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Сажетак
Овај рад опи су је ана то ми ју ан ти ко руп тив не па ра диг ме у Ре-

пу бли ци Ср би ји, ко ја је скоп ча на са про це сом ме ђу на род них ин-
те гра ци ја, пре све га са про це сом при дру жи ва ња Ср би је Европ ској 
уни ји. Рад је по де љен у две те мат ске це ли не. У пр вом де лу ра да 
аутор ана ли зи ра по сто је ће нор ма тив не ан ти ко руп тив не ка па ци те те 
Ре пу бли ке Ср би је, пре све га фо ку си ра ју ћи се на ана ли зу На ци о-
нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји 
(2013-2018) и на ана ли зу се та ан ти ко руп тив них за ко на. Дру ги део 
ра да је по све ћен ин сти ту ци о нал ној ана ли зи ан ти ко руп тив них ме-
ха ни за ма ко ју ка рак те ри ше по сто ја ње ве ли ког бро ја ме ђу соб но не-
у са гла ше них ан ти ко руп циј ских те ла.
Кључ не ре чи: ан ти ко руп ци ја, ка па ци тет, Ре пу бли ка Ср би ја, ме ђу на род-

не ин те гра ци је

О фе но ме ну ант ко руп ци је у по чет ку се пи са ло у но ви на ма 
и пам фле ти ма али не и у на уч ним пу бли ка ци ја ма јер је ко руп ци ја 
би ла сма тра на мо рал ним гре хом и об ја шња ва ла се ан тро по ло шким 
пе си ми змом. Ве ли ки про блем са ко руп ци јом био је и не до ста так 
тач них по да та ка ко ји би омо гу ћи ли ње ну ва ља ну кван ти фи ка ци-
ју бу ду ћи да је број ко руп тив них ака та био дра стич но ве ћи у од-
но су на број про це су и ра них, од но сно прав но сна жно осу ђу ју ћих. 
У пе ри о ду од 1960-1970. го ди не ко руп ци ја је би ла екс клу зив ни 
фе но мен у др жа ва ма Тре ћег све та, чак су и мно ги др жав ни уда ри 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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про на ла зи ли свој ле ги ти ми тет у ан ти ко руп тив ним сен ти мен ти ма. 
У по след њих не ко ли ко де це ни ја на кон Хлад ног ра та, ан ти ко руп-
тив на ре то ри ка и ан ти ко руп тив ни сен ти мен ти до би ја ју на ак ту-
ел но сти и зна ча ју. Ан ти ко руп ци ја по ста је ви со ко по зи ци о ни ра ни 
по ли тич ки при о ри тет и јед на од во де ћих те ма на ис тра жи вач ким 
аген да ма. Па ра лел но са по ве ћа њем ака дем ског ин те ре со ва ња за 
ову про бле ма ти ку, бор ба про тив ове со ци јал не де ви ја ци је по ста ла 
је ва жан за да так гло бал не по ли ти ке, те је те о ре ти чар Иван Кра стев 
сли ко ви то при ка зао ан ти ко руп тив ни гло бал ни кон сен зус као ме та-
фо ру о бра ку ло кал ног и гло бал ног.1)

Не ко ли ко фак то ра је ути ца ло на по ја ву ан ти ко руп тив не гло-
бал не па ра диг ме: крај Хлад ног ра та, крај ре ал со ци ја ли зма, раз вој 
ис тра жи вач ког но ви нар ства, успон де мо кра ти је, раз вој гра ђан ског 
дру штва, процват кри ми на ла.2) Гло бал ни свет је по стао „осе тљи-
ви ји“ на ма сов ну по ја ву ко руп ци је и на гло бал ну по зор ни цу сту па-
ју ак те ри ко ји су за ин те ре со ва ни за ан ти ко руп тив ну кам па њу. Као 
нај зна чај ни је ак те ре иден ти фи ку је мо ино стра не ин ве сти то ре ко ји 
ан ти ко руп тив ну кам па њу ви де као мо гућ ност да ре ду ку ју скри ве-
ни про тек ци о ни зам на тр жи шти ма у раз во ју, за тим ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју TransparencyInternational, ме ђу на род не фи нан сиј ске 
си ту а ци је (Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан ка) ко је на 
ан ти ко руп ци ју гле да ју као на алат ку за обез бе ђи ва ње по др шке њи-
хо вим по ли ти ка ма и САД ко ја ан ти ко руп тив ну кам па њу ви ди као 
ин стру мент за про мо ви са ње сво јих тр го вин ских ин те ре са. Ан ти-
ко руп тив на па ра диг ма је узе ла ма ха и у тран зи ци о ним др жа ва ма 
и до ју че ра шњим ауто ри тар ним дру штви ма Ис точ не и Ју го и сточ не 
Евро пе у ко ји ма је ко руп ци ја би ла струк ту рал на (у сми слу фор ми-
ра ња кли јен те ли стич ке дру штве не струк ту ре ко ја је би ла по ве за на 
са прет ход ном ко му ни стич ком но мен кла ту ром) што је ре зул ти ра ло 
не по ве ре њем гра ђа на у ин сти ту ци је, не до стат ком тран спа рент но-
сти у кре и ра њу јав них по ли ти ка и не по сто ја њу вла да ви не пра ва. 
Ан ти ко руп циј ске сна ге су у овом де лу Евро пе до ла зи ле спо ља, тј. 
би ле су ин тер на ци о ли зо ва не и ка ко Ан драс Са јо за па жа: „да ни је 
би ло вањ ских кри ти ка ко руп ци ја не би би ла појм ље на као акут ни 
дру штве ни про блем.“3) Спољ ни чи ни о ци ко ји су мо ти ви са ли ан-
ти ко руп тив ни успех у овим др жа ва ма су: Европ ска уни ја, OECD, 

1) Ви ди: Ivan Kra stev, Three Es says on the Po li tics of An ti-Cor rup tion, CEU Press, 2004, стр. 2.

2) Ibid., стр. 3.

3) An dras Sa jo, Step han Kot kin, PoliticalCor rup tioninTransition: ASkeptic’sHand bo ok CEU 
Press, Bu da pest, 2002, стр. 1.
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GRECO (Гру па зе ма ља за бор бу про тив ко руп ци је) и SPAI (Пакт 
ста бил но сти за Ју го и сточ ну Евро пу).4) 

Ан ти ко руп циј ски тренд ни је за о би шао ни Ре пу бли ку Ср би ју 
а узро ци за ма ха ан ти ко руп тив них сен ти ме на та су дво ја ки. Пр во, 
при пад ни ци по ли тич ке ели те и ци вил ни сек тор су по сте пе но до-
би ли свест о то ме да је бор ба про тив ко руп ци је до бит на те ма за по-
ли тич ке по е не и да је ко руп ци ја из у зет но не по пу лар на и ску па јер 
ути че на не пра вич ну ди стри бу ци ју мо ћи и ауто ри те та у по ли тич-
ком си сте му и из и ску је ве ли ке тро шко ве за гра ђан ство, за еко ном-
ски и по ли тич ки раз вој. Дру го, ме ђу на род но окру же ње је упу ти ло 
апел Ср би ји да она, из ме ђу оста лог, има лош ме ђу на род ни имиџ и 
због по сто ја ња ове си стем ске де ви ја ци је и да ни је атрак тив но тле 
за ино стра на ула га ња у до ма ћу при вре ду. Овај дру ги раз лог је био 
кључ ни да бор ба про тив ко руп ци је по ста не sinequanon ме ђу на-
род них ин те гра ци ја а сам тим и ме ђу на род на оба ве за Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Но ва по ли тич ка ан ти ко руп тив на па ра диг ма у Ре пу бли ци Ср-
би ји под ра зу ме ва по сто ја ње си нер гет ског ефек та сле де ћих чи ни-
ла ца: раз ви ја ње све сти о по сто ја њу ко руп ци је и ар ти ку ли са ње по-
ли тич ке во ље за ње но су зби ја ње, фор му ли са ње ан ти ко руп циј ског 
нор ма тив ног окви ра и ин сти ту ци о нал ног ди зај на у ком ће де ло ва ти 
ан ти ко руп циј ска те ла. Стра те шки циљ ан ти ко руп тив не стра те ги је 
је да ко руп ци ју учи ни не ис пла ти вом и да ин декс ње не пер цеп ци је 
све де на под но шљи ву ме ру ко ја не ће би ти пре пре ка де мо крат ском, 
со ци јал ном и еко ном ском раз во ју др жа ве. У стра ни ца ма ко је сле де 
раз ма тра ће мо  нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не ка па ци те те бор бе 
про тив ко руп ци је у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је.  

1.НОРМАТИВНИОКВИРАНТИКОРУПТИВНЕ
ПАРАДИГМЕУСРБИЈИ

1.1.Националнастратегијазаборбупротив
корупцијезапериодод2013.до2018.

Пи о нир ски по ду хват у нор ми ра њу ан ти ко руп циј ског стра-
те шког до ку мен та би ла је На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив 
ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји из 2005. го ди не (у да љем тек сту 
Стра те ги ја) и Ак ци о ни план за ње но спро во ђе ње из 2006. го ди не. 
Из из ве шта ја Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је о спро во ђе њу 

4) Ви ди: Ja mes An der son, H. Gray, Cheryl W., AnticorruptioninTransition, World Bank Pu bli-
ca ti ons, Her ndon, 2006, стр.  4.
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Стра те ги је5) (ко ји да ти ра из 2012. го ди не) уоча ва се да су у нај ве-
ћој ме ри оства ре ни ци ље ви у обла сти уста но вља ва ња нор ма тив ног 
и ин сти ту ци о нал ног окви ра за пре вен ци ју и ре пре си ју ко руп ци је, 
спре ча ва ње кон флик та ин те ре са јав них функ ци о не ра, ус по ста вља-
ње тран спа рент ног на чи на фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и 
по ли тич ких ак тив но сти и укљу чи ва ње у ре ги о нал ну и ме ђу на род-
ну бор бу про тив ко руп ци је. По је ди на ма те ри ја ко ја је од кључ ног 
зна ча ја (по пут ре фор ме пра во су ђа, про це ду ре јав них на бав ки, про-
це са при ва ти за ци је, вла сни штва над ме ди ји ма итд.) ни је на аде ква-
тан на чин би ла за о кру же на овим стра те шким до ку мен том. По ред 
то га, по ја ви ле су се ком пли ка ци је у са мом над зо ру над спро во ђе-
њем Стра те ги је, бу ду ћи да об ве зни ци Ак ци о ног пла на ни су ис пу-
ња ва ли сво ју ду жност да на бла го вре мен и пот пун на чин из ве шта-
ва ју над ле жне ор га не о пред у зе тим ак тив но сти ма. 

Због на ве де них мањ ка во сти, на кри ли ма нор ма тив ног оп ти-
ми зма и на прет ка у евро ин те гра ци ја ма, до не та је На ци о нал на стра-
те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не (у да љем тек сту Стра те ги ја).6) Стра те ги ја се 
за сни ва на шест на че ла ко јих су ду жни да се при др жа ва ју ор га ни 
вла сти и но си о ци јав них овла шће ња ко ји има ју кључ ну уло гу у 
пре вен ци ји и ре пре си ји ко руп ци је (на че ло вла да ви не пра ва, на че-
ло нул те то ле ран ци је на ко руп ци ју, на че ло од го вор но сти, на че ло 
све о бу хват но сти при ме не ме ра и са рад ње су бје ка та, на че ло ефи-
ка сно сти, на че ло тран спа рент но сти). Стра те ги јом је про кла мо ва на 
„нул та то ле ран ци ја“ на ко руп ци ју ко ја под ра зу ме ва не се лек тив ну 
при ме ну за ко на у свим по јав ним об ли ци ма. Стра те ги јом се фа-
во ри зу је прин цип пре у зи ма ња пу не од го вор но сти за кре и ра ње и 
спро во ђе ње јав них по ли ти ка, укљу чу ју ћи при ме ну Стра те ги је и 
Ак ци о ног пла на за ње но спро во ђе ње. Стра те ги ја на ве ли ка вра та 
уво ди оба ве зу да се све ме ре при ме њу ју све о бу хват но и до след но 
у свим обла сти ма уз са рад њу и раз ме ну ис ку ста ва и уса гла ша ва-
ње по сту па ња ре ле вант них су бје ка та, на свим ни во и ма вла сти, са 
уста но вље ном до бром прак сом. Стра те ги ја ус по ста вља прин цип 
тран спа рент но сти у по ступ ку до но ше ња и спро во ђе ња од лу ка и 
омо гу ћа ва гра ђа ни ма при ступ ин фор ма ци ја ма, у скла ду са за ко-
ном. 

Си сте мом по зи тив не ену ме ра ци је у Стра те ги ји су на ве де не 
обла сти у ко ји ма је при сут на ко руп ци ја (по ли ти ка, јав не фи нан-
си је, јав на ин тер на фи нан сиј ска кон тро ла, екс тер на ре ви зи ја и за-

5) http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Agen ci ja_-_Iz ve staj_o_spro vo dje nju_Stra te gi-
je_2012_-_28-03-2013.pdf (15/1/2015).

6) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 57/2013.
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шти та фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ, при ва ти за ци ја и јав но при ват но 
парт нер ство, пра во су ђе, по ли ци ја, про стор но пла ни ра ње и из град-
ња, здрав ство, обра зо ва ње и спорт, ме ди ји). Ме то до ло шки је Стра-
те ги ја кон ци пи ра на та ко да је за сва ку од на ве де них обла сти дат 
опис тре нут ног ста ња (delegelata) и ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи 
(de lege ferenda). По себ на па жња у Стра те ги ји посвећена је пре-
вен ци ји ко руп ци је: у по ступ ку при пре ме про пи са, за по шља ва њу и 
на пре до ва њу у ор га ни ма вла сти на осно ву кри те ри ју ма и за слу га, 
обез бе ђи ва њу тран спа рент но сти у ра ду ор га на вла сти, кон ти ну и-
ра ној еду ка ци ји о ко руп ци ји и на чи ни ма бор бе про тив ко руп ци-
је, ства ра њу ам би јен та за ак тив ни је уче шће ци вил ног дру штва и 
при ват ног сек то ра у бор би про тив ко руп ци је. Као пре вен тив ни ме-
ха ни зам пред ви ђе но је да На род на скуп шти на пра ти спро во ђе ње 
за кљу ча ка, од но сно пре по ру ка ко је је до не ла по во дом из ве шта ја 
не за ви сних др жав них ор га на. Овим др жав ним ор га ни ма по све ће-
на је по себ на па жња и пред ви ђе но је про ши ре ње и пре ци зи ра ње 
над ле жно сти и уна пре ђи ва ње ка дров ских ка па ци те та и усло ва ра-
да Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, За штит ни ка гра ђа на, По-
ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти као и Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је. 

1.2.Антикоруптивнозаконодавство

Ре пу бли ка Ср би ја је при хва ти ла ан ти ко руп ци ју као ме ђу на-
род ну оба ве зу, што са со бом по вла чи ра ти фи ка ци ју нај зна чај ни јих 
ин стру ме на та у обла сти бор бе про тив ко руп ци је. У це ли ни узев, 
за ко ни и дру ги про пи си де ли мич но су хар мо ни зо ва ни са ме ђу на-
род ним стан дар ди ма. План хар мо ни за ци је уну тра шњег прав ног 
по рет ка са про пи си ма Европ ске уни је за пе ри од од 2013. до 2016. 
го ди не утвр ђен је у На ци о нал ном про гра му за усва ја ње прав них 
те ко ви на Европ ске уни је.7) При ме ра ра ди, Кон вен ци ја УН про тив 
ко руп ци је оба ве зу је др жа ве чла ни це да у свој по зи тив но-прав-
ни по ре дак уве ду кри вич но де ло „не за ко ни то бо га ће ње“ (знат но 
уве ћа ње имо ви не јав ног функ ци о не ра ко је не мо же ра зум но да се 
об ја сни с об зи ром на ње го ва за ко ни та при ма ња) уко ли ко је то у 
скла ду са нај ви шим прав ним ак том и фун да мен тал ним прин ци пи-
ма на ци о нал ног прав ног си сте ма.8) До да нас, у срп ско кри вич но 
за ко но дав ство ни је уве де но ово кри вич но де ло јер оно мо же би ти у 
су прот но сти са основ ним на че ли ма кри вич ног пра ва и прин ци пом 
ин ди ви ду ал не од го вор но сти учи ни о ца. По ред то га, гла ва кри вич-

7) Текст до сту пан на сај ту: www.se io.gov.rs

8) Ви ди: члан 20. За ко на о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци-
је, Сл. лист СЦГ - ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2005.
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них де ла про тив при вре де у Кри вич ном За ко ни ку Ср би је у ве ли кој 
ме ри је уса гла ше на са Кри вич но прав ном кон вен ци јом о ко руп ци ји, 
Кон вен ци јом УН про тив ко руп ци је, Кон вен ци јом о бор би про тив 
ко руп ци је стра них функ ци о не ра у ме ђу на род ним тран сак ци ја ма и 
дру гим ме ђу на род ним ин стру мен ти ма. Но, пра во је жив ин стру-
мент ко ји мо ра да иде уко рак са дру штве ним тен ден ци ја ма, па је 
због но вих ме то да из вр ше ња при вред них кри вич них де ла пре по-
зна та по тре ба уна пре ђе ња ин кри ми на ци ја у на ци о нал ном за ко но-
дав ству. Исти про блем иден ти фи ко ван је и у го ре по ме ну тој Стра-
те ги ји и пра те ћем Ак ци о ном пла ну, ко ји пред ви ђа ју уна пре ђе ње 
при вред них и ко руп тив них кри вич них де ла у Кри вич ном За ко ни ку.

По зи тив ним оп штим прав ним ак ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји 
нор ми ра но је фи нан си ра ње по ли тич ких су бје ка та и по ли тич ких 
ак тив но сти. За ко ном о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти из 
2011. го ди не знат но је уна пре ђен нор ма тив ни оквир у овој ма те-
ри ји. Кра јем 2014. го ди не усво је не су из ме не и до пу не овог за ко на 
у ци љу ње го ве бо ље при ме не. За ко ном о из ме на ма и до пу на ма за-
ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти9) по ли тич ке стран ке 
су до би ле мо гућ ност да ку пу ју не по крет ну имо ви ну из бу џет ских 
сред ста ва уз оба ве зу да те не по крет но сти ис кљу чи во ко ри сте за 
спро во ђе ње сво јих ак тив но сти (чл. 11. став 4.). Но ви тет је ре ше-
ње по ком се сред ства за фи нан си ра ње ре дов ног ра да по ли тич ких 
су бје ка та ко ри сте и за фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње. 
За фи нан си ра ње по ли тич ких су бје ка та из два ја се 0,105% по ре ских 
при хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, док тро шко ви из бор не кам па ње 
из но се 0,07% (чл. 16.) што је знат но ма ње у од но су на пр во бит-
но ре ше ње. Го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај се ви ше не под но си 
Слу жбе ном гла сни ку већ Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, уз 
оба ве зу ди рек то ра Аген ци је да акт о тро шко ви ма из бор не кам па ње 
до не се у ро ку ко ји обез бе ђу је да тај акт сту пи на сна гу a нај ка сни је 
5 да на од да на рас пи си ва ња из бо ра а из ме не и до пу не тог ак та ни је 
мо гу ће вр ши ти то ком из бор не кам па ње (чл. 29.). 

Кључ ни про блем у овој обла сти је чи ње ни ца да до да на шњег 
да на ни је из вр ше на ни јед на екс тер на ре ви зи ја по ли тич ких су бје-
ка та јер они ни су би ли пред ви ђе ни за ко ном као оба ве зни су бјек ти 
ре ви зи је Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је (ДРИ), због не до стат ка 
по треб них ка па ци те та ор га на над ле жних за кон тро лу фи нан си ра-
ња. Дру гим на цр том Ак ци о ног пла на за по гла вље 23, на те ме љу 
пре по ру ка из Из ве шта ја о скри нин гу, за тре ћи квар тал 2016. го-
ди не пред ви ђе на је оба ве за усва ја ња про пи са по ко јим би се про-

9) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 123/2014.
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гра мом ре ви зи је оба ве зно об у хва ти ла ре ви зи ја пар ла мен тар них 
по ли тич ких стра на ка на ре пу блич ком ни воу и уве ла оба ве за ди-
рек то ра По ре ске упра ве да у го ди шњи или ван ред ни план по ре ске 
кон тро ле оба ве зно увр сти да ва о це фи нан сиј ских сред ста ва и дру-
гих услу га по ли тич ким су бјек ти ма у скла ду са из ве шта јем Аген ци-
је о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та (ак тив ност 
2.2.2.3.).10) Пре не го што се за поч не са ре ви зи јом по ли тич ких стра-
на ка, по на шем су ду, нео п ход но је из ме ни ти За кон о фи нан си ра њу 
по ли тич ких ак тив но сти ка ко би се ја сно утвр ди ле и раз гра ни чи ле 
оба ве зе Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, ДРИ и дру гих ор га на 
у по ступ ку кон тро ле по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та. Ова ак-
тив ност би тре ба ло да бу де уса гла ше на са за јед нич ким ми шље њем 
Ве не ци јан ске ко ми си је и OSCE (ODI HR) да тог по во дом аманд ма на 
на За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти. У горе наведе-
ном за јед нич ком ми шље њу CDL - AD (2014) 034 (од 14.10. 2014.)11) 
из ло же ни су основ ни и до дат ни кри те ри ју ми ко ји би тре ба ло да 
се ис пу не ка ко би се по бољ ша ла си ту а ци ја у овој ма те ри ји. Као 
основ ни кри те ри ју ми узи ма ју се: про ши ре ње над ле жно сти Аген-
ци је за бор бу про тив ко руп ци је, пре и спи ти ва ње ни воа јав ног фи-
нан си ра ња, раз ма тра ње од ре ђи ва ња ли ми та за тро шко ве кам па ња 
и фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка, огра ни ча ва ње из но са при-
ватних до на ци ја ко је да ју по је дин ци и при ват не ком па ни је. До дат-
ни усло ви су: аде кват но ре гу ли са ње кре дит не га ран ци је и пла ћа ња 
на ра те као и ре гу ли са ње не нов ча них до при но са, тре ти ра ње чла-
на ри на као до на ци ја, уво ђе ње стро жих санк ци ја у слу ча ју не при-
ја вљи ва ња имо ви не и низ дру гих ме ра.12) По на шем уве ре њу, би ло 
би оп ти мал но да ре ви зи ја у то ку из бор не го ди не об у хва ти и оне 
по ли тич ке ен ти те те ко ји при ма ју сред ства из бу џе та, не за ви сно од 
то га да ли су пре шли цен зус и по ста ли пар ла мен тар не стран ке или 
ни су.

Ан ти ко руп тив ни нор ма тив ни ка па ци те ти Ре пу бли ке Ср би-
је по бољ ша ни су до но ше њем За ко на о јав ним на бав ка ма13) ко ји је 
пред ви део низ ме ра за ја ча ње кон тро ле и над зо ра над ње го вом при-
ме ном. Овај нор ма тив ни оквир про пи су је по себ не од ред бе о спре-
ча ва њу ко руп ци је и су ко ба ин те ре са во де ћи при том ра чу на о ве ћој 
тран спа рент но сти по ступ ка јав не на бав ке. 

10) http://www.dr zav na u pra va.gov.rs/tekst/7715/dru gi-na crt-ak ci o nog-pla na-za-po gla vlje-23.
php-до ступ но (3/2/2015).

11) http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, (23/1/2015).

12) Де таљ ни је ви ди: http://www.ve ni ce.coe.int/web forms/do cu ments/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, 
стр. 3.

13) Слу жбе ни гла сник РС,  бр. 124/2012.
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Кор пус ан ти ко руп тив ног за ко но дав ства за о кру жен је усва ја-
њем За ко на о за шти ти уз бу њи ва ча (усво јен је у На род ној скуп шти-
ни 25. 11. 2014. го ди не али још увек ни је об ја вљен у Слу жбе ном 
гла сни ку, прим. аутор) чи ја при ме на ће по че ти по ис те ку 6 ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу. Овај нео бич но дуг vacatio legis као и 
чи ње ни ца да ду го иш че ки ва ни нор ма тив ни оквир о уз бу њи ва чи-
ма још увек ни је об ја вљен ба ца сен ку сум ње на спрем ност да се 
за поч не ње го ва при ме на. У осно ви, реч је о ко рект ном тек сту за ко-
на ко јим се ре гу ли ше кон цепт уз бу њи ва ња, по сту пак уз бу њи ва ња, 
пра ва уз бу њи ва ча, оба ве зе др жав них и дру гих ор га на, ор га ни за-
ци ја, прав них и фи зич ких ли ца у ве зи са уз бу њи ва њем, као и дру-
га пи та ња од зна ча ја за уз бу њи ва ње и за шти ту уз бу њи ва ча. Овим 
за ко ном (уко ли ко се бу де ва ља но при ме њи вао sic!) пру же на је аде-
кват на за шти та ли ци ма ко ја због при ја вљи ва ња сум ње на ко руп ци-
ју или на ка кво дру го не за ко ни то по сту па ње тр пе из ве сне по сле ди-
це и то не рет ко оне ко је по га ђа ју њи хов рад но прав ни ста тус. По ред 
на ве де ног нор ма тив ног ди зај на, по треб но је до не ти и низ дру гих 
ме ра за ефи ка сну при ме ну про пи са у прак си као и по ди за ње све сти 
о зна ча ју и на чи ни ма за шти те уз бу њи ва ча. Да би нор ма тив ни ан-
ти ко руп тив ни ка па ци те ти Ре пу бли ке Ср би је би ли оп ти мал ни, по-
треб но је усво ји ти за кон ко ји би ре гу ли сао ло би стич ку де лат ност. 
Стра те ги јом и Ак ци о ним пла ном за ње но спро во ђе ње пред ви ђе но 
је усва ја ње овог за ко на, ко ји је ока рак те ри сан као кључ ни у бор-
би про тив еко ном ског и по ли тич ког под ми ћи ва ња. По ред то га, из 
Бри се ла сти жу ја сни сиг на ли да је усва ја ње овог за ко на нео п ход но 
за отва ра ње пре го ва рач ких по гла вља 23 и 24. 

2.ИНСТИТУЦИОНАЛНИДИЗАЈНАНТИКОРУПЦИЈЕ
УСРБИЈИ-ЈЕДНАЗЕМљАВИшЕГОСПОДАРА

Ин сти ту ци о нал ни ди зајн ан ти ко руп ци је у Ср би ји ка рак те ри-
ше ег зи стен ци ја ве ли ког бро ја те ла над ле жних у овој ма те ри ји, њи-
хо ва ме ђу соб на ком пе ти ци ја и не у са гла ше ност. Ан ти ко руп тив ни 
ме ха ни зми су услед то га ком пли ко ва ни и не ја сни и до дат но оте жа-
ва ју спро во ђе ње Стра те ги је. На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про-
тив ко руп ци је пред ви де ла је да ће над зор над ње ним спро во ђе њем 
би ти по ве рен Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је (у да љем тек сту 
Аген ци ја) не за ви сном др жав ном ор га ну ко ји го ди шње из ве шта је о 
сте пе ну ре а ли за ци је ових до ку ме на та под но си На род ној скуп шти-
ни. Аген ци ја оба вља знат не над ле жно сти али у ред нај зна чај ни јих 
убра ја ју се: во ђе ње из ве шта ја о имо ви ни функ ци о не ра, пре вен ци ја 
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су ко ба ин те ре са, кон тро ла фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив но сти, 
над зор над спро во ђе њем пла но ва ин те гри те та и нај зад, над зор над 
при ме ном Стра те ги је и Ак цо ног пла на. У дру гом на цр ту Ак ци о ног 
пла на за по гла вље 23, на те ме љу пре по ру ка из Из ве шта ја о скри-
нин гу, пред ви ђе но је да се по бољ ша ефи ка сност Аген ци је у вр ше-
њу над ле жно сти кроз за кон ске из ме не, оја ча не ад ми ни стра тив не 
ка па ци те те и оси гу ра ну ме ђу по ве за ност са раз ли чи тим ор га ни ма 
и ор га ни за ци ја ма.14) Са ве ту за бор бу про тив ко руп ци је, као са ве-
то дав ном те лу Вла де, Стра те ги ја је по ве ри ла оба ве зу пра ће ња ре-
зул та та спро во ђе ња ових стра те шких до ку ме на та. Ово са ве то дав но 
те ло ег зе ку ти ве, Са вет при ку пља ин фор ма ци је о ис ку ству и по те-
шко ћа ма и о то ме из ве шта ва Вла ду и пред ла же јој ме ре ко је тре ба 
пред у зе ти у ци љу ефи ка сне бор бе про тив ко руп ци је. По ред то га, 
Са вет пра ти спро во ђе ње ових ме ра и да је ини ци ја ти ву за до но ше-
ње ан ти ко руп циј ских про пи са. Про блем је у то ме што се Са вет не 
са ста је на ре дов ној осно ви са Вла дом, ни ти се по зи ва на сед ни це 
Вла де (а по на шем су ду тре ба ло би да по сто ји хар мо ни ја из ме ђу 
ова два те ла) па је нео п ход но уна пре ди ти ин тер ак ци ју из ме ђу њих. 

Ко ор ди на ци ја спро во ђе ња Стра те ги је по ве ре на је Гру пи за 
ко ор ди на ци ју спро во ђе ња На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив 
ко руп ци је, у окви ру Ми ни стар ства прав де. На че лу ове гру пе на ла-
зи се др жав ни се кре тар над ле жан за пи та ње ко руп ци је. Ова гру па 
је кон такт тач ка за са рад њу са ор га ни ма вла сти и но си о ци ма јав-
них овла шће ња у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Но, ин сти ту ци о-
нал ни ди зајн се ов де не окон ча ва. Бу ду ћи да је ан ти ко руп ци ја је дан 
од ва жни јих по ли тич ких ци ље ва, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 7. 8. 
2013. го ди не до не ла Од лу ку о осни ва њу Ко ор ди на ци о ног те ла за 
при ме ну Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за 
бор бу про тив ко руп ци је.15) Осни ва њем овог те ла ус по ста вље на је 
ко ор ди на ци ја на нај ви шем по ли тич ком ни воу. Чла но ви Ко ор ди на-
ци о ног те ла су: пре ми јер, ми ни стар над ле жан за по сло ве пра во-
су ђа, ми ни стар над ле жан за по сло ве фи нан си ја и члан Са ве та за 
бор бу про тив ко руп ци је.16) Из ди за њем ко ор ди на ци је на ранг пре-
ми је ра и ми ни ста ра, ван сва ке сум ње да је се ве ћи зна чај спро во ђе-
њу Стра те ги је и иде ал тип ски по сма тра но, тре ба ло би да по бољ ша 
по сту па ње из вр шне вла сти по оба ве за ма из Стра те ги је. Ra i son d’ 
etre ова ко за ми шље ног те ла ни је нам нај ја сни ји, тј. има мо ди ле му 

14) Ви ди: Дру ги на црт Ак ци о ног пла на за по гла вље 23, стр. 128.

15) http://www.slgla snik.in fo/sr/84-08-08-2014/24650-od lu ka-o-osni va nju-ko or di na  ci o nog-te la-
za-pri me nu-ak ci o nog-pla na-za-spro vo de nje-na ci o nal ne-stra te gi je-za-bor bu-pro tiv-ko rup ci je-u-
re pu bli ci-sr bi ji-za-pe riod-od-2013-do-2018-go di ne.html (30/ 1/2015).

16) Став 3. Од лу ке.
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да ли је по сре ди ко ор ди на ци ја уну тар из вр шне вла сти или па ра-
лел ни ме ха ни зам над зо ра?

Ра дом Ко ор ди на ци о ног те ла ру ко во ди пре ми јер, а за ме њу је 
га ми ни стар над ле жан за по сло ве пра во су ђа а у ра ду мо гу да уче-
ству ју и оста ли чла но ви Вла де и ру ко во ди о ци над ле жних др жав-
них ор га на. Ово те ло се са ста је нај ма ње јед ном у шест ме се ци и 
од да на осни ва ња са ста ло се је дан пут. Ад ми ни стра тив но-тех нич ку 
по др шку ра ду Ко ор ди на ци о ног те ла пру жа ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве пра во су ђа и Са вет за бор бу про тив ко руп ци је. Др-
жав ни се кре тар из ми ни стар ства над ле жног за по сло ве пра во су ђа 
вр ши ко ор ди на ци ју над ле жних др жав них ор га на за по тре бе Ко ор-
ди на ци о ног те ла. На по слет ку, твор ци ан ти ко руп циј ског ди зај на 
во ди ли су ра чу на и о ин клу зи ји ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у 
ан ти ко руп тив не ме ха ни зме. На и ме, ове ор га ни за ци је су укљу че не 
у про цес ко ор ди на ци је спро во ђе ња ових ме ра та ко што до ста вља ју 
сво је из ве шта је и пред ло ге Кан це ла ри ји за са рад њу са ци вил ним 
дру штвом, ко ја их да ље про сле ђу је Ко ор ди на ци о ном те лу. Овим су 
за о кру же ни ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти бор бе про тив ко руп ци је 
у по ли тич ком и прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.
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ТijanaPericDiligenski

ANTI-CORRUPTIONCAPACITIESOF
THEREPUBLICOFSERBIAINLIGHT
OFINTERNATIONALINTEGRATIONS

Resume
This pa per exa mi nes the po li ti cal, le gal and in sti tu ti o nal de sign 

of the fight aga inst cor rup tion in the po li ti cal system of the Re pu blic 
of Ser bia. The pro cess of de moc ra tic con so li da tion and in ter na ti o nal 
in te gra tion of post-so ci a list sta tes such as Re pu blic of Ser bia is in con-
ce i va ble wit ho ut for mu la ting An ti-cor rup tion Stra tegy and Ac tion plan 
for its im ple men ta tion. New an ti-cor rup tion po li ti cal pa ra digm im pli es 
the exi sten ce of a syner ge tic ef fect fol lo wing fac tors: ra i sing awa re ness 
abo ut cor rup tion and ar ti cu la tion of po li ti cal will to con tain it, the for-
mu la tion of a in sti ti ti o nal fra me work in which will af fect an ti-cor rup-
tion bo di es and fi nally the exi sten ce of ade qu a te mo ni to ring. The stra-
te gic goal of an ti-cor rup tion stra tegy is to ma ke cor rup tion un pro fi ta ble 
and to re du ce the Cor rup tion Per cep ti ons In dex to to le ra ble me a su re, 
which will not be an ob stac le to fo re ign in vest ment in the do me stic 
eco nomy.
Key words:  an ti-cor rup tion, ca pa city, The Re pu blic of Ser bia, in ter na ti o nal 

in te gra ti ons 
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