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Бедем прптив кпрупције! – предлпг пплитике Демпкратске 

странке за бпрбу прптив кпрупције у граду Бепграду 

Од шега пплазимп? 

Бпрба прптив кпрупције представља темељнп ппредељеое свакпг демпкратскпг друщтва. Кап 

први непријатељ демпкратије, кпрупција пбавезује све друщтвене ушеснике, а нарпшитп пплитишке 

субјекте  да свпје  делпваое усмере у бпрби прптив пве ппщасти. Та пбавеза у Србији је данас јпщ 

и  већа, с пбзирпм на тп да бпрба прптив кпрупције за садащоу власт није никакав припритет, да 

пна у великпј мери ушествује у кпруптивним радоама и ппдстише даље усппстављаое кпруптивних 

пракси!  

Пплитишки субјекти, а нарпшитп пплитишке странке, независнп пд тпга да ли ушествују у власти или 

су у пппзицији, свпје прпграме мпрају темељити на анти-кпрупципним принципима кап щтп су 

транспарентнпст, једнакпст, екпнпмишнпст и прпфесипналнп управљаое. Пплитишке партије 

мпрају непрестанп пптврђивати таквп свпје прпграмскп ппредељеое и на тај нашин преузимати 

пдгпвпрнпст и врщити директан утицај на пстале шланпве друщтва у циљу ствараоа ппгпднпг тла 

за ушврщћиваое и наппслетку  прпдубљиваое демпкратије. 

Демпкратска странка, кап први извпр демпкратских прпмена, истише бпрбу прптив кпрупције и на 

тпме базира свпј прпграм нудећи сагласна рещеоа и у свим другим пбластима. Без пбзира да ли 

је на власти или у пппзицији, Демпкратска странка, блискп свпм дугпгпдищоем ппстпјаоу, а изнад 

свега захваљујући свпм бпгатпм пплитишкпм искуству, шврстп стпји на станпвищту да је сузбијаое 

кпрупције неппхпднп на свим нивпима власти, а нарпшитп на највищем. Делптвпрнпст приступа 

лежи у неппхпднпсти изградое институципналних и ванинституципналних механизама, кап 

бедема пптенцијалним кпруптивним радоама представника власти и кап ппдрщке за щире 

друщтвенп ушещће у истпј бпрби.  

Имајући у виду велишину града Бепграда, оегпв знашај у систему лпкалне сампуправе, шиоеницу 

да на оегпвпј теритприји  живи ¼ станпвнищтва Србије, да је пн пплитишки, привредни и културни 

центар земље, Бепград треба да буде и генератпр и прпмптер разлишитих пплитика у Србији, 

укљушујући и пплитику у пбласти бпрбе прптив кпрупције. Град Бепград треба да буде пример 

дпбре градске управе кпја пдгпвпрнп пбавља јавне ппслпве и сврсисхпднп трпщи јавна средства, 

кпја развија механизме кпји ће да спреше кпрупцију, пднпснп кпји ће на оу адекватнп да 

пдгпвпре. Другим решима, град Бепград треба да буде пример другим јединицама лпкалне 

сампуправе у Србији, али и щире, какп се кпрупција превенира и сузбија.  

 

Шта предлажемп? 

С пбзирпм на тп да у граду Бепграду ппстпји велики брпј пргана, прганизација, устанпва, јавних и 

јавних кпмуналних предузећа, велики је и брпј „ташака у градскпм систему“ кпје је пптребнп 

пбезбедити пд кпрупције. У кпнтексту бпрбе прптив кпрупције, Демпкратска странка ће ппсебну 

пажоу усмерити на рещаваое следећих прпблема у Бепграду: нетранспарентнпст јавне управе, 

злпупптреба јавних предузећа у приватне и пплитишке сврхе и ненаменскп трпщеое јавних 

средстава. 



АНТИКОРУПЦИЈА 

 

Демократска странка Страна 2 
 

Бпљи увид јавнпсти у рад градске управе и веће ушещће грађана у анти-кпруптивним 

механизмима представљају кљуш за смаоеое кпрупције у ситуацији када је пна у граду Бепграду 

ппстала ендемска ппјава и када закпнпдавни пквир и усппстављени механизми за бпрбу прптив 

кпрупције у пракси не дају никакве резултате. Бепграду су пптребна рещеоа кпја дају резултате и 

кпја ће да буду бедем прптив кпрупције. Демпкратска странка ће изградити тај бедем заједнп са 

грађанима и у тпм ппгледу предлажемп три сета рещеоа: 

 

1. Транспарентну јавну управу!  

Бепград је, према гпдищоем индексу транспарентнпсти лпкалне сампуправе, кпји пбјављује 

Транспарентнпст Србија, 2015. гпдине пд 146 ппсматраних ппщтина и градпва у Србији бип на 96. 

месту, да би 2019. пап на 120. местп, а 2020. је пбпрен на 129. местп, щтп знаши да је Бепград у 

Србији на сампм зашељу пп транспарентнпсти лпкалне сампуправе. Нетранспарентнпст 

претппставља недпстатак дпкумената и инфпрмација кпје би требалп бити јавнп дпступне и на 

тај нашин пмпгућиле, а пре свега ппдстакле щире ушещће грађана пп питаоу трпщеоа оихпвпг 

нпвца, тп јест нпвца из бучета и других јавних средстава. Путем градскпг сајта, немпгуће је 

правпвременп дпћи дп записника са седница Скупщтине, етишкпг кпдекса за функципнере, 

угпвпра кпје град Бепград пптписује, извещтаја п импвини градпнашелника, кап ни дп ппдатака 

п лпбираоу. У ппјединим перипдима, на градскпм сајту бучет није увек виднп истакнут, затим 

пдлука п оегпвпм извщреоу и сл. Инфпрмације из делпкруга јавне управе треба да се пбјављују 

на нашин да буду: свима дпступне, лакп претраживе, увек ппуздане и релевантне, свима 

разумљиве, бесплатне, увек ажуриране.  

Демпкратска странка ће пмпгућити грађанима увид у све инфпрмације! С тим у вези, 

Демпкратска странка се залаже да на сајту града буду јаснп и правпвременп истакнути сви 

дпкументи и пдлуке кпје градска управа дпнпси, а пре свега:  

1. Инфпрматпр п раду; 
2. Одлука п бучету; 
3. Изврщеое бучета;  
4. План јавних набавки за теку у гпдину;  
5. Изврщеое јавних набавки;  
6. Инфпрмације п дпдељенпј државнпј ппмп и;  
7. Списак услуга кпје пружа град Бепград;  
8. Статут града; 
9. Прпстпрни план Бепграда; 
10. Стратегија лпкалнпг пдрживпг/екпнпмскпг развпја; 
11. Лпкални акципни план за младе;  
12. Лпкални екплпщки акципни план; 
13. Службени лист града;  
 
У пквиру предлпга рещеоа кпја би требалп да ппправе пцену транспарентнпсти на нивпу града, 

Демпкратска странка се залаже и за усвајаое Лпкалнпг антикпрупцијскпг плана и фпрмираое 

тела за праћеое реализације тпг плана (скпрп ¾ лпкалних сампуправа у Србији усвпјилп такве 

планпве). Овај план садржаће  мере за сузбијаое кпрупције, али и идентификпвати пбласти кпје су 

најппдлежније кпрупцији и у пднпсу на кпје би се такве мере даље дефинисале. 
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Залажемп се за усппстављаое градскпг надзпра, кпји има за циљ да ствпри нпви прпстпр за 

грађане кпји  е надгледати активнпсти града и оегпвих пргана, укљушујући и трпщеое средстава 

из градскпг бучета. Чланпви надзпра треба да буду изабрани између грађана Бепграда насумишнп 

и на нашин да представљају репрезентативни узпрак демпграфске структуре града, слишнп какп је 

тп урађенп у неким другим еврппским градпвима, на пример у Мадриду. Градски надзпр треба 

ппвременп да се састаје и на свпјим састанцима размптра разлишите предлпге градске управе и 

грађана, и на тај нашин псигурава и ефикасна кпнсултација са грађанима. 

Демпкратска странка се залаже и за тп да се грађани редпвнп пбавещтавају какп да дпђу дп 

инфпмација. Устанпвићемп праксу да  јавна и јавна кпмунална предузећа кпја сервисирају 

грађане, уз рашуне кпје им редпвнп дпстављају на месешнпм нивпу (за кпмуналне услуге, 

впднпснабдеваое), навпде адресе линкпва на кпјима грађани мпгу наћи ппдатке п ппслпваоу и 

другим активнпстима предузећа кпја плаћају. Да бисмп унапредили транспарентнпст, 

пбезбедићемп пренпс или  снимак седница пргана градске управе, оених устанпва и јавних 

предузећа. Јавни пргани и предузећа треба редпвнп да „стримују“ свпја заседаоа, пднпснп да 

ппстављају снимке, укпликп нису у мпгућнпсти да пбезбеде пренпс уживп, јер се на тај нашин 

смаоује мпгућнпст за злпупптребе у раду, пмпгућава бпљу инфпрмисанпст грађана и ппдстише 

оихпвп интереспваое за рад јавних пргана и предузећа. 

 

2. Стпп злпупптреби јавних предузећа у приватне и пплитичке сврхе и тзв. 

ведеизацији 

Један пд пснпвних прпблема у раду јавних предузећа у Србији, па и у Бепграду, и индикатпр 

оихпве злпупптребе пд стране странака на власти јесте тзв. „ведеизација“ управљашкпг кадра. У 

2019. је шак 63% рукпвпдилаца, а у 2020. гпдини оих 56% билп у статусу в.д-а у јавним 

предузећима. Ппстављаое врщилаца дужнпсти на шелп предузећа шестп је у супрптнпсти са 

закпнпм, с пбзирпм на тп да се пни ппстављају дуже пд закпнскпг рпка накпн кпјег се мпрају 

изабрати директпри (три, пднпснп шест месеци). У Бепграду, према дпступним ппдацима, 

тренутнп, пд 26 јавних и јавних кпмуналних предузећа, на шелу 17 оих су врщипци дужнпсти, пд 

кпјих се мнпги у тпм статусу налазе дужи низ гпдина. Јпщ један мпдел злпупптребе, јесте –

щетаое- ВД директпра из једнпг кпмуналнпг предузећа у другп, шиме се дпдатнп крщи Закпн п 

јавним предузећима према кпм  рукпвпдипци треба да имају искуствп рада у пбласти кпјпм се 

предузеће бави.  

Какп је пвакп устанпвљен мпдел ведеизације у директнпм сукпбу са нашелпм прпфесипнализације 

кап једним пд пснпвних стубпва у бпрби прптив кпрупције, ДС ће у прве две недеље накпн 

дпласка на власт у Бепграду, сменити све СНС врщипце дужнпсти директпра у јавним и јавним 

кпмуналним предузећима, и у првих 100 дана власти ће пмпгућити прпфесипнализацију 

управљашкпг кадра, пднпснп спрпвпђеое кпнкурса за избпр струшних људи са шистим 

диплпмама и бипграфијама! Време је да се унапреди заппщљаваое људи кпји имају 

пдгпварајућу прпфесипналну пснпву за пбављаое ппсла, да се искпрени партијскп управљаое у 

јавним и јавним кпмуналним предузећима и да се ушини наппр да се напусти дпсадащоа пракса.  

У циљу сузбијаоа злпупптреба јавних предузећа, Демпкратска странка ће стимулисати ушещће 

грађана у раду надзпрних механизама јавних предузећа. Ушещће грађана је пптребнп 
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ппдстицати и стимулисати такп щтп ће им се пмпгућити и пдређене кпмуналне ппгпднпсти из 

дпмена тих предузећа – на пример  умаоеое цене за кпмуналне услуге за целу зграду у кпјпј 

грађанин/ка живи, првенствп у  разматраоу пдређених кпмуналних пптреба краја у кпјем 

грађанин/ка живи, и др. 

 

3. Заустављаое ненаменскпг трпшеоа јавних средстава 

Сумое на ненамескп али и пптпунп несврсисхпднп трпщеое јавних средстава грађана Бепграда 

присутне су не самп у ппслпваоу јавних  и јавних кпмуналних предузећа, већ и приликпм 

спрпвпђеоа јавних набавки, те угпвараоа и реализације других ппслпва  пд стране пргана градске 

управе. На тп указују брпјни примери набавке прескупе нпвпгпдищое расвете и украса, ппдизаоа  

сппменика (кпјима се не зна цена),  рекпнструкција тргпва и улица кпја траје пп вище гпдина, 

ппнпвна рекпнструкција већ рекпнструисаних сапбраћајница и инфраструктурних пбјеката и др. Па 

ипак, упркпс пваквпм трпщеоу јавних средстава, град Бепград у вище наврата дпбијап је знатна 

нпвшана средства из републишкпг бучета, на пснпву „смаоенпг пбима прихпда“ и немпгућнпсти да 

ппкрије свпје трпщкпве. Самп у перипду 2016-2019. гпдине град Бепград је дпбип прекп две 

милијарде динара из републишке бучетске резерве, щтп је прекп 13% тих средстава, пп шему је пн 

апсплутни рекпрдер. Све пвп гпвпри да се ненаменскпм трпщеоу јавних средстава у граду 

Бепграду мпра стати на пут, тј. да се мпрају утврдити механизми кпји ће да ппспеще кпнтрплу 

јавнпг нпвца. 

Да би се спрешилп ненаменскп трпщеое финансијских средстава, пптребнп је ппјашати кпнтрплу 

над трансферима кпји се реализују из градскпг бучета ка устанпвама и предузећима шији је 

псниваш Град Бепград. Да би се ппјашала кпнтрпла, пптребнп је да ти трансфери буду 

транспарентни, пднпснп да грађани имају пптупни увид у оих. Један пд првих кпрака је ушинити 

изврщеое бучета транспарентнијим такп да буде дпступнији за разумеваое грађанима и щирпј 

јавнпсти уппщте. Изврщеое бучета мпра бити исказанп пп прпјектима и јавним набавкама, а не 

бучетским категпријама, кпје су сада наведене такп да уппщте нема разумеваоа щта улази у 

пдређену категприју и где пдлази нпвац. Овп се мпже ппстићи и прпщиреоем упптребе САП 

система, кпји се већ кпристи за ппједине трансакције, на све финансијске трансфере за кпје је тп 

мпгуће а кпји иду из градскпг бучета. У тпм смислу, пптребнп је дпдатнп унапредити САП систем 

какп би се защтитили ппдаци п лишнпсти и други приватни ппдаци кпји се евентуланп ппјављују у 

тим финансијским трансакцијама.  

Залажемп се да се дефинищу циљеви јавних предузећа, кап и садржај и структура планпва 

ппслпваоа јавних предузећа и да се све тп ушини јавнп дпступним.  Такпђе се залажемп да се 

пдреде критеријуми на пснпву кпјих се мпгу давати субвенције јавним предузећима, какп би се 

избеглп да се средства из субвенција трпще ненаменски. Имајући  у виду да су јавне набавке, 

нарпшитп пне кпје спрпвпде јавна и јавна кпмунална предузећа, велики генератпр кпрупције какп 

у Србији, такп и у Бепграду, Демпкратска странка ће пмпгућити ревизију великих јавних набавки 

кпје је спрпвела градска управа и градска јавна предузећа  у Бепграду ( кпје се, на пример, тишу 

вищегпдищое рекпнструкције Улице Џпрча Ващингтпна, Трга Републике) и укинути праксу јавних 

набавки кпје се спрпвпде пп хитнпм ппступку. Шта вище, пбећавамп да ћемп у првих гпдину 
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дана градске власти у кпјпј будемп ушествпвали брпј јавних набавки смаоити за ппла. Овим 

щаљемп ппруку и какп желимп да меоамп целпкупан систем јавних набавки у Србији. 

 

 


