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У европском контексту, један од првих 
извора „меких“ међународних стандарда, у 
којима је истакнута потреба за специјализо-
ваним институцијама и стручњацима у обла-
сти откривања, истраге, кривичног гоњења 
и пресуђивања за кривична дела корупције 
било је Двадесет водећих принципа у 
борби против корупције, које је усвојио 
Савет Европе 1997. године. Већ 1998. године 
већина стандарда је укључена у Кривично-
правну конвенцију о корупцији Савета 
Европе.1 Антикорупцијски инструменти пр-
вобитно су били усмерени на промовисање 
специјализованих органа за спровођење 
закона и кривични прогон, у циљу ефикас-
нијег спровођења антикорупцијских зако-
на. УН Конвенција против корупције 

1 Specialized Anticorruption Institutions – Review of 
Models, OECD, 2008.

Доношење нових закона, усвајање стра-
тешких документа и предлагање рефор-
ми праћено је образложењем да се наведе-
ним актима и мерама врши усклађивање 
са међународним стандардима. Врло често 
остаје нејасно који су конкретно стандарди 
у питању, као и објашњење на који начин 
ће њихово уношење допринети унапређењу 
законског и институционалног оквира у 
Србији. Имајући у виду да је борба против 
корупције веома актуелна тема последњих 
година у Србији, у тексту који следи анали-
зираће се међународни стандарди у области 
независних антикорупцијских тела и у којој 
мери су остварени у Србији.

Међународни стандарди у области 
независних антикорупцијских тела

Крајем XX и почетком XXI века, специја-
лизоване агенције за борбу против корупције 
основане су у многим државама. Међу пр-
вим државама које су увеле ове институције 
и које су заслужне за каснију експанизију 
оснивања сличних тела у другим државама, 
су Сингапур (Биро за истрагу корупције ос-
нован 1952. године) и Хонг Конг (Независна 
комисија за борбу против корупције осно-
вана 1974. године). Међутим, иако су често 
оснивана са великим оптимизмом, искуство 
је показало да ефикасност антикорупцијских 
агенција варира од државе до државе.

Антикорупцијска тела су специјализоване 
институције основане у циљу борбе против 
корупције и према постојећим моделима, 
могу се поделити на тела која имају искљу-
чиво превентивна и тела која имају искљу-
чиво репресивна/истражна овлашћења, док 
у појединим државама постоје мешовити 
модели (имају и превентивна и репресивна 
овлашћења).

Да ли испуњавање међународних 
стандарда значи и стварање 

независних институција?
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дата који је дат посебаном органу, одељењу 
или јединици. Транспарентне процедуре за 
именовање и разрешење директора, зајед-
но са одговарајућом кадровском полити-
ком и интерним контролама су неопходни 
елементи за превенцију непотребног ме-
шања у рад. Независност не би требало да 
искључи постојање одговорности. Посебне 
надлежности које су дате независном анти-
корупцијском телу требало би да буду праће-
не пуном применом владавине права и људ-
ских права, као и да тело подноси редовне 
извештаје о раду извршним и законодавним 
телима, као и да јавности омогући приступ 
информацијама о раду. Ни један орган не 
може самостално да се бори против ко-
рупције. Међуресорна сарадња, сарадња са 
цивилним сектором и привредом су важни 
фактори који обезбеђују делотворно посло-
вање.

Бројни фактори одређују независност ан-
тикорупцијског тела:

Правни основ

Антикорупцијска институција треба да 
има јасан правни основ који регулише ман-
дат и положај институције, именовање и 
разрешење директора, унутрашњу структу-
ру, функције, надлежности, овлашћења и 
одговорност, буџет, кадровска питања (из-
бор и регрутовање кадрова, посебне одредбе 
које се односе на имунитет особља ако је то 
потребно), односе са другим институција-

(UNCAC), усвојена 2003. године, ставила 
је превенцију у центар пажње. Као први 
глобални међународни уговор у области ко-
рупције, захтевао је од држава чланица не 
само да обезбеде специјализацију органа 
за спровођење закона, већ и да оснују спе-
цијализована превентивна антикорупцијска 
тела.

Извори међународних стандарда, иако 
различити по обиму, садржају и циљевима, 
дефинишу јасну међународну обавезу за др-
жаве да обезбеде институционалну специја-
лизацију у области борбе против корупције. 
Важно је напоменути да је обавеза институ-
ционалне специјализације према Кривич-
ноправној конвенцији о корупцији Савета 
Европе и УН Конвенцији против корупције 
обавезујућа. УН Конвенција даље захтева да 
државе обезбеде специјализацију у две об-
ласти – превенција (укључујући образовање 
и подизање свести) и спровођење закона. 
Државе потписнице су обавезне да обезбеде 
постојање специјализованих тела овлашће-
них за превенцију корупције и специјализо-
вана тела или лица задужена за борбу против 
корупције у оквиру агенција за спровођење 
закона. Према УН Конвенцији, превенцију је 
потребно регулисати на институционалном 
нивоу, оснивањем специјализованог тела 
које ће имати надлежност за превенцију и 
координацију. Народна Скупштина Репу-
блике Србије ратификовала је UNCAC кон-
венцију у октобру 2005. године.

И конвенција Уједињених 
нација и конвенција Савета 
Европе утврђују критеријуме 
за ефикасна антикорупцијска 
тела, укључујући независ-
ност, специјализацију, од-
говарајућу обуку и ресурсе.

Независност пре свега зна-
чи да би антикорупцијски орга-
ни требало да буду заштићени 
од непримереног политичког 
уплитања. Ниво независности 
може варирати у складу са по-
себним потребама и условима. 
Искуство показује да је струк-
турна и оперативна самостал-
ност неопходна, уз постојање 
јасног правног основа и ман-
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де, или Председника). Именовање од 
стране једне политичке фигуре (нпр. 
министра или председника) не сматра 
се добром праксом. Мандат директора 
требало би да буде заштићен законом 
од неоснованог отпуштања.

Избор и регрутовање кадрова

Избор и именовање кадрова тре-
бало би да буде засновано на објек-
тивном и транспарентном систему и 
на основу заслуга. Запослени треба 
да уживају одговарајући ниво сигур-
ности посла на својим позицијама. 
Плате треба да одражавају природу 
и специфичност посла. Мере за заш-

титу од претњи и принуде усмерени против 
особља или њихових породица требало би да 
постоје.

Буџет и фискална аутономија

Адекватно финансирање тела је од пре-
судног значаја. Одрживо финансирање мора 
да буде обезбеђено и правни прописи би тре-
бало да спрече безусловно дискреционо по-
нашање извршне власти над финансирањем 
антикорупцијског тела.

Одговорност и транспарентност

Одговорност и независност ојачавају јед-
на другу. Пракса многих земаља потврђује 
да је подршка јавности, која је условљена 
интегритетом антикорупцијске институције, 
од кључног значаја у периоду када се неза-
висно антикорупцијско тело налази под уда-
ром политички мотивисаних напада.

Специјализација антикорупцијских 
тела подразумева да тела запошљавају спе-
цијализоване кадрове, који поседују посебне 
способности и мандат за борбу против ко-
рупције. Облици специјализације могу да се 
разликују од државе до државе и не постоји 
једно успешно решење које одговара свима. 
У државама у транзицији и развоју често се 
оснивају посебна антикорупцијска тела, због 
високог нивоа корупције у постојећим ин-
ституцијама/агенцијама. Поред тога, у овим 
државама, стварање посебних специјализо-
ваних тела је често и последица притиска 
међународних организација.

ма (посебно са полицијом и финансијским 
контролним телима), утврђивање одговор-
ности и извештавање, итд. Правни основ би 
требало, кад год је то могуће, да буде дефи-
нисан законом, а не подзаконским актима 
или уредбама Владе. Осим тога, интерне 
процедуре (пословник о раду) и правила 
понашања би требало да буду регулисани у 
форми правилника и других подзаконских 
аката.

Положај институције

Посебна стална институционална струк-
тура – агенција, одељење или комисија – 
видљивија је и има више самосталности од 
одељења или јединица које постоје унутар 
институционалне структуре одређеног ми-
нистарства (унутрашњих послова, правде, 
финансија). Слично томе, тело смештено 
унутар постојеће институције која већ ужи-
ва висок степен самосталности у односу на 
извршну власт (врховна ревизорска инсти-
туција, омбудсман, повереник за информа-
ције, итд.) може имати користи од већ ус-
постављеног самосталног положаја.

Именовање и разрешење директора

Процес избора директора требало би да 
буде транспарентан и да омогући именовање 
особе од интегритета на основу консензу-
са (нпр. између председника и парламента, 
именовање од стране одређене мултидисци-
плинарне изборне комисије на предлог Вла-
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Неопходно је обезбедити ресурсе и 
овлашћења специјализованим кадровима 
како би њихов рад био делотворан. Обука 
кадрова и буџет институције су најважнији 
предуслови. Други важан елемент неопходан 
за рад специјализованих антикорупцијских 
тела је разграничавање надлежности 
између различитих институција. Поред спе-
цијализованих вештина и јасног мандата, 
специјализованим антикорупцијским тели-
ма потребно је дати и довољно овлашћења, 
као што су истражни капацитети и средства 
за прикупљање доказа (на пример морају им 
се дати законска овлашћења да врше надзор, 
приступају финансијским подацима, прате 
финансијске трансакције, замрзну банковне 
рачуне, заштите сведока, итд). Овлашћење 
да спроведу све ове функције треба да буде 
предмет одговарајуће провере. Тимски рад 
истражитеља, тужилаца, антикорупцијских 
тела, као и других специјалиста (нпр. фи-
нансијских стручњака, ревизора, специјали-
ста информационе технологије) представља 
најефикаснију употребу ресурса.

Важан прерогатив антикорупцијских 
тела, који је признат као међународни стан-
дард, јесте право да иницира предлоге 
за израду закона. Ово овлашћење пружа 
важну могућност антикорупцијским телима 
да директно утичу на антикорупцијску поли-
тику Владе.

Антикорупцијска тела имају важну улогу 
у координацији и надзору над спро-
вођењем антикорупцијских актив-
ности. Обично имају обавезу координације 
превентивних антикорупцијских активности 
других институција и пружање информа-
ција о укупним перформансама државе у 
превенцији корупције, утврђивању уских 
грла и дефинисању приоритета. Односи из-
међу антикорупцијских тела и правосудног 
система и тужилаштва су такође од великог 
значаја. Напори треба да буду координисани 
и комплементарни, посебно у погледу при-
купљања података и обезбеђивања доказа.

Антикорупцијска тела би требало да 
имају овлашћење да испитају наводе 
о корупцији по службеној дужности 
(ex officio) и да буду охрабрена да спро-
воде истраживања о корупцији. Рад анти-
корупцијских тела би требало да буде про-

активан и да промовише добру управу и 
антикорупцијске стандарде.

Антикорупцијска тела која имају само 
превентивне функције не могу да санкци-
онишу случајеве корупције и њихови из-
вештаји се шаљу другим институцијама, по-
себно парламенту, ради предузимања даљих 
активности. Шта више, важно је да јавност 
има прилику да се упозна и буде свесна ре-
зултата рада антикорупцијског тела. На овај 
начин може се вршити притисак на Владу да 
подржи спровођење налаза и препорука ан-
тикорупцијског тела.

Када су у питању капацитети, антико-
рупцијска тела би требало да буду обезбеђе-
на одговарајућим материјалним средствима, 
специјализованим и обученим особљем по-
требним за ефикасно обављање својих функ-
ција. Обука и изградња капацитета су веома 
важни за јачање антикорупцијских тела.

У државама које имају сложену антико-
рупцијску институционалну структуру, ва-
жно је да се обезбеди сарадња између 
кључних институција, како би се обезбе-
дила ефикасна примена мера. Требало би да 
буду успостављени механизми који ће осигу-
рати координацију између јавних и невала-
диних организација укључених у креирање 
политике борбе против корупције, спро-
вођење и надзор над применом.

Међународни инструменти су постави-
ли основне стандарде за специјализацију. 
Главни показатељи су следећи: независност 
и самосталност, специјализовано и обучено 
особље, адекватни ресурси и овлашћења. 
Међународни стандарди не нуде план за ус-
постављање и вођење специјализоване ин-
ституције за борбу против корупције, нити 
се залажу за један модел као најбољи или 
универзални тип агенције за борбу против 
корупције. Одредбе међународног права које 
се односе на институционални оквир за пре-
венцију и сузбијање корупције нису детаљ-
но развијене и прецизне, међутим, поменуте 
конвенције дефинишу функције и постављају 
стандарде према којима би требало да се 
успоставе антикорупцијске институције, а 
државе се саме одлучују на који начин ће 
имплементирати успостављене стандарде, 
односно који облик је најпримеренији при-
ликама у држави и већ постојећем правном 
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ција након што је Савет објавио детаљне из-
вештаје о случајевима високе корупције.6

Иако Савет није независно антикорупциј-
ско тело, имајући у виду перцепцију јавно-
сти о његовој улози и значају, упоредићемо 
у којој мери испуњава међународне стандар-
де, и какви су његови резултати рада.

Независност

Најчешће се самим оснивачким актима 
све антикорупцијске институције деклара-
тивно одређују као независне, али као што 
се види и из међународних стандарда, сте-
пен независности институције зависи од 
правног основа, односно врсте акта којим је 
регулисана (закон или подзаконски акт), по-
ложаја институције (самостално тело или је-
диница унутар неке већ посојеће структуре), 
именовања и разрешења директора, финан-
сијске и буџетске самосталности, процеса 
регуротовања кадрова и транспарентности у 
раду. Закон о Агенцији за борбу против ко-
рупције Републике Србије одређује Агенцију 
као самосталан и независан државни орган, 
који је за своје послове одговоран Народној 
скупштини.7 Одлуком Владе, Савет за борбу 
против корупције дефинисан је као стручно-
саветодавно тело Владе.

Организациона аутономија

Према међународним стандардима про-
цес избора директора требало би да буде 
транспарентан и да омогући именовање осо-
бе од интегритета и то на основу консензу-
са мултидисциплинарне изборне комисије. 
Именовање директора од стране једне поли-
тичке фигуре не представља добру праксу.

У Србији органе Агенције чине Одбор и 
директор. Чланове Одбора бира Народна 
скупштина, а директор се бира на јавном 
конкурсу који расписује Одбор. Више ин-
ституција је укључено у процедуру избора 
Одбора Агенције, што би требало да гаран-
тује самосталност руководства. Девет чла-
нова Одбора бира Народна скупштина, на 
предлог: административног одбора Народне 
скупштине, председника Републике, Владе, 

6  Извештај о напретку Србије за 2012. годину.
7  Члан 3. Закона о Агенцији за борбу против ко-

рупције.

и институционалном оквиру. Поред тога, 
међународни механизми надзора су развили 
драгоцени систем процене и препорука, које 
пружају користан скуп најбоље међународне 
праксе у овој области.2

Анализа примене стандарда
у Србији

У Србији специјализовано антикорупциј-
ско тело има превентивну улогу (обухвата 
истраживање и анализу, развој стратешких 
планова и координацију, обуку и саветовање 
других државних институција везано за ри-
зик од корупције, предлагање превентивних 
мера, итд).

Правни основ којим се уређује оснивање, 
правни положај, надлежност и организација 
специјализованог антикорупцијског тела у 
Србији је посебан закон.3 Специјализовано 
тело за превенцију корупције у Србији пред-
ставља Агенција за борбу против корупције, 
која је основана Законом о Агенцији из 2008. 
године, а Агенција је постала оперативна 1. 
јануара 2010. године.4

Поред Агенције значајно антикорупциј-
ско тело у Србији је и Савет за борбу против 
корупције, који је основан Одлуком Владе 
Републике Србије 2001. године, као струч-
но и саветодавно тело Владе са задатком 
да сагледа активности у борби против ко-
рупције, као и да прати њихово спровођење 
и даје иницијативе за доношење прописа, 
програма и других аката и мера у тој обла-
сти. Савет је препознат у јавности, као и од 
стране међународних институција, као тело 
које је заслужно за подизање свести јавности 
о случајевима високе корупције и то путем 
медија и на јавним догађајима.5 Међутим, 
није било активности надлежних институ-

2  GRECO је имао први круг процене у периоду између 
2000. и 2002. који је имао фокус на поштовању Во-
дећих принципа 3, 6. и 7. Преглед оцена и препо-
рука представљен је у Eser, Albin & Kubiciel Michael 
(2004), Institutions against Corruption: A Compara-
tive Study of the National Anti-corruption Strategies 
reflected by GRECO’s First Evaluation Round. Јавни 
извештаји процене за све државе чланице могу се 
наћи на www.greco.coe.int. 

3  Док се у Црној Гори и Бугарској рад ових тела регу-
лише подзаконским актима Владе.

4 Службени гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010 и 
66/2011.

5  Аналитички извештај.
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државним органима, има завршен факултет, 
најмање девет година радног искуства и да 
није осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за вршење функицје члана Од-
бора. Члан Одбора не може да буде члан по-
литичке странке, односно политичког субје-
кта. Члан Одбора може бити разрешен само 
у следећим случајевима: ако несавесно врши 
функцију члана Одбора; ако постане члан 
политичке странке, односно политичког 
субјекта; у случају да нарушава углед или 
политичку непристрасност Агенције; ако 
буде осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним функције члана Одбора или ако 
се утврди да је повредио закон. Чланови Од-
бора такође, не могу истовремено вршти две 
функције.

Савет за борбу против корупције има 11 
чланова, које именује Влада из реда чла-
нова Владе и функционера који руководе 
посебним организацијама, као и истакнути 
домаћи и међународни стручњаци који могу 
знањем и угледом допринети раду Савета. 
Иако нису јасно дефинисани критеријуми 
на основу којих се бирају чланови Савета, а 
Влада као део извршне власти именује чла-
нове, Савет је захваљујући интегритету чла-
нова Савета успео да се наметне као тело 
које послове из своје надлежности обавља 
самостално без обзира на притиске извршне 
власти.

Врховног касационог суда, Државне реви-
зорске институције, Заштитника грађана и 
Повереника за информације од јавног зна-
чаја (путем заједничког договора), Социјал-
но-економског савета, Адвокатске коморе 
Србије, и удружења новинара у Републици 
Србији путем заједничког договора. Иако 
је процедура предлагања и избора чланова 
Одбора врло сложена, независност чланова 
Одбора је угрожена давањем права пред-
лагања политичким телима, као што су ад-
министративни одбор Народне скупштине, 
председник Републике, Влада, Социјално-
економски савет, док независна тела као 
што су Заштитник грађана и Повереник за 
информације од јавног значаја, имају пра-
во предлагања само једног кандидата путем 
заједничког договора. Такође, чланове Од-
бора бира Народна скупштина, што пред-
ставља додатну могућност за политизацију 
Агенције. Мандат чланова Одбора је четири 
године, што значи да је усклађен са парла-
ментарним изборним циклусом, што такође 
није добра пракса. Чланови Одбора могу 
се највише два пута бирати. Као позитвна 
чињеница може се навести, да се у Закону о 
Агенцији експлицитно наводе критеријуми 
за избор директора и чланова одбора, као и 
да су јасна правила и разлози предвиђени 
за њихово разрешење. Тако је чланом 8. За-
кона о Агенцији предвиђено да члан Одбо-
ра мора да испуњава опште услове за рад у 
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које омогућавају превенцију корупције (ex 
officio вођење поступака, иницирање доно-
шења и измена закона, координација анти-
корупцијске политике и активности, праћење 
спровођења стратешких документа). Када су 
у питању овлашћења за предлагање закона, 
Агенција у Србији има надлежности у обла-
сти законодавне иницијативе.

Надлежности Агенције за борбу против 
корупције Србије су веома свеобухватне, 
укључујући превенцију корупције, спро-
вођење, координацију и надгледање борбе 
против корупције и развој и шерење знања 
о превенцији корупције, такође Агенција 
је надлежна за вођење регистра о имови-
ни функционера, као и контролу имовине 
функционера, решавању о сукобу интереса и 
финансирању политичких активности (кон-
трола финансирања политичких активности 
и то редовног рада и изборних кампања). 
Агенција има могућност законодавне ини-
цијативе за израду нацрта закона и овла-
шћење да делује по сопственој иницијативи 
(ex officio). Иако право да слободно објављују 
своје извештаје није законски регулисано, 
Агенција има праксу да објављује извештаје 
на својој веб страници.

Надлежност Савета дефинисана је Од-
луком као сагледавање активности у борби 
против корупције, предлагање Влади мера 
које треба предузети у циљу ефикасне бор-
бе против корупције, као и праћење њиховог 

Финансијска аутономија

У складу са међународним 
стандардима адекватно фи-
нансирање тела је од пресудног 
значаја, а одрживо финанси-
рање мора да буде обезбеђено 
и правни прописи би требало 
да спрече безусловно дискре-
ционо понашање извршне 
власти над финансирањем ан-
тикорупцијског тела. Као што 
се из наведених примера може 
видети, Министарство финан-
сија може онемогућити рад 
тела уколико не одобри сред-
ства неопходна за њихов рад.

Након почетних про-
блема са кадровским и фи-
нансијским ресурсима, Агенција за борбу 
против корупције Србије ојачала је органи-
зационе и кадровске капацитете током 2011. 
и 2012. године. Законом је предвиђено да се 
средства за рад Агенције обезбеђују у буџету 
Републике Србије, а да Агенција предлаже 
свој буџет. Такође, Законом је предвиђено 
да Агенција самостално располаже својим 
буџетом. Према Закону о Агенцији, укупан 
буџет Антикорупцијске агенције припрема 
Агенција а одобрава га Скупштина. Закон 
садржи експлицитну одредбу у члану 4. да је 
Агенција самостална у располагању буџетом.

Савет за борбу против корупције је тек 
Одлуком о измени Одлуке о образовању Са-
вета за борбу против корупције из фебруара 
2006. године добио овлашћење да одређује 
висину накнаде за рад и износ трошкова 
за председника и чланове Савета, а у окви-
ру средстава у буџету РС опредељених за 
рад Савета. Стручне и административно-
техничке послове за потребе Савета према 
оснивачком акту обављало је Министарство 
финансија и економије, а након Одлуке о из-
мени Одлуке о образовању Савета из 2003. 
године, ови послови су поверени Генерал-
ном секретаријату Владе Републике Србије.

Надлежности

Према међународним стандардима спе-
цијализована антикорупцијска тела требало 
би да имају јасно дефинисане надлежности, 
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спровођења и давање иницијатива за до-
ношење прописа, програма обука и других 
аката и мера у тој области. Савет је давао 
мишљења Влади о нацртима закона, као и 
о већ усвојеним законима, извештаје о при-
ватизацијама, реформи правосуђа, контроли 
медија, заштити конкуренције, итд.

Капацитети

Када су у питању капацитети, антико-
рупцијска тела би требало да буду обезбеђе-
на одговарајућим материјалним средствима, 
специјализованим и обученим особљем по-
требним за ефикасно обављање својих функ-
ција.

У септембру 2011. године, Агенција за бор-
бу против корупције добила је нове и одгова-
рајуће просторије уз подршку Владе Србије. 
Тренутно је у Агенцији запослено 75 особа и 
још је 12 упражњених позиција према Акту 
о систематизацији. Јачањем кадровских и 
финансијских ресурса, видљивост Агенције у 
јавности се повећала, што представља пози-
тиван развој догађаја.

Савет за борбу против корупције има 
ограничене кадровске капацитете. Савет има 
једанаест чланова и мора да се ослања на 
стручну и административно-техничку помоћ 
других институција (у почетку Министарства 
финансија и економије, а од 2003. године 
Генералног секретаријата Владе Србије), али 
је и поред тога Савет припремио значајна 
документа (24 спорне приватизације које се 
сада процесуирају је прво анализирао Савет 
и доставио о томе извештаје Влади, али није 
било одговарајуће реакције надлежних ин-
ституција).

Међуинституционална сарадња и 
координација

У Србији, Агенција постоји три године и 
то је релативно кратак период да би потпу-
но ново тело успело да се наметне као ко-
ординатор антикорупцијских иницијатива и 
активности институцијама које постоје деце-
нијама (министарству правде, полицији, ту-
жилаштву, судству). И поред те отежавајуће 
околности, Агенција је успела да се наметне 
као централна установа за израду планова 

интегритета, на основу Меморандума о са-
радњи између Агенције и Владе Србије, као 
и за извештаје о имовини функционера, зах-
ваљујући споразумима потписаним између 
Агенције и Републичког геодетског завода, 
Агенције за привредне регистре, итд.

Међународна заједница, стручна јавност, 
медији и цивилно друштво су једногласни да 
резултати рада антикорупцијског тела нису 
на очекиваном нивоу. Потребно је да се ова 
институција наметне као централна, кровна 
институција за координацију борбе против 
корупције и формулисање антикорупцијских 
стратегија и политика.

Савет постоји више од једанаест година и 
у том временеском периоду успео је да из-
гради интегритет и препознатљивост како 
код грађана, тако и у стручној јавности. 
Међутим, извештаји Савета често су били иг-
норисани од стране Владе и извршне власти 
која је требало да предузима одговарајуће 
мере у складу са достављеним извештајима. 
Као последица овог непоступања и неогла-
шавања поводом извештаја Савета, Савет је 
почео да делује као заштитник и надзорник 
поступања Владе, а у циљу заштите јавног 
интереса. Активности Савета више су поде-
саћале на поступке невладине организације, 
него на поступање саветодавног тела Владе. 
Иако формалноправно Савет представља део 
извршне власти, успео је да удружи посту-
пање независних контролних и регулатор-
них тела, као четврте гране власти у Србији.

Основни изазови у примени 
прописа

У Србији се доста каснило са спровођењем 
закона и оснивањем антикорупцијске аген-
ције. Цивилни сектор поред критике закон-
ског оквира, изражава забринутост за резул-
тате рада независног антикорупцијског тела, 
јер су и јавност и грађанско друштво очеки-
вали конкретније резултате. Најзначајнији 
проблем је што су грађани очекивали да ово 
тело у кратком временском периоду реши 
проблем корупције у држави. Када су такви 
резултати изостали, с обзиром да Агенција 
према Закону није ни имала овлашћења 
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не функционера, одлучује 
о сукобу интереса и врши 
контролу финансирања 
политичких активности. 
Поред тога, нужна је и 
већа медијска видљивост 
Агенције и руководства.

Савет за борбу против 
корупције се такође на-
лази на прекретници, јер 
је био препознатљиви по 
председници која је Савет 
водила. Остаје да се види 
да ли ће Савет успети да 
превазиђе овај изазов и 

настави да на исти начин обаљва своју улогу, 
односно остаје да се види да ли фунцкиони-
ше као институција или је почивао на енту-
зијазму појединца.

Из анализе ова два тела може се закључи-
ти да у појединим случајевима испуњавање 
међународних стандарда и успостављање 
независности институције није ни нужан ни 
довољан услов да би институција оствари-
ла улогу због које је основана. У државама 
у транзицији, у које спада и Србија, показа-
ло се да углед институције много више за-
виси од интегритета појединаца који воде 
институцију, него што зависи од законских 
гаранција независности и финансијске ауто-
номије.

захваљујући којима би успела да реши про-
блеме који су мучили грађане, Агенција је 
требало да постане опште позната и прих-
ваћена централна тачка за координацију 
превенције корупције. У наредном периоду 
очекује се да Агенција пронађе одговарајући 
начин да се наметне као центар изузетнос-
ти, односно централна институција у пре-
венцији корупције. Агенција је предложила 
измене законског оквира у правцу давања 
већих истражних овлашћења институцији, 
проширења казнених одредби, као и измену 
одредби о избору чланова Одбора како би се 
смањио политички утицај. Такође, потребно 
је у потпуности да попуни капацитете, струч-
ним и оспособљеним кадром, који ће имати 
знања и вештина да врши контролу имови-


