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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Kо руп ци ја је као ви рус ко ји мо же да уни шти сва ку др жа ву. Рас-
про стра ње на је, у ма њој или ве ћој ме ри, у свим зе мља ма све-

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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та. Ко руп ци ја пред ста вља озбиљ ну пре пре ку бр жем и ефи ка сни-
јем раз во ју сва ке др жа ве. Јед на од нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка 
ко руп ци је је сва ка ко да не ма обла сти у ко јој се не мо гу уочи ти 
ефек ти ње ног ути ца ја. У ко руп ци ју је ди рект но или ин ди рект но 
укљу чен ка ко при ват ни та ко и др жав ни сек тор. Ко руп ци ја је та ко 
рас про стра ње на у сфе ри при ва ти за ци је, јав ног снаб де ва ња, по ре-
ских слу жби, кон тро ле уво за и из во за, пра во суд ног си сте ма, про-
све ти, спор ту. О раз ме ри ути ца ја ко руп ци је да нас је објек тив но 
те шко да ти ва лид ну про це ну не са мо код нас већ је то про блем и 
у дру гим де мо крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, и она по вр шна са зна-
ња о рас про стра ње но сти и ути ца ју ко руп ци је на при вре ду др жа ве 
упу ћу ју не дво сми сле но обес хра бру ју ће сиг на ле са да шњим и по-
тен ци јал ним стра ним ин ве сти то ри ма као и свим гра ђа ни ма БиХ. 
Са аспек та без бед но сти дру штва и др жа ве ин ди ка тив но је са зна ње 
да ко руп ци ја ја ча кри ми нал не ак тив но сти омо гу ћа ва ју ћи кри ми-
нал ним гру па ма да опе ри шу из ван или нај че шће на иви ци за ко на. 
Ко руп ци ја је да нас у по ра сту у Ре пу бли ци Ср би ји, али и у не ким 
су сед ним др жа ва ма (БиХ, Хр ват ској, Сло ве ни ји, Цр ној Го ри, Бу-
гар ској....) што сва ка ко обес хра бру је бор бу про тив исте. Не сум њи-
во је да ко руп ци ја знат но ути че на сма ње ње на ци о нал ног бру то 
дру штве ног про из во да у Ср би ји, али не са мо у њој, што се мо-
же и про цен ту ал но из ра зи ти. Из два ја ња по слов них љу ди за под-
ми ћи ва ње, пре све га, функ ци о не ра и ру ко во де ћег ка дра код нас се 
кре ће око 7 про це на та вред но сти по слов них тран сак ци ја. Су ма за 
под ми ћи ва ње се кре ће у ра спо ну од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко 
де се ти на хи ља да ди на ра или знат но ви ше у за ви сно сти од са мог 
ци ља под ми ћи ва ња. Од ових не ле гал них тран сак ци ја, ко је је по 
пра ви лу ве о ма те шко до ка за ти, др жа ва тр пи знат ну ште ту, од но-
сно бу џет др жа ве мо же би ти оште ћен за ви ше сто ти на хи ља да  или 
се та вред ност мо же из ра зи ти у ми ли о ни ма ди на ра. Овај де фи цит 
бу џе та се, пре ма то ме, од ра жа ва на све ко ри сни ке ко ји се фи нан си-
ра ју из др жав ног бу џе та (про све та, на у ка, кул ту ра итд). На ро чи то 
је ин ди ка тив на чи ње ни ца да су та ко оште ће не и оне др жав не ин-
сти ту ци је, од но сно ко ри сни ци бу џе та чи ја де лат ност је усме ре на 
на бор бу про тив ко руп ци је (по ли ци ја, суд ство, ца ри на ...) 

Ме ђу тим мно га ис тра жи ва ња ука зу ју на чи ње ни цу да је ре ла-
тив но ве ли ки број гра ђа на био у при ли ци да да је ми то за од ре ђе ну 
услу гу. Чи ње ни ца је да су и ве ће ко руп ци о на шке афе ре код нас 
ве о ма при сут не, ка ко у про шло сти та ко и у на ше вре ме. У по след-
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ње вре ме у Ре пу бли ци Ср би ји ко руп ци ја се све че шће ко ри сти као 
не га ти ван ар гу мент у од но си ма из ме ђу по ли тич ких пар ти ја и њи-
хо вих ли де ра итд.

Као нај ве ћи про бле ми, ко ји до во де до ова ко ло шег при вред ног 
па у крај њем слу ча ју и до не ста бил ног без бед но сног ам би јен та у 
на ци о нал ној др жа ви, на во де се: би ро кра ти ја у др жав ним ин сти ту-
ци ја ма, ло кал ној са мо у пра ви, по ли тич ка (не)ста бил ност, ко руп ци-
ја, кри ми нал, ве ли ки по ре зи те оте жан при ступ и не тран спа рент-
ност из во ри ма фи нан си ра ња.

ПОЈМОВНАОДРЕЂЕЊА

Сва ка др жа ва у сво јим за кон ским и од го ва ра ју ћим под за кон-
ским ак ти ма пред ви ђа низ пре вен тив них и ре пре сив них ме ра на 
пла ну на ци о нал не без бед но сти од но сно су прот ста вља њу ко руп-
ци ји и дру гим об ли ци ма кри ми на ли те та. Под дру штве ном без бед-
но шћу се нај че шће под ра зу ме ва спо соб ност дру штва да ис тра је у 
свом су штин ском ка рак те ру под из ме ње ним усло ви ма и мо гу ћим 
или ствар ним прет ња ма. Кон цепт дру штве не без бед но сти усред-
сре ђен је на на ци о нал не и ет нич ке ко лек ти ве, ре ли гиј ске и кул тур-
не аспек те ме ђу на род них од но са. У том сми слу на ро чи то је ва жно 
пи та ње одр жи во сти без при хва тљи вих усло ва за ево лу ци ју, тра ди-
ци о нал них обра за ца је зи ка, кул ту ре, удру же ња ре ли гиј ског и на-
ци о нал ног иден ти те та и оби ча ја. Дру штве на без бед ност оства ру је 
ди рек тан ути цај на ток на ци о нал не без бед но сти.

Ме ђу тим, без бед ност дру штва је да нас из ло же на пер ма нент-
ном угро жа ва њу раз ли чи тог ин тен зи те та, вр ста ма и об ли ци ма 
угро жа ва ња. Ме ђу го то во тра ди ци о нал на (пра те ћа) угро жа ва ња 
дру штва да нас се нај че шће убра ја и већ по ме ну та ко руп ци ја. Чи ни 
нам се не без раз ло га јер по сле ди це и обим угро жа ва ња без бед но-
сти ко руп ци јом при па да ју гру пи угро жа ва ча чи ји ути цај про жи-
ма све по ре др жав ног си сте ма и објек тив но го во ре ћи, мо же има ти 
фа тал не по сле ди це за да љи раз вој др жа ве и ње но на пре до ва ње у 
Европ ске ин те гра ци је.

Ко руп ци ја (cor rup tio - по ква ре ност, под ми тљи вост) у по јед но-
ста вље ном ту ма че њу озна ча ва зло у по тре бу слу жбе ног по ло жа ја 
ра ди оства ри ва ња лич не ко ри сти. Ме ђу тим, иако се нај че шће де-
фи ни ше као „зло у по тре ба по ве ре ног јав ног овла шће ња за сти ца-
ње при ват не ко ри сти“, за њу се мо же ка за ти да цве та у ри гид ним 
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си сте ми ма у ко ји ма по сто ји мно штво тзв. „уских гр ла“ и из во ра 
мо но пол ске мо ћи уну тар вла сти. У су шти ни, по јам ко руп ци ја под-
ра зу ме ва  зло у по тре бу јав не слу жбе ра ди лич не ко ри сти. Кла сич но 
схва та ње ко руп ци је у по ли тич кој на у ци по ла зи од иде је о то ме да 
је ко руп ци ја из раз ква ре ња мо рал них вред но сти дру штва (Ари сто-
тел, Мон те скје, Ма ки ја ве ли) 

Ко руп ци ја је па то ло шка по ја ва, си стем ска абе ра ци ја у ко јој 
вла да ју ћа по ли тич ка кла са, или чак по је ди ни стра нач ки ли де ри, 
лич ни ин те рес ста вља/ју из над ин те ре са по ли тич ке за јед ни це. Због 
то га је от кри ва ње ко руп ци је че сто успо ре но и спре ча ва но. Она се 
не сма тра са мо мо рал но штет ном, већ јед ним од узро ка не функ ци-
о нал но сти др жа ве. Ко руп ци ја је да кле по на ша ње ко је је де ви ја ци ја 
од нор мал ног оба вља ња јав не слу жбе ра ди лич не ко ри сти. Пре ма 
то ме, она је кр ше ње нор ми ра ди оства ре ња лич ног ин те ре са. То 
укљу чу је де лат но сти као што су под ми ћи ва ње, не по ти зам, те зло-
у по тре ба по ло жа ја за лич ну ко рист. Ко руп ци ја пред ста вља по ја ву 
дав на шњег по ре кла ко ја је има нент на свим др жав ним ор га ни за ци-
ја ма то ком сво је ду ге исто ри је. Ко руп ци ја, по себ но да нас, пред ста-
вља на гла шен и кон стан тан  еко ном ски (при вред ни) и по ли тич ки 
про блем. У кон тек сту озбиљ не про бле ма ти ке, ко руп ци ја је на ро-
чи то из ра же на и озбиљ на прет ња зе мља ма у раз во ју, зе мља ма у 
тран зи ци ји, а сва ка ко оним си ро ма шним зе мља ма. Не ки од об ли ка 
ко руп ци је, нпр. да ва ње ми та, у по је ди ним зе мља ма ег зи сти ра ју ве-
ко ви ма. Ег зи сти ра ње ко руп ци је је пер ма нент но али су раз ли чи ти 
оби ми и до стиг ну ти ни вои на ко ме се под ми ћи ва ње вр ши ло, од-
но сно и да нас вр ши. Оно што ко руп ци ју чи ни спе ци фич ном је сте 
чи ње ни ца да до са да ни је по сто ја ло дру штво ко је мо рал но или за-
кон ски при хва тљи вом др жи зло у по тре бу по ло жа ја. Ко руп ци ја се 
ма ни фе сту је у свим дру штве ним сло је ви ма и у свим де лат но сти ма 
у јед ној зе мљи, ма њак прет по став ки, дру штве них нор ми и вред-
но сти ко је су по треб не за нор мал но функ ци о ни са ње сло бод не тр-
жи шне при вре де. Са аспек та на ци о нал не без бед но сти др жа ве ко-
руп ци ја је ве о ма ком плек сна по ја ва јер не по сто ји ње на пре ци зна и 
је дин стве на де фи ни ци ја, не са мо код нас већ и у дру гим зе мља ма, 
што не дво сми сле но ука зу је на ње ну фун ди ра ност и у ме ђу на род-
ним од но си ма. Нај че шће је „де фи ни са на“ од ред ба ма Кри вич ног 
за ко на што је не до вољ но за на уч ни при ступ у из у ча ва њу ове по ја-
ве. Ова кво ста ње (не)мо гућ но сти је дин стве ног пој мов ног од ре ђе-
ња ко руп ци је про из и ла зи из чи ње ни це да се ко руп ци ја ис по ља ва 
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у раз ли чи тим об ли ци ма у мно гим др жа ва ма, а овом при ли ком од 
зна ча ја је да се иста ис по ља ва и у Ре пу бли ци Ср би ји  у за ви сно сти 
од еко ном ских, по ли тич ких, со ци јал них, мо рал них, исто риј ских и 
дру гих усло ва кроз ко је је Ср би ја про ла зи ла. 

Ин ди ка тив но је и са зна ње да се ко руп ци ја и у прав ном сми-
слу  де фи ни ше на раз ли чи те на чи не у ви ду раз ли чи тих ка зне них 
де ла, што та ко ђе са аспек та на ци о нал не без бед но сти пред ста вља 
огром ну про бле ма ти ку у бор би и су прот ста вља њу ис тој. Ме ђу тим, 
у из ве сном сми слу не ко де ло се мо же ока рак те ри са ти као акт ко-
руп ци је ако има не ка пре по зна тљи ва (свој стве на, за јед нич ка) обе-
леж ја - ка рак те ри сти ке, ко ја су ин ди ка тив на за сва ки акт ко ји се 
од но си на ко руп ци ју без об зи ра на област де лат но сти и без об зи ра 
на зе мљу у ко јој се ја вља. У том сми слу се ипак на шло ре ше ње, 
од огром ног зна ча ја за функ ци о ни са ње без бед но сти и по пи та њу 
ко руп ци је.

ПРЕПОЗНАТЉИВОСТКОРУПЦИЈЕ

Ко руп ци ју је у Ре пу бли ци Ср би ји мо гу ће иден ти фи ко ва ти у 
свим обла сти ма дру штве ног жи во та. Чи ни се да је по треб но по-
себ но ука за ти на чи ње ни цу да је да нас ко руп ци ја у не по сред ном 
кон так ту са по ли тич ким стран ка ма нпр. Не сме се пре не брег ну ти 
чи ње ни ца нпр. да је 90 % сту де на та (мла дих љу ди ко ји су   бу-
дућ ност др жа ве) са не ко ли ко уни вер зи те та у Ср би ји упо зна то са 
ко руп ци јом. Они ве ру ју да је ко руп ци ја и „ве за“ са  по ли тич ком 
пар ти јом по ста ла глав ни кри те ри јум за све, од по ла га ња ис пи та, 
за по шља ва ња до кри вич не од го вор но сти. Ово сва ка ко ука зу је на 
чи ње ни цу да ко руп ци ја оста вља ду бо ке тра го ве не са мо по пи та-
њу ста ња без бед но сти већ и по пи та њу из град ње мо ра ла мла дих 
љу ди ко ји се шко лу ју на ви со ко школ ским уста но ва ма код нас, што 
опет ис ти че пи та ње ко у ства ри вас пи та ва те мла де љу де или чак 
и пи та ње па три о ти зма тих љу ди итд. Да ли се у од го во ру на ова 
пи та ња на ла зи и од го вор на пи та ње за што мла ди ла ко при хва та ју 
но ве (ино стра не) вред но сти. Да кле за што је ин те рес мла дих нпр за 
вој не шко ле, ге не рал но по сма тра но, ис под не ка да шњег ин те ре со-
ва ња или за рад у ор га ни ма без бед но сти итд. Од го вор би се мо гао 
све сти на не ве ри цу у ор га не без бед но сти упра во због при сут но сти 
ко руп ци је и у тим ор га ни ма и слу жба ма. Ко руп ци ју је ре ла тив но 
ла ко пре по зна ти по не ко ли ко ка рак те ри стич них и нај че шћих осо-
би на као што су:
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- из да ја, суб вер зи ја, не за ко ни те ме ђу на род не тран сак ци је, 
кри јум ча ре ње

- клеп то кра ти ја, при ва ти за ци ја јав них фон до ва, раз бој ни-
штво, кра ђа

- не на мен ско тро ше ње, фал си фи ко ва ње и про не ве ра, на ду ва-
ва ње ра чу на и „ски да ње кај ма ка“ зло у по тре ба сред ста ва 

- зло у по тре ба овла шће ња, за стра ши ва ње, тор ту ра, до би ја ње 
не за слу же ног опро шта ја или олак ши ца

- об ма на и пре ва ра, ла жно пред ста вља ње, под ва љи ва ње и ва-
ра ње, уце њи ва ње

- из и гра ва ње прав де, кри ми нал но по на ша ње, при ка зи ва ње 
ла жних до ка за, не за ко ни то при тва ра ње, под ме та ње кри ви це

- не вр ше ње ду жно сти, на пу шта ње ду жно сти, па ра зи ти зам 
- под ми ћи ва ње, из ну да, на пла ћи ва ње не за ко ни тих так си, уз-

врат на да ва ња 
- на ме шта ње из бо ра, до го ва ра ње гла са ња, кро је ње из бор них 

је ди ни ца пре ма соп стве ним по тре ба ма
- зло у по тре ба уну тра шњих и тај них ин фор ма ци ја, фал си фи-

ко ва ње до ку ме на та  
- нео вла шће на про да ја др жав ног по слов ног про сто ра, др жав-

не имо ви не и пра ва  
- ма ни пу ла ци је при ли ком до но ше ња про пи са, спро во ђе ње 

на бав ки, за кљу чи ва ња  уго во ра зај мо ва
- из бе га ва ње пла ћа ња по ре за, сти ца ње пре ко мер ног про фи та 
- тр го ви на ути ца јем, по сре до ва ње при сти ца њу по вла сти ца, 

су коб ин те ре са 
- при хва та ње не при клад них по кло на, хо но ра ра, по ну да за бр-

зу за ра ду и бес плат не за ба ве 
- ве за са ор га ни зо ва ним кри ми на лом, опе ра ци је на цр ном тр-

жи шту 
- за ве ре
- не за ко ни то над гле да ње, зло у по тре ба те ле ко му ни ка ци ја и 

пи са ма 
- зло у по тре ба слу жбе них пе ча та, опре ме, ста но ва и при ви ле-

ги ја  
Нај че шћи при ме ри ко руп ци је у јав ним слу жба ма:
- ми ни стри „про да ју“ сво ја дис кре ци о на овла шће ња  
- слу жбе ни ци узи ма ју про це нат од уго во ра скло пље них са 

вла дом, ко ју пла ћа ју на ра чу не у стра ним бан ка ма 
- слу жбе ни ци до би ја ју пре те ра ну „го сто љу би вост“ од оних 

ко ји по слу ју са вла дом и бе не фи ци је по пут сти пен ди ја за 
стра не уни вер зи те те за сво ју де цу  
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- слу жбе ни ци са ми се би на ме шта ју по сло ве са вла дом пре ко 
ком па ни ја ко је слу же као ма ска и „парт не ра“ или чак отво-
ре но ан га жу ју ћи са ми се бе као „кон сул тан те“ 

- слу жбе ни ци на мер но пу ту ју у ино стран ство да би мо гли да 
при ме днев ни це ко је са ми се би од ре ђу ју у огром ним из но-
си ма 

- по ли тич ке пар ти је ко ри сте сво је из гле де да до ђу на власт 
или оста ну на вла сти да би на мет ну ли ве ли ке рен те, на ро чи-
то стра ним пред у зе ћи ма у за ме ну за уго во ре са вла дом (ко ји 
мо гу би ти при ка за ни као „до на ци је“ у „до бро твор не свр хе“ 
и слич но.) 

- слу жбе ни ци ца ри не и упра ве јав них при хо да се ба ве из ну-
ђи ва њем та ко што пре те да ће до дат но оп те ре ти ти по ре ске 
об ве зни ке или уво зни ке уко ли ко се не пла ти ми то, а та да се 
утвр ђу ју нео прав да но ни ске  про це не по ре за или се при уво-
зу  ро ба про пу шта без пла ћа ња би ло ка квих ца ри на  

- по ли цај ци из ну ђу ју но вац ра ди соп стве не ко ри сти пре те ћи 
са о бра ћај ним ка зна ма уко ли ко се не пла ти ми то (ко ји је че-
сто не знат но ма њи од ка зне уко ли ко би се за тај пре кр шај  
ишло на суд) 

- они ко ји пру жа ју јав не услу ге (нпр. они ко ји из да ју во зач ке 
до зво ле, на пла ћу ју пи јач ни не, оба вља ју па со шку кон тро лу ) 
ин си сти ра ју на пла ћа њу за услу ге у за ме ну за убр за ње про-
це са или спре ча ва ње оду го вла че ња  

- над ре ђе ни у јав ним слу жба ма узи ма ју „ре кет“ сво јим слу-
жбе ни ци ма тра же ћи од њих да са ку пе од ре ђе не су ме сва ке 
не де ље или ме се ца и да их про сле де ви шим ин стан ца ма 

- ства ра ју се „ду хо ви“  ко ји се уба цу ју на плат ни спи сак и 
пен зи о ну ли сту ка ко би се ство ри ле фик тив не ин сти ту ци је  
ко је би, да по сто је, има ле пра во на др жав не фон до ве.

Та ко ђе је по зна то да се ко руп ци ја нај че шће од ви ја у про це су 
при ва ти за ци је где се на ре ла тив но лак на чин мо гу уочи ти го то во 
стан дард ни (нај че шћи) об ли ци ко руп ци је као нпр.: ла жи ра ње до-
ку мен та ци је да би се при ка за ло да је пред мет аук ци је прет ход но 
дат у ли зинг јед ног од уче сни ка при ва ти за ци је, на осно ву че га он 
„има“ пра во пре че ку по ви не, уче шће стра них уче сни ка при ва ти-
за ци је ко ји не ма ју пра во ку по ви не пре ко до ма ћих ли ца, кр ше ње 
пра ви ла о по вер љи во сти по ну да (са зна ње за усло ве по ну де дру гих 
уче сни ка и до ста вља ње ин фор ма ци ја, нај че шће уз до бру на док на-
ду, дру гом уче сни ку, пред у зи ма ње не по сред них пре го во ра са мо са 
јед ним по ну ђа чем, од но сно из бе га ва ње тен де ра због на вод не хит-
но сти про да је, про це на и про да ја не ког објек та или ро бе знат но 



- 366 -

КОРУПЦИЈАКАООДРАЗСТАЊАБЕЗБЕДНОСТИ...МилеРакић

ис под ре ал не це не, из ну ђи ва ње на кна де од стра не функ ци о не ра 
ко ји до но се од лу ке о из бо ру по ну ђа ча, не по што ва ње кри те ри ју ма 
од ре ђе них тен дер ском до ку мен та ци јом, узи ма ње ми та за од ре ђе не 
услу ге у про це су при ва ти за ци је, оне мо гу ћа ва ње уче шћа по тен ци-
јал ним по ну ђа чи ма по ста вља њем не при хва тљи вих прет ква ли фи-
ка ци о них усло ва итд. Све ово, об зи ром да за сва ку став ку се мо же 
на ћи на де се ти не при ме ра у ствар но сти, не дво сми сле но ука зу је 
на озбиљ ност и си стем ску уте ме ље ност ко руп ци је, као и на ње ну 
рас про стра ње ност на свим ни во и ма и у свим обла сти ма у раз во ју 
дру штва, не са мо код нас већ и у дру гим зе мља ма. Пре ци зни је ре-
че но, др жа ва сво јим (не)чи ње њем про ду ку је ко руп ци ју. Од по себ-
ног зна ча ја је и чи ње ни ца да се ови ма ни фест ни об ли ци ко руп ци је 
мо гу иден ти фи ко ва ти и у слу ча је ви ма при ва ти за ци је нпр. пред у-
зе ћа ко ја су у ди рект ној ве зи са снаб де ва њем вој ске, по ли ци је или 
дру гих су бје ка та си сте ма без бед но сти. Ово нам ди рект но ука зу је 
на мо гућ ност на стан ка не га тив них им пли ка ци ја на си стем без бед-
но сти, а са мим тим и на ста ње без бед но сти у БиХ..

БОРБАПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Го то во по пра ви лу у бор бу про тив ко руп ци је се по ла зи ло пом-
пе зним из ја ва ма по ли ти ча ра уз ука зи ва ње на дра ма тич ност ста ња 
и на ве о ма дра стич не ме ре ко је ће би ти при ме ње не у су прот ста-
вља њу ко руп ци ји. Исти не ра ди, бор ба про тив ко руп ци је по зна та 
је од дав ни на што са мо ука зу је на јед ну ди мен зи ју ко руп ци је ко-
ја се не сме за не ма ри ти Још је Пла тон у сво јим ''За ко ни ма'' ре као 
да узи ма ње ми та за слу жу је ''осра мо ћи ва ње''. Та ко ђе је, у древ ној 
Ати ни, ко рум пи ра ним зва нич ни ци ма од у зи ма но др жа вљан ство и 
пра во да уче ству ју у ра ду град ских и др жав них по ли тич ких ин сти-
ту ци ја. Ора тор Де мо стен је про гла шен кри вим због при ма ња ми та 
324. го ди не пре Хри ста и ка жњен са 50 та ле на та (да нас око 20 ми-
ли о на до ла ра). Ме ђу тим, ова Де мо сте но ва ка зна је би ла у су шти-
ни бла га јер су ње го ви су гра ђа ни, ни шта ма ње не по зна ти у јав ном 
жи во ту, би ли ка стри ра ни или по гу бље ни. У Ви зан ти ји (11. век) су 
ко рум пи ра не зва нич ни ке осле пљи ва ли, би че ва ли или ка стри ра ли 
а не рет ко су би ли и по гу бље ни. Ме ђу тим, ин те ре сант ни су слу-
ча је ви пр вих да на Аме ри ке ка да су они ко ји су при ма ли ми то или 
би ли скло ни ко руп ци ји мо гли да би ра ју ка зну за тво ра или нов ча-
ну ка зну. Им пе ра тор Ти бе ри је те жио је да за у зда грам зи ве ло кал не 
гу вер не ре ко ји су оти ма ли по рез од под ре ђе них али је ипак ло кал-
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ним зва нич ни ци ма оста вљао до вољ но про сто ра да узи ма ју по кло-
не. Ти бе ри је је ре као да же ли да ње го ве ''ов це бу ду оши ша не, а не 
да бу ду од ра не'' што зна чи да гра ђа ни тре ба да на ста ве да пла ћа ју, 
али да ло кал ни упра ви те љи не тре ба да бу ду пре ко мер но по хлеп ни 
ка да тра же но вац.1)    

Бор ба про тив ко руп ци је са став ни је део де мо кра ти за ци је, мо-
дер ни за ци је др жа ве и јав не упра ве, по ште них усло ва утак ми це у 
при вре ђи ва њу, де ло ва ња суд ства и за шти те пра ва и сло бо да гра-
ђа на. Ко руп ци ја је оп ште дру штве но зло ко је зах те ва си сте мат ски 
на пор и ви со ки сте пен мо би ли за ци је свих дру штве них сна га у ње-
го вом су зби ја њу. Глав ни ак те ри  под сти ца ња су зби ја ња ко руп ци је 
су ин сти ту ци је ци вил ног дру штва ко је тре ба да пре по зна ју по тре-
бе, ин сти ту ци је вла сти и упра ве ко је фор му ли шу ме ре и раз ли чи те 
ни вое др жав них ин сти ту ци ја  ко је но се од го вор ност. 

Сма тра мо да бор ба про тив ко руп ци је у БиХ мо же има ти за циљ 
и ди рект но до при но си ти ја ча њу по ве ре ња ме ђу гра ђа ни ма у БиХ.

Прет по став ка ових ме ра је ја сна по ли тич ка во ља по др шке 
бор би про тив ко руп ци је, и то не са мо у по др шци у за кон ском и 
си стем ским из ме на ма те по др шци ин сти ту ци ја ма, већ и у кон крет-
ним слу ча је ви ма. Ко руп ци ја је ре зул тат си сте ма, од но сно си стем-
ски иза зва на или ба рем не де ло твор ним де мо крат ским по ли тич ким 
си сте мом ин тен зи ви ра на по ја ва, а исто вре ме но и глав на пре пре-
ка ње го вом ме ња њу. Стра те ги ја бор бе про тив ко руп ци је због то-
га под ра зу ме ва и си стем ске и стра те шке ме ре укла ња ња усло ва у 
ко ји ма ко руп ци ја успе ва, као што су еко ном ска стаг на ци ја и дру-
штве но си ро ма штво, ни ски стан дард и ви со ка оче ки ва ња ма те ри-
јал ног до бит ка, чи ни о ци кул ту ре и тра ди ци је, ма сов на дру штве на 
не си гур ност, не за по сле ност, не е фи ка сност итд.

ПРЕВЕНЦИЈАКОРУПЦИЈЕ

Из ме не у еко ном ском си сте му тре ба да под стак ну при ва ти за-
ци ју др жав ног вла сни штва бу ду ћи да цен тра ли зо ва но упра вља ње 
и не ја сна струк ту ра вла сни штва под сти чу зло у по тре бу овла шће ња. 
Пре вен ци ја ко руп ци је усме ре на је на:

- по јед но ста вље ње и де ре гу ла ци ју ин тер вен ци ја и при вред ни 
жи вот,

- де ми сти фи ко ва ње вла сти,
1)  Оп шир ни је у: Ж. Ђу рић, Д. Јо ва ше вић, М. Ра кић, Корупција–изазовдемократији, 

ИПС, Бе о град, 2007, стр. 17-233.
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- под сти ца ње схва та ња да је слу жба у вла сти пре све га од го-
вор ност пре ма јав ном ин те ре су итд.

Ме ђу нај ва жни је за дат ке ко јим се ко руп ци ја тре ба сма њи ти су 
истин ске из ме не у по ли тич ком си сте му. Ово се пре све га од но си на 
из ме не ко је би до при не ле сма ње њу пот чи ња ва ња за јед нич ких ин-
те ре са  ин те ре си ма гру па и по је ди на ца. Ни шта ма ње ни је ва жан ни 
за да так у обла сти фи нан си ја тј. уре ђе ња обла сти фи нан си ра ња по-
ли тич ких стра на ка као и кон тро ла тро ше ња бу џет ских сред ста ва.

„У са гле да ва њу бор бе про тив ко руп ци је све за па же ни ју уло-
гу има ју на сто ја ња уна пре ђи ва ња стан дар да јав не упра ве ши ром 
све та, од но сно си стем ско и са ве сно ства ра ње си сте ма дру штве ног 
ин те гри те та“2).

Већ смо ис та кли да је ко руп ци ја ду бо ко утка на у си стем, а на 
њу на ро чи то ути че не де ло твор но де мо крат ско по ли тич ко уре ђе ње. 
Пре ци зни је ре че но, ова не де ло твор ност по ли тич ког уре ђе ња чак 
по ја ча ва по ја ву ко руп ци је. У том слу ча ју је ло гич но за кљу чи ти да 
сви су бјек ти др жав не вла сти, под јед на ко за ко но дав на, из вр шна и 
суд ска власт, но се од го вор ност не са мо за по ја ву ко руп ци је не го 
и за дру га кри вич на де ла. Мо жда нај зна чај ни ја осо би на ко руп ци је 
је да она по ве ћа ва ква ли тет и кван ти тет кри вич них де ла. За са да 
бор ба про тив ко руп ци је се, бар у те о ри ји, сво ди са мо на ње но су-
зби ја ње, а мно ге од пред у зе тих рад њи про тив ко руп ци је нај че шће 
по ста ју при вре ме не.

Од не ма лог зна ча ја, за бор бу про тив ко руп ци је је да је она 
про блем ко ји ва ри ра од зе мље до зе мље, од но сно и у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто ји спе ци фич ност ко руп ци је као кри ми нал ног де ла. 
То за по сле ди цу има да се у Ср би ји не мо гу ди рект но при ме ни ти 
(пре сли ка ти) сва ре ше ња, па и она успе шна, ко ја су се при ме њи-
ва ла у дру гим др жа ва ма а ко ја су се по ка за ла као ва ља на. У бор би 
про тив ко руп ци је че сто не до ста ју ма те ри јал ни до ка зи па би не сум-
њи во би ло нео п ход но че шће под се ћа ње да до каз тј. ар гу мент за 
ко руп ци ју тре ба да бу де и мо рал, кул ту ра и др. Но, за раз ли ку од 
не ких об ли ка кри ми нал них де ла ко ја су има нент ни ја раз ви је ним 
дру штви ма, ко руп ци ју тре ба су зби ја ти под јед на ко озбиљ но и у зе-
мља ма у тран зи ци ји, али и у оним си ро ма шним. Осим то га, успех 
у бор би про тив ко руп ци је за ви си и „мо ра се за сни ва ти на оба ве-
2)  Иби дем стр. 90.
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зном уче шћу јав но сти, од но сно оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја“3).

Чи ње ни ца је да раз ви је не зе мље има ју глав ну (во де ћу) уло гу 
у да ва њу нпр. ми та у ме ђу на род ним по слов ним тран сак ци ја ма, а 
у њи ма је и до ма ћа ко руп ци ја, на ро чи то по ли тич ка, очи глед но све 
ве ћи про блем. 

Нај ва жни ја  пи та ња у бор би про тив ко руп ци је тре ба да чи не 
раз ли чи те ме ре ко је тре ба да, пре све га, по кре не Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је.

У са гле да ва њу бор бе про тив ко руп ци је све за па же ни ју уло-
гу има ју на сто ја ња уна пре ђи ва ња стан дар да јав не упра ве ши ром 
све та, од но сно си стем ско и са ве сно ства ра ње си сте ма дру штве ног 
ин те гри те та. Су шти на је да се на ро чи то зе мље у раз во ју, осло бо-
де од си сте ма за сно ва них на хи је рар хи ји од но сно у ко јој је моћ 
дис пер зо ва на и где ни ко не ма мо но пол тј. где сва ко од го ва ра по-
себ но. Исти на је да ове усло ве нео п ход но мо ра да пра ти и сло бо да 
при сту па ин фор ма ци ја ма, сло бо да ме ди ја, не за ви сност суд ства и 
по ли ци је итд.

При ступ бор би про тив ко руп ци је мо ра се за сни ва ти на оба ве-
зном уче шћу јав но сти од но сно на оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја. Уоста лом овај прин цип бор бе про тив ко руп ци је 
се у зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом већ уве ли ко при ме њу је 
и пред ста вља оп ште при хва ће ну осно ву у бор би про тив ко руп ци је. 
Ово пре све га што јав ност тре ба би ти пра во вре ме но и  де таљ но 
оба ве ште на о бор би про тив ко руп ци је, а та ко ђе и због, још увек 
моћ не уло ге по ли тич ке во ље гра ђа на ко ја пред ста вља фак тор. Нај-
ма ње што се мо же учи ни ти у бор би про тив ко руп ци је бар у не ким 
сег мен ти ма дру штве ног жи во та, а у ци љу раз во ја мо дер ног и без-
бед ног дру штва и  др жа ве је сте: по ште ње и па три о ти зам у за по-
шља ва њу у др жав ној упра ви; рав но прав не мо гућ но сти у школ ству; 
јед на кост пред за ко ном; тран спа рент ност фи нан си ра ња из бу џе та, 
а на ро чи то ка да је у пи та њу;  фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка; 
до но ше ње нео п ход них за ко на ко јим се де таљ ни је ре гу ли шу од ре-
ђе не обла сти;  при вред ног по сло ва ња, ка ко у др жа ви та ко и оно 
ко је се од но си на спољ но  по сло ва ње; јед на ки усло ви за све ко-
ри сни ке со ци јал но здрав стве них услу га; пра вед ност у до де љи ва њу 
јав них функ ци ја и ман да та; ра ди ти на по ди за њу све сти код гра ђа на 
о по тре би бор бе про тив ко руп ци је и др.
3)  Иби дем стр. 91.



- 370 -

КОРУПЦИЈАКАООДРАЗСТАЊАБЕЗБЕДНОСТИ...МилеРакић

Ре пу бли ка Ср би ја, иако је бре ме ни та мно го број ним про бле-
ми ма мо же да оства ру је све на ве де не усло ве са мо по сте пе но, што 
опет не иде у при лог по треб ној бр зи ни раз во ја на шег дру штва у 
од но су на дру ге др жа ве, пре све га, оне на ста ле рас па дом СФРЈ. 
Ово се мо же раз у ме ти јер се по ли тич ка функ ци ја још увек тре ти ра 
као пут за при ба вља ње бо гат ства, као сред ство лич не, а не оп ште 
ко ри сти. Но, објек тив но се мо же за кљу чи ти да је на сто ја ње мо дер-
ног раз во ја дру штва, др жа ве и без бед но сти код нас ипак ис пу нио 
део сво јих ци ље ва у ра зним обла сти ма дру штве ног жи во та па та ко 
и ка да се го во ри о бор би про тив ко руп ци је као смет ње том раз-
во ју. До са да шња ис ку ства нам ука зу ју да пут тран зи ци је дру штва 
ни ма ло ни је лак и брз. На про тив, он је нај че шће те жак и ду га чак 
и на том пу ту по сто је  мно ге пре пре ке, а ка да  ко руп ци ја по ста не 
си стем ски про блем (утка на у си стем), чи ни се да она он да пред ста-
вља и нај ве ћу пре пре ку на том пу ту раз во ја.

Због то га би из град ња кон крет ног де мо крат ског си сте ма дру-
штве ног ин те гри те та нај ви ше до при не ла да ко руп ци ја уоп ште не 
сту пи на сце ну. Ова кав кон цепт ор га ни зо ва ња дру штва до при но си 
одр жа њу по треб ног ква ли те та жи во та, вла да ви ни пра ва и раз во ју 
дру штва и др жа ве. Об зи ром да се код нас ра ди о си стем ској ко руп-
ци ји нео п ход но је ука за ти и на чи ње ни цу да до са да шња при ме на 
основ них ан ти ко руп циј ских и др. за ко на ко је је по треб но угра ди-
ти као ин стру мен те за су зби ја ње ко руп ци је, по ка зу је да у са мим 
за ко ни ма по сто је озбиљ ни не до ста ци ко ји оне мо гу ћа ва ју при ме ну 
истих.

По ли тич ке и еко ном ске ре фор ме нај че шће но се ви сок ри зик 
да се ко руп ци ја по ве ћа ка ко у зе мља ма све та та ко и код нас. Нај-
у ти цај ни је по ве ћа ње ко руп ци је се огле да у зе мља ма у раз во ју где 
је по че так тр жи шних ре фор ми ре дов но пра ћен по ве ћа њем ни воа 
ко рум пи ра но сти, што је за по сле ди цу има ло пад уче шћа по ре за у 
бру то дру штве ном про из во ду. Ово је на ме ђу на род ној сце ни за по-
сле ди цу има ло још ве ће по ве ћа ње раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и 
бо га тих др жа ва. Ме ђу тим, ка да је Вла да др жа ве за ин те ре со ва на 
за бор бу про тив ко руп ци је, гра ђан ско дру штво мо же да бу де ак ти-
ван парт нер ин си сти ра ју ћи на ре фор ма ма са ја сним и оства ри вим 
ци ље ви ма, над гле да ју ћи про цес ре фор ми и чи не ћи вла ду од го вор-
ном. По ли тич ка во ља не за ви си са мо од по ли тич ких и еко ном ских 
сред ста ва ко ја су на рас по ла га њу већ и од њи хо ве прет по ста вље не 
мо ћи и спо соб но сти ста бил не по др шке. 
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У сва ком слу ча ју на по ри и ре ше ност Ре пу бли ке Ср би је у су-
зби ја њу ко руп ци је до са да да ју ве ће или ма ње ре зул та те што 
је сва ка ко за по хва лу уз чи ње ни цу да се мо гло и знат но ви ше 
ура ди ти по том пи та њу. 

По ли тич ка ста бил ност у Ср би ји  је објек тив но по сма тра-
ју ћи за до во ља ва ју ћа па тим пре чу ди за што ре зул та ти у бор би 
про тив ко руп ци је ни су знат но ве ћи. У том кон тек сту зна чај но 
је ис та ћи да у из ве шта ју у на шем ре ги о ну у ква ли те ту јав не упра-
ве Ср би је се  за у зи ма ме сто не по сред но иза Сло ве ни је, Хр ват ске 
и БиХ.

Чи ње ни ца је да је ко руп ци ја не из бе жна по ја ва то ком про це са 
тран зи ци је и да она озбиљ но мо же угро зи ти де мо крат ске и тр жи-
шне ин сти ту ци је, пре не го што се оне по но во из гра де на но вим 
осно ва ма. Бор ба про тив ко руп ци је зах те ва да се у пе ри о ду тран зи-
ци је бор би про тив ко руп ци је мо ра по све ти ти по себ на па жња и не 
до зво ли ти  да ова бор ба бу де мар ги на ли зо ва на или пак „у сен ци“ 
еко ном ских ре фор ми. Про пу сти у тој бор би са свим си гур но мо гу 
има ти не са гле ди ве по сле ди це по раз вој не са мо Бо сне и Хер це го-
ви не не го чи та вог ре ги о на.

МОГУЋНОСТИИОЧЕКИВАЊА
УБОРБИПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Др жа ва је нај бит ни ји ор ган ко ја да је зе ле но све тло и пу ну по-
др шку  и ко ја са сво јим прав ним, еко ном ским , со ци јал ним, по ли-
тич ким, кул тур ним и дру гим ме ра ма до при но си ефи ка сној бор би 
про тив ко руп ци је јер по себ но ко руп ци ја ни су са мо кри вич но-прав-
не и кри ми на ли стич ке ка те го ри је. Уко ли ко др жа ва пре ма ко руп ци-
ји ис по ља ва па си ван од нос, а он је еви ден тан пре ма јед ном сло ју 
бо га тих љу ди он да над ле жни су бјек ти и не мо гу да оства ре не ке 
ве ће ефек те у су прот ста вља њу ко руп ци ји и др. об ли ци ма кри ми-
на ли те та. Та да на сце ну сту па ју ра зни при ти сци и ути ца ји моћ них 
по ли тич ких и еко ном ских цен та ра ко је се ис по ља ва кроз не по што-
ва ње  и кр ше ње за ко ни то сти.

Чи ње ни ца је да без бед на др жа ва, у нај ши рем зна че њу тог пој-
ма, и ње но ста нов ни штво пред ста вља је дан од глав них ци ље ва 
сва ке др жа ве и дру штва. Без бед на др жа ва пред ста вља упра во оно 
што је дру штво тра жи ло и што се из ме ђу оста ло га ка рак те ри ше 
огром ним по тен ци ја лом сло бод ног и мо дер ног раз во ја дру штва. 
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Де мо кра ти ја је у по ли ти ци про гла си ла на род ну во љу, у при вре ди 
је про гла си ла сло бод ну утак ми цу, а у дру штву сло бо ду по је дин ца. 
Успех де мо кра ти је у све ту и по је ди нач но у зе мља ма, ко ја из ме ђу 
оста ло га под ра зу ме ва и ста бил ну без бед ност, као ре фор ме по мно-
го че му се раз ли чи то ту ма чи, али је чи ње ни ца да је та ре фор ма 
да нас код нас оства ре на у по ли ти ци, при вре ди и дру штву. Је дан од 
бит них за да та ка де мо кра ти је је да се из гра ди по тре бан ни во од го-
вор но сти у упра вља њу др жа вом. На том пу ту се по ред ни за дру гих 
ано ма ли ја ја вља и ко руп ци ја уко ре ње на у си стем др жа ве и ко ја је 
пер ма нент на прет ња до стиг ну том сте пе ну раз во ја дру штва.

Ме ђу тим, чи ње ни ца је да не ма тог дру штва ко је мо рал но или 
за кон ски при хва тљи вим сма тра зло у по тре бу по ло жа ја, од но сно 
ко је се ми ри са си стем ски уко ре ње ном ко руп ци јом.. Та ко ђе, не ма 
ни  дру штва ко је оправ да ним сма тра да се по ли тич ки по ло жај или 
јав на слу жба ко ри сти за бр зо и јав но бо га ће ње пу тем нпр. ко мер-
ци јал них уго во ра или ма на ко ји дру ги не за ко нит на чин, а на ра чун 
јав ног ин те ре са. Уоста лом, ре кли би смо да би до во ђе ње у пи та ње 
та квог кри ми нал ног по на ша ња у нај ма њу ру ку би ло ви ше не го за-
бри ња ва ју ће. По ли тич ки и ка зне ни про го ни не да ју ре зул та те ако 
не сле ди и дру штве на ак ци ја од га ја ња и ме ња ња по ли тич ке ор га-
ни за циј ске кул ту ре. 

Ме ђу тим, апе ли на са ве сност и етич ност не да ју ре зул тат без 
озбиљ не и те мељ не ре ор га ни за ци је си сте ма и за ко но дав не про ме-
не, од но сно про ме не од о зго. Успех у бор би про тив ко руп ци је за ви-
си од ви ше фак то ра, а нај ва жни ји је по ли тич ка во ља и од луч ност 
уте ме ље на у прав ним нор ма ти ви ма.

Да кле, очи глед но је да се не мо гу из бе ћи не ки спор ни мо мен ти 
ко ји не ми нов но пра те де мо кра ти за ци ју. Ти мо мен ти пред ста вља-
ју се кун дар не спо ро сти, од но сно огле да ју се у се кун дар ним не е-
фи ка сно сти ма прав ног си сте ма, от кри ва њу, про го ну и ка жња ва њу. 
Но, спо рост при ла го ђа ва ња прав ног си сте ма ни је мо гу ће тре ти-
ра ти као тра ди ци о нал ни про блем др жа ве у су зби ја њу ко руп ци је. 
Ипак, чи ње ни ца је да је ко руп ци ја у су шти ни не до ста так, ма њак 
прет по став ки, дру штве них нор ми и вред но сти ко је су по треб не за 
нор мал но де ло ва ње сло бод не тр жи шне при вре де као ва жним те ко-
ви на ма са вре ме ног раз во ја дру штва.

Ко руп ци ја, пре све га, због по сле ди ца ко је иза зи ва пред ста вља 
нај ве ћи про блем раз во ју здра вих ме ђу на род них еко ном ских од но-
са, ка ко уну тар др жа ве та ко и оних ме ђу др жа ва ма. Ко руп ци ја и у 
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мо дер ној др жа ви оста је опа сност јер ште ти оба вља њу дру штве-
них по сло ва, али и по сло ва ко ји се од но се на без бед ност.  сни жа-
ва по тре бан ни во мо ра ла у по ли тич ком од лу чи ва њу, бло ки ра јав ну 
упра ву, суд ство итд. Су прот на је те мељ ним мо рал ним по сту ла ти ма 
сло бод не тр го ви не до бри ма ко ја под ра зу ме ва бо га ће ње соп стве ним 
ра дом. Че сто се спо ми ње да је глав на пре пре ка су зби ја њу ко руп-
ци је ње на уко ре ње ност у ло шој тра ди ци ји, а нај че шће прет ход ном 
со ци ја ли стич ком си сте му. Иако има ар гу ме на та за та кву тврд њу ( 
у на ви ка ма љу ди јав ни по ло жај по ве зу је се са по вла сти ца ма, а др-
жа ва се до жи вља ва као из вор стра ха и не из ве сно сти, со ли дар ност 
се ме ша с оба ве за ма, по сто ји кли јен те ли зам у ра ду, осе ћај да пра ва 
на ди ла зе оба ве зе) и слич не ар гу мен те не тре ба узи ма ти у об зир 
пре ма ње го вој фор мал ној тач но сти, већ у сми слу мо би ли за ци је у 
бор би про тив ко руп ци је. 

Пре ма то ме, ко руп ци ја ни је при хва тљи ва ни у јед ном са вре ме-
ном дру штву иако је ре дов ни пра ти лац де мо кра ти за ци је дру штва. 
Не ми нов но је тре ба ели ми ни са ти на свим ни во и ма и свим рас по-
ло жи вим сред стви ма. У тој бор би нај ви ше тре ба ути ца ти на свест 
гра ђа на, од но сно омо гу ћи ти гра ђа ни ма уче шће у бор би про тив ко-
руп ци је као нај ва жни јем но си о цу те бор бе. Ко руп ци ја је увек при-
сут на, а све ука зу је да ће она још ду го оп ста ја ти. Пра ве ме ре су зби-
ја ња ко руп ци је мо ра ју би ти сми сле не и ду го роч не.

Чи ни се та ко ђе да бор бу про тив ко руп ци је у бу дућ но сти тре ба 
сва ка ко  за сни ва ти и на чи ње ни ци да осно ва исто ри је јед ног на ро-
да и ње го ве др жав но сти чи ни, из ме ђу оста ло га, ње го ва еко ном ска 
моћ (при вред ни раз вој) ко ја мо ра би ти не по сред но по ве за на и обо-
га ће на ду хов ном ба шти ном, што у су шти ни чи ни пр ву прет по став-
ку др жав не об но ве и из град ње. Дру гим ре чи ма, бор бу про тив ко-
руп ци је тре ба за сни ва ти и из во ди ти у скла ду ду хов ног пре по ро да 
на ро да у це ли ни. Та ко ђе, нај бо ља га ран ци ја за спро во ђе ње та квих 
ин тен ци ја је сте за сно ва ност сва ко днев не прак се на на уч ним осно-
ва ма и упо шља ва њем нај бо љих, нај ква ли фи ко ва ни јих и нај о бра зо-
ва ни јих по је ди на ца, без об зи ра на стра нач ку при пад ност. Те шко ће 
у спро во ђе њу бор бе про тив ко руп ци је су број не и њих тре ба да бу-
ду све сни пре све га они ко ји се за ла жу за дру штве не ре фор ме ра ди 
очу ва ња на ци о нал не др жа ве. 

Осим то га сви до са да шњи ме ђу на род ни ин стру мен ти за бор-
бу про тив ко руп ци је ко ји су усво је ни у по след њих де се так го ди на 
тре ба да чи не све о бу хва тан скуп стан дар да ко ји тре ба да по мог ну 
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за ко но дав ци ма и кре а то ри ма по ли ти ке у БиХ да кон ци пи ра ју за ко-
не и уна пре де прак су у скла ду са на че ли ма до бре упра ве. Та ко ђе, 
чи ни се ве о ма по треб ним и ве ћа ко ор ди на ци ја са ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма ан га жо ва ним у бор би про тив ко руп ци је. 

Нео п ход но је и да ље ра ди ти на из ра ди и усва ја њу (мо ди фи-
ко ва њу и ино ви ра њу) не ких од кључ них про пи са за бор бу про тив 
ко руп ци је као нпр. по пи та њу но вих за ко на у обла сти јав них на-
бав ки, фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка, спре ча ва ња су ко ба ин-
те ре са и сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. На-
ро чи то зна чај ним у бор би про тив ко руп ци је је ели ми ни са ти уоче не 
прав не пра зни не у до ма ћем за ко но дав ству, по себ но у обла сти ин-
кри ми на ци је и ефи ка сне ис тра ге, кри вич ног го ње ња и санк ци о ни-
са ња кри вич них де ла ко руп ци је. У тој бор би са ми гра ђа ни тре ба да 
до би ју (има ју) нај зна чај ни је ме сто као и све др жав не ин сти ту ци је 
у си сте му без бед но сти ко је се ба ве бор бом про тив ко руп ци је и дру-
гих об ли ка кри ми на ли те та. 

Бор ба про тив ко руп ци је се мо ра во ди ти план ски и си сте мат-
ски, ка ко пре вен тив ним та ко и ре пре сив ним ме ра ма, на на ци о нал-
ном и ме ђу на род ном ни воу уз пу ну ме ђу на род ну са рад њу и ства-
ра ње по вољ них усло ва за рад над ле жних ор га на, че му по се бан 
до при нос да је и овај на уч ни скуп.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Из у ча ва ње по је ди них кри вич них де ла, а на ро чи то ко руп ци-
је је не сум њи во од ве ли ког зна ча ја. Ште та по Ре пу бли ку Ср би ју 
као и ње ном угле ду на ста ле од ко руп ци је не мо ра и ни је увек мо-
гу ће ја сно и пот пу но са гле да ти. Ко руп ци ја се ис по ља ва нај че шће 
на раз ли чи те на чи не што знат но оте жа ва бор бу про тив ње. Иако и 
те о ри ја и прак са под пој мом ко руп ци је под во де раз ли чи та ин кри-
ми ни са на по на ша ња, ипак се мо же на ћи уну тра шња си сте ма ти ка 
свих ових по је ди них пој мов них од ре ђе ња. 

У бор би про тив ко руп ци је је по треб но има ти у ви ду да је ко-
руп ци ја по сле ди ца у пр вом ре ду не е фи ка сног функ ци о ни са ња 
мно гих ин сти ту ци ја си сте ма, па и це лог прав ног си сте ма од но сно 
не са вр ше но сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Сто га и са ма 
бор ба про тив ко руп ци је тре ба исто вре ме но да пред ста вља и бор бу 
за са мо стал не, не за ви сне, бо ље и ефи ка сни је ин сти ту ци је си сте ма 
и у пр вом ре ду тре ба да об у хва ти те ме љи ту ре фор му мно гих ин-
сти ту ци ја си сте ма без бед но сти ко је са да де лу ју. 
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При ступ бор би про тив ко руп ци је мо ра се за сни ва ти на оба ве-
зном уче шћу јав но сти од но сно на оба ве зи укљу чи ва ња гра ђан ског 
дру штва и ме ди ја. Уоста лом овај прин цип бор бе про тив ко руп ци је 
се у зе мља ма са раз ви је ном де мо кра ти јом већ уве ли ко при ме њу је 
и пред ста вља оп ште при хва ће ну осно ву у бор би про тив ко руп ци је. 
Ово пре све га што јав ност тре ба би ти пра во вре ме но и  де таљ но 
оба ве ште на о бор би про тив ко руп ци је, а та ко ђе и због, још увек 
моћ не уло ге по ли тич ке во ље гра ђа на ко ја пред ста вља фак тор.

У сва ком слу ча ју на по ри и ре ше ност Ре пу бли ке Ср би је у су-
зби ја њу ко руп ци је до са да да ју ве ће или ма ње ре зул та те што је сва-
ка ко за по хва лу уз чи ње ни цу да се мо гло и знат но ви ше ура ди ти 
по том пи та њу. 

Но, си гур но је да се дру штво не мо же ефи ка сно и пот пу но 
су прот ста ви ти свим ви до ви ма и об ли ци ма кри ми на ли те та са мо 
и је ди но при ме ном кри вич них санк ци ја – ре пре сив них ме ра без 
об зи ра ко ли ко оне де ло ва ле ефи ка сно и пра вич но. По ред ових ме-
ра по треб но је сва ка ко пред у зи ма ти кон ти ну и ра но и пер ма нент но 
раз ли чи те ви до ве оп ште, по себ не и спе ци јал не пре вен ци је. Те ме-
ре тре ба да пред у зи ма ју раз ли чи ти дру штве ни су бјек ти на свим 
ни во и ма. Са про ме ном у све сти свих и сва ко га мо же се оче ки ва ти 
по сти за ње по зи тив них ре зул та та у овом прав цу.

MileRakic
CORRUPTIONASAREFLECTIONOFTHESTATE
OFSECURITYINTHEREPUBLICOFSERBIA

Summary
Themeofthispaperisphenomenologyofcorruptionthat
has a relatively long historical tradition in our state as
well as in other states.The corruption is analyzed from
theaspectofitsinfluenceonsecurityofsocietyandconse
quentlyfromtheaspectofnationalsecurityindemocratic
state.Despitethefactthatsecurityinitsbroadestnotional
meaning is comprehended in quantitative and qualitati
vesensestobemodernone,thecorruptionstillexists.In
recenttimesithasgainedinsignificance,consideringits
frequencyandemergingformsandtherangeandintensity
ofcausedeffects.Thereisvarioussetofproblemsaccom
panyingthebattleagainstcorruption,suchasthelackof
its homogeneous definition and also its connectionwith
thestategovernment,thatis,adirectharmtothefounda
tionsofmodernstateandtheruleoflaw–theinstitutions
ofpublicgovernmentandestablishedsystemofsecurity.
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Summary

Successful battle against corruptiondependson various
factorsandthemostimportantamongthemispoliticalwill
anddeterminationwhichhasitsbasisinlegalnorms.Itis
obviousthatsomeissuesthatareinevitablyrelatedtode
mocracycannotbeavoided.Corruption,beforeanything
else,duetoitsconsequences,posesthebiggestproblemto
developmentofhealthyinternationaleconomicrelations,
bothinsideofthestateandwithotherstates.Eveninmo
dernstatecorruptionposesanactualdangerforsecurity.
Corruptionisharmfulforperformanceofsocialbusiness
andalsothebusinessrelatedtointernationalsecurityco
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operation.Corruptiondecreasesanecessarylevelofmo
ralityinpoliticaldecisions,itblockspublicmanagement,
jurisdiction,etc.Itstandsincontrasttobasicmoralpostu
latesoffreetradeofthegoodsthatimpliesmakingprofit
throughoneownwork.
Corruption isnotacceptable inanymodernsociety,alt
houghitisaregularaccompanimenttotheprocessofde
mocratizationofsociety.Itisinevitablethatitshouldbe
eliminatedonalllevelsandwithallavailableresources.
Inthisbattleitisnecessarytoinfluenceawarenessofci
tizens,whichimpliesgivingopportunitytothecitizensto
participate in the battle against corruption as the most
importantprotagonistsinthebattle.Corruptionisalways
presentandthatgivesgroundsforassertionthatitwillke
epsubsistingthatwayforalongtime.Correctmeasures
forpreventionofcorruptionought tobemeaningfuland
longtermplannedones.
Thebattleagainstcorruptioninfuturehastobebasedon
thefactthatthebasisofhistoryofonenationanditssta
tehoodis,amongotherthings, itseconomicpower(eco
nomic development) that needs to be directly connected
andenrichedbyspiritualheritageasafirstprecondition
forthestaterevivalanddevelopment.Inotherwords,the
battleagainstcorruptionshouldbebasedandperformed
inaccordwithspiritualrevivalofthenationingeneral.
Keywords:Corruption,security,Serbia...
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