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Србија у вртлогу политичке корупције
„Србија је земља високе политичке корупције која се мери стотинама милиона евра“,
истакао је Драган Добрашиновић на округлом столу „Јавна потрошња: Србија у вртлогу
политичке корупције“. Представљајући публикацију „Јавна потрошња: Србија у вртлогу
политичке корупције“ он је указао да је Србија, нажалост, земља у којој су институције
одустале у борби против корупције, мислећи пре свега на тужилаштво, судове и
институције из система јавне потрошње.
Мирослав Прокопијевић је нагласио да је у Србији јавна потрошња превисока и да се
значајан део средстава троши уз јако много корупције. Када је у питању државна помоћ,
према његовим речима, она је превисока, а поред тога није добра ни по структури ни по
циљевима. По висини, у односу на бруто друштвени производ, она је дупло већа него у
државама чланицама Европске уније, док је по структури претежно вертикална, односно
даје се тачно одређеним фирмама, а по циљевима је опет погрешна, односно даје се
фирмама које су на заласку уместо фирмама које се тек рађају.
Бранислава Вучковић, из Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије,
рекла је да се основна ограничења тужилаштва у борби против високе политичке
корупције налазе у начину избора и хијерархијској организацији тужилаштва, као и да
неће бити већих помака у борби против корупције без успостављања самосталности
тужилаштва.
Вукашин Обрадовић, наш угледни новинар, нагласио је да су медији од бораца против
корупције, што су медији по дефиницији, они постали део коруптивног ланца.
Милорад Бјелетић из Београдске отворене школе, говорећи о улози цивилног друштва у
борби против корупције у јавној потрошњи, истакао је да је основна улога цивилног
друштва да грађанима Србије јасно и гласно укаже на размере и погубне последице
високе политичке корупције, која се битно разликује од ситне корупције којој су изложени
свакодневно и која је за њих видљивија, нпр. у здравству, полицији итд.
Округли сто је одржан у оквиру пројекта „Грађанско друштво и правосуђе: ка више
транспарентности и борбе против корупције у јавној потрошњи“ који су реализовали
Топлички центар за демократију и људска права, Удружење јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца Србије и Ужички центар за људска права и демократију, уз подршку

Делегације Европске уније у Републици Србији и Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Републике Србије.

