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Pojava ovog rukopisa prezentiranog, strukturiranog i ilustriranog u predmetnom materijalu
nagovještava novi, suvremeni pristup politici suzbijanja gospodarskog kriminaliteta, mogućnost
deﬁniranja adekvatne strategije suzbijanja te korištenje adekvatnih tehnika otkrivanja,
razjašnjavanja i suzbijanja ove štetne pojave. … Predmetom istraživanja, postupkom analitičke
obrade rezultata te načinom predstavljanja sadržaja recenzirano djelo predstavlja jedinstveno,
univerzalno djelo na području kriminalističke znanosti. … Vrlo rijetko se nalaze znanstveni
radovi koji su speciﬁčno multidisciplinarno i interdisciplinarno istraživali gospodarski kriminalitet
u njegovoj aktualnoj cjelovitosti. … Autor rukopisa, svjestan kompleksnosti i složenosti
predmetne kriminalne pojave, složenosti tehnika otkrivanja, posebnosti dokaznog supstrata,
načina njegovog ﬁksiranja nastojao je gramatičkim konstrukcijama izlaganja, dijagramima,
slikama i tablicama pomno odabran istraživački materijal predstaviti ciljanim skupinama koje su
dužne svakodnevno operativno postupati. … Autor je stvorio izvorno djelo… Odabirom
adekvatnih analitičkih čimbenika u problemskom okruženju autor je osigurao autentičnost,
izvornost i originalnost djela.
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U okvirima hrvatske stručno-znanstvene literature u odnosu na predmetnu problematiku ne
postoji niti jedno aktualno djelo. Autor uspješno povezuje gospodarstvo, gospodarski
kriminalitet i gospodarsku kriminalistiku u jednu suvislu tematsku cjelinu s naglaskom na
kriminalističkom istraživanju pojedinih gospodarskih kaznenih djela. … Ovo djelo u određenom
smislu je raritetno, u hrvatskim okvirima ne postoje slična djela koja na speciﬁčan način multidisciplinarno i interdisciplinarno - pristupaju predmetnoj problematici. … Autor je prikladno
koristio znanstvenu metodologiju i interdisciplinaran pristup, uz istodobno respektiranje potreba
(kriminalističke) struke i mogućnost primjene napisanog u praksi kriminalističkog istraživanja. …
Djelo je namijenjeno široj akademskoj zajednici (znanstvenicima i studentima) primarno u
područjima kriminalistike, prava, kriminologije i ekonomije, ali i praktičarima (stručnjacima) iz
nadležnih institucija koje se u praksi bave istraživanjem (sprječavanjem i suzbijanjem)
gospodarskog kriminaliteta i korupcije (policija, državno odvjetništvo, inspekcijske službe,
specijalizirana tijela Ministarstva ﬁnancija i drugi subjekti).

Uvod u kriminalističko istraživanje
gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Dr. sc. Milivoj Jelenski

