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ДраганаКоларић
Криминалистичко-полицијскаакадемија,Београд

ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕИСУЗБИЈАЊЕ
КОРУПЦИЈЕУПРИВАТНОМСЕКТОРУ*

Сажетак
У Ср би ји, као и у дру гим европ ским зе мља ма, при ме ћу је-

мо, по след њих де це ни ја, ка да су пи та њу из ме не кри вич них за ко на 
ди на ми ку ко ја ра ни је ни је би ла свој стве на. Че сте из ме не ре зул тат 
су, пре све га, при ла го ђа ва ња ме ђу на род ним оба ве за ма ко је др жа ве 
пре у зи ма ју ра ти фи ка ци јом по је ди них ме ђу на род них уго во ра. По-
ред Кон вен ци ја, ре ги о нал них и ме ђу на род них, од по себ ног зна ча-
ја за ре фор му су и Ди рек ти ве ЕУ и Оквир не од лу ке Са ве та ЕУ. 
Та ко ђе, не тре ба за бо ра ви ти да по сто је од ре ђе на по на ша ња чи ји 
не по сред ни основ про пи си ва ња ни су ме ђу на род не оба ве зе или 
уну тра шње за ко но дав ство, већ мо гу да бу ду ве за на за на шу сре-
ди ну, ло ше ис ку ство у Ср би ји, што мо же да пред ста вља основ за 
ин кри ми ни са ње та квог по на ша ња у Кри вич ном за ко ни ку. При ли-
ком из ме на кри вич ног за ко но дав ства увек се по ја вљу је ди ле ма да 
ли пред ност да ти на ци о нал ном ду ху, до ма ћем прав ном си сте му, 
на шој прав ној тер ми но ло ги ји или при хва ти ти не по во љан ути цај 
по је ди них од ред би ме ђу на род них уго во ра што је ни ма ло срећ но 
ре ше ње. Аутор сво ју ди ле му из ра жа ва по себ но ка да је у пи та њу 
су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру. За Ср би ју као др жа ву 
ко ја на сто ји да што пре по ста не пу но прав ни члан Европ ске Уни-
је од из у зет не је ва жно сти да пра ти ак тив но сти ЕУ и ње них чла-
ни ца на под руч ју су зби ја ња кри ми на ли те та. Нај ко ри сни је би би ло 
за сва ку др жа ву, па и на шу, да из вр ши ре ви зи ју по је ди них ин кри-
ми на ци ја у свом кри вич ном за ко но дав ству и та ко по кри је обла сти 
ко је су ме ђу на род ни спо ра зу ми сма тра ли вред ним укљу чи ва ња у 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. III 47015 ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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на ци о нал но кри вич но пра во. Али, аутор на гла ша ва, да је при то ме 
по треб но во ди ти ра чу на о на ци о нал ном прав ном иден ти те ту. Ау-
тор, та ко ђе, на сто ји да утвр ди ана ли зом по сто је ћег ста ња (de le ge-
la ta) по сто је ли у на шој зе мљи, по сма тра но са аспек та кри вич ног-
ма те ри јал ног пра ва, за до во ља ва ју ћа ре ше ња у обла сти су зби ја ња 
ко руп ци је у при ват ном сек то ру или кри те ри ју ми ко је по ста вља ју 
ме ђу на род ни до ку мен ти тре ба да нас под стак ну на да љу ре фор му 
на шег за ко но дав ства. По себ на па жња је по све ће на ана ли зи кри-
вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца на осно ву ко је 
аутор из но си за кључ ке, са пред ло зи ма мо гу ћих за кон ских ре ше ња, 
de le ge fe ren da.
Кључ не ре чи: кри вич но за ко но дав ство, су зби ја ње, при ват ни сек тор, ко-

руп ци ја, ме ђу на род ни стан дар ди, зло у по тре ба по ло жа ја, 
од го вор но ли це

Пре ма основ ној те зи не мач ке исто риј ске шко ле чи ји је је дан 
од уте ме љи ва ча Савињи(FriedrichCarlvonSavigny)пра во је од-
раз ду ха јед ног на ро да1). Са дру ге стра не Лист(FranzvonLiszt) је, 
још пре сто го ди на, за пи сао да је „на у ка кри вич ног пра ва“као„раз-
ја шње ње оп штих обе леж ја кри вич ног де ла... ну жно ин тер на ци о-
нал на, тј. мо ра по сто ја ти кри вич но прав на на у ка чи ји ви до круг не-
ће би ти огра ни чен огра да ма на ци о нал них за ко но дав ста ва, не го ће 
по чи ва ти на оп штим са зна њи ма“.2)Про цес европ ских ин те гра ци ја 
кроз ко је про ла зи на ша зе мља но си са со бом бре ме којe од лич но 
осли ка ва ју ми сли Са ви њи ја и Ли ста. Да ли да ти пред ност из ра зу 
на род ног ду ха или пе ча ту са да шњег вре ме на?

Гло ба ли за ци ја као ди на ми чан еко ном ски, кул тур ни, по ли-
тич ки и прав ни про цес у ве ли кој ме ри ути че на на ци о нал на за-
ко но дав ства. Раз у ме ва ње ме ђу на род не ин тен ци је за ка жња ва ње 
по је ди них кри вич них де ла, као што су по на ша ња пред ви ђе на у 
Рим ском ста ту ту, по том те ро ри зам, ко руп ци ја, кри вич на де ла учи-
ње на из мр жње, тр го ви на љу ди ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
и др, уте ме ље но је на за јед нич ким ин те ре сним осно ва ма што је 
све уско по ве за но са про це сом гло ба ли за ци је. Све ве ћа мо бил ност 
љу ди и до ба ра, уз по сте пе но уки да ње гра ни ца, на пр вом ме сту у 
окви ру Евро пе, под спе шу је вр ше ње кри вич них де ла. Про фит се 
сма тра вр хун ским ци љем ка пи та ли зма, пред ко јим уз ми чу мо рал не 
вред но сти и кри те ри ју ми до зво ље ног и не до зво ље ног, због че га је 

1) Fri e drich Carl von Sa vigny;Законодавствоиправнанаука, ЦИД, Под го ри ца, 1998, стр. 
19-24.

2) Hans Jo ac him Hirsch, „Ин тер на ци о на ли за ци ја ка зне ног пра ва и ка зне но прав не зна но-
сти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, Прав ни фа кул тет, За греб, бр. 1/2005, 
стр. 161.
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ве о ма те шко та ква де ла спре ча ва ти и су зби ја ти.3) Очи глед но по зно 
мо дер но до ба но си са со бом од ре ђе не пред но сти и ма не. За јед но 
са еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном гло ба ли за ци јом, за шти та 
жи вот не сре ди на, зло чи ни, као и прав да, та ко ђе су се на шли под 
уда ром гло ба ли за ци је.4) Глав на ма на се ве о ма бр зо ис кри ста ли са ла 
у ви ду вр ше ња кри вич них де ла ко ја се ши ре све том као епи де ми ја 
гри па. Ме ђу тим, та ква си ту а ци ја ути че на убр за ње ин фор ма ци ја, 
иде ја, тен ден ци ја и ак тив но сти у окви ру ме ђу на род них и ре ги о-
нал них ор га ни за ци ја. Ре зул тат то га је уни фи ка ци ја ин кри ми на ци ја 
али и ка жња ва ња за го ре на ве де на кри вич на де ла. Гло ба ли за ци-
ја ко ја се мо же по сма тра ти и кроз при зму вр ше ња кри вич них де-
ла зах те ва сра змер ну ре ак ци ју ко ја се огле да у гло бал ној са рад-
њи свих ко ји су од го вор ни за одр жа ва ње јав ног по рет ка у ци љу 
су зби ја ња кри ми на ли те та. У том сми слу, на овом ме сту ће мо се 
освр ну ти на су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру, где је кри-
вич но за ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је, у по след њем пе ри о ду, у 
вр ло ди на мич ној фа зи. Ра ди се упра во о по на ша њи ма код ко јих је 
у кри вич ном пра ву по треб но про на ћи пра ву ме ру из ме ђу аутен тич-
ног при сту па на шег прав ног си сте ма и од ред би по је ди них ме ђу на-
род них уго во ра. 

Пре ма то ме, про цес гло ба ли за ци је, до ко јег до ла зи де лом 
због убр за ног про то ка ин фор ма ци ја, све ве ће фре квен ци је љу ди и 
де ли мич но деј ством мул ти на ци о нал них те ла и кор по ра ци ја5), ути-
че на при хва та ње јед но о бра зног де фи ни са ња по је ди них кри вич них 
де ла, ка жња ва ња за иста и уно ше ња но вих од ред би у на ци о нал но 
кри вич но за ко но дав ство. Ми се за ла же мо за јед но сред ње ре ше ње 
тј. при ли ком им пле мен та ци је тре ба иза бра ти пут ко ји ће во ди ти 
ра чу на о до ма ћем прав ном си сте му, на шој прав ној тер ми но ло ги ји, 
оп штим на че ли ма и ин сти ту ти ма кри вич ног пра ва. То је те жи, али 
аде кват ни ји пут им пле мен та ци је нор ми ме ђу на род ног пра ва.6)

3) Вла ди мир-Ђу ро Де ган, Бе ри слав Па ви шић, Ви о ле та Бе ши ре вић; Међународноитран-
снационалнокривичноправо, Слу жбе ни гла сник и Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни-
он у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 21.

4) Ми о драг Си мо вић, „Ак ту ел на пи та ња ма те ри јал ног и про це сног кри вич ног за ко но дав-
ства: нор ма тив ни и прак тич ни аспект“, у збор ни ку: Актуелнапитањакривичногзако-
нодавства, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2012, стр. 
15.

5) МichaelCavadino, Ja mes Dig nan, PenalSystems-acomparativeapproach, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
Lon don, 2006, str. 3.

6) Зо ран Сто ја но вић,„Прав но-фи ло зоф ске кон цеп ци је у Пред ло гу КЗ Ср би је и Кри вич ном 
за ко ни ку Цр не Го ре“, у збор ни ку: Казненозаконодавство-прогресивнаилирегресивна
решења, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, 2005, стр. 10.
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Ка да је у пи та њу су прот ста вља ње ко руп ци ји кри вич но за ко-
но дав ство ни је огра ни че но са мо на ци о нал ним ду хом већ у ве ли кој 
ме ри по чи ва на кон сен зу су по стиг ну том у окви ри ма по је ди них ме-
ђу на род них уго во ра. Ме ђу зах те ви ма ко је ме ђу на род на за јед ни ца 
има пре ма на ци о нал ним кри вич ним за ко но дав стви ма као нај ва-
жни је ис ти че мо:

1. Ин кр им инисати  како подмићивање у јавном тако и под-
ми ћи ва ње у приватном сектору;

2. Ин кр им инисати  како подмићивање домаћих тако и стра-
них службених лица; 

3. Уве сти од го вор ност прав них ли ца за кри вич на де ла ко-
руп ци је (ма да ту од го вор ност зах те ва ју и не ки дру ги ме-
ђу на род ни до ку мен ти као што су: Конвенцијаопрању,
тражењу, заплени и конфискацији прихода стечених
криминалом (број 141),КонвенцијаУједињенихНација
против транснационалног организованог криминала,
Конвенцијаопрању,тражењу,запленииконфискацији
приходастеченихкриминаломиофинансирањутеро-
ризма);

4. У скла ду са До дат ним про то ко лом Кри вич но прав не кон-
вен ци је (ЕТС 191) по треб но је ин кри ми ни са ти под ми-
ћи ва ње до ма ћих и стра них ар би та ра, као и до ма ћих и 
стра них по рот ни ка;

5. Ин кри ми ни са ти тр го ви ну ути ца јем;
6. Раз мо три ти уво ђе ње у кри вич но за ко но дав ство но вог 

кри вич ног де ла ''Не за ко ни то бо га ће ње'', уко ли ко то ни је 
у су прот но сти са устав но-прав ним по рет ком зе мље пот-
пи сни це.

Кри вич но за ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је у ве ли кој ме ри 
ис пу ња ва стан дар де ко је су по ста ви ли ме ђу на род ни до ку мен ти у 
обла сти су прот ста вља ња ко руп ци ји.7) По се бан зна чај за кри вич но-
прав ну ре ак ци ју, ка да су у пи та њу ре ги о нал не ор га ни за ци је, има ју: 
Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји Са ве та Евро пе8) и До дат-

7) Gro u pe of Sta tes aga inst cor rup tion, ThirdEvaluationRound,EvaluationReportontheRe-
publicofSerbia-Incriminations(ETS173and191,GPC2), Adop ted by Gre co at its 48 th 
Ple nary Me e ting (Stras bo urg, 27 Sep tem ber – 1 Oc to ber 2010).

8) Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње 27. ја ну а ра 1999. го ди не, а сту пи ла је на сна гу 
1. ју ла 2002. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла Кривичноправнуконвенцијуо
корупцији(ЕТС 173) 18. де цем бра 2002. год. Ви ди: Слу жбе ни лист СРЈ, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 2/2002 и Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 18/2005. У Ср би-
ји је сту пи ла на сна гу 1. апри ла 2003. год. Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји је 
усво је на без ула га ња ре зер ви.



ДраганаКоларић Европскеинтеграцијеисузбијањекорупције...

95

ни про то кол уз Кри вич но прав ну кон вен ци ју о ко руп ци ји9). Ка да су 
у пи та њу ме ђу на род не ор га ни за ци је по се бан зна чај за су прот ста-
вља ње ко руп ци ји има Кон вен ци ја Ује ди ње них На ци ја про тив ко-
руп ци је10).

Има ју ћи у ви ду од ред бе ме ђу на род них уго во ра у обла сти су-
прот ста вља ња ко руп ци ји и про цес хар мо ни за ци је ко ји европ ски 
ин те гра тив ни про цес но си са со бом нај ви ше прав нич ког на ци о-
нал ног ду ха до шло je до из ра жа ја у им пле мен та ци ји од ред би ко је 
се од но се на су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру. 

1.ДОСТИГНУТАРЕШЕЊА
УКРИВИЧНОМЗАКОНИКУСРБИЈЕ

Је дан од ва жних раз ло га за кон ци пи ра ње но вог кри вич ног 
за ко но дав ства је и им пле мен та ци ја и уса гла ша ва ње са ме ђу на род-
ним стан дар ди ма. По сле ра ти фи ка ци је нај зна чај ни јих до ку ме на та 
у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, тр го ви не љу ди ма, пра ња нов ца, 
те ро ри зма, тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и др. 
на ша зе мља се опре де ли ла за до но ше ње Кри вич ног за ко ни ка Ср-
би је ко ји је за ме нио два до та да ва же ћа за ко на: Основ ни кри вич ни 
за кон и Кри вич ни за кон Ср би је. 

Нај ве ћи део оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них 
до ку ме на та Ср би ја је ис пу ни ла у прет ход ном пе ри о ду сту па њем на 
сна гу Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је 01.01.2006. го ди не. 
Кри вич на де ла на ме ње на су зби ја њу ко руп ци је у Кри вич ном за ко-
ни ку Ср би је свр ста на су, пре све га, у гру пу кри вич них де ла про-
тив слу жбе не ду жно сти. То су: зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја 
(члан 359. КЗ), тр го ви на ути ца јем (члан 366. КЗ), при ма ње ми та 
(члан 367. КЗ) и да ва ње ми та (члан 368. КЗ). Та ко ђе, од зна ча ја су 
и кри вич на де ла про тив при вре де, по себ но за су зби ја ње ко руп ци је 
у при ват ном сек то ру, и то зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца 
(члан 234. КЗ) и зло у по тре ба у ве зи са јав ном на бав ком (234а КЗ). 

Код кри вич них де ла ко ја су ти пич на за су зби ја ње ко руп ци је, 
има ју ћи у ви ду ре ле вант не ме ђу на род не уго во ре, сту па њем на сна-

9) Уго вор отво рен за пот пи си ва ње 15. ма ја 2003. го ди не. Сту пио је на сна гу 1. фе бру а ра 
2005. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла ДодатнипротоколКривичноправне
конвенције (ЕТС 191) 9. ја ну а ра 2008. год. Ви ди: Слу жбе ни гла сник РС, Ме ђу на род ни 
уго во ри, бр. 102/2008. У Ср би ји је сту пио на сна гу 1. ма ја 2008. год. Ре пу бли ка Ср би ја 
је До дат ни про то кол Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји усво ји ла без ула га ња ре-
зер ви.

10) Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла КонвенцијуУједињенихНација против корупције. 
Кон вен ци ја је у Ре пу бли ци Ср би ји сту пи ла на сна гу 30. ок то бра 2005. го ди не. Ви ди: 
Слу жбе ни лист СЦГ, Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2005.
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гу Кри вич ног за ко ни ка Ср би је до шле су до из ра жа ја сле де ће но-
ви не: про тив за ко ни то по сре до ва ње или са да тр го ви на ути ца јем11) 
је про ши ре на са ак тив ним об ли ком; та ко ђе, у скла ду са Кри вич-
но прав ном кон вен ци јом о ко руп ци ји и Кон вен ци јом Ује ди ње них 
На ци ја про тив ко руп ци је ин кри ми ни са но је и вр ше ње свих об ли ка 
тр го ви не ути ца јем од стра не ли ца ко је има ста тус стра ног слу жбе-
ног ли ца; код при ма ња ми та је уве ден но ви те жи об лик где ква ли-
фи ка тор ну окол ност чи ни то што се при ма ње ми та вр ши у ве зи са 
от кри ва њем кри вич ног де ла, по кре та њем или во ђе њем кри вич ног 
по ступ ка, из ри ца њем или из вр ше њем кри вич не санк ци је; као из-
вр ши лац при ма ња ми та се мо же ја ви ти и стра но слу жбе но ли це; 
код да ва ња ми та де ло по сто ји и он да ка да је ми то да то, обе ћа но 
или по ну ђе но стра ном слу жбе ном ли цу и код истог кри вич ног де ла 
про ши ре на је мо гућ ност за осло бо ђе ње од ка зне из вр ши о ца да ва-
ња ми та, у од но су на ра ни је ре ше ње у Кри вич ном за ко ну Ср би је, 
јер се ви ше као услов не зах те ва и то да је ми то да то на зах тев слу-
жбе ног или од го вор ног ли ца.

Зна чај ну но ви ну у Кри вич ном за ко ни ку пред ста вља ка жња-
ва ње за под ми ћи ва ње стра них слу жбе них ли ца (члан 367. ст. 5. и 
члан 368. ст. 3).12) Ме ђу на род на ди мен зи ја ко руп ци је и ње но су зби-
ја ње се схва та, у по след ње вре ме, као про бле ма ти ка пр вог ре да. 
Пре све га се ак ту е ли зу ју пре ко гра нич на под ми ћи ва ња. Са гло ба-
ли за ци јом еко ном ских и фи нан сиј ских струк ту ра и ин те гра ци јом 
до ма ћих тр жи шта у свет ско тр жи ште, од лу ке о кре та њи ма ка пи-
та ла или ин ве сти ра њи ма у јед ној зе мљи мо гу да ути чу и на оста-
ле. Мул ти на ци о нал не кор по ра ци је и ме ђу на род ни ин ве сти то ри 
игра ју од лу чу ју ћу уло гу у да на шњој еко но ми ји и не по зна ју гра ни-
це. Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци ји у чла ну 5. ре гу ли ше 
под ми ћи ва ње стра них др жав них слу жбе ни ка на исти на чин као и 
ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње до ма ћих др жав них слу жбе ни ка 
(члан 2. и 3). Кон вен ци ја Ује ди ње них На ци ја про тив ко руп ци је у 
чла ну 16. ин кри ми ни ше под ми ћи ва ње стра них јав них функ ци о не-
ра и функ ци о не ра јав них ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

11) До сту па ња на сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка (Сл.Гласник, 
бр. 72/2009) кри вич но де ло ''Тр го ви на ути ца јем'' је но си ло на зив ''Про тив за ко ни то по-
сре до ва ње''. У Кри вич но прав ној Кон вен ци ји ово кри вич но де ло, та ко ђе, но си на зив ''Тр-
го ви на ути ца јем'', а у Кон вен ци ји Ује ди ње них На ци ја про тив ко руп ци је ''Зло у по тре ба 
ути ца ја''.

12) Под стра ним слу жбе ним ли цем се у сми слу чла на 112. ст. 4. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је 
сма тра ли це ко је је члан за ко но дав ног, из вр шног или суд ског ор га на стра не др жа ве, ја-
вн ифунк ционерилислужбеникмеђународнеорганизацијеињенихоргана, су ди ја и дру ги 
функ ци о нер ме ђу на род ног су да.
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Европ ска уни ја је би ла пр ва европ ска ор га ни за ци ја ко јој је 
по шло за ру ком да усво ји ме ђу на род ни спо ра зум ко јим се, из ме ђу 
оста лог, кри ми на ли зу је ко руп ци ја стра них јав них слу жбе ни ка. Реч 
је о Кон вен ци ји о бор би про тив ко руп ци је у ко ју су укљу че ни слу-
жбе ни ци европ ских за јед ни ца или др жа ва чла ни ца Европ ске уни је 
(усво је на 26. ма ја 1997). На кон не ко ли ко го ди на, Ор га ни за ци ја за 
еко ном ску са рад њу и раз вој за кљу чи ла је, у но вем бру 1997. го ди-
не, зна ме ни ти спо ра зум о ин кри ми на ци ји под ми ћи ва ња стра них 
јав них слу жбе ни ка, тј. под ми ћи ва ња стра ног јав ног слу жбе ни ка да 
би се до био или за др жао не ки по слов ни аран жман или не ка дру га 
не при клад на ко рист. 

Члан 5. Кри вич но прав не кон вен ци је иде и да ље у од но су на 
Кон вен ци ју Европ ске уни је по то ме што пред ви ђа под ми ћи ва ње 
стра них јав них слу жбе ни ка би ло ко је дру ге зе мље. Он, та ко ђе, иде 
да ље и у од но су на од ред бе кон вен ци је Ор га ни за ци је за еко ном-
ску са рад њу и раз вој у два аспек та. Пр во, он пред ви ђа и ак тив но и 
па сив но под ми ћи ва ње. Ка жња ва ње за па сив но под ми ћи ва ње стра-
них слу жбе ни ка у чла ну 5. има за циљ да по ка же со ли дар ност за-
јед ни це др жа ва про тив ко руп ци је ма где да се она по ја ви. По ру ка 
је ја сна: ко руп ци ја је те шко кри вич но де ло ко је мо гу кри вич но да 
го не све др жа ве пот пи сни це, а не са мо ма тич на др жа ва ко рум пи-
ра ног слу жбе ни ка. Дру го, члан 5. не са др жи огра ни че ња ка да је 
реч о кон тек сту у ко ме се од и гра ва под ми ћи ва ње стра них јав них 
слу жбе ни ка. Још јед ном, циљ ни је са мо да се за шти ти пра вич на 
кон ку рен ци ја већ по ве ре ње гра ђа на у де мо крат ске ин сти ту ци је и 
прав ну др жа ву.13)

Ка да је у пи та њу под ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру ин те-
ре сант но је да сви ре ле вант ни ме ђу на род ни из во ри ин си сти ра ју 
на та квим ин кри ми на ци ја ма и у на ци о нал ним за ко но дав стви ма. 
Кри вич ни за ко ник Ср би је, код по сто је ћих ин кри ми на ци ја при ма-
ње и да ва ње ми та, са др жи од го ва ра ју ће од ред бе ко је се од но се на 
кри ми на ли за ци ју и у при ват ном сек то ру. На и ме, код кри вич ног 
де ла при ма ње ми та (члан 367) у ста ву 6. од ре ђе но је да се као из-
вр ши лац мо же по ја ви ти и од го вор но ли це у пред у зе ћу, уста но ви 
или дру гом су бјек ту. Има ју ћи у ви ду за кон ско зна че ње пој ма од го-
вор ног ли ца не ма ди ле ме да и овај зах тев ме ђу на род не за јед ни це 
ис пу ња ва мо.14)

13) Ibidem.

14) Од го вор ним ли цем управ ном ли цу сма тра се ли це ко је на осно ву за ко на, про пи са или 
овла шће ња вр ши од ре ђе не по сло ве упра вља ња, над зо ра или дру ге по сло ве из де лат но-
сти прав ног ли ца, као и ли це ко ме је фак тич ки по ве ре но оба вља ње тих по сло ва. Од го-
вор ним ли цем сма тра се и слу жбе но ли це кад су у пи та њу кри вич на де ла код ко јих је 
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Та ко ђе, код кри вич ног де ла да ва ње ми та (члан 368) у ста ву 
5. од ре ђе но је да де ло по сто ји и он да ка да је ми то да то, по ну ђе но 
или обе ћа но од го вор ном ли цу у пред у зе ћу, уста но ви или дру гом 
су бјек ту.15)

Кри вич но прав на кон вен ци ја у чла ну 7. и 8. ре гу ли ше под-
ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру. Ак тив но под ми ћи ва ње у при ват-
ном сек то ру пред ста вља кри вич но де ло ка да је учи ње но на мер но 
(уми шљај но) то ком оба вља ња по слов не ак тив но сти и са сто ји се у 
обе ћа њу, ну ђе њу, или да ва њу, ди рект но или ин ди рект но, сва ке не-
за слу же не ко ри сти сва ком ли цу ко је ру ко во ди или ко је, у би ло ком 
свој ству, ра ди за ен ти те те при ват ног сек то ра, би ло ње му лич но или 
не ком дру гом ли цу, ка ко би де ло ва ло или се уз др жа ло од де ло ва-
ња, а при то ме кр ши ло сво је ду жно сти. Па сив но под ми ћи ва ње у 
при ват ном сек то ру се са сто ји у тра же њу или при ма њу, ди рект но 
или ин ди рект но, од стра не би ло ког ли ца ко је ру ко во ди или ко је, 
у би ло ком свој ству, ра ди за ен ти те те при ват ног сек то ра сва ке не-
за слу же не ко ри сти или обе ћа ња на ме ње на ње му лич но или не ком 
дру гом ли цу, или при хва та ње по ну де или обе ћа ња та кве ко ри сти, 
ка ко би де ло ва ло или се уз др жа ло од де ло ва ња, а при то ме кр ши ло 
сво је ду жно сти.16) Оно што оправ да ва ин кри ми ни са ње под ми ћи ва-
ња у при ват ном сек то ру је све о бу хват на стра те ги ја су зби ја ња ко-
руп ци је. То ком по след њих го ди на спро ве ден про цес при ва ти за ци је 
учи нио је да ва жне јав не функ ци је бу ду при ва ти зо ва не нпр. обра-
зо ва ње, пре воз, те ле ко му ни ка ци је итд. Сто га тре ба обез бе ди ти по-
што ва ње пра вич не кон ку рен ци је. Ин кри ми на ци ја под ми ћи ва ња у 
при ват ном сек то ру иде ка то ме да се за шти те по ве ре ње и ода ност 
тј. ло јал ност као основ не вред но сти ко је ути чу на раз вој дру штве-
них и еко ном ских од но са. За по сле ни, парт нер, ге не рал ни ди рек-
тор ко ји при хва та ми то да би из вр шио или про пу стио да из вр ши 
не ку рад њу на на чин су про тан ин те ре си ма ње го вог на ло го дав ца, 
из и гра ће ука за но по ве ре ње и на ру ши ти ода ност ко ју ду гу ју свом 
на ло го дав цу. 

као из вр ши лац озна че но од го вор но ли це, а у овом за ко ни ку ни су пред ви ђе на у гла ви о 
кри вич ним де ли ма про тив слу жбе не ду жно сти, од но сно као кри вич на де ла слу жбе ног 
ли ца.

15) Исте од ред бе је имао и Кри вич ни за кон Ср би је (Сл.ГласникСРС’’, бр. 26/77, 28/77 – ис-
пр., 43/77 – ис пр., 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и ‘’Сл.гласникРС’’, бр. 
16/90, 26/91 – од лу ка У СЈ бр. 197/87, 75/91 – од лу ка У СРС бр. 58/91, 9/92, 49/92, 51/92, 
23/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002 и 11/2002 – ис пр.)

16) На сли чан на чин под ми ћи ва ње у при ват ном сек то ру ре гу ли ше и Кон вен ци ја Ује ди ње-
них На ци ја про тив ко руп ци је (члан 21.)
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Ис ти чу ћи по тре бу за су зби ја њем ко руп ци је у при ват ном 
сек то ру и За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је17) од ре ђу је 
ко руп ци ју као од нос ко ји се за сни ва зло у по тре бом слу жбе ног, од-
но сно дру штве ног по ло жа ја или ути ца ја, у јав ном или при ват ном 
сек то ру, у циљ ус ти ца ња лич не ко ри сти или ко ри сти за дру го га. У 
упо ред ној прак си у све ту, ко руп ци ја се нај че шће схва та као зло у-
по тре ба овла шће ња ра ди лич не ко ри сти (“abuseofpowerforprivate
gain”). Овај кон цепт се ко ри сти у Гло бал ном про гра му Ује ди ње них 
на ци ја про тив ко руп ци је, ко ји је при хва ћен и у прак си Европ ске 
уни је (по себ но га по ми ње Са оп ште ње Европ ске уни је о бор би про-
тив ко руп ци је из 2011. го ди не).18) 

2.ЗЛОУПОТРЕБАПОЛОЖАЈА
ОДГОВОРНОГЛИЦА(ЧЛАН234.КЗ)

Не за о би ла зан део ана ли зе од ред би ко ји ма се су зби ја ко руп-
ци ја у при ват ном сек то ру пред ста вља кри вич но де ло зло у по тре ба 
по ло жа ја од го вор ног ли ца. Пи та ња ве за на за ово кри вич но де ло 
не рас ки ди во су по ве за на са пи та њем ве за ним за ме сто и уло гу ко је 
кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја за у зи ма у Кри вич-
ном за ко ни ку Ср би је. 

Кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја је си сте ма-
ти зо ва но у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти. И 
по ред ње го вог не спор ног зна ча ја и уло ге у су зби ја њу ко руп ци је 
ми шље ња у ве зи са од ред бом чла на 359. КЗ су ди ја ме трал но су-
прот на. С јед не стра не су они ко ји сма тра ју да тре ба из вр ши ти де-
кри ми на ли за ци ју зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја јер се ра ди о 
пре ва зи ђе ном кри вич ном де лу и ти ме отво ри ти пут ши рој и че шћој 
при ме ни дру гих од ред би КЗ. На дру гој стра ни је на уч но уте ме ље-
ни је ми шље ње по ко ме ово кри вич но де ло тре ба да има од го ва ра-
ју ће ме сто у си сте му кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је, 
по себ но на кон из ме на и до пу на КЗ из 2012. го ди не, ка да ви ше не 
ства ра ди ле ме у по гле ду учи ни о ца као што је то би ло ра ни је. Глав-
ни раз лог оспо ра ва ња овог кри вич ног де ла је би ла чи ње ни ца да 
се као учи ни лац мо гло по ја ви ти и од го вор но ли це што има ју ћи у 
ви ду фор му ла ци ју кри вич ног де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа-

17) ‘’Сл.ГласникРС’’, бр.97/08, 53/10 и 66/11 –УС.

18) На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у пе ри о ду од 2013. до 2018. го ди не, 
„Сл.ГласникРС“,бр. 57/2013.
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ја у не ким слу ча је ви ма не би би ло оправ да но.19)ЗИД КЗ из 2012. 
уво ди но во кри вич но де ло, зло у по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца, 
чи ме раз два ја зло у по тре бу по ло жа ја слу жбе ног и од го вор ног ли-
ца. Ра ни је ре ше ње чла на 359. КЗ-а у пот пу но сти је из јед на ча ва ло 
слу жбе но и од го вор но ли це. То ви ше ни је има ло кри ми нал но по ли-
тич ко оправ да ње, јер су слу жбе но и од го вор но ли це два раз ли чи та 
су бјек та, ко ја има ју раз ли чи та овла шће ња у раз ли чи тим обла сти-
ма. Док слу жбе но ли це де лу је у ор га ни ма упра ве оба вља ју ћи сво је 
слу жбе не функ ци је, од го вор но ли це вр ши од ре ђе ни круг по сло ва у 
упра вља њу и де ло ва њу су бјек та при вред ног по сло ва ња.

Има ју ћи у ви ду од ред бе ме ђу на род них до ку ме на та, ја сно је 
за што су се но ве ле КЗ-а, у ве зи са кри вич ним де лом зло у по тре-
бе слу жбе ног по ло жа ја, кре та ле у прав цу раз два ја ња зло у по тре бе 
по ло жа ја у јав ном и при ват ном сек то ру, а не у прав цу де кри ми на-
ли за ци је кри вич ног де ла зло у по тре бе слу жбе ног по ла жа ја. Су зби-
ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру има сво је ме сто у од ред ба ма 
Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји Са ве та Евро пе и Кон вен-
ци је Ује ди ње них На ци ја за бор бу про тив ко руп ци ја. Та ко ђе, ка да 
је у пи та њу зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, Кон вен ци ја Ује ди-
ње них На ци ја про тив ко руп ци је зах те ва од др жа ва пот пи сни ца да 
пред ви де у свом кри вич ном за ко но дав ству као кри вич но де ло зло-
у по тре бу функ ци ја. Кри вич но де ло зло у по тре ба функ ци ја, по сто-
ји ка да јав ни функ ци о нер са на ме ром (уми шља јем), зло у по тре би 
функ ци ју или по ло жај, од но сно про тив прав но учи ни или не учи ни 
не што у оба вља њу сво јих функ ци ја у ци љу при ба вља ња нео прав-
да не ко ри сти за се бе лич но или за не ко дру го ли це или ен ти тет (чл. 
19). Да кле, ра ди се о јав ним функ ци о не ри ма.

Мо же мо да при хва ти мо при мед бу да се у Ре пу бли ци Ср би ји 
че сто при бе га ва ква ли фи ка ци ји по чла ну 359. И по ред чи ње ни це 
да је за та кву кон ста та ци ју по треб на де таљ ни ја ана ли за мо же мо 
да за кљу чи мо, има ју ћи у ви ду број но ста ње и кре та ње кри вич ног 
де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, да се пра во суд ни ор га ни, 
у не ким слу ча је ви ма, ни су озбиљ но упу шта ли у пи та ње да ли су 
оства ре ни и еле мен ти би ћа не ког дру гог кри вич ног де ла.20)Ме ђу-
тим, раз ло зи у при лог по сто ја ња ове ин кри ми на ци је су број ни.

19) Зо ран Сто ја но вић је још ра ни је кон ста то вао да је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја ка да 
је у пи та њу област при вред ног по сло ва ња ве о ма рет ка у стра ном за ко но дав ству, упо-
зо ра ва ју ћи да су ви ше ши ро ко по ста вље на ин кри ми на ци ја ка да се ра ди о при вред ном 
по сло ва њу мо же да, уме сто су зби ја ња кри ми на ли те та у при вре ди, има штет не по сле-
ди це по то по сло ва ње у це ли ни. Уп. Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика,
Службени гла сник, Бе о град, 2009, стр. 762. 

20) Та ко се нпр. став 3. код кри вич ног де ла тр го ви на ути ца јем у суд ској прак си нео сно ва но 
за ме њу је са кри вич ним де лом зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359. став 1. 



ДраганаКоларић Европскеинтеграцијеисузбијањекорупције...

101

Пр во, Кон вен ци ја УН-а про тив ко руп ци је са др жи слич но 
кри вич но де ло у чл. 19, што ука зу је да од ње га не тре ба од у ста ти 
већ са мо во ди ти ра чу на о пра ви лу да се ту ра ди о оп штем кри вич-
ном де лу из гру пе кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти, па 
ако су оства ре ни еле мен ти не ког дру гог кри вич ног де ла он да по-
сто ји са мо то дру го де ло. 

Дру го, у тре ћем ева лу а ци о ном из ве шта ју GRE CO за Ре пу-
бли ку Ср би ју, ко ји се од но си на ин кри ми на ци је, ни је ис так ну та по-
тре ба за де кри ми на ли за ци јом овог кри вич ног де ла. 

Тре ће, на при ме ру др жа ва на ста лих на те ри то ри ји бив ше Ју-
го сла ви је ви ди мо да се про блем са овим кри вич ним де лом мо же 
бо ље пре ва зи ћи из ме на ма кри вич ног за ко но дав ства. За то су но ве ле 
у ЗИД КЗ-у ишле у прав цу раз два ја ња зло у по тре бе по ло жа ја у јав-
ном и при ват ном сек то ру. Мо гло би се по ста ви ти пи та ње ка кав је 
од нос из ме ђу зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја из гру пе кри вич них 
де ла про тив слу жбе не ду жно сти и но вог де ла зло у по тре бе по ло-
жа ја од го вор ног ли ца. Пр во, тре ба ис та ћи да по сто ји кон ти ну и тет 
из ме ђу но вог де ла из чл. 234 КЗ и зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја 
ко јим је пре из ме на и до пу на би ло об у хва ће но и од го вор но ли це. 
Да кле, ако је не ко од го вор но ли це из вр ши ло кри вич но де ло зло у-
по тре бе слу жбе ног по ло жа ја пре из ме на и до пу на, а у вре ме ка да 
му се су ди на сна зи је но ва од ред ба не при хва тљи во би би ло осло-
бо ди ти га од оп ту жбе с обра зло же њем да да нас кри вич но де ло из 
чл. 359 КЗ не об у хва та ви ше и од го вор но ли це. Је ди но што тре ба 
учи ни ти је про це ни ти ко ји је за кон бла жи, по вољ ни ји за учи ни-
о ца. Но во кри вич но де ло зна чај но су жа ва кри ми нал ну зо ну што 
има сво је кри ми нал но по ли тич ко оправ да ње јер се од го вор но ли це 
и слу жбе но ли це по свом по ло жа ју и при ро ди овла шће ња ко је има-
ју зна чај но раз ли ку ју, те се ни њи хо ве зло у по тре бе не мо гу исто 
тре ти ра ти (код зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја по сле ди ца је при-
ба вља ње се би или дру го ме ко ри сти, дру гом на но ше ње ште те или 
те жа по вре да пра ва дру гог, а код зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног 
ли ца по сле ди ца је при ба вља ње се би или дру го ме про тив прав не 
имо вин ске ко ри сти или на но ше ње дру го ме имо вин ске ште те). Код 
од го вор ног ли ца се у не ким слу ча је ви ма, има ју ћи у ви ду де лат но-
сти ко је оба вља ју, то не би ни мо гло сма тра ти зло у по тре бом. На 
при мер, сти ца ње би ло ка кве ко ри сти од стра не слу жбе ног ли ца за 
се бе или дру гог ис ко ри шћа ва њем свог слу жбе ног по ло жа ја за слу-
жу је кри вич но прав ну ин тер вен ци ју, док код од го вор ног ли ца, под 
од ре ђе ним усло ви ма, то мо же би ти ле ги ти ман циљ оба вља ња од-

Ви ше о то ме: Жар ко Син ђе лић, Кри вич но де ло тр го ви на ути ца јем у прак си, Тужилачка
реч, Удру же ње ту жи ла ца Ср би је, Бе о град, бр. 25/2013, стр. 46-57. 
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ре ђе не при вред не де лат но сти и вр ше ња овла шће ња ко је од го вор но 
ли це у тој де лат но сти има.21)

Че твр то, у кри вич но прав ној те о ри ји се не дво сми сле но ука-
зу је да је по треб но да кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло-
жа ја оста не у КЗ-у. Ка ко се ис ти че, то не ће спре чи ти ка жња ва ње 
за по себ не де лик те и ни је ре ал но јед но де ло ис цеп ка ти та ко да као 
кри вич на де ла бу ду про пи са ни ап со лут но сви по је ди нач ни по ступ-
ци упе ре ни про тив слу жбе не ду жно сти.22) Та ко ђе, по је ди ни ауто ри 
ја сно и пре ци зно ука зу ју на гра ни це ка жња ва ња и мо гу ћег су бјек та 
овог кри вич ног де ла.23)Ла ич ке из ја ве да ће се зло у по тре ба слу жбе-
ног по ло жа ја уки ну ти за две, три го ди не ка да по ста не бес пред мет-
но ње но по сто ја ње у КЗ-у су кри ми нал но по ли тич ки ду би о зне, а 
по го то во тврд ња да се то са да не мо же учи ни ти; јер по сто ји ве ли ки 
број кри вич них по сту па ка за ова кри вич на де ла.

Пе то, ве ћи на европ ских зе ма ља по зна је ово кри вич но де ло, а 
не ке од њих и са ова квом фор му ла ци јом.24)

Ше сто, Ре зо лу ци ја Европ ског пар ла мен та, на ко ју се ве ли ки 
број ли ца по зи ва, не тра жи уки да ње кри вич ног де ла зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја ка да се као учи ни о ци ја вља ју слу жбе на ли ца 
већ са мо пре ци зни је ре гу ли са ње и су жа ва ње кри ми нал не зо не у 
слу ча ју ка да се као учи ни о ци по ја вљу ју при ват ни пред у зет ни ци.25)

Да кле, зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја оста је си сте ма ти зо-
ва на у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти и ре зер-
ви са на за слу жбе на ли ца као учи ни о це. Ка да су у пи та њу зло у по-
тре бе у при вред ном по сло ва њу, уме сто кри вич ног де ла не са ве сног 
ра да у при вред ном по сло ва њу из чл. 234 КЗ-а, ко је је пре ва зи ђе-
но, не по треб но и ко је је сво је вре ме но уве де но у на сто ја њу да се 
пру жи по ја ча на за шти та дру штве ној сво ји ни и у слу ча је ви ма ка-
да не по сто ји на ме ра да се се би или дру го ме при ба ви би ло ка ква 
ко рист (не по зна је га ни јед но кри вич но за ко но дав ство европ ских 
зе ма ља), ЗИД КЗ из 2012. го ди не но вом фор му ла ци јом чла на 234. 
уво ди кри вич но де ло зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца. Но ва 

21) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Ми си ја ОСЦЕ у Цр ној Го ри, Под го-
ри ца, 2010, стр. 581.

22) Ра до сав Ри си мо вић, Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, Наука-Безбедност-Полиција, 
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 1/ 2010, стр. 136.

23) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Под го ри ца, op.cit, стр. 804. 

24) Ви ди: Јо ван Ћи рић, „Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја – за и про тив“, у збор ни ку: Акту-
елнапитањакривичногзаконодавства, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и 
прак су, Бе о град, 2012, стр. 350-365.

25) Euro pean Par li a ment re so lu tion of 29 March 2012 on the Euro pean in te gra tion pro cess of 
Ser bia (2011&2886(RSP))
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ин кри ми на ци ја је по сле ди ца по тре бе да се на пра ви бит на раз ли ка 
из ме ђу од го вор ног и слу жбе ног ли ца, што до та да ни је био слу чај. 
Та ко ђе, но во кри вич но де ло тре ба да до при не се бо љем су зби ја њу 
ко руп ци је у при ват ном сек то ру. То не зна чи да пре овог кри вич ног 
де ла ни су по сто ја ли усло ви за су прот ста вља ње ко руп ци ји у при-
ват ном сек то ру.26) Про блем је био у кри ми нал ној зо ни ко ја је би ла 
су ви ше ши ро ко по ста вље на и сто га иза зи ва ла број не ди ле ме због 
че га смо би ли упо зо ре ни и од Европ ског пар ла мен та.27)

По тре ба за су прот ста вља њем ко руп ци ји у при ват ном сек то-
ру је на ме ђу на род ном пла ну пре по зна та знат но ка сни је од исте у 
јав ном сек то ру. Ме ђу тим, да нас она пред ста вља осно ву сва ке успе-
шно по ста вље не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је и у пр ви 
план је ис ти чу сви ме ђу на род ни до ку мен ти. За бри ња ва ју ће де лу ју 
тен ден ци је чи ји је циљ де кри ми на ли за ци ја зло у по тре бе по ло жа ја 
од го вор ног ли ца не пу них го ди ну да на на кон што је уве ден. Тим 
пре што нај но ви ји раз вој по ка зу је да је ко руп ци ја у при ват ном сек-
то ру ве о ма мо гу ћа и да тре ба пред у зе ти од ре ђе не ме ре за ње но су-
зби ја ње. На и ме, по ста вља се пи та ње да ли и ка ко тре ба да од го ва ра 
ме на џер ко ји се на ла зи на не ком од го вор ном по ло жа ју у при ват ној 
ком па ни ји јер зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја као кри вич но де ло 
је са да ре зер ви са на са мо за јав ни сек тор (слу жбе на ли ца). 

Да кле, за што зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца?
Пр во, су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то ру је ис так ну-

то као им пе ра тив у Кри вич но прав ној кон вен ци ји Са ве та Евро пе и 
Кон вен ци ји Ује ди ње них На ци ја за бор бу про тив ко руп ци је. По на-
вља мо да члан 12. Кон вен ци је Ује ди ње них На ци ја ис ти че да сва ка 
др жа ва пот пи сни ца тре ба да пре ду зме ме ре, у скла ду са основ ним 
на че ли ма свог уну тра шњег за ко но дав ства, за спре ча ва ње ко руп ци-
је у при ват ном сек то ру, а по том у чла ну 21. се да је мо гу ћи пред лог 
ин кри ми на ци је. Ин кри ми ни са ње под ми ћи ва ња у при ват ном сек-
то ру де ци ди ра но про из и ла зи и из чла но ва 7. и 8. Кри вич но прав не 
кон вен ци је о ко руп ци ји. 

Дру го, да зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја тре ба да бу де ре-
зер ви са на за јав ни сек тор, по сред но по твр ђу је фор му ла ци ја кри-
вич ног де ла зло у по тре бе функ ци ја у Кон вен ци ји Ује ди ње них На-
ци ја про тив ко руп ци је.28)

26) За кривично дело злоупотреба службеног положаја је могло да одговара и одговорно 
лице. 

27) Euro pean Par li a ment re so lu tion of 29 March 2012 on the Euro pean in te gra tion pro cess of 
Ser bia (2011&2886(RSP))

28) Кри вич но де ло, зло у по тре ба функ ци ја, по сто ји ка да јав ни функ ци о нер са на ме ром 
(уми шља јем), зло у по тре би функ ци ју или по ло жај, од но сно учи ни или не учи ни не ко 
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Тре ће, зна чај на је и од ред ба чла на 22. Кон вен ци је Ује ди-
ње них На ци ја ко ја се од но си на про не ве ру у при ват ном сек то ру, 
чи ме се на гла ша ва зна чај су прот ста вља ња ко руп ци ји у при ват ном 
сек то ру. По њој, сва ка др жа ва пот пи сни ца Кон вен ци је раз мо три ће 
мо гућ ност усва ја ња за кон ских или дру гих ме ра ко је мо гу би ти по-
треб не ка ко би се утвр ди ло као кри вич но де ло, ка да се учи ни уми-
шљај но (на мер но), про не ве ра у оба вља њу при вред них, фи нан сиј-
ских или ко мер ци јал них де лат но сти, од стра не ли ца ко је ру ко во ди 
или ра ди у би ло ком свој ству за не ки ен ти тет у при ват ном сек то ру, 
би ло ка кве имо ви не, при ват них сред ста ва или хар ти ја од вред но-
сти или не ке дру ге вред не ства ри по ве ре не том ли цу на осно ву ње-
го вог по ло жа ја. 

Има ју ћи у ви ду ове од ред бе, ја сно нам је да бу ду ће из ме не 
и до пу не Кри вич ног за ко ни ка Ср би је у ве зи са кри вич ним де ли ма 
ко руп ци је тре ба да се кре ћу у прав цу раз два ја ња ко руп ци је у јав-
ном и при ват ном сек то ру, а не у прав цу де кри ми на ли за ци је кри-
вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца. Оно што ства-
ра де ли мич ну збр ку и про бле ме је термин„одговорнолице“, ко ји 
пред ста вља ре ликт из до ба управ ног со ци ја ли зма. Ова ка те го ри ја 
учи ни ла ца кри вич ног де ла уве де на је у КЗ бив ше Ју го сла ви је 1951. 
го ди не. Иде ја је би ла да ди рек то ри (и дру го ру ко во де ће осо бље) 
пред у зе ћа кри вич но од го ва ра ју чи ме би се шти ти ла др жав на сво-
ји на. За то тре ба уме сто тер ми на „од го вор но ли це“ уве сти тер мин 
„онај ко у вр ше њу при вред не де лат но сти“. На сли чан на чин су по-
сту пи ли и Нем ци у чла ну 266. не мач ког КЗ (онај ко...). Фор му ла-
ци ја „онај ко“ по кри ва сва ли ца ко ја зло у по тре бља ва ју при вред ну 
де лат ност и чи не кри вич на де ла.29)

2.1.Елементибића
Кри вич но де ло зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног ли ца чи ни 

ли це ко је ис ко ри шћа ва њем свог по ло жа ја или овла шће ња, пре ко-
ра че њем гра ни ца свог овла шће ња или не вр ше њем сво је ду жно сти 
при ба ви се би или дру гом фи зич ком или прав ном ли цу про тив прав-
ну имо вин ску ко рист или дру гом на не се имо вин ску ште ту. Те жи 
об лик по сто ји ако је из вр ше њем де ла из ста ва 1. овог чла на при ба-
вље на имо вин ска ко рист у из но су пре ко че ти ри сто пе де сет хи ља-
да ди на ра. У слу ча ју да вред ност при ба вље не имо вин ске ко ри сти 
пре ла зи из нос од ми ли он и пет сто хи ља да ди на ра по сто ја ће нај те-
жи об лик кри вич ног де ла.

де ло су прот но за ко ну у оба вља њу сво јих функ ци ја у ци љу при ба вља ња нео прав да не 
ко ри сти за се бе лич но или за не ко дру го ли це или ен ти тет (члан 19.). Да кле, ра ди се о 
јав ним функ ци о не ри ма.

29) КривичнизаконикСавезнеРепубликеНемачке, Цен тар мар ке тинг, Бе о град, 1998.



ДраганаКоларић Европскеинтеграцијеисузбијањекорупције...

105

Да кле, за ко но да вац је у од но су на кри вич но де ло зло у по тре-
бе слу жбе ног по ло жа ја код кри вич ног де ла зло у по тре бе по ло жа ја 
од го вор ног ли ца су зио кри ми нал ну зо ну, с об зи ром на то да се зах-
те ва да је при ба вље на про тив прав на имо вин ска ко рист, а не би ло 
ка ква ко рист (као код слу жбе ног ли ца) и про пи сао не што ни же ка-
зне. Су жа ва њу кри ми нал не зо не код овог кри вич ног де ла до при-
не ла је и дру га чи ја фор му ла ци ја од ред бе ко ја да је зна че ње из ра за 
„од го вор но ли це” (чл. 112 ст. 5 КЗ-а), јер тај по јам ви ше не об у-
хва та вла сни ка ко ји исто вре ме но не оба вља и по сло ве и функ ци ју 
од го вор ног ли ца (чл. 12 ЗИД КЗ ИЗ 2012).30)

Да кле, код ин кри ми на ци је ко јом се од ре ђу је зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја за ко но да вац је од у стао од ње ног ана хро ног 
де ла на сле ђе ног из бив шег ју го сло вен ског кри вич ног пра ва ко је 
је од го вор но ли це, пре све га с об зи ром на овла шће ња ко је је оно 
има ло у ве зи са упра вља њем и рас по ла га њем дру штве ном имо ви-
ном, из јед на ча ва ло са слу жбе ним ли цем. По сма тра но са ста но ви-
шта кри ми нал не по ли ти ке по треб но је на пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
слу жбе ног и од го вор ног ли ца јер по сто је ве ли ке раз ли ке из ме ђу 
зло у по тре бе у обла сти при вред ног по сло ва ња и зло у по тре бе слу-
жбе не ду жно сти.

Рад ња из вр ше ња основ ног об ли ка је ис ко ри шћа ва ње свог 
по ло жа ја или овла шће ња, пре ко ра че ње гра ни ца свог овла шће ња 
или не вр ше ње сво је ду жно сти. Циљ про пи си ва ња овог кри вич ног 
де ла је ин кри ми ни са ње са мо оних рад њи ко је пред ста вља ју зло у-
по тре бу по ло жа ја од го вор ног ли ца ко је за по сле ди цу има ју ште ту 
на ту ђој имо ви ни у по гле ду ко је од го вор но ли це у окви ру по сло ва-
ња има од ре ђе на овла шће ња. Код рад ње не вр ше ња сво је ду жно сти 
по ја вљу ју се од ре ђе не ди ле ме. На и ме, ако се узме да је за по сто ја-
ње кри вич ног де ла до вољ но не вр ше ње ду жно сти од го вор ног ли ца 
услед че га је би ло ко је ли це пре тр пе ло имо вин ску ште ту (а не са мо 
оно ли це чи јом имо ви ном је од го вор но ли це овла шће но да у окви-
ру при вред не де лат но сти рас по ла же) то би пред ста вља ло пре те ра-
но ши ре ње гра ни ца кри вич ног пра ва у ону област у ко јој је до вољ-
на гра ђан ско прав на од го вор ност за на кна ду ште те, а про пи си ва ње 
ове ин кри ми на ци је и од у ста ја ње да се од го вор но ли це из јед на чи са 
слу жбе ним ли цем, упра во је има ло за циљ да се кри вич но пра ва на 
ин тер вен ци ја у обла сти при вред ног по сло ва ња све де на нео п ход ну 
ме ру.31)

Де ло је до вр ше но ка да је на сту пи ла по сле ди ца ко ја се са сто-
ји у то ме да је од го вор но ли це се би или дру го ме при ба ви ло про-

30) “СлужбенигласникРС“,бр. 121/2012.

31) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконикаЦрнеГоре,op.cit, стр. 581.
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тив прав ну имо вин ску ко рист или про у зро ко ва ло имо вин ску ште-
ту дру го ме. Уко ли ко ни је на сту пи ла по сле ди ца по сто ја ће по ку шај 
кри вич ног де ла. 

3.DELEGEFERENDA

У прет ход ном де лу по шли смо од опи са ста ња у Кри вич ном 
за ко ни ку ка да је у пи та њу су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном сек то-
ру и уса гла ше ност са ме ђу на род ним до ку мен ти ма. На осно ву ана-
ли зе ста ња фор му ли са ће мо пра вац пре ма ко ме тре ба да се кре ћу 
бу ду ће из ме не Кри вич ног за ко ни ка у обла сти су зби ја ња ко руп ци је.

При ли ком из ме на и до пу на Кри вич ног за ко ни ка увек тре ба 
има ти у ви ду да је кри вич но пра во ultima ratioшто зна чи да му 
тре ба при бе га ва ти као крај њем сред ству. У си ту а ци ји ка да се ни 
по сто је ће ин кри ми на ци је не при ме њу ју про пи си ва ње но вих ин-
кри ми на ци ја те шко да мо же да има сво је оправ да ње. Ако от кри-
ве на кри вич на де ла у чи јој се осно ви на ла зи ко руп ци ја озна чи мо 
као врх ле де ног бре га (па чак ни цео врх) он да нам је ја сно да све-
стра на и ефи ка сна бор ба про тив ко руп ци је зах те ва не са мо про ши-
ри ва ње кри ми нал не зо не, што во ди хи пер тро фи ји ин кри ми на ци ја, 
и по о штра ва ње ка зне, што во ди ка зне ном по пу ли зму, не го, што је 
нај ва жни је, при ме ну кри вич ног пра ва. Још је у XVI II ве ку ис так-
ну то да је бит ни је је да ка жња ва ње бу де бр зо и из ве сно, не го да 
бу де оштро јер се са мо на тај на чин по сти же ефи ка сност.32)

Пра вац у ко ме тре ба да се кре ћу бу ду ће из ме не и до пу не КЗ 
је сле де ћи. 

Пр во, нео п ход но је раз дво ји ти ко руп ци ју у јав ном и при ват-
ном сек то ру. На и ме, у обла сти кри вич них де ла про тив слу жбе не 
ду жно сти тре ба спро ве сти кон цеп ци ју да из вр ши лац ових кри вич-
них де ла мо же би ти са мо слу жбе но ли це, а не и од го вор но ли це (то 
је учи ње но ка да је у пи та њу зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, али 
не и ка да су у пи та њу не ка дру га кри вич на де ла из ове гру пе). У 
скла ду са спро во ђе њем кон цеп ци је ко ја раз два ја ко руп ци ју у јав-
ном и при ват ном сек то ру, у гру пу кри вич них де ла про тив плат ног 
про ме та и при вред ног по сло ва ња, тре ба уне ти но ва кри вич на де ла 
ко ја се од но се на ко руп ци ју у при ват ном сек то ру, и то про тив прав-
но при ма ње по кло на и про тив прав но да ва ње по кло на, уме сто кри-
вич них де ла при ма ње ми та (ко је оста је ре зер ви са но са мо за слу-
жбе но ли це као из вр ши о ца) и да ва ње ми та код ко јег се ми то да је 
слу жбе ном ли цу (а не и не ком дру гом ли цу). 

32) Ђoрђе Иг ња то вић, Криминолошконаслеђе, По ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 1997, стр. 9.
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Дру го, у гру пи кри вич них де ла про тив слу жбе не ду жно сти 
тре ба от кло ни ти не по ду дар но сти у тер ми но ло ги ји ко ја се ко ри-
сти по го то во код ''ко руп тив них'' кри вич них де ла (при ма ње и да-
ва ње ми та, тр го ви на ути ца јем). Не где се ко ри сти тер мин по клон 
или дру га ко рист, а не где се упу ћи ва ло на на гра ду или ка кву дру гу 
ко рист. Пред ло же не из ме не у свим чла но ви ма на ко је се од но се 
GRE CO пре по ру ке тре ба да ко ри сте тер мин ‘’по клон или дру га ко-
рист’’. Ов де тре ба на гла си ти да је, ка да се уве ду у гру пу кри вич них 
де ла про тив плат ног про ме та и при вред ног по сло ва ња кри вич на 
де ла при ма ње ми та у при вред ном по сло ва њу и да ва ње ми та у при-
вред ном по сло ва њу, оправ да но да се ра ди о про тив прав ној ко ри сти 
јер при ба вља ње ко ри сти ко ја ни је про тив прав на у при вред ном по-
сло ва њу мо же да има сво је оправ да ње (нпр. ако из ве де те на ру чак 
по слов ног парт не ра). 

Тре ће, по треб но је раз дво ји ти и про не ве ру на про не ве ру у 
при вред ном по сло ва њу и про не ве ру из гру пе кри вич них де ла про-
тив слу жбе не ду жно сти. Од нос из ме ђу ова два де ла би ће ја сан јер 
ће про не ве ра оста ти ре зер ви са на са мо за слу жбе на ли ца као из-
вр ши о це а про не ве ра у при вред ном по сло ва њу за би ло ко је ли це, 
осим, на рав но, слу жбе ног ли ца.

И че твр то, по треб но је пре и спи та ти од ред бу чла на 234. КЗ 
ко јом се од ре ђу је зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца и то по-
себ но у по гле ду пој ма од го вор ног ли ца. Као што смо већ ра ни је по-
ме ну ли по ста вља се пи та ње да ли од тог пој ма тре ба од у ста ти, што 
би он да зах те ва ло из ме ну ве ћи не при вред них кри вич них де ла, јер 
се ра ди о тер ми но ло ги ји ко ја је пот пу но пре ва зи ђе на у са да шњим 
усло ви ма. По јам од го вор ног ли ца је на стао са дру штве ном сво ји-
ном и са мо у пра вља њем и не ке зе мље бив ше СФРЈ су пред ви де ле 
дру га чи ји за кон ски опис при вред них кри вич них де ла тј. из вр ши ле 
њи хо ву пре фор му ла ци ју у скла ду са но вим дру штве ним усло ви ма 
(нпр. КЗ Сло ве ни је). За ла же мо се пре фор му ла ци ју кри вич ног де ла 
из чла на 234. КЗ и оста лих при вред них кри вич них де ла али ни ка ко 
за пот пу но уки да ње чла на 234. јер би то зна чи ло јед ну вр сту по ми-
ло ва ња свих ли ца ко ји су сво ју имо ви ну уве ћа ли вр ше њем кри вич-
них де ла у вре ме тран зи ци је ка да је тло по себ но би ло по год но за 
та кве ак тив но сти. Си гур но је да ту жи о ци тре ба да при ме њу ју све 
од ред бе КЗ, тј. да ви ше при бе га ва ју де ли ма ко ја су lexspecialisу 
од но су на од ре ђе не оп ште од ред бе. Про блем би мо гао би ти ре шен 
пу тем фор мал ног суп си ди ја ри те та (ка да за кон из ри чи то упу ћу је 
на при ме ну би ћа не ког кри вич ног де ла са мо ка да ни су оства ре ни 
усло ви за при ме ну не ког дру гог кри вич ног де ла). Та кви слу ча је ви 
су рет ки у на шем кри вич ном пра ву. Та ко би мо гло код ин кри ми на-
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ци је кри вич ног де ла зло у по тре бе по ло жа ја у при вред ним ак тив-
но сти ма (што би мо гао би ти бу ду ћи на зив де ла из чла на 234, где 
ће мо, да кле, бри са ти од го вор но ли це) да сто ји да ово де ло по сто ји 
ако ти ме ни су оства ре на обе леж ја не ког дру гог кри вич ног де ла. 
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THEEUROPEANINTEGRATIONANDCOMBATING
CORRUPTIONINPRIVATESECTOR

Resume
In Ser bia, as well as in ot her Euro pean co un tri es, when it co mes 

to chan ges in cri mi nal law, one no tes in re cent de ca des the dyna mics 
which has not been pre sent ear li er. Fre qu ent chan ges are pri ma rily the 
re sult of har mo ni za tion with the in ter na ti o nal obli ga ti ons that a co un-
try as su mes by ra tifying cer tain in ter na ti o nal tre a ti es. In ad di tion to the 
re gi o nal and in ter na ti o nal con ven ti ons, of par ti cu lar im por tan ce for the 
re form are the EU Di rec ti ves and Fra me work De ci si ons of the Co un cil 
of the EU.Al so, one sho uld not for get that the re are cer tain be ha vi o urs 
who se di rect ba sis for pre scri bing are not in ter na ti o nal obli ga ti ons or 
do me stic law, but may be re la ted to our en vi ron ment, bad ex pe ri en ce 
in Ser bia, which co uld be the ba sis for in cri mi na tion of such be ha vi o ur 
in the Cri mi nal Co de.When it co mes to chan ges to the cri mi nal le gi sla-
tion, a di lem ma al ways ap pe ars whet her to gi ve pri o rity to the na ti o nal 
spi rit, na ti o nal le gal system, our le gal ter mi no logy, or ac cept the adver-
se in flu en ce of cer tain pro vi si ons of the in ter na ti o nal tre a ti es, which is 
not a gre at so lu tion at all.The aut hor ex pres ses her di lem ma espe ci ally 
when it co mes to com ba ting cor rup tion in the pri va te sec tor. For Ser bia, 
as a co un try that se eks to be co me a full mem ber of the Euro pean Union, 
of gre at im por tan ce is to fol low and mo ni tor the ac ti vi ti es of the EU and 
its mem ber sta tes re la ted to com ba ting cri me. For every co un try, in clu-
ding our own, the most use ful so lu tion wo uld be to re vi se cer tain in cri-
mi na ti ons in the ir cri mi nal le gi sla tion and thus co ver are as con si de red 
by in ter na ti o nal tre a ti es as worthy of in clu sion in na ti o nal cri mi nal law. 
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Ho we ver, the aut hor po ints out that it is ne ces sary to ta ke in to ac co unt 
the na ti o nal le gal iden tity. The aut hor al so se eks to esta blish, by using 
the analysis of the cur rent si tu a tion (delegelata), whet her the re are in 
our co un try, from the aspect of cri mi nal sub stan ti ve law, sa tis fac tory 
so lu ti ons in the fi eld of com ba ting cor rup tion in the pri va te sec tor, or 
cri te ria set by in ter na ti o nal in stru ments sho uld en co u ra ge us to furt her 
re form our le gi sla tion.Spe cial at ten tion is paid to the analysis of the cri-
mi nal of fen se of Abu se of Of fi ce by the Re spon si ble Per son ba sed on 
which the aut hor pre sents the con clu si ons, with sug ge sti ons of pos si ble 
le gal so lu ti ons delegeferenda.
Keywords:  cri mi nal le gi sla tion, com ba ting, pri va te sec tor, cor rup tion, in ter-

na ti o nal stan dards, abu se of of fi ce, re spon si ble per son. 
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