фалсификовања кредитних картица и картица за безго-
товинско плаћање, није препознао новонастале техничко – технолош-
ке и друштвене промјене у овом погледу, односно важност овог сав-
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ременог облика криминалитета. Прецизније, без обзира на чињеницу 
да се платни промет платним картицама константно усавршава, и да 
у корак с тим иде и криминалитет, законодавац остаје на традицио-
налној инкриминацији која је практично била важећа прије појављи-
вања савремених платних картица у платном промету. У предходном 
кривичном закону, ово кривично дјело је било прописано готово на 
идентичан начин, с тим што је припадало групи кривичних дјела про-
тив привреде и платног промета. Измјене у новом закону односе се 
на став два, гдје се за квалификовани облик у односу на прибављање 
имовинске користи употребом платне картице, прописује блажа сан-
кција, односно казна затвора до једне, умјесто до три године. Законо-
давац потпуно неоправдано ублажава одговорност у односу на пред-
метно кривично дјело, што индиректно указује на недовољно разу-
мијевање овог проблема. 

Кривични закон Федерације БиХ, чланом 257. прописује кривич-
но дјело „Кривотворење кредитних и осталих картица безготовинс-
ког плаћања, које припада групи кривичних дјела против привреде, 
пословања и сигурности платног промета (Службени гласник Феде-
рације БиХ, број: 3�/03, члан 257. Кривичног закона ФБиХ). 

Предметно кривично дјело је у погледу бића кривичног дјела де-
финисано на сличан начин као у Кривичном законику Републике Ср-
пске. Компаративном анализом ова два кривична закона, односно 
предметног кривичног дјела, примјећују се значајне разлике у погле-
ду висине и врсте прописаних санкција, и у погледу групног заштит-
ног објекта. С тим у вези Кривични закник РС, без кривичноправне 
оправданости, прописује значајно блаже кривичноправне санкције за 
идентичне радње извршења, и не прописује изрицање заштитне мје-
ре одузимања предмета кривичног дјела, односно платних картица, 
средстава за фалсификовање и сл. 

Кривичним закоником Републике Црне Горе, прописано је да кри-
вично дјело „Фалсификовања и злоупотребе платних картица”, при-
пада групи кривичних дјела против платног промета и привредног 
пословања, односно прописано је у члану 2�0. који гласи: „(1) Ко на-
прави лажну платну картицу или ко преиначи праву платну картицу у 
намјери да је употреби као праву, или ко такву лажну платну картицу 
или туђу праву платну картицу која је неовлашћено прибављена на-
бави, држи или пренесе ради употребе или такву картицу употрије-
би, казниће се затвором до три године. (2) Онај који прибави против-
правну имовинску корист употребом фалсификоване платне картице 
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казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година. (3) У слу-
чају да дође до прибављања имовинске користи која прелази износ 
од три хиљаде еура, казниће се затвором од једне до осам година. (4) 
Ако је дошло до прибављања имовинске користи која прелази износ 
од тридесет хиљада еура, учинилац ће се казнити затвором од двије до 
десет година (Службени глсник Црне Горе, број: 70/03. и др, члан 2�0. 
Кривичног законика Црне Горе).

Кривични законик Црне Горе обухвата три основне радње извр-
шења овог кривичног дјела, односно прављење, преиначавање и упот-
ребу платих каритца, без одређених посебности у односу на остале 
кривичне законе. Квалификовани облици углавном су везани за ви-
сину прибављене имовинске користи. 

У Кривичном законику Републике Македоније, чланом 274-б, про-
писано је кривично дјело „Израда и злоупотреба платних картица”. 
Поменуто кривично дјело се налази у групи кривичних дјела против 
јавних финансија, платног промета и привреде, односно гласи: „(1) 
Свако лице које направи лажну платну картицу са намјером да је 
употреби као праву, или посједује картицу са таквом намјером, или је 
даје другој особи на употребу, као и особа која користи лажну платну 
картицу као праву, казниће се затвором од шест мјесеци до пет годи-
на и новчаном казном. (2) Казном затвора из става један казниће се 
лице које прибави банковне податке о правим платним картицама и 
податке о власницима тих платних картица, у намјери да их користи 
за израду и коришћење лажних платних картица, или даје податке до-
бијене на такав начин другој особи са таквом намјером. (3) Уколико 
учинилац из става један овог члана стекне значајну (већу) имовинску 
корист, биће кажњен затворском казном од једне до осам година. (4) 
Ако је кривично дјело из ставова (1,2,3) овог члана учињено од стране 
припадника групе, банде или друге злочиначке организације, учини-
оцу/има ће се изрећи казна затвора од најмање четири године. (5) Ако 
кривично дјело из овог члана учини правно лице, казниће се новча-
ном казном (Службени вјесник Републике Македоније број: 37/9�, и 
др. члан 274-б. Кривичног законика).

Кривични законик Републике Македоније у односу на остале кри-
вичне законе, прописује квалификовани облик овог кривичног дјела, 
односно тежу кривичноправну санкцију за извршиоце или извршио-
ца који предметно кривично дјело изрши дјелујући у оквиру групе. 
Ако се узме у обзир чињеница да Европска унија, односно ЕУРОПОЛ 
фалсификовање и злоупотребу платних картица сврстава у област ор-
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ганизованог криминалитета, и чињеница да се у пракси као извршио-
ци ових кривичних дјела, појављују организоване криминалне групе, 
јасно је да је предметно рјешење кривичноправно оправдано. Пред-
ност македонског закона је и у чињеници да се прописује одговор-
ност за правно лице, узимајући у обзир да се као извршиоци овог дје-
ла могу појавити и правна лица (банке, микрокредитне организације, 
остала привредна друштва). 

Кривични законик Републике Србије чланом 225. прописује кри-
вично дјело „Фалсификовање и злоупотреба платних картица, које 
гласи „(1) Ко направи лажну платну картицу или ко преиначи праву 
платну картицу у намјери да је употреби као праву или ко такву лаж-
ну картицу употреби као праву, казниће се затвором од шест месеци 
до пет година и новчаном казном. (2) Ако је учинилац дела из става 
1. овог члана употребом картице прибавио противправну имовинску 
корист, казниће се затвором од једне до осам година и новчаном каз-
ном. (3) Ако је учинилац дела из става 1. овог члана прибавио про-
тивправну имовинску корист у износу који прелази милион и петсто 
хиљада динара, казниће се затвором од две до дванаест година и нов-
чаном казном. (4) Казном из ст. 2. и 3. овог члана казниће се и учини-
лац који то дело учини неовлашћеном употребом туђе картице или 
поверљивих података који јединствено уређују ту картицу у платном 
промету. (5) Ко набави лажну платну картицу у намјери да је употре-
би као праву или ко прибавља податке у намери да их искористи за 
прављење лажне платне картице, казниће се новчаном казном или за-
твором до три године. (�) Лажне платне картице одузеће се. (Службе-
ни гласник Републике Србије, број: 104/13 и др, члан 225. Кривичног 
законика Републике Србије). 

У Републици Србији је до ступања на снагу новог Кривичног зако-
ника, фалсификовање и злоупотреба платних картица третирана као 
кривично дјело преваре и кривично дјело фалсификовања исправе. 
Међутим, у наведеном члану новог Кривичног законика, платна кар-
тица као средство безготовинског плаћања добила је посебну кривич-
ноправну заштиту (Ђокић, 2008:482). Кривични законик Републи-
ке Србије значајно шире у односу на остале кривичне законе, пружа 
кривичноправну заштиту платној картици, и прописује радње кри-
вичног дјела које не постоје у упоредним кривичним законима.

Кривични закон Републике Хрватске, прописује два кривична дјела 
која се примарно односе на платне картице, односно кривично дјело 
злоупотребе чека и платне картице и кривично дјело фалсификовања 
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исправе. У групи кривичних дјела којима се штити имовина, чланом 
239. Кривичног закона Републике Хрватске, прописано је кривично 
дјело, злоупотеба чека и платне картице, које гласи: „Ко злоупотребом 
чека или платне картице на чију употребу има право обавеже његовог 
издаваоца на исплату и на тај начин проузрокује имовинску штету, 
казниће се казном затвора до три године (Службене новине Републи-
ке Хрватске број: 144/12 и др, члан 239. Кривичног закона).

Кривично дјело фалсификовање исправе прописано је чланом 278. 
Кривичног закона Републике Хрватске, припада групи кривичних 
дјела фалсификовања, и гласи: „(1) Ко изради лажну исправу или пре-
иначи праву с циљем да се таква исправа уптреби као права или ко та-
кву исправу набави ради употребе или је употреби као праву, казнит 
ће се казном затвора до три године. (2) Казном из ставка 1. овог члана 
казнит ће се ко обмане другога о садржају какве исправе и овај стави 
свој потпис на ту исправу, држећи да се потписује под какву другу ис-
праву или под какав други садржај. (3) Ко кривично дјело из става 1. 
и 2. овог члана изврши у погледу јавне исправе, тестамента, мјенице, 
чека, платне картице или јавне или службене евиденције која се мора 
водити на основу закона, казнит ће се казном затвора од шест мјесеци 
до пет година. (4) За покушај кривичног дјела из става 1. и 2. овог чла-
на извршилац ће се казнити (Службене новине Републике Хрватске, 
број: 144/12 и др. члан 278. Кривичног закона).

Кривични закон Републике Хрватске прописује заштиту платне 
картице, на значајно другачији начин у односу на упоредна крвич-
ноправна законодавства, односно кривично дјело злоупотребе чека и 
платних картица, поред значајно уже инкриминације, припада групи 
кривичних дјела против имовине, док се случајеви фалсификовања 
прописују у оквиру кривичног дјела фалсификовања исправе. Овакво 
рјешење произилази из чињенице, да је Кривичним законом Републи-
ке Хрватске, платна картица дефинисана као јавна исправа, односно 
изједначена је са мјеницом, хартијом од вриједности и сл. 

Као што се може видјети из нормативне регулативе, приликом ин-
криминације овог кривичног дјела, у свим кривичним законима зе-
маља региона, обухваћене су три криминалне дјелатности, крађа и 
сакупљање података са платних картица, затим израда фалсифико-
ваних картица и коначно њихово коришћење, односно злоупотреба 
(Кресоја и сар., 2013: 34). 
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Израда лажне платне картице

Израда лажне платне (кредитне) картице или картице безготовин-
ског плаћања је један од облика радње извршења кривичног дјела у 
вези са фалсификовањем и злоупотребом платних картица, која је 
прописана у свим упоредним кривичним законима.

При одређивању појма лажне картице треба поћи од чињенице да 
је картица у суштини исправа тј. предмет који је подобан или одређен 
да служи као доказ какве чињенице која је од значаја за правне одно-
се. Под лажном картицом подразумијева се она картица која садржи 
изјаву особе која уопште не постоји или изјаву која се приписује осо-
би која је није дала, одлучно за појам лажне исправе, односно појам 
лажне картице је да она садржи изјаву коју није дао онај ко је назначен 
као издавалац. Код овог облика радње прави се картица која раније 
није постојала, што значи да се прави потпуно нова лажна картица, 
што се чини на начин да се као издавалац картице назначава одређена 
особа, која то заправо није. За постојање дјела је битно да се израда 
лажне кредитне или друге картице врши с циљем да се иста употреби 
као права, јер ако се не поступа с тим циљем, неће постојати ни ово 
кривично дјело (Томић, 2007: 194). Приликом израде платне картице, 
најчешће се као издавалац картице назначује особа која уствари није 
издавалац (Бабић и сар., 2005: 1100). 

 Дакле, израда лажне платне картице значи производњу једне ма-
терије или ствари која посједује одређена својства праве платне кар-
тице на основу којих се може употребљавати као права платна кар-
тица, односно на један начин упоредити са прављењем лажне ис-
праве или преиначењем исправе што по својој природи представља 
тзв. материјални фалсификат који подразумијева стварање, односно 
мијењање исправе у физичком, тј. материјалном смислу (Стојано-
вић, Делић, 2013: 319). Под прављењем се подразумијева израда лаж-
не платне картице од предмета или материјала који претходно није 
био права платна картица (Матијашевић, 2013: 121). Дакле, прављење 
лажне платне картице по својој природи садржи у себи имитацију, 
тј. прављење лажне платне картице представља израду лажне платне 
картице са одређеним елементима праве, који омогућавају њену упот-
ребу као праве. Није потребно да постоји потпуна имитација оргина-
ла, већ је довољно само да се ради о вјерној копији магнетног садржаја 
са траке оргиналне платне катице (Бабић и сар., 2005: 1101). Ове кар-
тице се зову „близнакиње” и оне се праве на основу података са праве 
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платне картице до којих се дође на незаконит начин (Кресоја и сар., 
2013: 134).

Ако лицe које је лажну платну картицу направило, такву лажну 
платну картицу употреби као праву, у том случају ће оно бити одго-
ворно само за употребу лажне платне картице, јер у том случају пос-
тоји привидни стицај, с обзиром да је прављење лажне платне кар-
тице, као претходни стадијум, супсидијарно употреби такве карти-
це као праве. Количина направљених платних картица не утиче на 
постојање дјела, али може бити узета у обзир код одмјеравања казне 
(Кресоја и сар., 2013: 134).

Преиначeње праве платне картице

Други облик радње извршења састоји се у преиначењу праве кре-
дитне картице или картице безготовинског плаћања, који такође про-
писују сви упоредни кривични закони.

Код овог облика се преиначује права кредитна картица или карти-
ца безготовинског плаћања мијењањем првобитно правно релеван-
тног садржаја картице (брисањем, исправљањем, мијењањем ријечи, 
додавањем нових бројева, ознака и сл.), без фалсификовања самог 
имена, односно назива издаваоца, чиме се мијења стварна садржина 
картице, њене вриједности, смисао, тако да изјава садржана у карти-
ци више није изјава стварног издаваоца картице односно корисника, 
власника картице (Томић, 2007: 194). Ово се углавном врши на тај на-
чин што се слип на коме се налази потпис власника платне картице 
брише и преправља другим потписом, како би се права платна карти-
ца могла користити за плаћање на ПОС терминалима од стране особе 
која није прави корисник те картице. Према томе, преиначењем праве 
платне картице мијењају се одређени заштитни елементи који омо-
гућавају њено несметано кориштење од стране особа које нису прави 
корисници те платне картице (Ивановић, 2011: 7).

Другим ријечима, преиначењем се мијења првобитно правно реле-
вантни садржај картице, због чега и изјава која је садржана у карти-
ци не припада стварном издаваоцу, односно власнику или кориснику 
картице (Томић, 2007: 194). Објект овог кривичног дјела може бити 
само права платна картица, тј. картица која служи као законско средс-
тво безготовинског плаћања. Према томе, свако преиначење плат-
не картице која је неважећа или поништена на тај начин да се таквој 
платној картици даје изглед праве, не представља преиначавање пра-
ве платне картице, већ прављење лажне платне картице. Преиначење 
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праве платне картице мора бити учињено са намјером њене употребе 
као праве, непреиначене платне картице. Ако нема ове намјере, само 
преиначавање платне картице неће бити кривично дјело. Кривично 
дјело је свршено самим преиначавањем праве платне картице у таквој 
намјери, без обзира на то да ли је реализована намјера употребе пре-
иначене платне картице као праве или не. Број преиначења није битан 
за постојање кривичног дјела. Према томе, дјело ће постојати и кад је 
преиначена само једна платна картица (Ивановић, 2011: 8). Преина-
чење такође треба схватити у смислу да се оно чини, да се тако пре-
иначена картица употреби као права, јер је то у складу са природом 
и смислом овог кривичног дјела (Томић, 2007: 194). С обзиром на тип 
кривичног дјела, уколико је у питању прављење и преиначење платне 
картице, учинилац може бити свако лице које располаже неопходним 
стручним знањем и уређајима (Матијашевић, 2013: 121).

Употреба лажне платне картице

Употреба лажне кредитне картице или картице безготовинског 
плаћања као праве, прописана је у свим упоредним кривичним зако-
нима. 

Појам употребе различито је дефинисан у судској пракси и прав-
ној теорији. По правилу радиће се о употреби картице у случају кад 
је картица учињена доступним особи којој је намијењена (нпр, кад је 
предата службенику банке на исплатној благајни) или кад је стављена 
у одговарајући уређај (нпр, у банкомат и сл). За постојање дјела није 
одлучно да ли је употреба картице била успјешна, односно да ли је из-
вршилац помоћу картице извршио безготовинско плаћање или поди-
зање средстава (Томић, 2007: 194). Уколико учинилац изради лажну 
картицу са циљем да је употријеби као праву, те потом такву лажну 
картицу употријеби као праву неће се радити о стицају кривичних 
дјела већ само о једном кривичном дјелу (Бабић и сар., 2005: 1102). 
Радњу овог дјела представља свака употреба лажне или преиначе-
не платне картице као праве, што се најчешће остварује куповином 
робе, плаћањем услуга, дуга, даџбина, подизањем новца са банкомата 
и сл. За постојање овог кривичног дјела је без значаја да ли је плат-
на картица претходно фалсификована, односно преиначена од стране 
неког другог лица, или је пак од стране лица које ту лажну или пре-
иначену платну картицу употребљава као праву (Ивановић, 2011: 8). 
Такође, ово кривично дјело може извршити и лице које лажну плат-
ну картицу, фалсификовану или преиначену од стране друге особе, 
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употреби као праву, знајући притом да то није права, већ лажна или 
преиначена платна картица. Кривично дјело је свршено самом упот-
ребом фалсификоване платне картице. Треба напоменути, да за пос-
тојање дјела није битно да је учинилац имао намјеру да на овај начин 
оствари и неки посебан циљ, као и да ли га је остварио, нпр. радиће 
се о свршеном дјелу фалсификовање и злоупотреба платних карти-
ца, а не о његовом покушају кад је учинилац при куповини неке робе 
предао платну картицу чији је фалсификат откривен прије подизања 
новца на банкоматима (Ивановић, 2011: 7–8).

Остали облици радње извршења кривичног дјела

Законодавац Републике Србије је поред наведених радњи, пропи-
сао кривичну одговорност за квалификоване облике и у случају када је 
учинилац извршио ово кривично дјело неовлашћеном употребом туђе 
платне картице или повјерљивих података који јединствено уређују ту 
картицу у платном промету (чл. 225. ст. 4. КЗ Републике Србије).

Ради се наиме, о случајевима неовлашћене употребе туђе платне 
картице или повјерљивих података који јединстевено уређују ту кар-
тицу у платном промету („PIN” код, контролни број „CVV2 number” 
и сл.), од стране лица коме су платна картица или повјерљиви подаци 
доступни. Овај начин се испољава тако што лице коме су туђа плат-
на картица или повјерљиви подаци у вези платне картице доступни, 
помоћу те картице или помоћу повjерљивих података који уређују ту 
картицу у платном промету, врши плаћање или подиже новац на те-
рет рачуна корисника платне картице без његовог знања и одобрења 
(Ивановић, 2011: 8). У односу на овај облик кривичног дјела пред-
виђено је да извршилац може бити само лице које има одговарајуће 
својство (тзв. delicta propria). 

Као што видимо, ријеч је о двије потпуно различите радње извр-
шења кривичног дјела. У првом случају учинилац неовлашћено ко-
ристи туђу платну картицу. Дакле законодавац децидно наводи тер-
мин туђа платна картица, што значи да је на неки начин најчешће не-
опходно постојање претходног или предикативног кривичног дјела 
(одређени вид крађе, обмане и сл.), као услов за постојање овог об-
лика кривичног дјела. Дакле, овдје је ријеч о правој платној картици, 
али се користи од стране неовлашћеног лица, те се овај облик може 
квалификовати као злоупотреба платне картице. У другом случају, 
учинилац злоупотријебљава податке који служе за идентификацију 
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власника картице. У том смислу могуће је да изради тзв. близнакињу 
(идентичну копију платне картице), што је у пракси рјеђи случај фал-
сификата, или тзв. бијелу пластику у коју уноси идентификационе 
податке власника картице, чиме та картица може подједнако да слу-
жи као права, тј. она која се налази код власника (Мрвић – Петровић, 
2010: 224). 

Кривични закон Републике Србије као један од облика кривичног 
дјела прописује привилеговани облик, а чини га онај ко набави лажну 
платну картицу у намјери да је употреби као праву или ко прибавља 
податке у намјери да их искористи за прављење лажне платне картице 
(чл. 225. ст. 5. КЗ Репулике Србије). 

Такође македонски кривични законик прописује да ће се казнити 
лице које прибави банковне податке о правим платним картицама и 
податке о власницима тих платних картица, у намјери да их користи 
за израду и коришћење лажних платних картица, или даје податке до-
бијене на такав начин другој особи са таквом намјером (чл. 274-б. ст. 2. 
КЗ Републике Македоније). Радња кривичног дјела одређена је алтер-
нативно и може се састојати у предузимању било које радње садржане 
у законском бићу кривичног дјела. Набављање лажне платне картице 
треба схватити као сваку дјелатност којом се стиче лажна платна кар-
тица. Према томе, за постојање дјела је без значаја о каквој се дјелатнос-
ти ради, већ је важно само да се том дјелатношћу остварује посједовање 
лажне платне картице. У вези с тим набављање лажне платне картице 
може се остварити куповином, трампом, примањем поклона, одузи-
мањем и сл. Треба напоменути да је сасвим ирелевантно да ли је лажна 
платна картица прибављена директно од лица које је ту лажну платну 
картицу направило или од неког другог лица (Ивановић, 2011: 8). 

Прибављање података за прављење лажне платне картице огледа 
се у дјелатностима којима се стиче магнетни садржај праве платне 
картице. С тим у вези прибављање података за прављење лажне плат-
не картице може се остварити скимовањем (копирањем), куповином, 
трампом или примањем на поклон магнетног садржаја платне карти-
це и сл. (Кресоја и сар., 2013: 34). Такође, као и у предходном случају за 
постојање дјела, битно је да се прибављање поменутих податка врши 
са намјером да се исти искористе за прављење лажне платне картице. 
(Ивановић, 2011: 8). Прибављање података за прављење лажне платне 
картице представља кажњиву припремну радњу, која се остварује та-
кође на различите начине „обманом, постављањем тајног електронс-
ког читача у банкомат, тајним снимањем и сл.” (Бабовић, 2015: �7).
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Македонски кривични закон, проширује биће кривичног дјела 
фалсификовања и злоупотребе платних картица, у односу на субјек-
те извршења кривичног дјела, и као тежи квалификовани облик овог 
кривичног дјела прописује, околност извршење кивичног дјела од 
стране припадника групе, банде или друге злочиначке организације. 
Такође у том погледу, прописује и кривичноправну санкцију у одно-
су на све прописане радње извршења, за члана или чланове групе, од 
најмање четири године затвора. 

Поред тога македонски закон прописује кривичну одговорност и 
за правно лице, односно новчану казну као кривичноправну санкцију 
у односу на правна лица.

Остала субјективно-објективна обиљежја кривичног дјела

У Кривичном законику Републике Србије и Кривичном закону 
Федерације БиХ, код кривичног дјела фалсификовања и злоупотребе 
платних картица, прописано је обавезно одузимање кредитне карти-
це и картице за безготовинско плаћање, тј. обавезна примјена мјере 
безбједности одузимања предмета. Кривични закони Хрватске, Ма-
кедоније, Црне Горе и Републике Српске, не прописују мјеру безбјед-
ности одузимања предмета, односно платних картица. Међутим без 
обзира на чињеницу да неки закони не прописују изрицање мјере без-
бједности одузимања предмета, односно платних картица, у кривич-
ноправној пракси одузимање средстава извршења кривичног дјела је 
логичан поступак. Дакле, у конкретном случају ради се о предмети-
ма који су сами по себи доказ у кривичном поступку, односно чине 
објект радње кривичног дјела, што је довољан разлог за њихово оду-
зимање и коришћење у кривичном поступку. 

Објекат кривичноправне заштите код кривичног дјела фалсифи-
ковање кредитних картица и картица безготовинског плаћања је кре-
дитна картица, односно друга картица безготовинског плаћања (То-
мић, 2007:194), нпр. картица за подизање новца путем банкомата, тзв, 
„код” односно „чип” картице и др. (Бабић и сар., 2005: 1100).

Код кривичног дјела фалсификовања и злоупотребе платних кар-
тица, важно је утврдити да ли је учинилац овог кривичног дјела пос-
тупао у саизвршилаштву или је имао помагаче, с обзиром на то да 
према начину извршења, радња извршења врло често обухвата више 
лица која имају различита задужења као што су набавка бланко кар-
тица, набавка уређаја, набавка кодова, израда лажних платних или 
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преиначење правих платних картица, непосредна употреба у промету 
или дистрибуција ради употребе у промету. Важно је код преиначења 
праве платне картице утврдити намјеру да се таква картица употрије-
би као права (Стаменковић и сар., 2014: 132). 

Утврђивање мјеста извршења нарочито је важно код кривичних 
дјела чија се радња извршења предузима у једном мјесту, а посље-
дица наступа у другом „дистанциона кривична дјела” (Стојановић, 
2012:202). Имајући у виду чињеницу да се кривична дјела у вези 
злоупотребе платних картица и других средстава безготовинског 
плаћања појављују у облику дистанционих кривичних дјела, однос-
но да извршиоци кривично дјело на подручју било које државе, могу 
извршити из иностранства, говори о сложености утврђивања мјеста 
извршења кривичног дјела. Техничко-технолошки развој омогућио је 
коришћење платне картице путем електронске трговине практично 
на сваком мјесту земаљске кугле, гдје постоји комуникациона инфра-
структура и уређаји за електронски пренос података (Стаменковић и 
сар., 2014: 134), исто се односи и на вријеме извршења.

Закључак

Компаративном анализом одредби кривичних закона држава ре-
гиона које се односе на основно кривично дјело у вези са фалсифико-
вањем и злоупотребом платних картица, долази се до закључак да пос-
тоје значајне разлике у инкриминацији овог кривичног дјела, у погле-
ду правне природе, бића кривичног дјела, степена кривичноправне 
одговорности, субјекте извршења и сл. Међутим, с обзиром на то да 
се ради о истом објекту кривичноправне заштите, односно идентич-
ним средствима безготовинског плаћања, која припадају глобалном 
свјетском тржишту, не постоји кривичноправно оправдање за разли-
чито прописивање овог кривичног дјела. У овом погледу неопходно 
је усагласити кривичноправну заштиту са законодавством Европске 
уније, али и међусобно на регионалном нивоу приближити законска 
рјешења, како у погледу бића кривичног дјела, тако и у погледу висине 
и врсте кривичне санкције. 

Кривични законици Републике Македоније и Републике Србије, 
у односу на кривично дјело фалсификовања и злоупотребе платних 
картица, нуде рјешења која су у складу са новонасталим друштвеним 
промјенама, односно значајно шире и свеобухватније пружају кри-
вичноправну заштиту у овом погледу. 
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Као могућа рјешења регионалне инкриминације намеће се комби-
нација ова два законска рјешења, односно међусобно надопуњавање. 
Дакле, неопходно је по узору на македонски закон прописати квали-
фиковани облик одговорности у односу на организоване криминалне 
групе и одговорност за правна лица, што је компатибилно са зконо-
давством Европске уније, која фалсификовање и злоупотребу плат-
них картица дефинише као вид организованог криминалитета. Та-
кође по узору на Кривични законик Републике Србије неопходно је 
прописати квалификовани облик овог кривичног дјела у односу на 
одговорна или службена лица у правним лицима, која имају приступ 
туђим платним картицама или подацима. Међутим, поред разлика 
битно је напоменути да је заједничко за све кривичне законе да у бићу 
кривичног дјела садрже три основне радње (употребу, израду и пре-
иначење). 

Поред тога у погледу правне природе овог кривичног дјела, не пос-
тоји јединствен став научне и позитивноправне праксе. Практич-
но једну те исту област кривични законици Републике Србије, Црне 
Горе, Македоније и Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, 
сврставају у кривична дјела против привреде и платног промета, док 
са друге стране Кривични законик Републике Српске, предметно кри-
вично дјело сврстава у групу кривичних дјела против правног саоб-
раћаја, а Кривични закон Републике Хрватске у групу кривичних дје-
ла против имовине или фалсификовања, уз дефинисање платне кар-
тице као јавне исправе. 

Интернет платне картице су будућност електронског платног про-
мета, што ће у односу на кривичноправну природу платних картица, 
односно основне елементе кривичног дјела, радњу, последицу, врије-
ме, мјесто, извршиоце и сл, узроковати значајне проблеме у кривич-
ноправном смислу, имајући у виду могућности и глобалну употребу 
интернета.

Литература

Бабић М. Кривично право општи и посебни дио. (2014), Бања Лука: Висока школа 
унутрашњих послова у Бања Луци. 

Бабић М, Филиповић Љ, Марковић И, Рајић З. (2005). Коментар кривичних зако-
на у БиХ, Књига II, Сарајево: Вијеће Европе и Европска Комисија у Сарајеву.



Синиша Пантић408

Бабовић С. (2015). Кривично дјело фалсификовања и злоупотребе платних кар-
тица у законодавству Републике Србије и државама Западног Балкана, Нови 
Сад: Право теорија и пракса, Правни факултет за привреду и правосуђе у 
Новом Саду.

Ђокић З. (2008). Фалсификовање и злоупотребе платних картица, Брчко: Збор-
ник радова, Интернационална асоцијација криминалиста.

Зечевић М. (2009). Банкарство, Београд: Европски Универзитет.
Ивановић А. (2011). Фалсификовање и злоупотреба платних картица, Данилов-

град: Перјаник – часопис за теорију и праксу у области криминалистике,безб
иједности, криминологије и права, Полицијска академија у Даниловграду.

Јеленски М, Шуперина Ш, Будиша Ј. (2013) Криминалитет платним картица-
ма (крађа идентитета, кривотворење и злоупотреба платне картице), За-
греб: Полицијска сигурност у Загребу. 

Кресоја М, Канижаи В. (2013). Криминалистички и кривично процесни аспекти 
доказа и доказивања фалсификовања и злоупотребе платних картица, Са-
рајево: Зборник радова, Волумен �, Сарајево. 

Кресоја М, Кирков З. (2011). Криминалистика и функцији сузбијања криминал-
них облика прибављања података са платних картица преко банкомата, 
Бијељина: Зборник радова, Волумен 4, Интернационална асоцијација кри-
миналиста, Бијељина.

Матијашевић Ј. (2013). Кривичноправна регулатива рачунарског криминалите-
та, Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду.

Мрвић – Петровић Н. (2010). Кривично право – посебни дио, Београд: Правни 
факултет Универзитета Унион у Београду. 

Стаменковић Б, Балота А, Павличић В, Пауновић Б, Бацковић Ј. (2014). Високо 
технолоши криминал – Практични водич кроз савремено кривично право и 
примјере из праксе, Подгорица: ОЕБС Мисија у Црној Гори.

Стојановић З. (2012), Кривично право, општи дио, Правна књига. 
Стојановић З, Делић Н. (2013). Кривично право – посебни дио, Београд: Правна 

књига, Правни факултет универзитета у Београду. 
Томић З. (2007). Кривично право II посебан дио, Источно Сарајево: Правни фа-

култет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. 



Компаративна анализа кривичног дјела фалсификовања... 409

COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIVITIES OF 
FALIFICATION AND MISUSE OF PAYMENT CARDS
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Summary

However, in parallel with the positive effects of using payment cards, there are various forms 
of crime that are related to falsification and abuse of payment cards, that is, negative effects. Given 
that this is a complex problem, the offense of this crime will be prescribed through several actions, 
that is, making, modifying, using, etc. In this regard, the aim of this paper is to analyze the similari-
ties and differences based on which conclusions could be drawn from the scientific and practical 
analysis of the acts of execution of this criminal offense and the criminal laws in relation to several 
countries of the region, sense could serve to adequately define this issue. 

Keywords: Payment card, criminal offense, fabrication, alteration, use.




