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Фактори корупције са освртом на стање 
у Републици Србији

Апстракт: Корупција представља један од најопаснијих фе-
номена савременог друштва. Уткана у поре готово свих држа ва, 
институција и система у већој или мањој мери, као таква зас-
лу жује да буде предмет истраживања. Карак тери сти ке кору п-
ци је указују на препознатљив облик коруптивног пона ша ња, док 
узроци усмеравају пажњу на извориште проблема, усмеравајући 
огра ничене ресурсе на превентивно уместо на, помало застарело, 
репресивно поступање. Фактори корупције, који су многобројни, 
огра ничени су на оне који су препознати као најзначајнији и ује д-
но највећи катализатори развоја корупције. Благовременим фоку-
си ра њем на факторе корупције омогућује се ажурирање посто је-
ћих и проналажење нових механизама којима се корупција може 
умањити на ниво који омогућава функционисање владавине права и 
демократског државног уређења. Као земља која је прошла пе рио-
де рата и транзиције, и која је и даље на свом развојном путу, Ср-
бија представља одлично тле за доношење закључака о ва ља но сти 
постојећих и проналажењу нових антикорупцијских мера. 

Кључне речи: корупција, фактори корупције, антико р у п ци  јске 
мере, Србија.

*  Александар Сакач, асистент на Криминалистичко-полицијском универзитету, aleksandar.
sakac@kpu.edu.rs
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Уводна разматрања

Феномен корупције постојао је у скоро свим друштвеним си-
стемима, у стопу пратећи друштвени развој. Једина промена у од-
носу корупције и друштва јесте еволуирање нових облика овог фе -
номена (Нинчић et al., 2010: 179). У криминолошкој литератури ко -
рупција се одређује као скуп свих кажњивих радњи којима но си лац 
одређене државне или друге јавне функције, злоупо тре бља ва јући 
свој положај и институцију у којој ради, шкоди јавном ин те ресу 
у толикој мери и на такав начин да поткопава поверење гра  ђана 
и јавности у друштво и државу  (Милутиновић et al., 1982: 702). 
Како би апострофирали жилавост и агилност корупције као по -
јаве у друштву, неки аутори су окарактерисали корупцију као ис-
кушење коме се људи тешко одупиру (Антонић et al., 2001: 7). Ка да 
корупција досегне енормне размере, она прераста у кле п то кра тију1, 
тако да долази до симбиозе између органа државне уп ра ве и оних 
који посежу за широким дијапазоном модалитета ко ру п ци је. 

Корупција у јавној управи подразумева пре свега кору пти в не 
појаве у полицији, царини и републичкој и локалној власти (Но -
ваковић, 2002: 231). Иако, с једне стране, грађани верују да су нај-
корумпиранији делови јавног сектора полиција, судство, цари на 
и здравство, истраживања јавног мњења, с друге стране, пока зу  ју 
да највећи степен поверења грађани имају управо у полицију (Ву-
ковић, 2013: 58). Дакле, поверење у полицију грађани негују уп ркос 
томе што у њој опажају присуство ове професионалне де ви јације2. 

Економисти истичу да је корупција добила ветар у леђа са 
развојем привредне активности, али пре свега мешањем државе у 
при вреду и мерама интервенције (Антонић, 2001: 9). С друге стра-
не, корупција представља катализатор развоја сиве економије, ко ја 
не плаћа порезе и доприносе (Шикман, 2010: 3). Иако је готово по 
правилу корупција својственија друштвима у транзи ци ји, при ва-
тизацији, неразвијеним државама, она свакако не заоби ла зи ни нај-
развијеније земље либералне демократије. Познају је сва сав ре ме на 
цивилизована друштва, па тако и Србија. 

1  Израз „клептократија“ представља кованицу две грчке речи:  „клептис“ (ο κλέπτης) – „ло-
пов“ и „кратос“ (το κράτος) – „држава“, „власт“, тако да овај по јам у слободном преводу 
означава „лоповску власт“ или „државни лоповлук“. (https: //www.in4s.net/kleptokratija/)

2  Кесић указује на две категорије полицијских девијација: 1) злоупотреба ауто ри-
тета (физичка злоупотреба, вербална/психолошка злоупотреба, правна зло у по треба) 
и 2) девијација у професији, којој поред непрописног понашања по ли ци је припада и 
корупција полиције. Више о томе:  Кесић, З.:  Корупција у по ли ци ји, Криминалистичко-
полицијска академија, Београд, 2017, стр. 12–13.
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Из наведеног се може потврдити која су два елемента по т ре   бна 
да би до чина корупције дошло. Први је намера, као суб је к  ти вни еле-
мент кривичног дела, а други је да се као пос ле ди ца очи гле дне не-
пристрасности јавља присвајање неке погодности, тј. сти  цање личне 
користи (Антонић et al., 2001: 10). Иако се ко ру п ци ја сматра свепри-
сутном појавом савременог доба, њена ра ши ре но ст и дубина уко-
рењености у неком друштву повезане су са ста њем опште вредносне 
климе која влада унутар заједнице (Анто нић et al., 2001: 33). Карак-
теристична за феномен корупције јесте и група кривичних дела која 
чине особе са престижом и ви со ким дру штвеним статусом у оквиру 
својих занимања, познатија као кри миналитет белог оковратника. 
Међутим, нема довољно емпи р и јских истраживања на тему кри-
миналитета белог око вра т ни ка, чи ме се додатно продубљује непо-
знаница тамног поља кри ми на ли тета везаног за област „коруптивне 
елите“. Коруптивна кри ви ч на дела која се врше у оквиру кримина-
литета белог око вра т ника је су дела помоћу којих се успостављају и 
проширују кри миналне ве зе и учвршћују статус и углед носилаца 
ове кри ми на лне де ла т но сти (Нинчић et al., 2010: 183).

У савременим условима, за корупцију су карактеристични ви-
сок степен друштвене опасности, нови облици њеног испо ља ва ња и 
повезивање са организованим криминалитетом, са којим у са радњи 
делује као један од безбедносно најопаснијих чинилаца (Бо шковић, 
2004: 282). 

Историјски гледано, корупција има своје упориште у прво би-
тним људским заједницама, у делатности размене друштвених доба-
ра. Еволуирала је у виду мноштва облика и стога је изузетно важно 
одредити ресурсе ће јој стали на пут. Уколико пак ресурси нису про-
блем, на ред долази консензуалност овог кривичног де ла. Наиме, 
корупција је двострано кривично дело, у којем се нере т ко „на истој 
страни“ налазе сви који у њој учествују. При ро да ко ру птивног по-
нашања је таква да се читав поступак корупције од ви ја у четири ока 
и без сведока, и да су обе стране заинтере со ва не, та ко да ни једној 
не иде у прилог да пријави да је до кору п ци је у конкретном случају 
уопште и дошло, што може однети превагу при одлучивању да ли 
посегнути за коруптивним делима  (Мила ди новић, 2016: 65). Овакав 
епитет зарадила је чињеницом да кри ви чно дело нема жртву у кла-
сичном смислу те речи. С обзиром да жр тва на први поглед изостаје, 
нема заинтересованих актера који би пријавили дело надлежним ор-
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ганима. Међутим, са г ле давајући ши ру слику, требало би да постоји 
веома широк круг заин те ре со ва них лица, који у ширем контексту 
представљају оне који су ош те  ћени коруптивним понашањем. 

Сагледавањем негативног потенцијала корупције уочава се још 
једна њена карактеристика, а то је опасност коју она пре д ста в ља 
за друштвени опстанак. На опасност се веома добро на до ве зу је и 
њена динамичност, која подразумева прилагођавање кору п ци је 
новонасталим друштвеним, економским и политичким ус ло ви ма. 
„Она попут неког огромног полипа обухвата државну, дру ш твену, 
привредну и правну сферу, у чему профитери без трунке скрупула 
искоришћавају своје позиције.“3 (Бошковић, 2004: 283)

Флексибилност корупције произлази из чињенице да је она 
неопходна за задовољење потреба одређених структура дру штва. 
И као што Фуко наводи да ће проституција постојати док год по-
стоје заинтересованост за њене услуге, тако и корупција проналази 
начине да опстане док год постоје групе које ће за њом по сезати. 
Дакле, иако делује да је не можемо искоренити, можемо је смањи-
ти на подношљив ниво, поучени резултатима „успешних“ др жава. 
Корупција је флексибилна звер и покушаји да се спречи или смањи 
морају такође бити оријентисани одабиром флекси бил них мера 
(Brooks, 2016: 224). 

Предмет овог рада усмерен је на етиолошка обележја фе но ме-
на корупције, која подразумевају узроке, факторе и ка рак тери с ти ке 
корупције, уз осврт на стање у Републици Србији. Три ка те го рије 
фактори–индивидуални, микросоцијални и ма кро со ци ја л ни –на-
даље се разрађују с аспекта историјског на с ле ђа, тра ди ци о на лних 
облика понашања, извршне власти и гра ђан с ке па сив но с ти.

Етиолошки аспекти корупције

Узроци корупције

Да бисмо реално сагледали све узроке корупције, морамо ука-
зати на мотив вршења коруптивних дела – жељу да се оствари ка-
ква корист. У литератури се издвајају четири групе фактора ко ји 
делују на личном, социокултурном, институционалном и ор га  -
низационом нивоу. Према теорији криминалног понашања коју су 

3 Криминалитет белог оковратника.
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де финисали Готфредсон и Хирши, недостатак само кон тро ле је 
кљу чни фактор сваког облика криминалитета, па и корупције (Си-
ме уновић-Патић, 2011: 37). Овде је реч о узрочнику корупције на 
ни воу појединачног деловања – грађана, државних слу ж бе ни ка, 
бирократа и државника. Према традицио нал ном веровању, уко лико 
говоримо о примаоцу мита, главни узрок го то во увек је по х ле па 
(Антонић et al., 2001: 28). Неке од особина људи који посежу за 
кривичним делима примања и давања мита јесу егоизам, су п ти лна 
перфидност и безобзирност, понекад агре си вност (Ћос ић, 1971: 
23). „Људска природа је у једном смислу подложна кору п ци ји и 
слаба у превладавању егоизма.“ (Ђукић, 2019: 160)

Као један од главних узрока корупције у свакодневном љу д-
ском понашању истичу се њене две димензије: первазивност и 
ар битрарност (Симеуновић-Патић, 2011: 40). Первазивност по-
д ра зумева учесталост сусретања са коруптивним активностима у 
сва кодневном додиру са људима, а арбитрарност одређену не за-
ви сност државних чиновника у одлучивању, уз велику слободу и 
ма лу одговорност. Дискреционо право државних служ бе ника на ј и -
зраженије је код полицијских службеника, будући да је ди скре ци-
оно одлучивање у суштини рада овог државног органа (Кесић, 2017: 
81). Када у обзир узмемо да су и остали државни органи подложни 
корупцији, што делом дугују праву на дискреционо одлучивање, из-
весно је да су међу нај под ло ж нијима корупцији управо они који би 
требало да се боре против ње (судство, полиција, тужилаштво). Као 
иницијална каписла за ре шеност државног службеника да прибег-
не коруп тив ном понашању истичу се чињенице попут високог сте-
пена дис к ре  ци о них овлашћења као и ниског степена одговорности 
(Симеуновић-Патић, 2011: 40). Ипак, да ли ће до корупције и доћи, 
зависи од многобројних фак то ра, а најчешће од комбинације лич-
ног склопа и интегритета по је динца (Ве јновић, 2010: 41). 

С обзиром да су запослени и њихове организације нера с ки ди во 
повезани у вршењу коруптивних дела, органи зацио на кул ту ра носи 
веома важну улогу. Она може утицати на отклон од нее ти чког пона-
шања, али може и подстакнути овакво пона ша ње у сми слу „немо-
ралног тона“ организације (Campbell, 2015: 13). Та к во „понашање“ 
организације резултат је комбинације наслеђа, на ви ка и понашања 
запослених. Организација својим утицајем при кри ва коруптивна 
дела појединаца који су у њој запослени, шти те ћи на тај начин соп-
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ствене интересе (Campbell, 2015: 27). Она ти ме доприноси да се 
коруптивно понашање посматра као сред ство за рад, које не само 
да није забрањено него је и пожељно.

У развијенијим друштвима која имају изграђене политички не-
зависне гране власти и, поврх свега, институције система, ос но в-
ни императив јесте стварање нове вредности, док је у оним мање 
ра звијеним основна теза прерасподела постојеће вредности, а не 
стварање нове (Антонић et al., 2001: 24). Таква политика неми но-
вно доводи до велике дискрепанце између богатих и сиро ма ш них, 
додатно продубљујући јаз између различитих дру ш тве них слојева, 
што погодује развоју корупције.

Фактори корупције

Фактори корупције у јавној управи имају тројако упори ш те, 
и чине их: 1) индивидуални фактори (ниво појединца), 2) ми к ро -
социјални фактори (ниво унутрашње организације) и 3) ма кро со -
цијални фактори (ниво окружења–политичког, економског, пра  в-
ног, културног, демографског). Фактори корупције који су пре по-
знати у полицији, a који се до одређене мере могу при ме ни ти и 
на остале субјекте државне управе, јесу следећи: лични не до с та ци, 
склоности и навике запосленог, незадовољство на радном ме сту, 
право на дискреционо одлучивање, етичка клима у ор га ни за цији, 
недостаци и пропусти у контроли кору п ције, групна ди на ми ка, 
структура прилика за корупцију у радном окружењу, пер це п ција 
и ставови о корупцији у јавности (Кесић, 2017: 82). Раџај (Ra jaei) 
и Аргавани (Arghavani) указују на одређене ад мини стра ти вне и 
културне факторе, факторе окружења и личне факторе (Ra j aei et al., 
2016: 2255). Постојеће стање корупције у друштвима у транзицији 
додатно поспешују ауторитарна поли ти ч ка власт (по готово ако 
је подмитљива), неповољно привредно стање, те ме н талитет – 
ментални склоп балканског човека (Веј но вић, 2010: 42). 
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Историјско наслеђе и традиционални облици понашања

Историјско поднебље и традиција могу деловати негативно на 
борбу против корупције, али и као катализатор даљег развоја те 
појаве. Историјски догађаји на подручју Републике Србије, пра-
ће ни ратовима и инфлацијом, омогућили су ваљан основ за развој 
корупције. Неколико ратова током 20. века, грађански рат деве де-
сетих година тог века, економске санкције, ембарго, изолованост 
и недостатак акцизне робе и основних намирница омогућили су 
ширење корупције попут епидемије. Такви историјски догађаји 
ус поравају успостављање демократске државе, развој владавине 
права и рад независних институција, па иду у прилог овом ште-
т ном и негативном феномену. Република Србија је била и остала 
изложена економској и политичкој кризи, која је и иначе пратилац 
земаља у транзицији, па у таквој кризној ситуацији држава није у 
стању да контролише деловање тржишних закона и да у пот пу но-
сти усмерава економске законитости, чиме се ства ра ју прилике за 
развој црног тржишта (Бошко вић, 2005: 13). 

С друге стране, обичај „чашћавања“ за успешно реа ли зо ван 
посао не може се посматрати одвојено од историјског конте к ста. 
Такозвано чашћавање службеника поклонима, угла в ном мање вред-
ности, пре или након учињене услуге, очигледно је постало до те 
мере уобичајено да је довело до широког прихватања таквог по-
нашања.4 Измучен вишевеконим вазалним статусом, нема шти ном и 
ратовима, народ је оберучке дочекао доба благостања и ми ра након 
Другог светског рата. У периоду емоционалног пра ж ње ња, ужи-
вања у благодетима мира и развијања свести о братству и је динству, 
грађани су створили традицију другарског односа и по ма гања, те 
су се послови лакше решавали кад се појави новац. Од ре  ђена вр-
ста поклона, новчане награде или чињења проти ву с лу ге сматрају 
се нормалним знаком захвалности. Поставља се пи тање да ли је 
могуће остати у потпуности имун и толерантан на ок ру же ње које 
шаље поруке о позитивним исходима корупције. Неки од фактора 
корупције који се тичу окружења и културе јесу и ве о ма изражене 
разлике у могућностима и грађанском утицају, ко ле к тивизам и ува-
жавање „култа мужевности“ (Campbell, 2015: 24).

4  Истраживање перцепције јавног интереса у области спречавања и борбе против коруп-
ције и места и улоге Агенције за борбу против корупције. 
Видети више на: http: //www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/06/Percepcija_uloge_
Agencije_-_Gradjani.pdf
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Извршна власт

Извршна власт је од највећег значаја за перцепцију и тре ти  рање 
готово свих круцијалних тема у држави и друштву. Исто ри јска ис-
куства упућују да тамо где постоје политичка моћ и утицај, постоји 
у одређеној мери и корупција (Антонић et al., 2001: 9). Поред 
успостављања јаких и стабилних институција и инсистирања на 
образовању три независне и самосталне гране власти, извршна власт 
мора и својим личним примером и зала га њи ма својих чланова да 
подстакне све државне органе на по на ша ње у складу са политиком 
и стратегијом антикорупцијског де ло вања. Како примећује Маџар, 
у нашим друштвеним околностима законодавство, извршна власт и 
судство нису функционално раз дво јени, па механизам ограничења 
и равнотеже не делује, док су на длежност и моћ подељени 
вертикално, при чему су владајуће коалиције главни стожери свих 
грана власти. (Маџар, 2015: 1) Опи рући се тројној подели власти, 
коју је предложио још Мо н те с кје, феномен корупције представља 
средство у рукама пре д ста в ни ка извршне власти, проналазећи 
ситне поре кроз које ће себи по дредити и законодавну и судску 
власт лишавајући их њихове давно предвиђене независности. 
„Данас је опште прих ва ће но да мо деран систем власти подразумева 
одговорност.“ (Ши к ман, 2010: 10) Државни званичници последњих 
година све више апо с тро фирају важност борбе против корупције, 
почев од пре ди з бор них обећања до дневнополитичких разговора. О 
томе највише го во  ре и стратегиjе, акциони планови за њихово спро-
во ђење и ос та ла документа која се односе на борбу против кору-
пције. Кон це н тра ција јавних ресурса на једном месту и мали број 
појединаца ко ји контролишу главне полуге власти, представљају 
више него пло  дну подлогу за ширење корупције (Маџар, 2015: 
24). Ха ри з ма ти чне вође, изразит степен бирократије у раду, мањи 
број жена у парламенту и нереално постављени циљеви неки су 
од инди ка то ра развоја коруптивног окружења (Campbell, 2015: 29). 
Борба за децентрализовану државну управу, поштовање ус та ва и 
закона и оснаживање институција система значајно би сма њи ла 
конце н тра ци ју ресурса. 

Потенцијално решење које се препознаје захтева од из вр шне 
власти дерегулацију привредног живота, реформу пра во судног 
система, јачање тржишне конкуренције и либера ли за цију, као и 
стварање независних антикорупцијских институција (Нова ко  вић, 
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2002: 236–239). Једноставно стицање пуноправног чла н с тва у 
ЕУ не гарантује да ће тиме бити обезбеђена и успешна кон тро  ла 
корупције (Вукови ћ et al., 2016: 135). У развијенијим дру ш тви ма 
постоји јасна дистинкција између оних који доносе законе и вла-
диних званичника који распоређују средства у складу са пре д ло-
женим буџетом, али у системима огрезлим у корупцији биро кра-
та је онај који у својој личности комбинује обе улоге (Polte ro vich, 
1998: 8). Тако, уместо јасне поделе улога, која омогућава ефи касну 
контролу, имамо сублимацију више улога у појединцу са широким 
овлашћењима и малом одговорношћу.

Питање корупције за земље у транзицији намеће се не само 
због страног улагања, већ и због реформи које спроводи поли ти чка 
власт, јер новопечени богаташи (тајкуни) утичу на политичаре и на 
парламентарну, извршну и судску власт како би се донели закони и 
други прописи у њиховом интересу (Милошевић et al., 2011: 165). 
То наводи на закључак да је за ефикасну борбу против ко ру пције 
неопходно да извршна власт отворено објави рат кору п  цији и заузме 
став нулте толеранције према овом друштвом про б лему, како бисмо 
могли да очекујемо исти приступ од оста лих уче сника у јавном животу. 

Грађанска пасивност

Уколико су грађани свесни проблема који их окружују, по-
с тавља се питање због чега не дају допринос борби против њих. 
Ста вовима да је систем непроменљив и да је на свест околине, су-
г ра ђана и сопствених легитимно изабраних представника немо гу-
ће утицати, грађани несвесно продубљују криминализацију дру-
ш т ва. Важан институт предвиђен Законом о заштити узбуњивача 
пре дставља битан искорак у борби против корупције. Тиме је дата 
зна чајна подршка онима који имају информације о корупцији и 
же  лели би да алармирају јавност. Најчешћи разлог да се од при-
ја ве корупције одустане била је управо правна незаштићеност 
при ја   вљивача, односно могућност добијања отказа уколико је реч 
о гра  ђанину запосленом у државном органу или другом правном 
ли  цу (Новаковић, 2002: 231). Управо захваљујући овом инсти ту ту, 
грађани који би пријавили корупцију имали би обезбеђену за ш   титу 
и право на накнаду евентуалне штете, посредно или непо сре дно 
изазване пријављивањем корупције.
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Народне изреке као што су „пара врти где бургија неће“, „рука 
руку мије“ и „врана врани очи не вади“ представљају наро д ну илу-
страцију корупције и реакцију друштва на њу (Антонић et al., 2001: 
29). Од свог настанка до данас, наука има задатак не са мо да се 
поистовећује са оним шта морал представља, већ и да за у зме кри-
тички став према успостављању моралне праксе (Чудан,  2010: 75). 
Интересантно је да готово нема радова о обли ци  ма ко ру пције у кул-
тури, спорту, социјалној заштити и науци, чи ме ау то ри доприносе 
даљој маргинализацији корупције у сво јим дела тно стима. 

У високоразвијеним друштвима може се очекивати каж ња ва ње 
актуелне власти на политичким изборима, док се у си ро ма шним 
заједницама корупција неформално толерише (Ву ко вић et al., 2016: 
135). Уколико се часни грађани не пробуде, не ор га ни зу ју и не побу-
не, владавина лопова може дуго трајати. Стога, први и нај важнији 
корак сваке демократске реформе треба да буде бес ко м промисна 
борба против корупције (Антонић et al., 2001: 8). Ти пи чна реакција 
већине чланова друштва, која се огледа у па си вном посматрању 
и повременом саучествовању у корупцији, може се објаснити и 
њиховим конформистичким склоностима. Ова вр ста психолошке 
адаптације грађана ствара одређену мора л ну кли му која погодује 
даљем продубљивању аномичности дру ш тва, дру штвеној регула-
цији и друштвеном расулу (Антонић et al., 2001: 33–34). До песими-
стичке пројекције по питању сузбијања ко  рупције додатно доводи 
и мисао да одређени број грађана само на челно осуђује корупцију, 
али није спреман да се ње одрекне ка да се нађе у ситуацији да себи 
„олакша“ свакодневни живот. Има ју ћи у виду све речено, тешко је 
очекивати значајније промене у дру штву које је навикнуто на раз-
не облике корупције, у којој др жа вни службеници, па и корисници 
својих права, подразумевају неки вид подмићивања, при чему изо-
стаје адекватна реакција над ле жних органа.

Стање корупције у Републици Србији 

При оцени стања и обележја корупције у Републици Ср би ји 
ослонићемо се на резултате неколико већих истраживања спро ве-
дених у претходних десет година, укључујући пре свега: сту ди ју 
коју је спровео истраживачки тим Криминалистичко-по ли ци ј ске 
академије у периоду од 2009. до 2011. године, под на зи вом „Ко-
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рупција у јавној управи“; истраживање Агенције за борбу про тив 
корупције Републике Србије из маја 2012. године, под на зи вом 
„Истраживање перцепције јавног интереса у области спре ча ва-
ња и борбе против корупције и места и улоге Агенције за бо р бу 
про тив корупције“, и истраживање ЦеСИД-а под називом „Пе р -
це п ција грађана о борби против корупције у Србији“, спро ве дено 
у де цембру 2018. године под покровитељством УСАИД у ок виру 
Про  јекта за одговорну власт. Истраживање Кри ми нали с ти чко-по-
ли цијске академије о корупцији у јавним службама Србије по ка зу-
је да је корупција захватила све сегменте нашег друштва, а на ј ви -
ше здравство, локалну самоуправу, правосуђе, царину и по ли ци  ју 
(Милошев ић et al., 2011: 29).

Досадашња домаћа емпиријска истраживања углавном по ка-
зују да већина грађана Србије перципира корупцију као оз би љан 
друштвени проблем, односно као појаву распрострањену у го-
тово свим институцијама система. Изненађујуће је да је пер це п-
ци ја грађана о корупцији на тако високом, готово забри ња вају ћем 
нивоу, с обзиром да такав ниво перцепције није у коре ла цији са 
пре дузетим мерама државе и резултатима борбе. Према истра жи-
ва њу „Корупција у јавној управи“, спроведеном на Кримина ли с-
ти  чко-полицијској академији, испитаници из право су ђа за главне 
ра з логе неефикасног спречавања корупције сматрају: одсуство по-
ли  тичке воље, утицај политике, постојање корупције у државном 
вр ху, лоше карактерне особине појединаца, неаде к ватну кад ро в с ку 
и техничку опремљеност надлежних органа, итд. (Си меун овић-Па-
тић et. al, 2011: 211–212). Иако се Србија сматра земљом са ви со ким 
индексом перцепције корупције, број решених случајева да вања и 
примања мита невероватно је мали (Ђукић, 2019: 169). На осно-
ву нивоа перцепције рекло би се да је осве ш ћивање први корак ка 
успешном решавању проблема, али такву твр дњу не бисмо могли 
изнети и за Србију, будући да мере и резу л тати указују на супротно. 
Постојање свести јесте неопходан предуслов промена на личном и 
системском плану, али није de facto коначно решење проблема. 

Након евалуације општих узрока и фактора у претходним по-
глављима, закључак је да највише утицаја на друштво долази са 
стра тегијског нивоа. Коруптивно деловање оних најодговорнијих 
про  изводи највише друштвених последица и нуди лош пример 
свим грађанима. Са бирократским апаратом и институцијама које 
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је тешко контролисати, далеко најмоћнији извор корупције у Ср-
би   ји је држава, која би у исти мах морала да наступи као један од 
во   дећих протагониста у борби против ове пошасти (Маџар, 2015: 
30). Тако имамо ситуацију да су они који треба да сузбијају ко ру-
п   цију уједно и главни, било активни било пасивни, уз ро ч ни ци и 
по  кровитељи ове појаве. Неки од „легитимних“ облика ко ру п ције 
ја вљају се у форми узурпације власти, злоу по тре бе овла шће ња, за -
о билажења законом утврђених процедура, непре ду зи ма ња ра д њи 
које су законом прописане као обавезне (Зиндови ћ et al., 2012: 31).

У Србији има много околности које дају замах корупцији и под-
стичу њено ширење: вертикална подела власти, која је као таква 
неконтролисана и „погубно“ моћна, веома честе коалиционе владе, 
које су слабе и неефикасне у ономе због чега постоје, али јаке у од-
носу на привредну и општу јавност, недовршен и неу са г ла  шен ин-
ституционални поредак са огромним просторима за ди с кре ционо 
одлучивање, и партијски заснована кадровска политика (Маџар, 
2015: 30). Томе можемо додати неефикасно судство, пра во суђе и ор-
гане гоњења, благу казнену политику, неефикасне ан ти  корупцијске 
институције, непостојање јасне визије и стратегије у борби против 
корупције и проблеме у откривању и доказивању кри вичних дела 
корупције. Међу факторима и узроцима повољног ра звоја коруп-
ције на подручју наше земље налазе се и историјско на слеђе, обичај 
чашћавања након успешно завршеног посла, изо с та нак механизама 
контроле учинка државних органа, нетра нспа ре нтно пословање и 
грађанска пасивност. С обзиром да репресија ни је дала значајније 
резултате, надлежни органи су предвидели бо рбу против корупције 
превентивним средствима, која треба тра жи ти у две групе техника 
ситуационе превенције. Циљ прве групе је повећање ризика од от-
кривања корупције, односно побољшање транспарентности у свим 
фазама рада јавне управе, а циљ друге уклањање изговора за коруп-
цију (Вуковић, 2002: 193). Таквим при ступом, пре свега ефектима 
генералне превенције, спречава се олако упуштање у корупцију јер 
постоје спремност и решеност државних органа да такво понашање 
најоштрије санкционишу. 

Резултате борбе против корупције треба тражити код оних ор-
гана који су задужени за њено сузбијање, а то су Агенција за борбу 
против корупције, полиција, тужилаштво и други органи намење-
ни за спречавање, сузбијање и процесуирање крими на ли те та. Томе 
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треба додати да су грађани као најважније институте у бо рби про-
тив корупције оценили јачање заштите узбуњивача, ја ча ње независ-
них државних органа који врше надзор и контролу ја вне управе и 
увођење већих казни за оне који дају или примају ми то.5 Уколико 
предвиђене мере не доносе резултате, одговоре је нео пходно тра-
жити од оних који су руководиоци ових ин с ти ту ци ја. С обзиром 
да не постоје озбиљнији помаци ни на једном плану (пер цепција 
корупције, поверење грађана у институције, еко но м с ко благостање 
земље и већи животни стандард), потребно је успо с тавити јасне, 
недвосмислене и чак ригорозне услове одго вор но сти у кључним 
антикорупцијским институцијама. Очигледан при мер институције 
чији је рад оспораван због проблема корупције јесте суд, с обзиром 
да се однос казнене политике и ефикасности у решавању кривич-
них дела корупције судова у Републици Ср би ји може оценити као 
незадовољавајући (Ђукић, 2019: 169). 

Упркос делимичном напретку у борби против корупције, она 
је и даље распрострањена у многим подручјима и представља оз-
биљан проблем у Републици Србији (Радовић- Стојановић, 2011: 
19). Неопходно је водећу улогу у сузбијању корупције препустити 
на длежним институцијама, и очекивати и интересовати се за резул-
тате њиховог рада, у односу на перцепцију корупције гра ђа на, ниво 
корумпираности јавног сектора и дугорочне тенденције. 

Завршни осврт

Корупција је посебан вид криминалитета, који подразумева 
кршење закона уз злоупотребу јавних овлашћења с циљем при ба-
в љања какве личне добити. У питању је облик криминалног по на-
ша ња који није једноставно целовито објаснити. Коруптивна кри-
ви чна дела не само да оштећују буџет Републике Србије у ма њем 
или већем обиму, већ наносе штету институцијама сис те ма, тра јно 
уни жавајући интегритет професије и струке. Стварају осе ћа ње не-
по верења, повећавају раслојеност друштва и дегра да цију његовог 
ети чког кодекса и постављају чврсте темеље за ра звој свих ос та-
лих облика криминалног деловања. Најо пас ни ји об лик пре д ста вља 
удруживање корупције и организованог кри ми на ли тета.

5 Перцепција грађана о борби против корупције у Србији, доступно на: https: //www.
usaid.gov/sr/serbia/news-information/press-releases/usaid-presents-citizens%E2%80%99-
perceptions-anti-corruption-efforts
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Код корупције као феномена делује невероватно колико су уз-
роци, фактори и реакција друштва међусобно условљени и за ви-
сни, што само указује на сложеност ове појаве. Зато није реално 
оче кивати да се деловањем на само један или само неке од фак то ра 
корупције може остварити озбиљан резултат на плану њеног суз-
бијања. Највеће последице по заједницу имају потези и по на ша ње 
највиших државних званичника, имајући у виду овлашћења ко јима 
располажу. Такође, било би неозбиљно уздати се у само постојање 
институција система, јер оне морају и пружити резу л та те свог рада, 
у складу са предвиђеним стандардима учи нка, одно с но унапред 
прописаним очекиваним резултатима рада. С друге стране, ако се 
узме да су представници власти потекли из народа, онда су раз-
умљиви природа и начин понашања појединих људи на власти, па 
су подједнако важни и историјски контекст и традиција заједнице 
из којих су се ти појединци „издигли“.

Одговоре на питање шта то узрокује вршење кривичних де  ла 
корупције можемо потражити на најмање два нивоа. Први, који се 
односи на појединца, треба потражити у недостатку са мо ко нтроле, 
первазивности и арбитрарности, као и праву на ди с кре ци о но одлу-
чивање. С друге стране, ако говоримо о нивоу заје дни це, хетероге-
ност друштва, државни интервенционизам на пољу фи на нсија, не-
довољна изграђеност институција система, несу м њи во доприносе 
развоју окружења које погодује корупцији. По зи вајући се на поједи-
не ауторе, треба напоменути да је неопходно имати на својој страни 
„ситнице“, попут политичке воље и опште друштвеног консензуса 
(Симоновић, 2010: 37). Да би се остварила политичка воља, која је 
усмерена на ефикасну борбу против корупције, неопходно је развити 
свест грађана. У томе значајно помаже демократски развој земље, 
који отварањем друштва према свету пружа могућности грађанима 
да се угледају на најуспешније земље света и тиме реагују на своју 
околину. Овим се долази до закључка да није проблем у исквареном 
појединцу, већ у исква еном систему (Симоновић, 2010: 21). 

На основу наведеног и анализираног, решења за корупцију тре-
ба тражити у јасном раздвајању све три гране власти, депо ли ти-
зацији јавних установа, реформи правосудног система, ства ра њу 
независних и стручних антикорупцијских институција, грађа н ском 
активизму, медијској објективности и развоју свести грађана о про-
блему корупције, што заједно чини неопходне претпоставке сваког 
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друштва које има недвосмислену намеру да се успешно избори са 
овим феноменом. Неозбиљно и неодговорно би било сма трати да 
доношење и ратификација међународних уговора у об ласти бор-
бе против корупције представљају довољно решење за проблем 
корупције. Да би се постигли ефекти, неопходно је и спро  вести 
предвиђене мере, унапређивати их и стално анали зи рати њихове 
ефекте (Симоновић, 2010: 37). 
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Factors of Corruption With Reference to the Situation 
in The Republic of Serbia

Abstract: Corruption is one of the most dangerous phenomena of 
modern society. Woven into the pores of almost all states, institutions and 
systems to a greater or lesser extent, it deserves as such to be the subject 
of research. The characteristics of corruption indicate a recognizable 
form of corrupt behavior, while the causes direct attention to the source 
of the problem, directing limited resources to preventive rather than, 
somewhat outdated, repressive behavior. Factors of corruption, which 
are numerous, are limited to those that are recognized as the most 
important and at the same time the biggest catalysts for the development 
of corruption. Timely focusing on the factors of corruption enables the 
updating of existing and finding new mechanisms by which corruption 
can be reduced to a level that enables the functioning of the rule of 
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law and a democratic state system. As a country that has gone through 
periods of war and transition, and that is still on its development path, 
Serbia is an excellent ground for finding conclusions about the validity 
of existing and finding new anti-corruption measures.

Keywords: corruption, corruption factors, anti-corruption 
measures, Serbia


