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Сажетак
У ра ду се нај пре пре те жно син те тич ки од ре ђу ју по јам и спе-

ци фич но сти ко руп ци је у јав ној упра ви. По том се, у скла ду са ак-
ту ел ном стра те ги јом и ста њем у Ср би ји ана ли зи ра ју ин сти ту ци-
о нал ни ме ха ни зми спре ча ва ња (и су зби ја ња) ко руп ци је. Те за је 
ауто ра да се је ди но ја ким по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и сна жним 
ад ми ни стра тив ним ин сти ту ци о нал ним ме ха ни зми ма ко руп ци ја 
мо же др жа ти под кон тро лом. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто је ин сти-
ту ци о нал ни ме ха ни зми за бор бу про тив ко руп ци је, ме ђу тим њи хо-
ва де ло твор ност ни је на за вид ном ни воу. Раз лог то ме је де ли мич но 
нор ма тив не при ро де (про бле ми са при ме ном но ви јих „ан ти ко руп-
циј ских“ за ко на, нeдостатак ауто ри та тив них овла шће ња Аген ци је 
за бор бу про тив ко руп ци је, и др.), а у ве ћој ме ри то је, у на че лу, 
не до ста так им пул са по ли тич ке вла сти. Мо гу ће ре ше ње је у пер ма-
нент ном осна жи ва њу др жав них ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за 
су прот ста вља ње ко руп ци ји, као и ефек тив ном ожи во тво ре њу ан-
ти ко руп циј ских стра те ги ја ко је упу ћу ју на од го ва ра ју ћи за кон ски 
оквир и нај оп ти мал ни је мо де ле ме ра за спре ча ва ње ко руп ци је. Ко-

* Рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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нач но, у ра ду се да ју и кон крет ни пред ло зи за ја ча ње ин сти ту ци о-
нал них ка па ци те та за су прот ста вља ње ко руп ци ји.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, др жа ва, јав на упра ва, спре ча ва ње

Корупцијa је ла тент на опа сност ко ја ге не ри ше не по ве ре ње у 
др жав не ин сти ту ци је; њо ме се угро жа ва ју фун да мен тал не вред но-
сти дру штва, ко че про це си ре фор ми, еко ном ског раз во ја и европ-
ских ин те гра ци ја. Она, с дру ге стра не, омо гу ћа ва кри ми на ли зо ва ње 
др жав не струк ту ре. На и ме, ко руп ци ја у ма њој или ве ћој ме ри из-
и гра ва це ло куп ну иде ју вла да ви не пра ва. Ако се по ђе од кла сич не 
три пар тит не по де ле др жав них функ ци ја на за ко но дав ство, упра ву 
и суд ство, ја сно је да ко руп ци ја у тим гра на ма др жав не вла сти до-
во ди до уру ша ва ња ком плет не прав не др жа ве. Уко ли ко ко руп ци ја 
ег зи сти ра у др жав ном апа ра ту, ре пре сив ни кон цепт бор бе про тив 
кри ми на ла осу ђен је на не у спех, јер се са мо по ве ћа ва це на за шти-
те од стра не ко рум пи ра них вла сти. Ко руп ци ја пред ста вља до бру 
ин ве сти ци ју те се сма тра ре жиј ским тро шком и са став ним де лом 
кри ми нал не стра те ги је и так тикe.1)

Јав на упра ва је је дан од три сту ба-но са ча прав не гра ђе ви не 
ко ја се озна ча ва као др жа ва. Ко руп ци ја у јав ној упра ви исто вре ме-
но озна ча ва ко руп ци ју у др жа ви, јер се др жав на власт у сва ко днев-
ном жи во ту не по сред но оства ру је пре ко ње не упра ве. Но, по себ но 
у зе мља ма у тран зи ци ји, ко је ка рак те ри ше ин тен зив на за ко но дав на 
ак тив ност, али не са мо у њи ма, ни шта ма ње ни је штет на ни ко рум-
пи ра ност пар ла мен та ра ца, ко ји сво јим ди ри го ва ним ак тив но сти ма 
мо гу да ути чу на са др жи ну бу ду ћих за ко на у при ват ном ин те ре су 
по је ди на ца или ин те ре сних гру па. Нај зад, у суд ству (пра во су ђу), 
ко је по Ди ги је вом ка зи ва њу пред ста вља „уста за ко на“, ко руп ци ја 
па ра ли ше за шти ту и оства ри ва ње људ ских пра ва.2) Услед ко руп ци-
је до ла зи до зло у по тре бе и сла бље ња пра ва, а др жа ва се из о па ча ва 
у ор га ни за ци ју ко ја по ста је са мој се би свр ха. Ка да се ово ме до-
да ју кон ти ну и ра не про ме не ле ги сла тив ног окру же ња, не до след на 
и се лек тив на при ме на за ко на, не ста бил но еко ном ско и по ли тич ко 
окру же ње отва ра се зна ча јан про стор за ко руп ци ју у јав ној упра-
ви.3)

1) Ва лен ти на Па влов на Корж, „Ко руп циј ске ве зе ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па и ор-
га ни за ци ја – кри ми на ли стич ка ана ли за“ (пре вод), Без бед ност, бр. 6, Бе о град, 2002, стр. 
949.

2) Ле он Ди ги, Пре о бра жа ји јав ног пра ва, Бе о град, 1929, стр. 182.

3) О по је ди ним фак то ри ма ко руп ци је де таљ ни је, у: Pal dam Mar tin, The Cross-Co un try Pat-
tern of Cor rup tion: Eco no mics, Cul tu re and the Se e saw Dyna mics, Euro pean Jo ur nal of Po-
li ti cal Eco nomy, 18, 2002, str. 215–240.
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Бу ду ћи да ко руп ци ја про из во ди ка та стро фал не по сле ди це 
не са гле ди вих раз ме ра, ње но спре ча ва ње је при мар ни за да так. Ме-
ђу тим, за раз ви ја ње и спро во ђе ње ме ра за спре ча ва ње ко руп ци-
је, од но сно ње но др жа ње под кон тро лом, нео п хо дан је си стем ски 
при ступ свих чи ни ла ца – гра ђа на, др жав них ор га на, не др жав них 
су бје ка та, не вла ди них и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, штам пе, уз-
бу њи ва ча и дру гих. Али, по тен ци јал на ко рум пи ра ност тих су бје-
ка та мо же опет да нас вра ти у за ча ра ни круг. Сто га се оправ да но 
по ста вља пи та ње да ли уоп ште по сто ји ре ше ње Гор ди је вог чво ра 
зва ног ко руп ци ја?

По на шем су ду по сто ји, што по твр ђу ју прак се по је ди них са-
вре ме них др жа ва.4) Реч је о пер ма нент ном де ло ва њу „дво стру ким 
ко ло се ком“, с јед не стра не на спре ча ва ње ко руп ци је а, са дру ге, 
на ње но су зби ја ње, тј. от кри ва ње, ра све тља ва ње, при ја вљи ва ње, 
до ка зи ва ње и до след но ка жња ва ње. При том, два на ве де на тра ди-
ци о нал на прав ца ак тив но сти др жа ве под ра зу ме ва ју оба ве зну ко-
ор ди на ци ју свих су бје ка та, уз нео п ход ну ме ђу соб ну рав но те жу и 
њи хо ву са рад њу, у ци љу ја ча ња ин те гри те та јав них слу жбе ни ка, 
ин сти ту ци ја и дру штва у це ли ни.

1. СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КОРУПЦИЈЕ 
У ЈАВ НОЈ УПРА ВИ

Прем да се у прав ној и дру гој књи жев но сти су сре ће мно штво 
де фи ни ци ја ко руп ци је, њи хо ва су шти на, у осно ви, увек је иста: ко-
руп ци ја пред ста вља зло у по тре бу овла шће ња у при ват не свр хе, ра-
ди сти ца ња ка кве ко ри сти, би ло лич не, или за гру пу и/или ор га ни-
за ци ју.5) На раз ли чи то схва та ње овог пој ма већ упу ћу је по ли се ми ја 
ре чи ко руп ци ја, ко ја је ин спи ри са на ла тин ском реч ју cor rup tio, 
што зна чи пот ку пљи ва ње, под ми ћи ва ње, пот пла ћи ва ње, мо рал ну 
ис ква ре ност, али и ква ре ње, тру ље ње и рас па да ње.6) За ли це под-
ло жно ко руп ци ји, ка же се да је ко руп тив но, а ко руп тив ни ре жим се 
још на зи ва и ко руп ци о ни зам. Пре ма то ме, ако се по ђе од мно штва 
зна че ња ре чи ко руп ци ја у је зич ком сми слу, ко руп ци ја пред ста вља 

4) Као при ме ри др жа ва ко је су се из бо ри ле са енорм ном ко руп ци јом у ли те ра ту ри се на во-
де Хонг Конг и Син га пур. Оп шир ни је, у: Jon Qu ah, Cur bing Cor rup tion in Asia: A Com pa-
ra ti ve Study of Six Co un tri es, eastern Uni ver sity, Lon don, 2003.

5) Bla ke Ashforth, Vi kas Anand, The nor ma li za tion of cor rup tion in or ga ni za ti ons. In R.M. Kra-
mer, B.M. Staw (Eds.), Re se arch in or ga ni za ti o nal be ha vi or, vol. 25, El se vi er, Am ster dam, 
2003, str. 3.

6) Иван Клајн, Ми лан Шип ка, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за, Про ме теј, Но ви Сад, 
2007, стр. 664.
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сва ко кр ше ње прав них и мо рал них (етич ких) пра ви ла, ра ди сти ца-
ња би ло ка кве (ма те ри јал не и дру ге) ко ри сти.

Са ма бит ко руп ци је мно го је ши ра од кри вич ног де ла при ма-
ња и да ва ња ми та, по го то во у обла сти јав не упра ве. На и ме, она се 
про те же и на дру ге ин кри ми на ци је са еле мен ти ма ко руп тив но сти, 
нпр. зло у по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца, не са ве сно вр ше ње 
слу жбе, тр го ви ну ути ца јем и дру га „срод на“ ко руп тив на кри вич на 
де ла.7) Но вим из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, про ши-
ру је се круг ко руп тив них кри вич них де ла.8) Шта ви ше, ко руп ци ја је 
пој мов но ши ра од кри вич не ком по нен те ко ју са др жи и пред ста вља 
сва ку при стра сност јав ног слу жбе ни ка ра ди оства ри ва ња ка кве ко-
ри сти. У јав ној упра ви ко руп ци ја се по ред под ми ћи ва ња ја вља у 
знат но со фи сти ци ра ни јим об ли ци ма.

Као кон сти ту тив ни еле мен ти ко руп ци је, по себ но у јав ној 
упра ви, ди фе рен ци ра ју се – јав на овла шће ња, њи хо ва зло у по тре-
ба и оства ре на ко рист.9) Јав на овла шће ња се уста но вља ва ју ра-
ди оства ри ва ња оп штих ин те ре са, она су за пра во и ду жно сти, тј. 
над ле жно сти, а нор ме о њи хо вом вр ше њу су им пе ра тив не. Сва ка 
зло у по тре ба овла шће ња, као и њи хо во пре ко ра че ње или вр ше ње 
су прот но ци љу пред ста вља вид не за ко ни тог по сту па ња. Ако не-
за ко ни то по сту па ње упра ве пра ти и при стра сност слу жбе ни ка у 
ци љу оства ри ва ња ка кве ко ри сти, реч је о ко руп ци ји.10) Ако не ма 
ма кар и од ло же ног пла ћа ња услу ге, или бар пред ло га за раз ме ну 
услу га, уз сву пра те ћу при стра сност ад ми ни стра ци је, не ма ну жно 
и ко руп ци је.11)

По ред по вре де прав них на че ла ко руп ци ја у јав ној упра ви об-
у хва та и по вре ду про фе си о нал них, етич ких на че ла. Зна чај ну уло гу 
у сма ње њу ко руп ци је у упра ви по сле Пр вог свет ског ра та има ло је 
до но ше ње број них етич ких ко дек са у ра зним управ ним обла сти ма 
(етич ки ко дек си јав них слу жбе ни ка, ко дек си у по ли ци ји, здрав ству, 

7) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Јо ва ше вић, Ми ле Ра кић, Ко руп ци ја-иза зов де мо кра ти ји, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

8) Дра га на Ко ла рић, „Европ ске ин те гра ци је и су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4/2014, Бе о град, 2014, стр. 91-100.

9) Зо ран Сто јиљ ко вић, По ли тич ка ко руп ци ја и сла ба др жа ва, Фи ло зо фи ја и дру штво, 
XXXIV (1), Бе о град, 2013, стр. 144.

10) Vi to Tan zi, „Cor rup tion Aro und the World: Ca u ses, Con se qu en ces, Sco pe, and Cu res“, IMF 
Staff Pa pers, Vol. 45, No. 4, Was hing ton, 1998, стр. 564.

11) Ibi dem.
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обра зо ва њу, на у ци и др.).12) Ко руп ци ја је сре ди ном 20. ве ка би ла 
ис ко ре ње на, из у зев у ве ле град ским под руч ји ма.13)

У скла ду са већ спо ми ња ним др жав ним функ ци ја ма мо гу ће 
је раз ли ко ва ти ко руп ци ју у за ко но дав ству (пар ла мен ту), из вр шној 
и управ ној гра ни др жав не вла сти (вла ди и упра ви), ко руп ци ју у 
пра во су ђу (суд ству, ту жи ла штву), да кле у јав ном сек то ру на јед ној, 
и при ват ном сек то ру, на дру гој стра ни. Да ље, пре ма прав но-ор га-
ни за ци о ном ме ри лу раз ли ку је се ко руп ци ја у јав ној упра ви на др-
жав ној рав ни, у ор га ни ма др жав не упра ве и ко руп ци ја у ор га ни ма 
те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве. Пре ма том ме ри-
лу, ко руп ци ју у јав ној упра ви мо гу ће је раш чла ни ти на ко руп ци ју 
у др жав ној упра ви (ми ни стар стви ма, ор га ни ма упра ве у њи хо вом 
са ста ву и дру гим ор га ни ма упра ве), управ ним (по себ ним) ор га ни-
за ци ја ма (аген ци ја ма, ди рек ци ја ма, за во ди ма и др.) и ко руп ци ју у 
не др жав ним су бјек ти ма упра ве, тј. ор га ни ма упра ве у ауто ном ним 
по кра ји на ма (по кра јин ска упра ва), гра до ви ма (град ски ме на џер, 
град ска упра ва), оп шти на ма (оп штин ска упра ва).

Бу ду ћи да по сто ји тен ден ци ја ши ре ња уло ге јав них слу жби, 
ко руп ци ја у јав ној упра ви про те же се и на јав не слу жбе, јер се на 
тај на чин оште ћу ју гра ђа ни као ко ри сни ци услу га и као по ре ски 
об ве зни ци. Јав не слу жбе пру жа ју раз не услу ге, чи нид бе, оне тво ре 
тзв. чи нид бе ну упра ву. У на шем прав ном си сте му обра зо ва не су 
као уста но ве (здрав ство, школ ство и др.), или јав на пред у зе ћа ко ја 
оба вља ју раз не ко му нал не и дру ге де лат но сти у јав ном ин те ре су. 
Ко рум пи ра ност јав них слу жби нај не по сред ни је по га ђа гра ђа не и 
дру штво у це ли ни. Чи ње ни ца је да ни зак ква ли тет јав них услу га, 
ви со ка сто па не за по сле но сти, ни зак по ре ски мо рал, и то ле ран тан 
од нос и став гра ђа на пре ма си вој еко но ми ји, ње но ви со ко уче шће 
у БДП ин ди рект но ука зу је на сла бо функ ци о ни са ње јав не упра ве 
и др жа ве, у сми слу њи хо ве не спо соб но сти да при ме њу ју за ко не и 
про пи се.14)

По се бан об лик ко руп ци је јав них слу жби пред ста вља њи хо ва 
кри ми нал на при ва ти за ци ја и ства ра ње при ват них мо но по ла, чи ме 
се, за рад лич ног про фи та по гор ша ва ква ли тет услу га гра ђа на. За 
ове про це се у Ср би ји зна ча јан је пе ри од де ло ва ња ме ђу на род них 
санк ци ја ка да се фор ми рао слој из у зет но бо га тих по је ди на ца ко ји 

12) Ми лан Пе тро вић, На у ка о упра вља њу као прет по став ка управ не по ли ти ке, Ниш, 2010, 
стр. 287.

13) L.D.Whi te, In tro duc tion to the Study of Pu blic Ad mi ni stra tion, 4th Ed., 4thPrin ting, New 
York, 1958, p. 460.

14) Ми ле на Ву јо вић, На та ша Ни ко лић, Бо ја на Ру жић, До сто јан ствен рад и си ва еко но ми ја, 
Фон да ци ја Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2013, стр. 6.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 137-155.

142

су сво је бо гат ство сте кли на осно ва ма си ве еко но ми је, швер ца и 
ко руп ци је и ко ји су до да нас са чу ва ли сво је бо гат ство, по ли тич-
ку сна гу и ути цај. Њи хо во бо гат ство и моћ има ју свој пра по че так 
у си вој еко но ми ји, пра њу нов ца и ко руп ци ји. На и ме, ор га ни зо-
ва ни кри ми нал нај ве ћи део сво је мо ћи за сни ва на нов цу ко ји је 
при ба вљен не за ко ни тим де лат но сти ма, и тај но вац пред ста вља 
еко ном ску по лу гу мо ћи кри ми нал них ор га ни за ци ја ко ја омо гу ћа ва 
укљу чи ва ње у ле гал не еко ном ске ак тив но сти и ко руп ци ју ор га на 
вла сти.15)

По себ но је зна чај но ис та ћи да по сто ја ње си ве еко но ми је омо-
гу ћа ва ко рум пи ра на јав на упра ва, јер си ва еко но ми ја пред ста вља 
ре сурс за њих, ко ји се ко ри сти за лич но бо га ће ње или фи нан си ра-
ње по ли тич ких стра на ка. Прак са по ка зу је да је ко руп ци ја нај и спла-
ти ви ји би знис ква зи де мо крат ских вла сти; си ва еко но ми ја је њи хов 
нај сна жни ји со ци јал ни про грам; а ре кет нај о ми ље ни ји ме тод опо-
ре зи ва ња.16) Пре ма то ме, по ре ски об ве зни ци зна ча јан део ута је ног 
по ре за мо ра ју да ко ри сте за ко руп ци ју екс по не на та вла сти у јав ној 
упра ви као спе ци фич не фор ме ре ке та, што су штин ски зна чи да би 
оп ста ли у си вој зо ни мо ра ју да пла ћа ју си ви по рез. По сто ја ње по-
зи тив не ко ре ла ци је из ме ђу си ве еко но ми је и ко руп ци је по твр ђу ју 
и ис тра жи ва ња у овој обла сти, с тим да се сма тра да је ути цај си ве 
еко но ми је на на ста нак ко руп ци је ин тен зив ни ји, не го обрат но.17)

С ма те ри јал ног ста но ви шта у до ме ну ко руп ци је у јав ној 
упра ви пер ци пи ра мо тзв. сит ну и круп ну ко руп ци ју. Као при мер 
зе мље ко ја је ли ше на сит не ко руп ци је на во ди се Не мач ка.18) Ка ко 
се ис ти че, „у Не мач кој иде ал не пот ку пљи вог слу жбе ни ка (и су ди-
је) по стао је део ствар но сти“.19) Ме ђу тим, кад је реч о круп ној ко-
руп ци ји, по је ди ни слу ча је ви по твр ђу ју ње но по сто ја ње и у Не мач-
кој.20) Да ље, сит на ко руп ци ја мо же би ти тзв. улич на, нпр. ко руп ци ја 

15) Го ран Бо шко вић, Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет и ле гал но по сло ва ње, Ор га ни зо ва ни кри-
ми на ли тет–ста ње и ме ре за шти те, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2005, стр. 595.

16) Рај ко То маш, Кри за и си ва еко но ми ја у Бо сни и Хер це го ви ни, Fri e drich-Ebert- Stif tung 
БИХ, Са ра је во, 2010, стр. 53.

17) An dre as Bu ehn, Fri e drich Schne i der, Cor rup tion and the sha dow eco nomy: a struc tu ral 
equ a ti on mo del ap pro ach. IZA di scus sion pa pers, No. 4182, 2009, http://nbn-re sol ving.de/
urn:nbn:de:101:1-2009061268, стр. 27.

18)  Ми лан Пе тро вић, стр. 286.

19) Ibi dem, стр. 286.

20) Днев ни лист По ли ти ка од 29. 04. 2015.  на стр. 2. на во ди афе ру ме наџ мен та „Дајм ле ра“ 
ко ји је дао ви ше ми ли он ски ми то грч ким зва нич ни ци ма за скла па ње уго во ра о про да ји 
вој них во зи ла од 1997-2000. го ди не, у вред но сти од 100 ми ли о на евра. Аме рич ко „Ми-
ни стар ство прав де“ ис ти че да је тај не мач ки ги гант под ми ћи вао зва нич ни ке у 22 зе мље 
за про да ју (на бав ку) во зи ла. Тим по во дом Дак млер је ис пла тио САД од ште ту у ван суд-
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по ли циј ских, по ре ских, тр жи шних, ца рин ских, град ских, ко му нал-
них и дру гих јав них слу жбе ни ка ко ји вр ше јав на овла шће ња. Ко-
руп ци ја и по ли тич ки ути цај усло вља ва ју да се над зор од стра не 
ор га на јав не упра ве у по је ди ним су бјек ти ма вр ши ве о ма че сто, а 
у дру ги ма не вр ши уоп ште (се лек тив на кон тро ла), што мо же би ти 
зна ча јан ин ди ка тор ко руп ци је у овој обла сти.21)

Круп на, пак, ко руп ци ја од но си се, нај че шће на јав не на бав-
ке ве ли ке вред но сти у јав ној упра ви. Ко руп тив не рад ње у јав ним 
на бав ка ма ре а ли зу ју се кроз зло у по тре бу јав ног или при ват ног по-
ло жа ја за сти ца ње лич не ко ри сти, ми то, до слух, при ну ду или уце-
ну.22) Нај че шће, реч је о скла па њу штет них уго во ра, не за ко ни тој 
до де ли кон це си ја, фик тив ним гра ђе вин ским ра до ви ма, на бав ци 
опре ме уз од го ва ра ју ће про ви зи је, при че му по сто је раз ли чи ти об-
ли ци ко руп ци је (ро ба или услу ге ло ши јег ква ли те та или на бав ка 
по ви шој це ни и сл.).23) При том, не рет ко се до га ђа да ко нач на це на 
јав не на бав ке бу де знат но ви ша од при хва ће не по ну ђе не це не, што 
се „по кри ва“ анек си ма уго во ра. Уоп ште но по сма тра но, од за ко на 
о јав ним на бав ка ма по сто ја ла су ве ли ка оче ки ва ња у ци љу ефи-
ка сни је кон тро ле тро ше ња бу џет ских сред ста ва. Ме ђу тим, ње го ва 
при ме на у прак си све ла се на по што ва ње фор ме, што су штин ски 
ни је до при не ло уште да ма фи нан сиј ских сред ста ва и сма ње њу ко-
руп ци је.

Мо же мо за кљу чи ти да, уко ли ко се за по сле ни у јав ној упра ви 
ру ко во де мо ти ви ма лич не ко ри сти, они ће др жав не ин те ре се шти-
ти ти са мо у оној ме ри у ко јој то по ма же оства ре њу њи хо вих лич-
них ин те ре са. Оту да, ре ал но је оче ки ва ти да ће у си ту а ци ји ка да се 
у до но ше њу од лу ке од стра не др жав ног функ ци о не ра или слу жбе-
ни ка су ко бе лич ни ин те рес и ин те рес др жа ве, пре ва гу има ти лич-
ни ин те рес.24) Ин сти ту ци је ко је су еро ди ра не ко руп ци јом, сла ба су 
пре пре ка ин те ре си ма раз гра на тих кри ми нал них струк ту ра. Ко рум-

ској на год би од 185 ми ли о на до ла ра. На ли сти зе ма ља укљу че них у афе ру на ла зи ли су 
се и Ср би ја, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ру си ја, Ки на, Ма ђар ска, Тур ска, Ирак и др. У Грч кој 
се во де по ступ ци и про тив ме на џе ра Си мен са. Тран спа рен си ин тер не ше нел  та ко ђе по-
твр ђу је спор ну прак су не мач ких ком па ни ја ка да је реч о про да ји на о ру жа ња и вој не 
опре ме.

21) Ми ле на Ву јо вић, На та ша Ни ко лић, Бо ја на Ру жић, До сто јан ствен рад и си ва еко но ми ја, 
Фон да ци ја Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2013, стр. 27.

22) Po pe Je remy, Con fron ting Cor rup tion: The Ele ments of a Na ti o nal In te grity System, Tran spa-
rency In ter na ti o nal, Ber lin, 2000, стр. 185.

23) Ви ди де таљ ни је о мо ду си ма зло у по тре ба у јав ним на бав ка ма, у: Вла дан За гра ђа нин, 
Ко руп ци ја и јав не на бав ке, Ма ти ца Срп ска, Бе о град, 2009.

24) Љу бо мир Ко стић, За што је си ва еко но ми ја та ко жи ла ва? За ду жби на Ан дре је вић, Бе о-
град, 2004, стр. 47.
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пи ра ни екс по нен ти вла сти не ма ју до вољ но ни ауто ри те та, али ни 
мо ра ла, да се ефи ка сно су прот ста ве кри ми нал ци ма, ко ји ко ри сте 
ак ту ел но ста ње за не за ко ни то бо га ће ње. У по след ње вре ме ко руп-
ци ја се све ви ше из из вр шне се ли у за ко но дав ну ак тив ност (пар ла-
мент). Ви со ка по ли тич ка ко руп ци ја, по пра ви лу, до во ди до па ра ли-
са ња ин сти ту ци ја и, ко нач но до тзв. „за ро бље не др жа ве“25), ко ја се 
са сто ји „у пре у зи ма њу чи та ве др жа ве од стра не кар те ла ко ји чи не 
по ли тич ке ели те и при вред ни оли гар си“.26) Узрок то ме на ла зи се 
у по ве за но сти по ли ти ке и нов ца, тј. у ко руп тив ном фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка и, за уз врат, омо гу ћа ва њу сти ца ња нов ца уз 
по моћ вла сти.

2. ОБИМ И СТРУК ТУ РА КО РУП ЦИЈ СКИХ  
КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је у пе-
ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју Ср би је еви ден ти ра ло 
је 16.434 кри вич них де ла са еле мен том ко руп ци је (та бе ла 1).27) Нај-
ма ње ових кри вич них де ла из вр ше но је 2013. го ди не (2.087), а нај-
ви ше 2009. го ди не (4.035). У по сма тра ном пе ри о ду, на го ди шњем 
ни воу у про се ку је вр ше но 3287 ових кри вич них де ла, од но сно 274 
ме сеч но и при бли жно 9 днев но.

У струк ту ри из вр ше них кри вич них де ла са еле мен том ко-
руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је из вр ше но зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359 КЗРС, 7.253 (44%) и фал си фи ко-
ва ња слу жбе не ис пра ве из чла на 359 КЗРС, 3.706 (23%), а нај ма ње 
кри вич них де ла кр ше ње за ко на од стра не су ди је, јав ног ту жи о ца 
и ње го вог за ме ни ка члан 360 КЗРС, 9 (око 0,05%) и да ва ња и при-
ма ња ми та у ве зи са гла са њем из чла на 156 КЗРС, 5 (око 0,03%). 
Уоча ва мо да 67% из вр ше них ко руп циј ских кри вич них де ла чи не 
зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја и фал си фи ко ва ња слу жбе не ис-
пра ве.

25)  Ra sma Kar klins ,,Si stem me je na te rao: Ko rup ci ja u post ko mu ni stič kim dru štvi ma, OSCE, 
Be o grad, 2007.

26)  Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 148.

27)  По да ци су на ве де ни пре ма до ку мен ту Упра ве за ана ли ти ку Сек то ра 
за ана ли ти ку, те ле ко му ни ка ци о не и ин фор ма ци о не тех но ло ги је Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва  Ре пу бли ке Ср би је 03/4-5 број 153-
64/14.



Горан Н. Бошковић, Сретен М. Југовић Корупција у јавној управи...

145

 
Та бе ла 1: 

Струк ту ра кри вич них де ла са еле мен том ко руп ци је  
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду  
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2009. 4.035 252 999 1.717 7 8 203 1 148 120 580

2010. 3.855 173 1.003 1.835 1 9 230 15 79 70 440
2011. 3.811 219 1.137 1.705 1 8 218 21 89 64 349
2012. 2.646 27 410 1.285 9 240 1 134 109 1 431
2013. 2.087 19 157 711 9 198 9 105 48 4 831
Укуп но 16.434 690 3.706 7.253 9 43 1.089 47 555 411 5 2.631

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју Ср-
би је еви ден ти ра но је укуп но 16.145 при ја вље них ли ца за кри вич-
на де ла са еле мен том ко руп ци је (та бе ла 2). Нај ма ње ових ли ца је 
еви ден ти ра но 2013. го ди не (2.087), а нај ви ше 2010. го ди не (3.814). 
У по сма тра ном пе ри о ду, на го ди шњем ни воу у про се ку је при ја-
вљи ва но 3.229 ових ли ца, од но сно 269 ме сеч но и при бли жно 8,8 
днев но.

У струк ту ри при ја вље них ли ца за кри вич на де ла са еле мен-
том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је 7.604 (47,09%) 
за по сле них у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у зе ћи ма, 
по том сле де оста ли за по сле ни 5.203 (32,2%), за по сле ни у јав ним 
пред у зе ћи ма 1.131 (7%), а нај ма ње је при ја вље но за по сле них у ца-
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ри ни 85 (0,53%) и по ре ској упра ви 64 (око 0,4%). На осно ву по да-
та ка уоча ва мо да у укуп ном бро ју ли ца при ја вље них за кри вич на 
де ла са еле мен том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду при бли жно 
19% (3.084) су за по сле ни у јав ном сек то ру, овај број је ве ро ват но и 
ве ћи, јер има мо и од ре ђен број ли ца за по сле них у јав ном сек то ру 
ко ја су свр ста на под ка те го ри ју оста ли за по сле ни (5.203).

Та бе ла 2: 
Струк ту ра при ја вље них ли ца за кри вич на дела  

са еле мен том ко руп ци је на те ри то ри ји Републике 
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2009. 3.525 83 31 29 18 17 20 29 121 207 1.401 61 1.508
2010. 3.814 64 55 110 14 11 21 23 115 223 1.852 62 1.264
2011. 3.369 45 55 66 10 24 30 22 86 242 1.708 38 1.043
2012. 2.901 35 55 68 37 6 16 7 113 228 1.507 54 775
2013. 2.536 25 60 82 6 6 11 15 312 231 1.136 39 613

Укуп но 16.145 252 256 355 85 64 98 96 747 1.131 7.604 254 5.203

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2009. до 2013. го ди не на под руч ју 
Ср би је (та бе ла 3) еви ден ти ра но је укуп но 252 при ја вље них ли ца 
за кри вич на де ла са еле мен том ко руп ци је за по сле них у том ми-
ни стар ству, од но сно на го ди шњем ни воу у про се ку при бли жно 50 
ових ли ца. Нај ма ње је еви ден ти ра но 2013. го ди не (25), а нај ви ше 
2009. го ди не (83). У струк ту ри при ја вље них ли ца за кри вич на де ла 
са еле мен том ко руп ци је у по сма тра ном пе ри о ду нај ви ше је за по-
сле них у по ли ци ји оп ште над ле жно сти 98 (38,9%) и са о бра ћај ној 
по ли ци ји 85 (33,7%), а нај ма ње је при ја вље но за по сле них у сек то-
ру за ван ред не си ту а ци је 6 (2,4%) и сек то ру за јед нич ких по сло ва 5 
(1,9%). На осно ву по да та ка уоча ва мо да су при бли жно 73% при ја-
вље них ли ца за ко руп циј ска кри вич на де ла за по сле ни у по ли ци ји 
оп ште над ле жно сти и са о бра ћај ној по ли ци ји.
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Та бе ла 3:  
Струк ту ра при ја вље них ли ца  

за по сле них у МУП-у за кри вич на де ла  
са еле мен том ко руп ци је на те ри то рији  

Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 2009–2013. го ди не
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2009. 83 6 32 27 3 6 2 1 6
2010. 64 5 13 33 7 3 1 2
2011. 45 22 9 5 2 2 5
2012. 35 10 18 1 3 1 2
2013. 25 1 8 11 4 1

Укуп но 252 12 85 98 9 22 6 5 15

По себ но је по треб но скре ну ти па жњу и на по дат ке ко ји се 
од но се на струк ту ру при ја вље них ли ца ко ја су за по сле на у јав ним 
пред у зе ћи ма за ко руп циј ска кри вич на де ла у по сма тра ном пе ри о-
ду, а чи ји је укуп ни број 1.131, од че га су 520 или при бли жно 46% 
ли ца ко ји су ру ко во ди о ци. Слич на си ту а ци ја је и ка да узме мо у об-
зир по дат ке о при ја вље ним ли ци ма за ко руп циј ска кри вич на де ла 
ко ја су за по сле на у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у-
зе ћи ма чи ји је укуп ни број 7.604, од че га су 4.207 или при бли жно 
55% ди рек то ри тих при вред них су бје ка та.

3. ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ МЕ ХА НИЗМИ 
СПРЕ ЧА ВА ЊА КО РУП ЦИ ЈЕ У ЈАВНОЈ 

УПРА ВИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Без об зи ра на то што је за кон тро лу ко руп ци је прак тич но 
нео п ход на ме ђу на род на са рад ња (ин сти ту ци ја ЕУ, ОУН, ува жа ва-
ње ГРЕ КО пре по ру ка), др жав не ор га ни за ци је и да ље има ју кру ци-
јал ну уло гу у кон тро ли ко руп ци је. При том, пра ви ло је да се ко руп-
ци ја у ја ким др жа ва ма лак ше кон тро ли ше, и обрат но, сла бе др жа ве 
су по год но тле за ко руп ци ју.28)

28) Зо ран Сто јиљ ко вић, стр. 140, 141.
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Ни су сви др жав ни ор га ни ин сти ту ци је. Са ма др жа ва, пре-
ма кла сич ном гле ди шту је сте ин сти ту ци ја и то, „су пер ин сти ту ци-
ја“29), док су ба зич ни управ ни ре со ри, они ко ји су се пр ви из дво-
ји ли у про це су ди фе рен ци ја ци је др жав них ор га на – за уну тра шње 
по сло ве (по ли ци ја), од бра ну (вој ска), фи нан си је, пра во су ђе и др-
жав ну упра ву, та ко ђе ин сти ту ци је. Упра во су то кла сич не управ не 
ин сти ту ци је за спре ча ва ње ко руп ци је, ка ко у са мој упра ви та ко и 
уоп ште но, под усло вом да оне са ме ни су ко рум пи ра не. Ка да су те 
ин сти ту ци је ја ке ко руп ци ју је мо гу ће кон тро ли са ти. Раз у ме се, у 
скла ду са на че лом по де ле вла сти њи ма тре ба при до да ти и дру ге 
зна чај не су бјек те за спре ча ва ње ко руп ци је, а то су по ред тра ди ци-
о нал них, пре те жно ре пре сив них ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма (ту жи-
ла штво, су до ви), и тзв. не за ви сна те ла (Аген ци ја за бор бу про тив 
ко руп ци је, ом буд сман, од ре ђе ни по ве ре ни ци као спе ци ја ли зо ва ни 
ом буд сма ни, др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја и др.).

Прав ци ак тив но сти на кон тро ли ко руп ци је у Ср би ји утвр ђе-
ни су пре вас ход но ак ти ма по ли тич ке са др жи не, ан ти ко руп циј ским 
стра те ги ја ма, пре све га На ци о нал ном стра те ги јом за бор бу про тив 
ко руп ци је за пе ри од 2013–2018. го ди не30), као и ак ци о ним пла но ви-
ма за ње но спро во ђе ње. При ме на пр ве стра те ги је из 2005. го ди не, 
ни је до ве ла до оче ки ва ног сма ње ња ко руп ци је, што по твр ђу је и 
ак ту ел но ста ње у овој обла сти.31)

Кад је реч о спре ча ва њу ко руп ци је ши рок је ди ја па зон оп-
штих пре вен тив них ме ра, а то су: ства ра ње дру штве них усло ва 
ко ји ми ни ма ли зу ју по ја ву ко руп ци је, по зна ва ње пра ва и оба ве за, 
јав ност ра да упра ве и дру гих др жав них ор га на, уки да ње при ват-
них мо но по ла, по спе ши ва ње кон ку рен ци је, кон тро ла јав ног мње-
ња кроз сло бо ду штам пе, по јед но ста вљи ва ње и при ме на прав них 
по сту па ка, уре ђе ност и кон тро ла фи нан сиј ских то ко ва, за шти та уз-
бу њи ва ча и дру го.32)

29) Ми лан Пе тро вић, Ми лош При ца, На у ка о упра вља њу као прет по став ка управ не по ли-
ти ке, Ниш, 2010, стр. 142.

30) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/2013.

31) Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ор га ни за ци је Tran spa rency In ter na ti o nal за 2014. го-
ди ну у Ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је (CPI) Ср би ја је за ни јан су ло ши је оце ње на не го 
2013. На кон про шло го ди шњег на прет ка (са 39 на 42), Ср би ја је ове го ди не за бе ле жи ла 
бла ги пад на Ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је. Са ско ром од 41, на ска ли од 100 до 0, 
Ср би ја ове го ди не за у зи ма 78. ме сто на та бе ли од 175 др жа ва и за ви сних те ри то ри ја 
(про шле го ди не 72 од 177). На и ме, реч је о ре зул та ту ко ји Ср би ју свр ста ва ме ђу зе мље 
са ве о ма рас про стра ње ном ко руп ци јом. Ин тер нет: http://cpi.tran spa rency.org/cpi2014/re-
sults.

32) Го разд Ме шко, Бо јан До бов шек, По ли циј ска пре вен ци ја ко руп ци је-ана ли за по јав них 
об ли ка ко руп ци је и про ме не фи ло зо фи је по ли циј ске ор га ни за ци је, Ме сто и уло га по ли-
ци је у пре вен ци ји кри ми на ли те та, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2002, стр. 303–314.
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На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је об у хва та 
три раз ли чи те ком пле мен тар не ком по нен те као ну жне прет по став-
ке за кон тро лу ко руп ци је. Нај пре то је по сто ја ње прав них ин стру-
ме на та и ме ха ни за ма, од но сно од го ва ра ју ћих за ко на и дру гих про-
пи са о ко руп ци ји. Са мо по сто ја ње аде кват ног нор ма тив ног окви ра, 
прем да нео п ход но ни је и до вољ но, већ је бит на де ло твор на при ме-
на пра ва ра ди су зби ја ња ко руп ци је. Ов де тре ба при ме ти ти да је у 
Ср би ји до не сен сет тзв. ан ти ко руп циј ских за ко на, ко ји под ра зу ме-
ва оса вре ме њен Кри вич ни за ко ник, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча, 
За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, За кон о јав ним на бав-
ка ма, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма и дру ге за ко не.

Дру га ком по нен та од но си се на де ло ва ње на узро ке ко руп-
ци је. О узро ци ма ко руп ци је по сто је број не те о ри је (те о ри ја по ква-
ре них ја бу ка, те о ри ја по ло мље ног про зо ра, мул ти фак тор ског при-
сту па и др.).33) У на у ци се ис ти че да тре ба де ло ва ти на са ме узро ке 
ко руп ци је, ме ђу тим др жав на ре ак ци ја сва ка ко тре ба да усле ди не-
за ви сно од узро ка ко руп ци је. При том, људ ска по хле па се ис ти-
че као узрок ко руп ци је, али прак тич на ко рист од тог са зна ња је 
ми нор на. Де ли мич не узро ке ко руп ци је у са вре ме ној јав ној упра-
ви мо же мо по тра жи ти и у исто ри ји управ не прак се САД. На и ме, 
ку по ви на чи нов нич ких по ло жа ја ду ги низ го ди на би ло је пра ви ло 
(тзв. spo ils system), све до при зна ва ња стал но сти као обе леж ја слу-
жбе нич ког од но са у европ ском пра ву.

Прет ход не ком по нен те ни су де ло твор не, уко ли ко их не пра-
ти и тре ћа, обра зов на (етич ка) ком по нен та. Овом се ком по нен том 
ути че на по је дин це и,  при до би ја се јав ност за бор бу про тив ко-
руп ци је, апе лу је се на по ли тич ку власт без чи је во ље не ма ни  кон-
тро ле ко руп ци је. Без по др шке ве ћин ске јав но сти ни је се мо гу ће 
успе шно но си ти са ко руп ци јом, јер све док се „ну ди“, би ће и оних 
ко ји „при хва та ју по ну ђе но“. Са мо стра те ги ја ко ја исто вре ме но 
ком би ну је све три ком по нен те има из гле да на успе шну кон тро лу 
ко руп ци је.

Стра те ги ја ина че има сек тор ски при ступ и об у хва та сле де ће 
обла сти: по ли тич ку де лат ност, јав не фи нан си је, при ва ти за ци ју и 
јав но при ват на парт нер ства, пра во су ђе, по ли ци ју, про стор но пла-
ни ра ње и из град њу, здрав стве ну за шти ту, обра зо ва ње и спорт, као 
и ме ди је.

Пре вен тив ни ме ха ни зми ко руп ци је опе ра ци о на ли зу ју се 
пре вас ход но  ад ми ни стра тив ним ме ра ма. Нај зна чај ни ји ин сти ту-

33) О те о ри ја ма о узро ци ма ко руп ци је ви де ти: Бра ни слав Си мо но вић, Су зби ја ње ко руп ци је 
у по ли ци ји и оста лим др жав ним ор га ни ма, Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во, 
бр. 3/2009, Бе о град, стр. 201–203.
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ци о нал ни но си о ци пре вен ци је ко руп ци је у Ср би ји су Аген ци ја за 
бор бу про тив ко руп ци је, Са вет за бор бу про тив ко руп ци је34) и по-
ли ци ја. Ме ђу тим, пре вен ци ји до при но се и ре пре сив ни ме ха ни зми, 
ко ји као Да мо клов мач „пре те“, има ју од вра ћа ју ћу уло гу. На и ме, у 
не до стат ку ја сних пре вен тив них ме ха ни за ма, са мо уве ре ње да ће 
„ре пре сив но пра во“ би ти при ме ње но, де ло твор но је, та ко да још 
увек де лу је мак си ма „до бра ре пре си ја је нај бо ља пре вен ци ја“. Нај-
зна чај ни ји но си о ци ре пре сив них ак тив но сти у бор би про тив ко-
руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла су по ли ци ја, слу жбе без бед-
но сти, чи ји рад усме ра ва ју и ко ор ди ни ра ју Са вет за на ци о нал ну 
без бед ност и Би ро за ко ор ди на ци ју ра да слу жби без бед но сти, као и 
ту жи ла штво и су до ви. За успе шну кон тро лу ко руп ци је бит но је де-
ло ва ње на оба по ља, ка ко пре вен тив ном та ко и ре пре сив ном, прем-
да је то по сту па ње те шко, али не и не мо гу ће раз дво ји ти.

Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је има бит ну уло гу у до-
ме ну спре ча ва ња ко руп ци је. Осно ва на је 2010. го ди не, го ди ну да-
на на кон до но ше ња За ко на о ње ном уста но вља ва њу.35) Аген ци ја је 
„са мо стал ни и не за ви сан др жав ни ор ган“ ко ји је за оба вља ње по-
сло ва из сво је над ле жно сти од го во ран На род ној скуп шти ни. Ор га-
ни Аген ци је су Од бор и ди рек тор. Од бор Аген ци је има 9 чла но ва, 
ко је би ра На род на скуп шти на. Аген ци ја углав ном рас по ла же пре-
вен тив ним овла шће њи ма, ста ра се о спро во ђе њу ан ти ко руп циј-
ских стра те ги ја и сек тор ских ак ци о них пла но ва (члан 62), ре ша ва 
о су ко бу ин те ре са јав них функ ци о не ра, од ре ђу је круг функ ци о не-
ра и „по ве за них ли ца“ у сми слу тог за ко на, во ди ре ги стар функ-
ци о не ра, њи хо вих при ма ња и имо ви не, оба вља по сло ве у скла ду 
са за ко ном ко јим је уре ђе но фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка, 
да је смер ни це за из ра ду пла но ва ин те гри те та у јав ном и при ват-
ном сек то ру. „Су коб ин те ре са „је сте си ту а ци ја у ко јој функ ци о нер 
има при ват ни ин те рес ко ји ути че, мо же да ути че или из гле да као 
да ути че на по сту па ње функ ци о не ра у вр ше њу јав не функ ци је, од-
но сно слу жбе не ду жно сти, на на чин ко ји угро жа ва јав ни ин те рес. 
Аген ци ја под но си ре дов ни го ди шњи из ве штај о ра ду На род ној 
скуп шти ни, у ко јем из но си ре зул та те спро во ђе ња ан ти ко руп циј-
ских стра те ги ја и Ак ци о ног пла на. Аген ци ја мо же да под но си На-
род ној скуп шти ни и ван ред не из ве шта је.

Ме ре ко је се из ри чу функ ци о не ру због по вре де овог за ко на 
(члан 51) мо гу би ти ме ра упо зо ре ња и ме ра јав ног об ја вљи ва ња 

34) Са вет за бор бу про тив ко руп ци је осно ван је де цем бра 2001. го ди не као са ве то дав но те ло 
Вла де.

35) За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, Слу жбе ни гла сник РС, број 97/2008, 
53/2010, 66/2011 – Од лу ка УС.
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пре по ру ке за раз ре ше ње. За кон овла шћу је Аген ци ју (члан 5) да по-
кре ће по сту пак и из ри че ме ре због по вре де овог за ко на, као и да 
ре ша ва о су ко бу ин те ре са. За по вре ду од ре да ба овог за ко на пред-
ви ђе не су по себ не нов ча не (пре кр шај не) ка зне, као и ка зне за тво ра. 
Бит не обла сти ра да Аген ци је су спре ча ва ње су ко ба ин те ре са, обез-
бе ђи ва ње тран спа рент ног фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и ус-
по ста вља ње пла но ва ин те гри те та ко ји са др же ме ре прав не и прак-
тич не при ро де за бор бу про тив ко руп ци је на ни воу ин сти ту ци ја.

Основ ни не до ста так Аген ци је је сте у то ме што она, по узо ру 
на европ ске зе мље у ко ји ма по сто ји, не ма ауто ри та тив на овла шће-
ња. Да би Аген ци ја функ ци о ни са ла у пот пу но сти, по треб на јој је 
по др шка оста лих др жав них ин сти ту ци ја, укљу чу ју ћи ма те ри јал-
не ре сур се. До бар при мер ор га ни за ци о ног по зи ци о ни ра ња те ла за 
бор бу про тив ко руп ци је пред ста вља Хр ват ска, у ко јој је то те ло 
не по сред но по ве за но са по ли ци јом и ту жи ла штвом, ко ји по ауто-
ма ти зму по сту па ју по оба ве ште њи ма Аген ци је.

У скла ду са Стра те ги јом, сет ан ти ко руп циј ских за ко на до пу-
њен је За ко ном о за шти ти уз бу њи ва ча, чи ја при ме на по чи ње 5. ју на 
2015.36) За кон тре ба да обез бе ди це ло ви ту, а не пар ци јал ну за шти ту 
уз бу њи ва ча у ци љу бор бе про тив ко руп ци је. Глав не при мед бе на 
за кон у струч ној јав но сти од но се се на обим суд ске за шти те ко ја се 
њи ме га ран ту је, као и на из о ста нак на гра де уз бу њи ва чу за от кри ва-
ње ко руп ци је. Чи ње ни ца да је у при пре ми но ви за кон о уз бу њи ва-
чи ма пре не го што је по че ла при ме на по сто је ћег го во ри о ње го вом 
„ква ли те ту“.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ме ре у до ме ну спре ча ва ња ко руп ци је пред ста вља ју иза зов за 
сва ку озбиљ ну и од го вор ну власт ко ја дру штво же ли да осло бо ди 
од кри ми нал них сте га. То ва жи и за срп ску др жа ву и дру штво. Ду-
га исто ри ја не го ва ња вред но сти ко је афир ми шу мо де ле не ле гал ног 
по сло ва ња, или по се до ва ња имо ви не, ин те гри са ла се у сва ко днев-
ни цу Ср би је. До во ђе ње у ве зу из во ра при хо да са њи хо вим тро ше-
њем, ула га њем или по се до ва њем имо ви не де фи ни са њем ја сних 
за кон ских окви ра за ис пи ти ва ње по ре кла имо ви не је основ ак тив-
но сти др жа ве у обла сти спре ча ва ња ко руп ци је.

Пр ви ко рак у ус по ста вља њу де ло твор ног си сте ма спре ча ва-
ња ко руп ци је тре ба ло би да бу де кон цен три сан на ба зич не ак тив-
но сти у до ме ну ус по ста вља ња прав не др жа ве кроз ме ха ни зме ко ји 

36) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 128/2014.
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под сти чу ве ћу од го вор ност вла сти и ве ћи ри зик од гу бит ка вла сти, 
за тим, до след ну при ме ну за ко на, али и ин си сти ра ње на уки да њу 
мо но по ла, под сти ца њу сло бод ног тр жи шта, ефи ка сни јој по ре ској 
по ли ти ци и ви со ком ква ли те ту услу га јав ног сек то ра.

На ред ни ко рак тре ба ло би да се фо ку си ра на по је ди на ра њи-
ва под руч ја ка ко би се омо гу ћи ла ре а ли за ци ја стра те шких и опе-
ра тив них про је ка та кон тро ле ко руп ци је; то зах те ва и ре а ли за ци ју 
ис тра жи вач ких по ду хва та у овој обла сти ко ор ди ни ра них од стра-
не др жа ве. При ме ра ра ди, у струк ту ри при ја вље них ли ца ко ја су 
за по сле на у јав ним пред у зе ћи ма за ко руп циј ска кри вич на де ла у 
по сма тра ном пе ри о ду при бли жно је 46% ру ко во ди ла ца, док ка да 
се ра ди о при ја вље ним ли ци ма за ко руп циј ска кри вич на де ла ко ја 
су за по сле на у дру штве ним, ме шо ви тим и при ват ним пред у зе ћи-
ма при бли жно 55% су ди рек то ри тих при вред них су бје ка та. Пре-
ма то ме, јед на од мо гу ћих ак тив но сти би ла би фо ку си ра ње ме ра 
уна кр сне про ве ре при хо да ка овим ка те го ри ја ма учи ни ла ца у ци љу 
ефи ка сни јег спре ча ва ња ко руп ци је.

Да ље, по треб но је осми сли ти ме диј ске ак тив но сти ко ји ма 
ће се ути ца ти на јав ну свест о штет но сти ко руп ци је и про мо ви са-
ти етич ко по на ша ње; сти му ли са ти ис тра жи ва ње ко руп ци је; ин си-
сти ра ти на по бољ ша њу и по што ва њу пра ви ла сло бод ног при сту-
па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да 
по сто ји сум ња на ко руп ци ју; пред у зе ти сти му ла тив не ме ре за пре-
ла зак из си ве зо не у ле гал не еко ном ске то ко ве; у Кри вич ни за ко ник 
уве сти кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња (де фи ни са ног чла ном 
20 Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је); пред у зе ти 
ме ре за де по ли ти за ци ју и про фе си о на ли за ци ју  јав не упра ве; ра ди-
ти на ја ча њу ин те гри те та за по сле них у јав ној упра ви; ин си сти ра ти 
на тран спа рент но сти свих ин фор ма ци ја ве за них за јав не на бав ке; 
ак тив но укљу чи ти ци вил но дру штво у про гра ме спре ча ва ња ко-
руп ци је итд.

На ве де не, и мно ге дру ге ме ре тре ба ло би да бу ду ин кор по-
ри ра не у по сто је ће стра те гиј ске до ку мен те и бу ду ћа стра те гиј ска 
опре де ље ња, али и оства ре не у прак си. По треб но је фор ми ра ти 
све о бу хва тан и де ло тво ран си стем за су прот ста вља ње ко руп ци ји 
и ор га ни зо ва ном кри ми на лу, у је дин ству са пра во вре ме ном им пле-
мен та ци јом и ефи ка сним спро во ђе њем ме ра ко је има ју циљ сма-
ње ње про фи та бил но сти кри ми нал них ак тив но сти. Шан са се на ла-
зи, ве ро ват но, и у при дру жи ва њу Ср би је Европ ској уни ји, што ће 
на ла га ти де по ли ти за ци ју еко но ми је и упра ве, сре ђи ва ње др жа ве и 
ње них фи нан си ја и низ дру гих ме ра ко ји ма ће се кре и ра ти ба ри је ре 
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ко руп ци ји. „До бра упра ва“ ја вља се као по же љан епи лог  и бра на 
ко руп ци ји.
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Go ran N. Bo sko vic, Sre ten M. Ju go vic

COR RUP TION IN THE PU BLIC AD MI NI STRA TION 
OF THE RE PU BLIC OF SER BIA – PAR TI CU LA RI TI ES 
AND IN STI TU TI O NAL PRE VEN TI VE MEC HA NISMS

Re su me
The pa per first de fi nes, mostly by way of synthe sis, the con cept 

and types of cor rup tion. It then analyses, in li ne with the cur rent stra tegy 
and the si tu a tion in Ser bia, the in sti tu ti o nal mec ha nisms for the pre ven-
tion of (and com bat aga inst) cor rup tion. The the sis of the aut hors is 
that it is only with strong po li ti cal in sti tu ti ons and so und ad mi ni stra ti ve 
in sti tu ti o nal mec ha nisms that the cor rup tion can be kept un der con trol. 
In the Re pu blic of Ser bia, in sti tu ti o nal mec ha nisms to fight cor rup tion 
exist, but ha ve not been ef fec ti ve to the de si red ex tent. Alt ho ugh the 
re a son is partly of nor ma ti ve na tu re (pro blems with the ap pli ca tion of 
new ‘an ti-cor rup tion’ laws, lack of aut ho ri ta ti ve (po li ce) po wers of the 
An ti-Cor rup tion Agency, etc.), mostly it is, in ge ne ral, due to the lack of 
the po li ti cal im pul se. A pos si ble so lu tion is in con ti nu o us strengthe ning 
of na ti o nal in sti tu ti o nal an ti-cor rup tion mec ha nisms, and in the ef fec ti-
ve re a li sa tion of an ti-cor rup tion stra te gi es which po int to re le vant le gal 
fra me work and the op ti mal mo dels of cor rup tion pre ven tion me a su res.

The first step in set ting up an ef fec ti ve an ti-cor rup tion system 
sho uld con cen tra te on ba sic ac ti vi ti es in the do main of esta blis hing the 
law-go ver ned sta te and the ru le of law, thro ugh mec ha nisms that en co-
u ra ge gre a ter ac co un ta bi lity of go vern ment, then, con si stent ap pli ca tion 
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of laws, but al so in sist on the abo li tion of mo no po li es, pro mo tion of 
free mar kets, mo re ef fi ci ent tax po licy and high-qu a lity pu blic ser vi ces.

The next step sho uld fo cus on spe ci fic vul ne ra ble are as in or der 
to fa ci li ta te the im ple men ta tion of stra te gic and ope ra ti o nal pro jects for 
the con trol of cor rup tion. For in stan ce, in the struc tu re of the pu blic sec-
tor em ployees re por ted for cor rup tion of fen ces in the ob ser ved pe riod, 
ap pro xi ma tely 46% are ma na gers. Ac cor dingly, one pos si ble ac tion 
wo uld be to aim the in co me crosscheck me a su res at the se ca te go ri es of 
of fen ders in or der to ef fi ci ently pre vent cor rup tion.

Furt her mo re, it is ne ces sary to de sign me dia ac ti vi ti es which will 
in flu en ce pu blic awa re ness of the harms of cor rup tion and pro mo te et-
hi cal be ha vi o ur; en co u ra ge re se arch on cor rup tion; ta ke in cen ti ve me-
a su res to ena ble shift from the grey are as to the le gal eco no mic flows; 
in tro du ce in the Cri mi nal Co de the un law ful en ric hment as cri mi nal 
of fen ce (as de fi ned in Ar tic le 20 of the Uni ted Na ti ons Con ven tion aga-
inst Cor rup tion); ta ke me a su res for de po li ti ci sa tion and pro fes si o na li-
sa tion of pu blic ad mi ni stra tion; work to ward the strengthe ning of the 
in te grity of ci vil ser vants; in sist on tran spa rency of all in for ma tion con-
cer ning pu blic pro cu re ment; ac ti vely in vol ve ci vil so ci ety in an ti-cor-
rup tion pro grams, etc.
Key words: cor rup tion, sta te, pu blic ad mi ni stra tion, pre ven tion

* Овај рад је примљен 09. јуна 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2015. године.




