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УВОД НА РЕЧ

Сти ца јем окол но сти, ло ги ком функ ци је ко ју оба вљам, ре ла тив но че сто сам 
до ла зио у кон такт са љу ди ма ко је у све ту нај че шће зо ву whi stle blo wers, а 
код нас још и зви жда чи, ин сај де ри, а све че шће, од 2010. го ди не ка да су 
мо ји са рад ни ци пре во де ћи на срп ски је зик и об ја вљу ју ћи текст Ре зо лу ци је 
1729 Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе пр ви упо тре би ли тај тер-
мин – уз бу њи ва чи.

Тај сти цај окол но сти су о чио ме је са не при јат ном, чак су ро вом, исти ном да 
у мо јој зе мљи љу ди ко ји у јав ном ин те ре су ука жу на ко руп ци ју, кри ми нал, 
зло у по тре бу, ира ци о нал ност или ка кво дру го зло, по пра ви лу про ла зе ја ко 
ло ше, да го то во без из у зет ка би ва ју из ло же ни раз ли чи тим об ли ци ма од-
ма зде, од мо бин га па чак до кри вич ног про го на и да не ужи ва ју прак тич но 
ни ка кву прав ну за шти ту. По ку ша вао сам да по мог нем уз бу њи ва чи ма с ко-
ји ма сам се су сре тао, не ки ма сам и успе вао по мо ћи. Али, на рав но, од по чет-
ка ми је би ло ја сно да чак и успе шна по моћ у по је ди нач ним слу ча је ви ма не 
до при но си озбиљ но ре ша ва њу про бле ма. За то сам се го ди на ма за ла гао да 
про блем за шти те уз бу њи ва ча бу де ре шен на је ди ни пра ви на чин – за ко ном.

Због то га, раз у ме се, из у зет но це ним при ја тељ ску спрем ност ам ба са да 
Ве ли ке Бри та ни је и Хо лан ди је да фи нан си ра ју Про је кат ко ји сам ко ор ди-
ни рао, а ко ји је као је дан од ре зул та та дао и Мо дел за ко на о уз бу њи ва њу 
и за шти ти уз бу њи ва ча. 

На рав но, ре а ли за ци ја Про јек та прет ход но је под ра зу ме ва ла мно ге ства ри. 
По ред оста лог, окру гле сто ло ве и три би не у 10 ва жних гра до ва Ср би је на 
ко ји ма су оства ре ни су сре ти и ква ли тет на ко му ни ка ци ја са ви ше сто ти-
на љу ди – уз бу њи ва ча, но ви на ра, пред став ни ка пра во су ђа, пред став ни ка 
ци вил ног сек то ра итд. На раз ли чи те на чи не до при нос ре а ли за ци ји Про-
јек та да ло је пре ко 50 не вла ди них ор га ни за ци ја.

Мо дел за ко на из ра ди ла је Рад на гру па ко ју сам фор ми рао од ис так ну тих 
струч ња ка за по је ди не обла сти пра ва. Кри те ри јум по ко ји ма су би ра ни био 
је ис кљу чи во струч ни. У гру пу су ушли ad per so nam, али сва ка ко ни је без на-
чај но то што је сва ко од њих по ред оста лог био и фор мал но ан га жо ван на 
од ре ђе ним ан ти ко руп циј ским и слич ним по сло ви ма. На че лу Рад не гру пе 
био је Са ша Јан ко вић (за штит ник гра ђа на), а чла но ви гру пе би ли су: Је ли са ве та 
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Ва си лић (чла ни ца Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је Вла де РС), проф. др 
Бран ко Лу бар да (пред сед ник Од бо ра Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је), 
др Го ран Илић (за ме ник ре пу блич ког ту жи о ца) и Не ма ња Не на дић (про-
грам ски ди рек тор Тран спа рент но сти Ср би ја).

Чла но ви Рад не гру пе има ли су при ли ку за кон сул та ци је са ис так ну тим свет-
ским екс пер ти ма, као што су Пол Сти вен сон из Ве ли ке Бри та ни је и, за хва-
љу ју ћи по др шци ко ју је пру жи ла ЈР ГА, Том Ди вајн и Марк Ко ен из САД.

Мо дел за ко на до био је јед но гла сну по др шку на ко ор ди на ци о ном са стан-
ку пред став ни ка ан ти ко руп циј ских ор га на одр жа ном у Аген ци ји за бор-
бу про тив ко руп ци је, 23. апри ла 2013. године. Ви со ко су га оце ни ли број ни 
уче сни ци ве ли ке ме ђу на род не кон фе рен ци је „За шти та уз бу њи ва ча“, одр-
жа не у Бе о гра ду 23. и 24. ма ја 2013. године. Та кон фе рен ци ја, као по се бан 
део Про јек та, би ла је значајан до при нос за ла га њу за за шти ту уз бу њи ва ча и 
у ме ђу на род ним окви ри ма.

Је дан од ува же них уче сни ка кон фе рен ци је, Бен џа мин Ба кланд (DCAF), 
ре као је та да: „Ср би ја је у при ли ци да уско ро до би је је дан од нај про гре-
сив ни јих за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча.“ Де лим ње го во ми шље ње, а на дао 
сам се да ће Ср би ја за и ста у ре ла тив но крат ком ро ку на кон то га до би ти 
за кон о за шти ти уз бу њи ва ча.

Сти ца јем окол но сти још увек ни смо до би ли тај за кон. И то не са мо за кон 
ко ји би за осно ву имао Мо дел за ко на о уз бу њи ва чу и за шти ти уз бу њи ва ча, 
иако на ње га то ком јав не рас пра ве ни је би ло го то во ни ка квих при ме да ба 
већ, на жа лост, ни би ло ка кав за кон. То је сва ка ко раз лог ви ше да по же ли-
мо над ле жни ма, фор мал ним пред ла га чи ма за ко на, да га при пре ме у што 
је мо гу ће кра ћем ро ку и на да мо се да ће та ко и би ти.

Али, не тре ба че ка ти на за кон и не ра ди ти ни шта. Не тре ба за бо ра ви ти да 
осим усва ја ња за ко на по сто ји још не што, у нај ма њу ру ку под јед на ко ва-
жно, мо жда и ва жни је. Ни нај бо ље на пи сан за кон ни је до вољ но до бар ако 
ни је обез бе ђе на ње го ва до след на при ме на. А ве ро ват но нај бит ни ја прет-
по став ка до след не, ква ли тет не при ме не је сте пу на свест о зна ча ју оно га на 
шта се за кон од но си. Због то га је ве о ма ва жно да се уз бу њи ва чи као „те ма“ 
кон стант но др же у жи жи јав но сти. О уло зи, зна ча ју, по тре би и на чи ну да 
се за шти те љу ди ко ји у јав ном ин те ре су ука зу ју на не ко зло тре ба го во ри-
ти стал но и гла сно. То је оба ве за свих ко ји за и ста же ле да жи ве у дру штву 
спо соб ном да се су прот ста ви ко руп ци ји, у дру штву у ко ме прин ци пи прав-
де, пра вич но сти, тран спа рент но сти, од го вор но сти и до бре упра ве ни су 
пра зна про кла ма ци ја не го ре ал ност.

Ова збир ка ра до ва стручњака, без ика кве сум ње, ком пе тент них да о то ме 
го во ре јесте по ку шај да се на ту оба ве зу од го во ри. Ве ру јем, до бар по ку шај. 
И због то га сам, нај и скре ни је, сви ма њи ма ве о ма за хва лан.

По ве ре ник
Ро до љуб Ша бић



О ПУ БЛИ КА ЦИ ЈИ

По што ва ни чи та о ци, 

Пред ва ма је пр ва пу бли ка ци ја по све ће на за шти ти уз бу њи ва ча об ја вље на 
на срп ском је зи ку. На ста ла је у на ме ри да оку пи те мат ске ра до ве углед-
них струч ња ка у раз ли чи тим обла сти ма за шти те уз бу њи ва ча са ци љем да 
до но си о ци ма од лу ка, струч ној јав но сти и свим за ин те ре со ва ним ли ци ма 
у Ср би ји омо гу ћи пре глед нај зна чај ни јих те ма или иза зо ва за шти те ли ца 
ко ја уз бу њу ју јав ност на јед ном ме сту. Же ља из да ва ча је да ова пу бли ка-
ци ја слу жи као ре фе рент ни из вор струч ња ци ма. 

Пу бли ка ци ја је при пре ма на у окви ру про јек та „За шти та уз бу њи ва ча“ ко ји 
је од ју ла 2012.  спро во дио По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и 
за шти ту по да та ка о лич но сти, уз фи нан сиј ску по др шку Бри тан ске ам ба-
са де у Бе о гра ду и Вла де Кра ље ви не Хо лан ди је. Овај про је кат имао је дво-
стру ки циљ: 1) да обез бе ди из ра ду мо де ла за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча 
ко ји ће би ти под не сен над ле жним ор га ни ма на раз ма тра ње и усва ја ње, а 
бу ду ћи да у Ср би ји још увек не до ста је све о бу хват ни ре гу ла тор ни оквир 
ко ји се од но си на за шти ту уз бу њи ва ча, и 2) да до при не се из град њи зна-
ња и раз у ме ва ња раз ли чи тих за ин те ре со ва них стра на о нео п ход но сти и 
ко ри сти од за шти те уз бу њи ва ча.

Пу бли ка ци ја сле ди ме ђу на род ну кон фе рен ци ју „За шти та уз бу њи ва ча“, 
одр жа ну 23–24. ма ја 2013, у Бе о гра ду, а чи ји је до ма ћин био По ве ре ник. 
Ова кон фе рен ци ја би ла је је дан од нај ве ћих, ако не и нај ве ћи, до га ђај ме-
ђу на род ног ка рак те ра по све ћен за шти ти уз бу њи ва ча то ком 2013. го ди не. 
Кон фе рен ци ја је оку пи ла струч ња ке из обла сти за шти те уз бу њи ва ча из 
зе мље и ино стран ства, ко ји су ди ску то ва ли о за шти ти уз бу њи ва ча у јав-
ном и при ват ном сек то ру, и по себ но у сек то ру на ци о нал не без бед но сти, 
за тим o уло зи удру же ња гра ђа на и ме ди ја у за шти ти ли ца, као и о функ-
ци ји ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у за шти ти уз бу њи-
ва ча. Уче сни ци су има ли при ли ке да се упо зна ју са ак ту ел ним трен до ви ма 
у за шти ти уз бу њи ва ча у све ту и у на ци о нал ним за ко но дав стви ма, као и о 
ак тив но сти ма Са ве та Евро пе у по гле ду осна жи ва ња за шти те уз бу њи ва ча 
у Евро пи. По је ди ни уче сни ци би ли су „при сут ни“ пу тем ин фор ма ци о них 
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ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, па је та ко је дан од го вор ни ка би ла про фе-
сор ка Уни вер зи те та у Мел бур ну, као и ди рек тор јед ног од нај зна чај ни јих 
удру же ња гра ђа на за за шти ту убу њи ва ча из Ва шинг то на. 

Баш као и кон фе рен ци ја, ова пу бли ка ци ја има за циљ да ис так не зна чај на 
пи та ња и иза зо ве у за шти ти уз бу њи ва ча. Пр ви текст по све ћен је ста њу 
за шти те уз бу њи ва ча у по је ди ним зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је по-
во дом ис тра жи ва ња „Уз бу њи ва ње у Евро пи: прав на за шти та за уз бу њи ва-
че у ЕУ“, ко је је спро ве ла ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal. Да ју ћи 
при каз раз ли чи тих пре во да ре чи „уз бу њи вач“ на ра зним је зи ци ма Евро пе, 
текст ујед но об ја шња ва и из вор ком плек сно сти раз у ме ва ња уло ге и зна ча-
ја уз бу њи вача у дру штву, па са мим тим и нео п ход но сти њи хо ве за шти те. 

По се бан текст по све ћен је свим оним ва жним пи та њи ма ко је за ко но пи-
сци тре ба да има ју на уму ка да од лу че да се ухва те уко штац са по сто је ћим 
си сте мом, а да до сег ну же ље ни прав ни оквир ко ји би обез бе дио пред-
ност јав ног у од но су на не до зво ље ни (при ват ни) ин те рес, уз исто вре ме-
ну за шти ту ли ца којa се усу ђу ју да ука жу на угро же ност јав ног ин те ре са 
не за ко ни тим рад ња ма или про пу сти ма спре ча ва ња ових рад њи, из ме ђу 
оста лих ли ца и од стра не сво јих над ре ђе них (Пол Сти вен сон, „Шта је по-
треб но за до бар за кон о уз бу њи ва чи ма“). 

По себ но је при ка зан пут ра да на за ко ну о за шти ти уз бу њи ва ча у Хо лан ди-
ји (Крис Мол, „По вра так ку ћи хо ланд ских уз бу њи ва ча“), по је ди на ре ше ња 
ко ја су раз ма тра на у не дав ном про це су кре и ра ња за ко на и уло га др жа ве у 
по др шци уз бу њи ва чи ма. У тек сту по све ће ном прак си у Ве ли кој Бри та ни-
ји и За ко ну о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су, аутор ка при ка зу је не ко-
ли ко илу стра тив них слу ча је ва да ука жу на деј ства овог за ко на ко ји че сто 
слу жи као узор мно гим за ко но пи сци ма у дру гим др жа ва ма (Фран че ска 
Вест, „За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у Ује ди ње ном Кра љев ству“). 

Текст по све ћен по сто је ћим про пи си ма ко ји се на не по сре дан или по сре-
дан на чин од но се на за шти ту уз бу њи ва ча у Ре пу бли ци Ср би ји, слу жи као 
под сет ник у од го во ру на пи та ње да ли је и, уко ли ко је сте, због че га је Ср-
би ји нео п хо дан си сте ма ти чан при ступ за шти ти ли ца ко ја ука жу на не за-
ко ни те или не е тич ке рад ње ра ди за шти те јав ног ин те ре са ка да је у пи та њу 
ко руп ци ја (Не ма ња Не на дић, „За шти та уз бу њи ва ча у Ре пу бли ци Ср би ји 
– прав ни оквир и пла но ви бор бе про тив ко руп ци је“).

На ро чит иза зов у све о бу хват ној за шти ти уз бу њи ва ча пред ста вља за шти-
та ових ли ца у сек то ру без бед но сти. У тек сту ко ји је по све ћен овој те ми, 
ауто ри ука зу ју на спе ци фич но сти уз бу њи ва ња у сек то ру без бед но сти, не-
ко ли ко мо да ли те та за шти те ли ца, али и мо гућ но сти ових ли ца да, без об-
зи ра на спе ци фич ност обла сти и ин те ре са, ипак ис ту пе у јав ности и ука-
жу на не за ко ни те рад ње, а да бу ду за шти ће ни од од ма зде (Бен џа мин С. 
Ба кленд и Еј дан Вилс, „Уз бу њи ва ње у сек то ру без бед но сти“). 
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Иако је уло га ор га на вла сти, а на ро чи то пред ла га ча за ко на – што је нај че-

шће из вр шна власт, као и за ко но дав ца ко ји до но си ко нач ну од лу ку о са др-

жи ни прав них нор ми, кључ на, уло га дру гих ак те ра не би ни ка ко тре ба ло да 

бу де пот це ње на. Удру же ња гра ђа на има ју по тен ци јал и сна гу да ан га жу ју, 

па чак и мо би ли шу ши ро ку јав ност, и та ко обез бе де по др шку по је дин цу 

у „су че ља ва њу“ са моћ ним до но си о ци ма од лу ка. Уло га удру же ња гра ђа-

на је ви ше ди мен зи о нал на (То мас Ди вајн, „Уло га ор га ни за ци ја ци вил ног 

дру штва у оства ри ва њу пра ва и за шти ти уз бу њи ва ча“), као и на чин њи-

хо вог де ло ва ња, би ло као (прав них) са вет ни ка, кре а то ра јав них кам па ња 

или из ве шта ча (Ана Ма јерс, „Уз бу њи ва ње: иза зов ци вил ног дру штва“). 

У слу ча је ви ма ка да по тен ци јал ни уз бу њи ва чи по ку ша ју да се обра те сво-

јим над ре ђе ни ма, или не ким ор га ни ма јав них вла сти, а то не ма за по сле-

ди цу пред у зи ма ње рад ње од стра не ових ор га на, или у слу ча ју да је го то во 

из ве сно да је овај ме ха ни зам не функ ци о на лан, они не рет ко ви де сна гу у 

ме ди ји ма и но ви на ри ма ко ји ма по ве ра ва ју „сво ју при чу“. Но ви на ри има-

ју та да и оба ве зу да са чу ва ју иден ти тет из во ра, али мо жда и да  (до дат но) 

охра бре ли це да из не се све ин фор ма ци је ко је ука зу ју на по вре де (Ми ран-

да Па тру цић, „Уз бу њи ва чи и ме ди ји – кул ти ви са ње из во ра, рад са из во-

ри ма и за шти та из во ра“). 

У све ту у ко јем жи ви мо упо тре ба ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех-

но ло ги ја мо же има ти дво стру ко деј ство – ши ре ње ин фор ма ци ја, па ти ме 

и њи хо во „цу ре ње“ знат но је олак ша но, а исто вре ме но, за шти та иден ти-

те та ли ца, би ло ано ним но сти или по вер љи во сти, оте жа на је у ди ги тал ном 

све ту где се го то во увек оста вља не ки траг. Раз вој про гра ма ко ји омо гу-

ћа ва ју ано ним но  или по вер љи во до ста вља ње до ку ме на та на осно ву ко јих 

би но ви на ри, али и дру га ли ца, мо гли да ис тра жу ју тренд је у све ту, а про-

грам Пе рун ко ји по сто ји у Ср би ји пра ти овај тренд (Пре драг Бла го је вић, 

„Ин фор ма ци о не тех но ло ги је у слу жби уз бу њи ва ња – ства ра ње Пе ру на“).

У увод ној ре чи, по ве ре ник Ро до љуб Ша бић ука зу је због че га је По ве ре-

ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти као 

ор ган у чи јој је над ле жно сти за шти та оства ри ва ња пра ва на при ступ ин-

фор ма ци ја ма и пра ва на за шти ту по да та ка о лич но сти, од лу чио да пре-

у зме ини ци ја ти ву и да се упу сти у иза зов пред у зи ма ња кон крет них ме ра 

са ци љем за шти те уз бу њи ва ча. У за вр шној ре чи, за штит ник гра ђа на Са ша 

Јан ко вић и ру ко во ди лац Рад не гру пе ко ја је при пре ми ла Мо дел за ко на о 

уз бу њи ва њу и за шти ти уз бу њи ва ча на во ди иза зо ве Рад не гру пе у на ла-

же њу ре ше ња ко ја су исто вре ме но при мен љи ва, кре а тив на, де ло твор на, 

а ипак прав но кон зи стент на. 

Те ма о за шти ти уз бу њи ва ча има без број, а у овој пу бли ка ци ји по ну ђе но је 

са мо не ко ли ко. Сто га, не ка ова пр ва пу бли ка ци ја по слу жи као увод у да љи 

рад и сту ди о зни је раз ма тра ње спе ци фич них аспе ка та за шти те, са же љом 
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да Ре пу бли ка Ср би ја до би је ва љан за кон о за шти ти уз бу њи ва ча ко ји ће 
би ти пред мет при ме не, кон струк тив не кри ти ке, а пре све га основ за за-
шти ту ли ца ко ји хра бро ука жу на не до пу ште ну по вре ду, или по тен ци јал-
ну по вре ду јав ног ин те ре са. 

Ре чи за хвал но сти 

У име По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 

лич но сти, као др жав ног ор га на, же ли мо да за хва ли мо Бри тан ској ам ба са ди 

у Бе о гра ду и Вла ди Кра ље ви не Хо лан ди је на ини ци ја ти ви за про је кат, по-

др шци и са рад њи у осна жи ва њу за шти те уз бу њи ва ча у Ре пу бли ци Ср би ји. 

У име по ве ре ни ка г. Ша би ћа же ли мо да се за хва ли мо њ. е. Мај клу Де вен пор-

ту (Mic hael Dа ven port), са да ам ба са до ру Де ле га ци је Европ ске уни је у Ре пу-

бли ци Ср би ји, а у вре ме по чет ка про јек та ам ба са до ру Ве ли ке Бри та ни је у 

Бе о гра ду и њ. е. Ло рен ту Лу и су Сто кви су (La u rent Lo u is Sto kvis), ам ба са до-

ру Кра ље ви не Хо лан ди је у Ре пу бли ци Ср би ји, као и њи хо вим са рад ни ци ма.

За хва љу је мо слу жби По ве ре ни ка на ло ги стич кој по др шци у при пре ма њу 

ове пу бли ка ци је, као и са рад ни ци ма Про јек та за ре фор му пра во су ђа Аме-

рич ке аген ци је за ме ђу на род ни раз вој на тран скрип ту го во ра Т. Ди вај на 

и по мо ћи у пре во ду по је ди них тек сто ва. 

Бо ја на Ме де ни ца и Не ве на Ру жић



УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ У ЕВРО ПИ: ПРАВ НА 
ЗА ШТИ ТА ЗА УЗ БУ ЊИ ВА ЧЕ У ЕУ1

Аутор Tran spa rency In ter na ti o nal2

ИЗ ВР ШНИ РЕ ЗИ МЕ

И по ред до бро до ку мен то ва не вред но сти уз бу њи ва ча у от кри ва њу и спре-
ча ва њу ко руп ци је, са мо че ти ри зе мље Европ ске уни је (ЕУ) има ју прав не 
окви ре за за шти ту уз бу њи ва ча ко ји се сма тра ју на пред ни ма: Лук сем бург, 
Ру му ни ја, Сло ве ни ја и Ује ди ње но Кра љев ство (УК).

Од оста ле 23 зе мље ЕУ, 16 има де ли мич ну прав ну за шти ту за за по сле не 
ко ји ис ту пе да при ја ве не за ко ни то по сту па ње. Пре о ста лих се дам зе ма ља 
има ју или ве о ма огра ни че не прав не окви ре или их уоп ште не ма ју.

Осим то га, мно ге од ред бе о уз бу њи ва чи ма ко је се тре нут но при ме њу ју 
са др же ру пе у за ко ну и из у зет ке. Као по сле ди ца то га, за по сле ни ко ји ве-
ру ју да су за шти ће ни од од ма зде мо гу да от кри ју, на кон што „ду ну у пи-
штаљ ку“, да у ства ри не ма ју ни ка кву прав ну за шти ту.

Без до вољ не прав не за шти те и по у зда них ка на ла за при ја вљи ва ње не за-
ко ни тог по сту па ња, за по сле ни ши ром Евро пе су о ча ва ју се са мо гућ но-
шћу до би ја ња от ка за, пре ме шта ња на ни жи по ло жај  или мал тре ти ра ња 
ако от кри ју ко руп ци ју и дру га кри вич на де ла. Ако се бу ду ћи уз бу њи ва чи 
спре ча ва ју да ис ту пе, угрожени су но вац по ре ских об ве зни ка, јав на имо-
ви на, ре сур си из жи вот не сре ди не и са ми жи во ти.

1 Аутор: Tran spa rency In ter na ti o nal.
 Овај про је кат се фи нан си ра уз по др шку Европ ске ко ми си је. Це ло куп ну од го вор-

ност сно си аутор и Ко ми си ја не мо же да се сма тра од го вор ном за би ло ка кву упо-
тре бу ин фор ма ци ја са др жа них у овом до ку мен ту.

 © 2013 Tran spa rency In ter na ti o nal. Сва пра ва за др жа на.
 Уз фи нан сиј ску по др шку Про гра ма Европ ске уни је за спре ча ва ње кри ми на ла и бор бу 

про тив кри ми на ла, Европ ска уни ја – Ге не рал ни ди рек то рат за уну тра шње по сло ве.

2 Tran spa rency In ter na ti o nal је не про фит на ме ђу на род на ор га ни за ци ја чи ја је ми си ја 
да за у ста ви ко руп ци ју и про мо ви ше тран спа рент ност, од го вор ност и ин те гри тет на 
свим ни воима и у свим сек то ри ма дру штва. Tran spa rency In ter na ti o nal има ви ше од 
100 „фи ли ја ла“ – по себ них ор га ни за ци ја осно ва них у по је ди нач ним зе мља ма. Ви ше 
о ор га ни за ци ји на: www.tran spa rency.org. 
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Охра бру ју ће је то што је не ко ли ко зе ма ља ЕУ по след њих го ди на пред у-
зе ло ко ра ке за ја ча ње пра ва уз бу њи ва ча, укљу чу ју ћи и Аустри ју, Бел ги ју, 
Дан ску, Фран цу ску, Ма ђар ску, Ита ли ју, Лук сем бург, Мал ту, Ру му ни ју и 
Сло ве ни ју. Сле де ће зе мље су об ја ви ле пред ло ге или на ја ви ле пла но ве за 
пред ло же не за ко не: Фин ска, Грч ка, Ир ска, Хо лан ди ја и Сло вач ка.

И по ред ових зна ко ва на прет ка, још мно го то га мо ра да се ура ди да би се 
обез бе ди ло да уз бу њи ва чи у ЕУ до би ју за шти ту ка кву за слу жу ју пре ма 
европ ским и ме ђу на род ним стан дар ди ма. У мно гим зе мља ма не до ста је 
по ли тич ка во ља. Мно го за ко на о уз бу њи ва чи ма би да нас би ло усво је но 
да су ли де ри вла да по што ва ли сво је оба ве зе да их до не су и при ме њу ју. 

Ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal апе лу је на све зе мље ЕУ да га-
ран ту ју све о бу хват на пра ва уз бу њи ва ча сво јим за ко ни ма и по кре ну јав-
ни ди ја лог ко ји ће до ве сти до ве ћег по што ва ња уз бу њи ва ча као ва жних 
фи гу ра у бор би про тив ко руп ци је. Европ ска ко ми си ја тре ба да по шту је 
по зив Европ ског пар ла мен та од ок то бра 2013. го ди не да до ста ви пред лог 
за ко но дав ства ко јим се уво ди ефи ка сан и све о бу хва тан про грам за шти те 
уз бу њи ва ча у јав ном и при ват ном сек то ру. 

Уз бу њи ва ње са со бом но си про фе си о нал не и лич не ри зи ке. Гра ђа ни и ре-
зи ден ти ЕУ би тре ба ло да ко ри сте без бед не ка на ле за при ја вљи ва ње ко-
руп ци је или дру гог озбиљ ног не за ко ни тог по сту па ња на рад ном ме сту и 
да тра же нај бо ље рас по ло жи ве са ве те пре не го што то учи не.

УВОД

Да нас су мо жда ви ше не го ика да у исто ри ји на сло ви у но ви на ма пу ни 
при ча о ко руп ци ји, скан да ли ма и не за ко ни том по сту па њу у по ли ти ци и 
при вре ди. Мно ге од ових слу ча је ва обе ло да ни ли су уз бу њи ва чи3 – љу ди 
ко ји от кри ва ју ин сај дер ске ин фор ма ци је ко је ни су на ме ње не да по ста ну 
јав не. Ови слу ча је ви по ста ју све уоби ча је ни ји по што ду го трај на фи нан сиј-
ска кри за и све ве ћи осе ћај обес пра вљи ва ња под сти чу љу де ши ром Евро-
пе да при ја вљу ју ко руп ци ју, пре ва ру и не прав ду.

3 Tran spa rency In ter na ti o nal де фи ни ше уз бу њи ва ње као от кри ва ње или при ја вљи ва-
ње не за ко ни тог по сту па ња, ко је об у хва та ко руп ци ју, кри вич на де ла, кр ше ње за кон-
ских оба ве за, суд ске гре шке, по себ не опа сно сти за јав но здра вље, без бед ност жи-
вот не сре ди не, зло у по тре бу вла сти, нео вла шће но ко ри шће ње јав них сред ста ва или 
имо ви не, не на мен ско тро ше ње сред ста ва или ло ше упра вља ње, су коб ин те ре са и 
за та шка ва ње би ло ко јег од на ве де них не за ко ни тих по сту па ња. Уз бу њи вач је сва ки 
за по сле ни или рад ник у јав ном или при ват ном сек то ру ко ји от кри је ин фор ма ци је о 
овим вр ста ма не за ко ни тог по сту па ња и ко ји је из ло жен ри зи ку од од ма зде. Ту спа-
да ју и осо бе ко је не ма ју тра ди ци о на лан од нос из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, као 
што су кон сул тан ти, из во ђа чи, при прав ни ци или ста жи сти, во лон те ри, сту ден ти 
рад ни ци, при вре ме ни рад ни ци и бив ши за по сле ни.
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Уз бу њи ва чи има ју зна чај ну уло гу у на ци о нал ним и гло бал ним на по ри-
ма за бор бу про тив ко руп ци је. Они ри зи ку ју ка ри је ре, а по не кад и лич-
ну без бед ност да би от кри ли не за ко ни то по сту па ње ко је угро жа ва јав но 
здра вље и без бед ност, фи нан сиј ски ин те гри тет, људ ска пра ва, жи вот ну 
сре ди ну и вла да ви ну пра ва. От кри ва њем ин фор ма ци ја о та квим пре сту-
пи ма уз бу њи ва чи по ма жу да се са чу ва без број жи во та и ми ли јар де до ла-
ра у јав ним фон до ви ма4 и исто вре ме но спре ча ва ју по гор ша ва ње скан да-
ла и не сре ћа у на ста ја њу.5

Мно ги озбиљ ни скан да ли и не сре ће ко ји су по го ди ли Евро пу по след њих 
го ди на мо гли су да бу ду спре че ни или убла же ни да су за по сле ни ис ту пи ли 
да от кри ју про бле ме ре гу ла тор ним ор га ни ма или ме ди ји ма. Нео д го ва ра-
ју ћи за ко ни о уз бу њи ва чи ма мо гу да спре че љу де да пре у зму овај ко рак.

Не ки од мно гих слу ча је ва у ко ји ма су за по сле ни или зва нич ни ци зна-
ли за про бле ме или не за ко ни то по сту па ње – али из раз ли чи тих раз ло-
га про бле ми ни су ре ше ни – фа тал но су по пла вљи ва ње се ла у Ма ђар ској 
алу ми ни јум ским от па дом 2010. го ди не;6 стра да ње 193 љу ди ка да се тра-
јект пре вр нуо у Бел ги ји 1987. го ди не;7 да ва ње ми та стра ним зва нич ни-
ци ма од стра не не мач ког ин же њер ског кон гло ме ра та Си мен са;8 и скан-
дал са при слу шки ва њем мо бил них те ле фо на 2004–2005. го ди не по знат 
као „грч ки Во тер гејт“.9

4 Ви де ти Joe Da vid son, „Af ter com pla int, he lan ded in ba se ment“, Was hing ton Post, 8. 
де цем бар 2011, ar tic les.was hing ton post.com/2011-12-08/po li tics/35285259_1_whi stle-
blo wer-pro tec ti ons-nuc le ar-wa ste-an ge la-can ter bury (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

5 Ви де ти Ja son Uk man, „Whi stle blo wer Franz Gayl gets his job back“, Was hing ton Post, 17. но-
вем бар 2011, www.was hing ton post.com/blogs/chec kpo int-was hing ton/post/a-whi stle blo-
wer-gets-his-se cu rity-cle a ran ce-back/2011/11/17/gI QA WuJ PUN_blog.html (при сту пље но 
16. ок то бра 2013); J. Scott Armstrong, „Th e ma na ger's di lem ma: ro le con fl ict in mar ke ting“, 
Уни вер зи тет у Пен сил ва ни ји, 1. јун 1978, стр. 5–6, re po si tory.upenn.edu/cgi/vi ew con tent.
cgi?ar tic le=1040&con text=mar ke ting_pa pers (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

6 „Meg fenyegették a szivárgást emle ge tő dolgozókat a MAL Zrt.-nél“ Népszabadság, 13. 
ок то бар 2010, nol.hu/ajan lo/20101013-jo gi lag_ag galyos_le het_az_elja ras (при сту пље-
но 17. ок то бра 2013).

7 Ми ни стар ство са о бра ћа ја Ује ди ње ног Кра љев ства, mv He rald of Free En ter pri se, Из-
ве штај су да бр. 8074, фор мал на ис тра га, 1987, стр. 17, www.ma ib.gov.uk/cms_re so ur-
ces.cfm?fi  le=/hoff  e fi  nal.pdf (при сту пље но 17. ок то бра 2013); „1987: Hun dreds trap ped 
as car fe rry cap si zes“, BBC, news.bbc.co.uk/ont his day/hi/da tes/sto ri es/march/6/new-
sid_2515000/2515923.stm (при сту пље но 31. ок то бра 2013); „Ze e brug ge di sa ster mar-
ked by me mo rial ser vi ce 25 years on“, BBC, 6. март 2012, www.bbc.co.uk/news/uk-en-
gland-kent-17268468 (при сту пље но 31. ок то бра 2013).

8 „Trial and er ror: a few exam ples“, Th e Com mu ni ca ti ons Jo ur nal, но вем бар 2008, ir fcom.
ch/wp-con tent/uplo ads/fac hze i tung13.pdf (при сту пље но 17. ок то бра 2013).

9 „Top Gre eks tar ge ted in pho ne tap ping scan dal“, Sydney Mor ning He rald, 3. фе бру ар 2006, 
www.smh.com.au/news/bre a king/top-gre eks-tar ge ted-in-pho ne-tap ping-scan dal/2006/ 
02/03/1138836413044.html (при сту пље но 17. ок то бра 2013).
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Европска унија те жи да бу де свет ски ли дер у обла сти људ ских пра ва, по-
је ди нач них сло бо да и прав де. Па ипак, као што се ви ди из овог из ве шта ја, 
ве ћи на зе ма ља ЕУ за о ста је за ме ђу на род ним стан дар ди ма ка да је у пи та-
њу за шти та уз бу њи ва ча и обез бе ђи ва ње без бед них ка на ла за уз бу њи ва че 
да при ја вљу ју не за ко ни то по сту па ње.

Све осим две од 27 зе ма ља ЕУ ко је су про у ча ва не у овом из ве шта ју ра ти-
фи ко ва ле су Кон вен ци ју УН за бор бу про тив ко руп ци је (UN Con ven tion 
Aga inst Cor rup tion (UN CAC)), ко ја зах те ва да зе мље раз мо тре усва ја ње 
за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча. Ипак, мно ге од ових 25 зе ма ља ни су одр-
жа ле кон ти ну и ра не јав не де ба те о овом пи та њу.

Ве ћи на за ко на о уз бу њи ва чи ма та ко ђе не за до во ља ва зах те ве По ве ље ЕУ 
о основ ним пра ви ма, чи је три од ред бе пред ста вља ју осно ву за шти те уз-
бу њи ва ча: сло бо да из ра жа ва ња, за шти та од нео прав да ног от пу шта ња и 
пра во на ефи ка сна прав на сред ства. 

По ред то га, ве ћи на за ко на та ко ђе не ис пу ња ва стан дар де и смер ни це ко-
је су об ја ви ли Са вет Евро пе, Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз-
вој (OECD) и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је и не вла ди не ор га ни за ци је 
(НВО), укљу чу ју ћи и Tran spa rency In ter na ti o nal.

Ве ћи на зе ма ља ЕУ не шти ти уз бу њи ва че на од го ва ра ју ћи на чин иако је њи-
хо ва вред ност у бор би про тив ко руп ци је и кри ми на ла одав но до ка за на. 
Ако је уз бу њи ва ње та ко ефи ка сно у от кри ва њу кри ми на ла и бор би про-
тив ње га, за што ни су све зе мље ЕУ усво ји ле ја ке за ко не о уз бу њи ва чи ма?

Сло же на ме ша ви на по ли тич ких, дру штве них, исто риј ских и дру гих фак-
то ра не са мо да је за у ста ви ла на пре дак за ко но дав ства већ је и спре чи ла 
уз бу њи ва че да пре у зму ме сто бра ни ла ца тран спа рент но сти, ин те гри те та 
и од го вор но сти у јав ној сфе ри ко је им с пра вом при па да. Уз бу њи ва чи су 
и да ље оп те ре ће ни не га тив ним сте ре о ти пи ма и по грд ним на зи ви ма као 
што су „до у шник“ и „цин ка рош“ због ко јих не до би ја ју при зна ње за пре-
у зи ма ње лич них ри зи ка због оп штег до бра.

Сре ћом, не ко ли ко зе ма ља ЕУ је по след њих го ди на у раз ли чи тој ме ри оја-
ча ло за ко не о уз бу њи ва чи ма. Овај на пре дак се при пи су је ве ли ком бро ју 
фак то ра, од све ве ће ак тив но сти не вла ди них ор га ни за ци ја (НВО) и при-
ти ска ме ђу на род них ор га ни за ци ја до скан да ла и не сре ћа ко је су по кре-
ну ле ре а го ва ње пред вод ни ка вла да.10 

10 Sha ha naz Müller, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and 
Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Austria (Аустри ја, сеп тем бар 
2012), стр. 7–8; Tran spa rency In ter na ti o nal, „Mi lan In tro du ces Pro tec tion for Pu blic 
Sec tor Whi stle blo wers“, 19. јун 2013, www.tran spa rency.org/news/pres sre le a se/mi lan_
in tro du ces_pro tec tion_for_pu blic_sec tor_whi stle blo wers (при сту пље но 15. ок то бра 
2013); „A Gu i de to PI DA: Pu blic In te rest Di sclo su re Act 1998“, Pu blic Con cern at Work, 
www.pcaw.org.uk/gu i de-to-pi da#bac kgro und (при сту пље но 15. ок то бра 2013).
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Оста је да се ви ди да ли зе мље ЕУ мо гу да ис ко ри сте овај за мах. Ја сно је да 
по сто ји мо гућ ност да но ве вла де ши ром ЕУ оја ча ју за ко не о за шти ти уз бу-
њи ва ча. Ме ђу тим, ови за ко ни са мо уз од го ва ра ју ћу при ме ну и пра ће ње мо гу 
да по мог ну у пре ва зи ла же њу две нај ве ће пре пре ке са ко ји ма се уз бу њи ва чи 
су о ча ва ју: страх од од ма зде и осе ћај да от кри ва ње ни шта не ће про ме ни ти.

Да нас је свим зе мља ма до ступ на ви ше не го обилнa експертизa за до но ше-
ње, спро во ђе ње и при ме ну све о бу хват них за ко на о уз бу њи ва чи ма за за-
шти ту свих вр ста за по сле них. По тре бан је ма со ван по крет гра ђа на, НВО, 
по ли тич ких и по слов них ли де ра и но ви на ра да би се усво ји ла све о бу хват-
на пра ва и мо гућ но сти за от кри ва ње ин фор ма ци ја за уз бу њи ва че.

КО ЛИ КО СУ ЈА КИ ЗА КО НИ О УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ МА ЗЕ МА ЉА ЕУ

У окви ру ис тра жи ва ња за овај из ве штај, за ко ни и од ред бе о уз бу њи ва чи-
ма сва ке зе мље ЕУ при ку пље ни су, оце ње ни и упо ре ђе ни са пре о вла ђу ју-
ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма – укљу чу ју ћи и оне ко је је при пре ми ла 
ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal (ви де ти При лог 1).

Дру ге смер ни це и нај бо ља прак са су оне ко је су при пре ми ли Са вет Евро-
пе, Про је кат за од го вор ну вла ду (Go vern ment Ac co un ta bi lity Pro ject), Ор-
га ни за ци ја аме рич ких др жа ва (Or ga ni sa tion of Ame ri can Sta tes – OAS), 
Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и раз вој (OECD), Отво ре ни цен тар 
за де мо крат ске са ве те (Open De moc racy Advi ce Cen tre) и Јав на за бри ну-
тост на де лу (Pu blic Con cern at Work).

На осно ву ове про ве ре сва кој зе мљи је до де ље на оце на, ко ја је при ка за-
на у сле де ћој та бе ли.

Об у хват за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча: оце не за зе мље ЕУ

НА ПРЕ ДАН ДЕ ЛИ МИ ЧАН
НЕ ПО СТО ЈИ ИЛИ ЈЕ 
ВЕ О МА ОГРА НИ ЧЕН

Важећи закони у земљи 
укључују свеобухватне 
или скоро необухватне 

одредбе и поступке за уз-
буњиваче у јавном и/или 

приватном сектору

Важећи закони у земљи 
укључују делимичне одред-
бе и поступке за узбуњива-
че у јавном и/или приват-

ном сектору

Важећи закони у земљи 
не укључују одредбе и 

поступке за узбуњиваче у 
јавном и/или приватном 
сектору или су одредбе и 

поступци веома ограничени

Лук сем бург
Ру му ни ја

Сло ве ни ја
Уједињено Краљевство

Аустри ја              Бел ги ја
Ки пар                   Че шка
Дан ска                 Есто ни ја
Фран цу ска          Не мач ка
Ма ђар ска            Ир ска
Ита ли ја                Ле то ни ја
Мал та                  Хо лан ди ја
Пољ ска                Шведска

Бу гар ска
Фин ска
Грч ка

Ли тва ни ја
Пор ту галија

Сло вач ка
Шпанија
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Ме то до ло ги ја оце њи ва ња

Оце не су за сно ва не на ме ри у ко јој за ко ни и про пи си сва ке зе мље пру-

жа ју прав ну за шти ту уз бу њи ва чи ма од от ка за, пре ме шта ња на ни жи по-

ло жај и дру гих об ли ка од ма зде, по ред обез бе ђи ва ња ка на ла пре ко ко јих 

уз бу њи ва чи мо гу да от кри ју не за ко ни то по сту па ње.

Ва жно је да за оце њи ва ње ни је узе то у об зир ко ли ко до бро и да ли за ко-

ни и про пи си зе мље о уз бу њи ва чи ма функ ци о ни шу у прак си. Оце не да-

кле од ре ђу ју са мо у ко јој ме ри за ко ни зе мље о уз бу њи ва чи ма об у хва та ју 

за по сле не у јав ном и при ват ном сек то ру. Спро во ђе ње и при ме на за ко на 

ни су раз ма тра ни у овој про це ни.

Да би се про це ни ла сво бу хват ност на ци о нал них окви ра за уз бу њи ва че, 

ис тра жи ва чи су упо ре ди ли за ко не и про пи се сва ке зе мље са 15 основ них 

еле ме на та за ко но дав ства о уз бу њи ва чи ма, и то:

• ши ро ка де фи ни ци ја уз бу њи ва ња,

• ши ро ка де фи ни ци ја уз бу њи ва ча,

• ши ро ка де фи ни ци ја за шти те од од ма зде,

• ме ха ни зам за при ја вљи ва ње уну тар ор га ни за ци је, 

• ме ха ни зам за при ја вљи ва ње из ван ор га ни за ци је,

• уче шће уз бу њи ва ча,

• си стем на гра ђи ва ња,

• за шти та по вер љи во сти,

• при хва ће на ано ним на при ја вљи ва ња,

• не по сто је санк ци је за при ја вљи ва ње из вр ше но у по гре шном уве ре њу,

• ор ган за жал бе уз бу њи ва ча,

• ствар ни дан на су ду,

• сва рас по ло жи ва прав на сред ства,

• ка зне за од ма зду,

• уме ша ност ви ше ак те ра.

За ко ни зе ма ља су оце ње ни као „на пред ни“ ако укљу чу ју све о бу хват не или 

ско ро све о бу хват не од ред бе и по ступ ке за уз бу њи ва че ко ји ра де у јав ном 

и/или при ват ном сек то ру. То зна чи да би за по сле ни у вла ди или пред у зе ћу 

ко ји от кри је озбиљ но не за ко ни то по сту па ње – под усло вом да је от кри ва ње 

из вр ше но у скла ду са за ко ном у ње го вој зе мљи – на вод но био за шти ћен од 

од ре ђе них вр ста од ма зда. За ко ни зе мље су оце ње ни као „де ли мич ни“ ако 

са др же не ке од ред бе, а као „не по сто ји или је ве о ма огра ни чен“ ако за ко ни 

не об у хва та ју од ред бе о уз бу њи ва чи ма или су од ред бе ве о ма огра ни че не.
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Ва жно је на по ме ну ти да сва ка зе мља ЕУ има је дин стве ни скуп за ко на, од-

ре да ба и по сту па ка по ве за них са уз бу њи ва њем. Иако зе мље ко је су до-

би ле оце ну „на пре дан“ пру жа ју прав ну за шти ту на раз ли чи те на чи не ко-

ји мо жда ни су у пот пу но сти упо ре ди ви, њи хо ве оце не су за сно ва не на 

објек тив ним стан дар ди ма: на ме ри у ко јој њи хо ви за ко ни пру жа ју прав ну 

за шти ту за уз бу њи ва че. Исто мо же да се ка же и за зе мље ко је су до би ле 

оце ну „де ли ми чан“ или „не по сто ји или је ве о ма огра ни чен“.

Осим ма лог бро ја зе ма ља ко је има ју по себ не за ко не о уз бу њи ва чи ма, од-

ред бе о уз бу њи ва чи ма у ве ћи ни зе ма ља ЕУ укљу че не су у за ко не о ра ду/

за по шља ва њу, ра ду у др жав ној слу жби, кри вич ни за кон и дру ге за ко не. 

Не ке од ових од ре да ба су по себ но осми шље не за за шти ту уз бу њи ва ча, док 

дру ге мо гу да се при ме њу ју на уз бу њи ва че са мо у за ви сно сти од слу ча ја 

или тан ген ци јал но. Ако ове раз ли чи те од ред бе пру жа ју од ре ђе ну за шти-

ту и мо гућ но сти за уз бу њи ва че, зе мља је до би ла оце ну „де ли ми чан“. Ако 

су ове од ред бе ве о ма огра ни че не или не по сто је, зе мља је до би ла оце ну 

„не по сто ји или је ве о ма огра ни чен“.

ПРАВ НО ОКРУ ЖЕ ЊЕ 

ПО СЛЕ МНО ГО ОД ЛА ГА ЊА, ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА 

ПО ЛА КО ПО СТА ЈЕ ДЕО ЕВРОП СКОГ ПРА ВА

По ли тич ке де ба те о да ва њу прав не за шти те уз бу њи ва чи ма у Евро пи во-

ди нај ма ње јед на ге не ра ци ја. Због све ве ће све сти јав но сти о вред но сти 

уз бу њи ва ња, 20 од 27 зе ма ља ЕУ ко је су про у ча ва не у овом из ве шта ју са-

да има ју од ре ђе не за ко не или од ред бе ко ји ба рем де ли мич но шти те уз-

бу њи ва че у вла ди и/или пред у зе ћи ма од од ма зде. 

Ва жно је на по ме ну ти да се пр ви све о бу хват ни за кон о уз бу њи ва чи ма ко-

ји је до нет у ЕУ – За кон о от кри ва њу у јав ном ин те ре су Ује ди ње ног Кра-

љев ства (Pu blic In te rest Di sclo su re Act – PI DA)11 – мно ги сма тра ју нај ја чим 

за ко ном у Евро пи и јед ним од нај бо љих у све ту.

На кон ни за фа тал них не сре ћа и по ли тич ких и при вред них скан да ла о ко-

ји ма су ме ди ји ин тен зив но из ве шта ва ли, Ује ди ње но Кра љев ство је 1998. 

го ди не до не ло За кон о от кри ва њу у јав ном ин те ре су. За кон о от кри ва њу 

у јав ном ин те ре су об у хва та го то во све за по сле не у др жав ном, при ват ном 

и не про фит ном сек то ру. За кон чак пру жа и за кон ску за шти ту за из во ђа че, 

ста жи сте и рад ни ке из Ује ди ње ног Кра љев ства ко ји ра де и ино стран ству.12

11 Pu blic Con cern at Work, „A Gu i de to PI DA: Pu blic In te rest Di sclo su re Act 1998“, www.
pcaw.org.uk/gu i de-to-pi da (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

12 За кон о пра ви ма из рад ног од но са Ује ди ње ног Кра љев ства, Оде љак 230 (3); За кон о 
от кри ва њу у јав ном ин те ре су Ује ди ње ног Кра љев ства, Оде љак 43 K.
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По што пред ста вља пр ви об лик за шти те ове вр сте, За кон о от кри ва њу у јав-

ном ин те ре су зах те ва од по сло да ва ца да до ка жу да ни јед на ме ра пред у зе та 

про тив за по сле ног или рад ни ка ни је мо ти ви са на чи ње ни цом да је за по-

сле ни уз бу њи вач. Овај обр ну ти те рет до ка зи ва ња је од та да по стао пре-

суд ни ме ђу на род ни стан дард. По ред ствар ног фи нан сиј ског гу бит ка, за-

по сле ни ко ји су пре тр пе ли од ма зду та ко ђе мо гу да зах те ва ју на кна ду за 

на но ше ње озбиљ не ште те и по вре ду осе ћа ња.13

Иако су они ко ји се за ла жу за уз бу њи ва че у Ује ди ње ном Кра љев ству тра-

жи ли да се овај за кон до дат но уна пре ди, За кон о от кри ва њу у јав ном ин-

те ре су че сто се узи ма као мо дел и ин спи ри сао је за ко не и пред ло ге за ко-

на о уз бу њи ва чи ма у мно гим дру гим зе мља ма, укљу чу ју ћи и Аустра ли ју, 

Ир ску, Ја пан и Ју жну Ко ре ју.

То ком не ко ли ко го ди на на кон до но ше ња За ко на о от кри ва њу у јав ном 

ин те ре су, не ко ли ко зе ма ља ЕУ до не ло је сво је за ко не ко ји су де ли мич но 

иза шли у су срет по тре ба ма за шти те уз бу њи ва ча. Ова по бољ ша ња за јед-

но пред ста вља ју пр ви та лас та квог за ко но дав ства у Евро пи.

Хо лан ди ја је одо бри ла за шти ту др жав них слу жбе ни ка 2001. го ди не. На кон 

то га је осно ва на Аген ци ја за ети ку и ин те гри тет у јав ном сек то ру 2006. 

го ди не, про ши ре на је Слу жба На ци о нал ног за штит ни ка гра ђа на 2011. го-

ди не и отво рен  Цен тар за са ве те у ве зи са уз бу њи ва њем 2012. го ди не.

Го ди не 2002. – го ди ну да на на кон што је Хо лан ди ја до не ла пр ви за кон 

– Мал та је усво ји ла про пи се о уз бу њи ва чи ма за од ре ђе не за по сле не. На-

кон то га је 2009. за бра ње на од ма зда др жав них слу жбе ни ка ко ји при ја ве 

не за ко ни то по сту па ње.

За тим, 2004. го ди не Ру му ни ја је по ста ла пр ва зе мља у кон ти нен тал ном 

де лу Евро пе ко ја је до не ла на мен ски за кон за за шти ту уз бу њи ва ча од од-

ма зде. За кон о за шти ти уз бу њи ва ча об у хва та за по сле не у др жав ном сек-

то ру. За ни мљи во је да овај за кон пру жа под јед на ку за шти ту за от кри ва ње 

ин фор ма ци ја но ви на ри ма, ак ти ви сти ма и дру гим ли ци ма из ван рад ног 

ме ста – што зна чи да уз бу њи ва чи мо гу да за о би ђу по сло дав це и да не бу-

ду ка жње ни. Го ди не 2004, та ко ђе у Бел ги ји, усво јен је За кон за за шти ту 

уз бу њи ва ча у јав ном сек то ру у Флан дри ји.

На кон па у зе од не ко ли ко го ди на, 2010. го ди не се Ма ђар ска при дру жи-

ла Ује ди ње ном Кра љев ству као је ди на дру га зе мља ЕУ са по себ ним за ко-

ном ко ји об у хва та и јав ни и при ват ни сек тор. Ме ђу тим, на осно ву За ко на 

о за шти ти пра вич ног по ступ ка ни је осно ван др жав ни ор ган ко јем уз бу-

њи ва чи мо гу да от кри ва ју ин фор ма ци је и под но се жал бе због од ма зде.

13 Pu blic Con cern at Work, UK Sub mis sion to Tran spa rency In ter na ti o nal Whi stle blo wer 
Pro tec tion Re se arch Pro ject (Ује ди ње но Кра љев ство, ја ну ар 2013).



21Узбуњивање у Европи: правна заштита за узбуњиваче у ЕУ

Исте го ди не је и Сло ве ни ја до не ла За кон о бор би про тив ко руп ци је ко ји 
об у хва та прав ну за шти ту за по сле них у јав ном и при ват ном сек то ру. Иако 
ни је на мен ски за кон о уз бу њи ва чи ма, ова ме ра са др жи мно ге ме ђу на род-
но при зна те нај бо ље прак се, укљу чу ју ћи и по вер љи вост, ка на ле за от кри-
ва ње ин фор ма ци ја уну тар и из ван ор га ни за ци је, ве ли ки број раз ли чи тих 
прав них сред ста ва, нов ча не ка зне за оне ко ји вр ше од ма зду, по моћ од Ко-
ми си је за спре ча ва ње ко руп ци је и од го вор ност по сло дав ца да до ка же да 
су не га тив не ка дров ске ме ре би ле оправ да не.

Ир ска је уве ла слич не ме ре за шти те 2010. (За кон о спре ча ва њу ко руп ци-
је – из ме не и до пу не из 2010) и 2011. (За кон о кри вич ном пра во су ђу из 
2011) за љу де ко ји при ја вљу ју ко руп ци ју и по ве за не пре кр ша је.

Лук сем бург је 2011. до нео За кон о бор би про тив ко руп ци је ко ји об у хва та 
прав ну за шти ту за за по сле не у јав ном и при ват ном сек то ру ко ји при ја-
ве ко руп ци ју, вр ше ње не при ме ре ног ути ца ја или зло у по тре бу по ло жа ја. 
Зна чај но је да и овај за кон та ко ђе ста вља те рет до ка зи ва ња на по сло дав це 
и, слич но као и За кон о от кри ва њу у јав ном ин те ре су у Ује ди ње ном Кра-
љев ству, до зво ља ва за по сле ни ма да под но се жал бе рад ном три бу на лу.

Го ди ну да на ка сни је Аустри ја је пр ви пут уве ла прав ну за шти ту за за по-
сле не у др жав ном сек то ру. Про тив оних ко ји вр ше од ма зду над уз бу њи-
ва чи ма во ди се ди сци плин ски по сту пак.

У по след ње две го ди не још не ко ли ко зе ма ља ЕУ до не ло је но ве или уна-
пре ди ло по сто је ће за ко не и од ред бе о уз бу њи ва чи ма. То су:

• Ок то бра 2012. Ита ли ја је усво ји ла пр ву од ред бу о прав ној за шти ти 
уз бу њи ва ча у јав ном сек то ру – и на тај на чин пре ва зи шла ја ко по ли-
тич ко и јав но су прот ста вља ње уз бу њи ва њу. Ова од ред ба, за чи ју је 
из ра ду до при нос да ла ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal у Ита-
ли ји, об у хва та за по сле не у др жав ном сек то ру ко ји при ја ве не за ко ни те 
ак тив но сти ако не по чи не кри вич но де ло кле ве те или увре де ча сти. 
По сле ма ње од го ди ну да на, у ју ну 2013, град Ми ла но је одо брио но-
ве ме ре ко је пру жа ју ве ћу за шти ту за за по сле не у оп шти ни ако ис-
ту пе да при ја ве ко руп ци ју. На из ра ди ових од ре да ба са ра ђи ва ли су 
ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal у Ита ли ји и Од бор за бор бу 
про тив ма фи је Град ске скуп шти не Ми ла на.14

• Фран цу ска је та ко ђе 2013. до не ла За кон за за шти ту уз бу њи ва ча ко-
ји от кри ју ри зи ке за здра вље и жи вот ну сре ди ну. За кон је до нет 
на кон ни за афе ра у ве зи са ле ко ви ма и јав ним здра вљем о ко ји ма 
је мно го из ве шта ва но у ме ди ји ма, укљу чу ју ћи и афе ре по ве за не са 

14 Tran spa rency In ter na ti o nal, „Mi lan In tro du ces Pro tec tion for Pu blic Sec tor Whi stle blo-
wers“, 19. јун 2013, www.tran spa rency.org/news/pres sre le a se/mi lan_in tro du ces_pro tec-
tion_for_pu blic_sec tor_whi stle blo wers (при сту пље но 16. ок то бра 2013).
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ле ком за ди ја бе тес, пре те ра ним ко ри шће њем со ли и опа сног ин ду-

стриј ског рас тва ра ча.15

• У Бел ги ји је За кон о уз бу њи ва чи ма усво јен на са ве зном ни воу у ју-

лу 2013. го ди не.

Тре ба на по ме ну ти да је Швед ска зе мља са ве ро ват но нај ин те ре сант ни јим 

прав ним окви ром за уз бу њи ва че. Швед ска је 1766. го ди не до не ла за кон ко-

ји мно ги сма тра ју пр вим за ко ном о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма у 

све ту. Иако Швед ска не ма на мен ски за кон о уз бу њи ва чи ма, овај исто риј-

ски до ку мент ство рио је осно ву за па жљи во из ра ђен прав ни оквир ко ји 

пред ста вља de fac to за шти ту за оне ко ји от кри ју не за ко ни то по сту па ње.16

Украт ко, сви у Швед ској – укљу чу ју ћи и све за по сле не – мо гу да пре но се 

ин фор ма ци је ме ди ји ма (осим слу жбе них тај ни и ин фор ма ци ја о на ци о-

нал ној без бед но сти). За по сле ни у пред у зе ћи ма мо гу да при ја ве не за ко ни-

то по сту па ње ли ци ма из ван пред у зе ћа ако га пр во при ја ве по сло дав ци ма 

и мо гу да бу ду от пу ште ни са мо ако по сло да вац има оправ да ни раз лог за 

то. Ове сло бо де и пра ва су то ли ко нео гра ни че не да је са мој вла ди за бра-

ње но да по ку ша да са зна иден ти тет ано ним них из во ра.17, 18

Осим Лук сем бур га, Ру му ни је, Сло ве ни је и Ује ди ње ног Кра љев ства, зе ма-

ља са на пред ним прав ним од ред ба ма и по ступ ци ма за уз бу њи ва че, дру ге 

зе мље ЕУ су ма ње на пре до ва ле или уоп ште ни су на пре до ва ле.

Дан ска, на при мер, тре нут но не ма из ра ђен за кон о уз бу њи ва чи ма, не ма 

на мен ски ор ган за са ве то ва ње и за шти ту уз бу њи ва ча и је ди на је нор диј-

ска зе мља ко ја не ма ни ка кве до бро де фи ни са не про пи се о уз бу њи ва чи-

ма. То мо же де ли мич но да се об ја сни ја ким при су ством син ди ка та. Пре ма 

пре о вла ђу ју ћем „мо де лу тр жи шта ра да Дан ске“, су ко бе на рад ном ме сту 

че сто ре ша ва ју за по сле ни и пред став ни ци син ди ка та ме ђу со бом.19 Иако 

би за кон тре ба ло да сту пи на сна гу у ја ну а ру 2014. и да зах те ва да фи нан-

сиј ске ин сти ту ци је уве ду ре жи ме за уз бу њи ва че, при ме њи вао би се са мо 

на је дан сек тор.

15 Ni co le Ma rie Meyer, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and 
Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Fran ce (Фран цу ска, сеп тем бар 2012).

16 In grid Hel mi us, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and Sup-
port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Swe den (Швед ска, сеп тем бар 2012).

17 Hel mi us, 2012.

18 И по ред ових за ко на, прав ни оквир Швед ске је у овом из ве шта ју оце њен као „де ли-
ми чан“ за то што од ред бе ни су по себ но при ла го ђе не или осми шље не за уз бу њи ва че 
и не пред ста вља ју за кон о за шти ти уз бу њи ва ча. 

19 Lars Bo Land stedt, „Fag fo re nin ger af vi ser fl øj ten“, Jyllands-Po sten, 25. јун 2012, www.
lang sted.dk/ar ti kler/JP_25.06.2012.pdf (при сту пље но 16. ок то бра 2013).



23Узбуњивање у Европи: правна заштита за узбуњиваче у ЕУ

У Пор ту га лији уз бу њи ва чи не ма ју го то во ни ка кву прав ну за шти ту, а пре ма 

пра ву Пор ту га лије мо гу да бу ду кри вич но го ње ни или ту же ни у пар нич-

ном по ступ ку за увре ду ча сти и угле да – по себ но оних ко ји су на вла сти. 

До да так из 2008. о за шти ти слу жбе ни ка у јав ном сек то ру сма тра се сла-

бом од ред бом ко ја је до не се на као од го вор на ме ђу на род ни при ти сак.20

Иако је у мно гим зе мља ма ЕУ оства рен од ре ђе ни зна ча јан на пре дак, са мо 

не ко ли ко за ко на о уз бу њи ва чи ма ускла ђе но је са ме ђу на род ним стан дар-

ди ма и ве ћи на за ко на не пру жа на пред ну прав ну за шти ту за уз бу њи ва че.

ПО ЛИ ТИЧ КО ОКРУ ЖЕ ЊЕ

ЕВРОП СКЕ ВЛА ДЕ ОПРЕ ЗНО ПРИ СТУ ПА ЈУ УНА ПРЕ ЂЕ ЊУ 

ПРА ВА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА

Обез бе ђи ва ње прав не за шти те за љу де ко ји от кри ва ју не за ко ни то по сту-

па ње слу жбе ни ка у вла ди – или у пред у зе ћи ма ко ја мо гу да бу ду по ве за на 

са вла дом – ни је ма ли за ко но до ва ни гест. Оно по ка зу је ја ку по све ће ност 

сло бо ди из ра жа ва ња – пре о вла ђу је над пра вом по сло дав ца да упра вља 

за по сле ни ма и одр жа ва тај ност и исто вре ме но шти ти љу де ко ји от кри ју 

не за ко ни то по сту па ње од свих об ли ка од ма зде.

Европ ско ис ку ство по ка зу је да иако су мно ги др жав ни зва нич ни ци и ор га ни 

обе ћа ли да ће оја ча ти пра ва уз бу њи ва ча, ма ло њих је то за и ста и ура ди ло. 

А чак и у слу ча је ви ма ка да су то ура ди ли, ови но ви за ко ни су че сто сла би.

У Бу гар ској су, на при мер, др жав ни зва нич ни ци од го во ри ли на пре по ру-

ке ко је су не дав но да ли OECD и Гру па др жа ва за бор бу про тив ко руп ци је 

(GRE CO)21 та ко што су ре кли да ће раз мо три ти за шти ту уз бу њи ва ча за 

рад ни ке у јав ном и при ват ном сек то ру. Али на црт за ко на ни ка да ни је на-

пи сан и од та да ни је оства рен зна ча јан на пре дак.22

Слич но то ме, у Пољ ској је сва ка по ли тич ка стран ка у Пар ла мен ту ре кла да 

чвр сто по др жа ва ефи ка сни ја пра ва уз бу њи ва ча.23 Ме ђу тим, као и у Бу гар ској, 

20 Da vid Mar qu es, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and 
Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Por tu gal (Пор ту галија, ок то бар 
2012).

21 GRE CO, Bul ga ria: Pha se 2 – Re port on the Ap pli ca tion of the Con ven tion On Com ba ting 
Bri bery of Fo re ign Pu blic Offi    ci als in In ter na ti o nal Bu si ness Tran sac ti ons and the 1997 
Re com men da tion on Com ba ting Bri bery in In ter na ti o nal Bu si ness Tran sac ti ons, 6. јун 
2003, стр. 13, 41–42, www.oecd.org/daf/an ti-bri bery/an ti-bri berycon ven tion/2790505.
pdf (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

22 La u ren Ki e rans, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and Sup-
port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Bul ga ria (Бу гар ска, април 2013), стр. 1.

23 Antyko rupcyjnej Ko a li cji Or ga ni za cji Po zar zą dowych, „Obi et ni ce wybor cze 2011“, www.ceo.
org.pl/pl/o-nas/news/AKOP/obi et ni ce-wybor cze-2011 (при сту пље но 16. ок то бра 2013).
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зва нич ни ци ве ру ју да су по сто је ћи за ко ни од го ва ра ју ћи и да са мо ста лан 
а кон ни је по тре бан.24 Не са мо да ни је оства рен ни ка кав за ко но дав ни на-
пре дак већ је ма ло ура ђе но да би се уз бу њи ва чи охра бри ли да ис ту пе.

При ме ри као што је овај уоби ча је ни су ши ром ЕУ по што по ли тич ке во-
ђе у мно гим зе мља ма на кон ди ску си ја и обе ћа ња ни су пред у зе ли за ко-
но дав ну ме ру:

• У Ли тва ни ји пар ла мент ни је усво јио На црт за ко на о уз бу њи ва чи ма 
2005. го ди не. А вла да тек тре ба да ра ди на укљу чи ва њу уз бу њи ва ња 
у На ци о нал ни про грам за бор бу про тив ко руп ци је за 2011. го ди ну;25

• Нај ма ње од 2006. го ди не Шпа ни ја ни је по сту пи ла по пре по ру ка ма 
ко је је да ла OECD, а но ва пра ва ко ја је да ла др жав ним слу жбе ни ци-
ма не об у хва та ју за шти ту од од ма зде при ли ком при ја вљи ва ња сум-
ње на кри вич на де ла.26

• Зва нич ни ци у Аустри ји су по че ли да рас пра вља ју о овом пи та њу као 
од го вор на при ти сак ме ђу на род них ор га ни за ци ја и због по ли тич ких 
и фи нан сиј ских скан да ла. У про пи се о ра ду у др жав ној слу жби до да та 
су два па ра гра фа о бор би про тив дис кри ми на ци је да би се ис пу ни ле 
пре по ру ке ко је је дао GRE CO.27 Али, ни је оства рен ни ка кав дру ги на-
пре дак, а зва нич ни ци у вла ди ни су на од го ва ра ју ћи на чин од го во ри-
ли на зах те ве за ин фор ма ци је о њи хо вим пла но ви ма о овом пи та њу. 

• У Не мач кој су две вла да ју ће по ли тич ке стран ке у ју ну 2013. ре кле да 
не ма по тре бе за до но ше њем по себ ног за ко но дав ства за за шти ту уз-
бу њи ва ча.28 Стран ке су за др жа ле овај став и по ред чи ње ни це да су 
OECD и Са вет Евро пе по зва ле Не мач ку да по бољ ша за шти ту уз бу-
њи ва ча у при ват ном сек то ру, а Не мач ка је при ста ла да усво ји про-
пи се о за шти ти уз бу њи ва ча до кра ја 2014. го ди не као део Ак ци о ног 
пла на за бор бу про тив ко руп ци је Г20.29

24 Пи са ни од го вор Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Пољ ске фон да ци ји Ba-
tory, 2011.

25 Tran spa rency In ter na ti o nal Lit hu a nia, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a-
ter Pro tec tion and Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Lit hu a nia (Ли-
тва ни ја, ок то бар 2013).

26 OECD Wor king Gro up on Bri bery, Pha se 3 Re port on Im ple men ting the OECD An ti-Bri-
bery Con ven tion in Spain, де цем бар 2012, стр. 65–66, www.oecd.org/daf/an ti-bri bery/
Spa inp ha se3re por tEN.pdf (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

27 Гла сник са ве зних за ко на I, бр. 140/2011.

28 De utscher Bun de stag, Ste no gra fi scher Be richt, 246. Sit zung, Ber lin, 13. јун 2013, стр. 31502B, 
31506 B-C, dip21.bun de stag.de/dip21/btp/17/17246.pdf (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

29 OECD Wor king Gro up on Bri bery, „G20 An ti-Cor rup tion Ac tion Plan 2013–2014“; 
OECD, Pha se 3 Re port on Im ple men ting the OECD An ti-Bri bery Con ven tion in Ger many, 
2011, стр. 65–66, www.oecd.org/ger many/Ger manypha se3re por tEN.pdf (при сту пље но 
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Ме ђу тим, по ла ко се по ве ћа ва број зе ма ља ЕУ у ко ји ма је оства рен од ре-
ђе ни на пре дак – иако је по вре ме но то од го вор на скан да ле и не сре ће.

По го ђе на огром ним скан да лом у гра ђе вин ској ин ду стри ји 2001. го ди не, 
Хо лан ди ја је по след њих го ди на по че ла да пред у зи ма од ре ђе ни број по зи-
тив них ко ра ка. Со ци ја ли стич ка пар ти ја је уве ла за ко но дав ство, о ко јем је 
во ђе на де ба та то ком ле та 2013, да би осно ва ла „Ку ћу за уз бу њи ва че“ ко ја 
пру жа прав не са ве те уз бу њи ва чи ма. У по след ње три го ди не про ши ре на 
је Слу жба На ци о нал ног за штит ни ка гра ђа на ко ја ин тер ве ни ше у слу ча је-
ви ма уз бу њи ва ча и отво рен је Цен тар за са ве те у ве зи са уз бу њи ва њем.30

Та ко ђе, по тре се на ни зом скан да ла у вла ди и пред у зе ћи ма, Ир ска је по кре-
ну ла пар ла мен тар ну де ба ту о за ко ну ко ји би мо гао да бу де је дан од нај ја чих 
за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча на све ту – Пред ло гу за ко на о за шти ће ном 
от кри ва њу ин фор ма ци ја. Овај пред лог за ко на, ко ји би об у хва тао рад ни ке у 
др жав ном, при вред ном и не про фит ном сек то ру, сли чан је За кону о от кри-
ва њу у јав ном ин те ре су ко ји је био пре крет ни ца у Ује ди ње ном Кра љев ству.31

Бел ги ја је та ко ђе јед на од зе ма ља ко је же ле да по бољ ша ју си ту а ци ју за уз-
бу њи ва че. Се дам пред ло га за ко на о уз бу њи ва чи ма уве де но је на са ве зном 
ни воу од 2005. го ди не уз све ве ћу по ли тич ку и ин сти ту ци он ла ну по др шку 
и са ве зна за шти та је ко нач но одо бре на у ју лу 2013. го ди не. Ак тив но сти 
су та ко ђе све ин тен зив ни је на ни воу Флан дри је.32

Грч ка је зе мља у ко јој до не дав но ни је по сто ја ла по ли тич ка во ља за за шти ту 
уз бу њи ва ча. Фи нан сиј ске те шко ће и скан да ли, укљу чу ју ћи и слу чај при-
слу шки ва ња те ле фо на, по знат као „грч ки Во тер гејт“, по че ли су да ме ња ју 
си ту а ци ју. По сле апе ла ор га ни за ци је Tran spa rency In ter na ti o nal у Грч кој, 
зва нич ни ци у вла ди су на про ле ће 2013. на ја ви ли пла но ве за про у ча ва ње 
про пи са о уз бу њи ва чи ма.33

Мно гим гра ђа ни ма је до ста скан да ла у вла ди и пред у зе ћи ма – по себ но 
ка да мо ра ју да пла те це ну за њих пре ко сма ње ња јав них слу жби, гу бит-
ка по сла и еко ном ске не си гур но сти. Да ва ње прав не за шти те и пру жа ње 

16. ок то бра 2013); Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, „Ре зо лу ци ја 1729 
(2010) За шти та уз бу њи ва ча“, 2010, as sembly.coe.int/main.asp?link=/do cu ments/adop-
ted text/ta10/eres1729.htm (при сту пље но 16. ок то бра 2013).

30 Björn Roh de-Li e be nau, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion 
and Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Net her lands (Хо лан ди ја, ок-
то бар 2012).

31 La u ren Ki e rans, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and Sup-
port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Ire land (Ир ска, фе бру ар 2013).

32 Wim Van de ker ckho ve, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and 
Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Bel gi um (Бел ги ја, ав густ 2012).

33 Ma ria Ni ni and An na Da ma skou, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter 
Pro tec tion and Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Gre e ce (Грч ка, ав-
густ 2012).
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мо гућ но сти за от кри ва ње ин фор ма ци ја љу ди ма ко ји от кри ју ко руп ци ју, 
пре ва ру и дру го не за ко ни то по сту па ње ко је угро жа ва јав ни ин те рес пред-
ста вља по твр ду да вла де и гра ђа ни мо гу са ра ђи ва ти као парт не ри на под-
сти ца њу од го вор но сти и ин те гри те та у це лом дру штву.

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА
УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ СЕ ЈОШ УВЕК БО РЕ ДА СТЕК НУ ПРИ ЗНА ЊЕ

У де ба та ма о нај бо љем на чи ну да се уз бу њи ва чи за кон ски за шти те од од-
ма зде че сто се не узи ма у об зир оно што та ко ђе мо ра да се ура ди да би се 
за шти ти ли од не га тив них пер цеп ци ја ко је су уко ре ње не у дру штву. Та кви 
сна жни фак то ри не слу же са мо за ка жња ва ње уз бу њи ва ча, ко је че сто зло-
ста вља ју, про га ња ју и дис кри ми ни шу. Они су та ко ђе дра ма тич но ус по ри ли 
на пре дак мно гих зе ма ља ЕУ у до но ше њу и при ме ни за ко на о уз бу њи ва чи ма.

Не га тив не пер цеп ци је су та ко ђе спре чи ле да уз бу њи ва чи бу ду при зна ти 
као бор ци про тив ко руп ци је и кри ми на ла и да им се че сти та, или чак ода 
при зна ње за пре у зи ма ње ри зи ка за оп ште до бро.

Што се ти че обе ло да њи ва ња не за ко ни тог по сту па ња, исту па ње ка да дру ги 
од лу че да ћу те мо же да раз љу ти ко ле ге, над зор ни ке или чак при ја те ље или 
да учи ни да се осе ћа ју из да то. То мо же да под стак не пре зир по ја чан да ле-
ким, али ствар ним исто риј ским и по ли тич ким си ла ма. Не ки сма тра ју да је 
то по себ но слу чај у зе мља ма ко је су би ле под ауто ри тар ним ре жи ми ма ко ји 
су ко ри сти ли тај не без бед но сне сна ге и шпи ју не да пра те по ли тич ке не при-
ја те ље и гра ђа не уоп ште, пре ма ис тра жи ва њу из вр ше ном за овај из ве штај.

Пре пре ке за уз бу њи ва ње и за ко не о за шти ти уз бу њи ва ча у мно гим зе-
мља ма мо гу да бу ду екс трем не. „Пот ка зи вач“, „до у шник“, „цин ка рош“ и 
дру ги по грд ни на зи ви за уз бу њи ва че и да ље се ко ри сте. Ови сте рео ти пи 
мо гу да ума ње во љу љу ди да при ја ве ко руп ци ју.

Ове не га тив не ети ке те и пер цеп ци је та ко ђе од ре ђу ју ка ко ће се пре ма љу-
ди ма оп хо ди ти дру ги на кон што ис ту пе. 

У Пор ту га лији раз го во ри са уз бу њи ва чи ма от кри ва ју оп шти ути сак да 
љу ди ко ји при ја ве не за ко ни то по сту па ње – у зе мљи ко ја прак тич но не ма 
ни ка кву прав ну за шти ту за уз бу њи ва че – из ла жу се бе свим вр ста ма од-
ма зде. Уз бу њи ва чи, без об зи ра на то да ли су прав ни ци, по ли ти ча ри или 
ад ми ни стра тив ни рад ни ци, углав ном се сла жу да вла да и ор га ни кри вич-
ног го ње ња не обра ћа ју па жњу на то што се уз бу њи ва чи ма пре ти, што до-
би ја ју от ка зе или се пре ба цу ју на дру га рад на ме ста. Др жав ни слу жбе ни-
ци мо ра ју по себ но да бу ду спрем ни да „из гу бе све“.34

34 Раз го во ри уз бу њи ва ча са Да ви дом Мар ке сом, Tran spa rên cia e In te gri da de, Associa-
ção Cívica, Por tu gal, 2012.
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У Фран цу ској је у сту ди ји ко ја је из вр ше на 2012. от кри ве но да су мно ги 
др жав ни слу жбе ни ци ко ји су при ја ви ли не за ко ни то по сту па ње при мо ра-
ни да оду у пен зи ју, да су от пу ште ни или про га ња ни.35

У зе мља ма у ко ји ма по сто је бли ске ве зе из ме ђу по ли ти ча ра и пред у зе ћа, 
че сто мо же да се про ве ра ва да ли уз бу њи ва чи има ју скри ве не мо ти ве. То 
је слу чај са Ки пром, где ме ди ји и јав ност по ку ша ва ју да од ре де да ли су 
по ступ ци уз бу њи ва ча мо ти ви са ни по ли тич ким са ве зи ма. По сто ја ње по-
ли тич ке по ве за но сти мо же да иза зо ве сум њу у тач ност оно га што је уз-
бу њи вач от крио.36

Дру штве ни фак то ри та ко ђе мо гу да ути чу на од нос вла де пре ма уз бу њи-
ва чи ма – на при мер, да ли ће их ор га ни кри вич но го ни ти за от кри ва ње 
ин сај дер ских ин фор ма ци ја. До бар при мер за то је Ле то ни ја, ко ја не ма до-
бро раз ви је не окви ре за уз бу њи ва че. У ско ра шњим слу ча је ви ма су уз бу-
њи ва чи кри вич но го ње ни за от кри ва ње или по ку шај от кри ва ња не за ко-
ни тог по сту па ња.37

Ме ђу тим, гра ђа ни у не ким зе мља ма ЕУ по че ли су дру га чи је да гле да ју 
уз бу њи ва че. У Пор ту га лу су и по ред че сте од ма зде уз бу њи ва ча и го то-
во пот пу ног од су ства прав не за шти те са ми уз бу њи ва чи при ја ви ли да их 
под јед нак број љу ди сма тра хе ро ји ма и цин ка ро ши ма.38

Та кве по зи тив не про ме не су та ко ђе уоче не и у по слов ном све ту:

• Се дам од осам ви ших из вр шних ди рек то ра ко ји су ан ке ти ра ни у Ује-
ди ње ном Кра љев ству ре кли су да сме ју да при ја ве слу ча је ве пре ва ре 
или ко руп ци је, у од но су на 54 про цен та у остат ку Евро пе.39 То мо же 

35 Step hen Prin ga ult, „L’obli ga tion de réser ve des agents pu blics fa ce au de vo ir de dénon ci a-
tion d’in frac ti ons péna les. Une ina dap ta tion du dro it français à la probléma ti que du whi-
stle blo wing“, Dro it ad mi ni stra tif, n° 4, April 2012, www.le xi sne xis.fr/dro it-do cu ment/ar-
tic le/dro it-ad mi ni stra tif/04-2012/008_PS_RDA_RDA1204ET00008.htm (при сту пље но 
20. ок то бра 2013).

36 Con stan ti nos Kom bos, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion 
and Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Cyprus (Ки пар, но вем бар 
2012), стр. 19.

37 Mār ti ņš Birks, „‘Neo li e ta“ – no zi ed zīgs no da rī jums vai ‘zi ņ o tā ja’ ap klu si nā ša na“, Ju ri-
sta Vārds, бр. 25, 19. јун 2012, www.ju ri sta vards.lv/in dex.php?me nu=auth&id=249232 
(при сту пље но 20. ок то бра 2013); „Aizdo mas par po li ci stes ko rum pē tī bu – pret zi ņ o tā-
ju sāk li e tu“, Ne at ka rī gā Rī ta Avī ze, 3. јун 2012, nra.lv/la tvi ja/73217-aizdo mas-par-po li ci-
stes-ko rum pe ti bu-pret-zi no ta ju-sak-li e tu.htm (при сту пље но 20. ок то бра 2013).

38 Раз го во ри уз бу њи ва ча са Да ви дом Мар ке сом, Tran spa rên cia e In te gri da de, Associa-
ção Cívica, Пор ту галија, 2012.

39 Paul Step hen son and Mic hael Le vi, Th e Pro tec tion of Whi stle blo wers: A study on the fe-
a si bi lity of a le gal in stru ment on the pro tec tion of em ployees who ma ke di sclo su res in the 
pu blic in te rest, за Са вет Евро пе, 20. де цем бар 2012, стр. 20, www.coe.int/t/DGHL/
STAN DARD SET TING/CDcj/Do cu ments/CDCJ%202012/CDCJ_2012_9e_FIN_Fe a si-
bi lity_Study_pro tec tion_whi stle blo wers_en.pdf (при сту пље но 20. ок то бра 2013).
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да бу де по сле ди ца За ко на о от кри ва њу у јав ном ин те ре су, ко ји је 
до нет 1998. го ди не на кон ду го трај не јав не де ба те ко ја је обез бе ди ла 
ја ку по др шку по слов них и по ли тич ких кру го ва.

• У Пољ ској го то во две тре ћи не ди рек то ра пред у зе ћа по др жа ва иде-
ју на гра ђи ва ња уз бу њи ва ча, у по ре ђе њу са 38 про це на та у За пад ној 
Евро пи.40

По зи тив не про ме не та ко ђе мо гу да се уоче и у по кри ве но сти ме ди ји ма. 
Ши ром ЕУ нај ве ћи ме ди ји по све ћу ју ви ше па жње уз бу њи ва чи ма и ин фор-
ма ци ја ма ко је от кри ју. Не га тив ни из ра зи за уз бу њи ва ње као што су цин-
ка рош и до у шник и да ље се че сто ко ри сте у ме ди ји ма и од стра не гра ђа на 
и по ли ти ча ра. Али, из гле да да се сти гло до пре крет ни це. Да нас је мно го 
ве ћа ве ро ват но ћа да ће се уз бу њи ва чи сма тра ти ју на ци ма и љу ди ма ко ји 
слу же јав но сти не го пре де сет го ди на. Имајући на уму моћ ко ју ме ди ји 
има ју у об ли ко ва њу ми шље ња јав но сти, ова про ме на мо же да до при не се 
по бољ ша њу ими џа и пер цеп ци је уз бу њи ва ча.

ДРУ ГА РАЗ МА ТРА ЊА
НЕ ПРЕД ВИ ДИ ВИ ДО ГА ЂА ЈИ И МИ ШЉЕ ЊЕ ЈАВ НО СТИ 
ОБ ЛИ КУ ЈУ ОД НОС ПРЕ МА УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ МА

Не ки за ко ни о уз бу њи ва чи ма до не ти су као од го вор на скан да ле, прет ње 
за јав но здра вље, не сре ће у жи вот ној сре ди ни и дру ге ка та стро фе ко је су 
мо жда мо гле да бу ду спре че не или убла же не да је не ко ис ту пио и от крио 
про бле ме пре не го што су еска ли ра ли.

У Евро пи је нај бо љи при мер за то Ује ди ње но Кра љев ство. Уве че, 6. мар та 
1987, брод He rald of Free En ter pri se пре вр нуо се не ко ли ко тре ну та ка на кон 
што је ис пло вио из лу ке Зе бру ге у Бел ги ји. Тра јект са осам па лу ба је по то-
нуо, а 193 пут ни ка и чла но ви по са де по ги ну ли су у нај го рој мир но доп ској 
по мор ској не сре ћи у Бри та ни ји за 73 го ди не. У зва нич ној др жав ној ис тра-
зи от кри ве на је „бо лест аљ ка во сти“ и не мар у тра јект ном пре во зни ку.41

Ово је би ла јед на од ни за ску пих не сре ћа и скан да ла ко ји су се бр зо де-
ша ва ли јед ан за дру ги м осам де се тих и де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка и ко ји су шо ки ра ли на ци ју – по ред су да ра во зо ва, екс пло зи је нафт не 
бу шо ти не, про па да ња бан ке и слу ча је ва си сте мат ског зло ста вља ња де це. 

40 Ernst & Young, O krok da lej: mi ej sce na uc zci wo ść w bi zne sie. 12 świ a to we ba da nie na dużyć 
go spo darczych, 2012, www.blog.ey.pl/audytsledczy/wp-con tent/uplo ads/2012/06/ra port-
12-swi a to we-ba da nie-na duzyc-go spo darczych.pdf (при сту пље но 20. ок то бра 2013).

41 Ми ни стар ство са о бра ћа ја Ује ди ње ног Кра љев ства, mv He rald of Free En ter pri se, Из-
ве штај су да бр. 8074, фор мал на ис тра га, 1987, стр. 13–14, www.ma ib.gov.uk/cms_re-
so ur ces.cfm?fi  le=/hoff  e fi  nal.pdf (при сту пље но 20. ок то бра 2013).
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У се ри ји јав них ис тра га от кри ве но је да је свим слу ча је ви ма за јед нич ко 
то да су рад ни ци зна ли за ри зи ке или не за ко ни то по сту па ње ко је је до-
при не ло про бле ми ма и да су би ли или пре ви ше упла ше ни да про го во ре 
или су – што је још го ре – про го во ри ли, а ни ко ни је обра ћао па жњу на 
то. Као од го вор на ове не сре ће, Ује ди ње но Кра љев ство је на кон то га до-
не ло је дан од нај ја чих за ко на о уз бу њи ва чи ма на све ту, За кон о от кри ва-
њу у јав ном ин те ре су (PI DA).42

Због не пред ви дљи во сти про це са јав не по ли ти ке тра ге ди је не ма ју увек 
исто ком пен за тор но деј ство. Про си па ње 800 ми ли о на ли та ра ка у стич ног 
цр ве ног бла та у Ма ђар ској 2010. го ди не, екс пло зи ја 98 кон теј не ра му ни-
ци је у по мор ској ба зи на Ки пру 2011. и при че о ло шем оп хо ђе њу пре ма 
ста рим љу ди ма у Не мач кој 2005. за са да ни су до ве ле до зна чај ног на прет-
ка у за шти ти уз бу њи ва ча у овим зе мља ма.

У не ким зе мља ма од нос из ме ђу узро ка и по сле ди ца ни је очи гле дан. Све-
при сут ну ко руп ци ју у хо ланд ској гра ђе вин ској ин ду стри ји от крио је је-
дан уз бу њи вач 2001. го ди не.43 И на Мал ти је 1973. шпе ку ла тив но од ре ђи-
ва ње це на ви та ми на от кри ве но на сен за ци о на лан на чин.44 Али ни је ја сно 
ко ли ко су ови до га ђа ји до при не ли ко ра ци ма ка ре фор ми ко ји су не дав но 
пред у зе ти у овим зе мља ма.

У овим слу ча је ви ма по сто је дру ги по ка за те љи за пред ви ђа ње да ли ће 
зе мља до не ти за кон о уз бу њи ва чи ма, ко ли ко ће за кон би ти јак и ка ко 
ће функ ци о ни са ти у прак си, ако уоп ште бу де функ ци о ни сао. То су суд-
ске пре су де, ан ке ти ра ње ми шље ња и ре а го ва ње јав но сти на уз бу њи ва че.

На при мер, су до ви у Аустри ји су до не ли од лу ке да за по сле ни не кр ше за-
кле тве на вер ност на рад ном ме сту ако под не су ту жбу због кри вич ног 
де ла, уко ли ко је ту жба ва ља на. Та ко ђе, за по сле ни мо ра ју да уз бу њу ју на 
„нај не жни ји“ мо гу ћи на чин.45

Пре ма ан ке ти из вр ше ној 2012. у Есто ни ји, са мо 1 про це нат гра ђа-
на и вла сни ка пред у зе ћа и 13 про це на та др жав них слу жбе ни ка ко-
ји су има ли лич но ис ку ство са ко руп ци јом су и при ја ви ли те слу ча је ве 

42 Pu blic Con cern at Work, UK Sub mis sion to Tran spa rency In ter na ti o nal Whi stle blo wer 
Pro tec tion Re se arch Pro ject (Ује ди ње но Кра љев ство, ја ну ар 2013), стр. 1, 15.

43 A.G. Dorée, „Col lu sion in the Dutch con struc tion in du stry: an in du strial or ga ni za tion per-
spec ti ve“, Bu il ding Re se arch & In for ma tion, March-April 2004, www.ut wen te.nl/ctw/p3bi/
te_dow nlo a den_pu bli ca ti es/bri_col lu sie_de fi  ni ti ef.pdf (при сту пље но 17. ок то бра 2013).

44 Nick Mat hi a son, „Blo wing the Fi nal Whi stle“, Th e Ob ser ver, 25. но вем бар 2001, www.
the gu ar dian.com/bu si ness/2001/nov/25/bu si nes so fre se arch.re se arch (при сту пље но 17. 
ок то бра 2013).

45 Sha ha naz Müller, Pro vi ding an Al ter na ti ve to Si len ce: To wards Gre a ter Pro tec tion and 
Sup port for Whi stle blo wers in the EU. Co un try Re port: Austria (Аустри ја, сеп тем бар 
2012), стр. 23.
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вла сти ма. У Ма ђар ској је ви ше од по ла др жав них слу жбе ни ка ко ји су 
уче ство ва ли у ан ке ти о при ја вљи ва њу ко руп ци је од го во ри ло: „Што се ма-
ње ка же, то бо ље“.46

У Ир ској је због због ни за скан да ла ме ђу све ште ни ци ма, у бан кар ству, 
здрав ству и дру гим обла сти ма дру штва ко ји су при ву кли ве ли ку па жњу 
ме ди ја јав на пер цеп ци ја уз бу њи ва ча по след њих го ди на по че ла да се по-
пра вља. Ир ски Пар ла мент тре нут но во ди де ба ту о за ко ну о за шти ти уз-
бу њи ва ча ко ји би мо гао да бу де је дан од нај ја чих на све ту.

ИЗ ГУ БЉЕ НИ У ПРЕ ВО ДУ
ШТА УЗ БУ ЊИ ВАЧ ЗНА ЧИ – А ШТА НЕ ЗНА ЧИ – НА ЈЕ ЗИ ЦИ МА ЕУ

„Уз бу њи вач“ ни је уни вер зал но при хва ће ни из раз ко ји мо же јед но став но 
да се пре ве де на дру ге је зи ке. Ко ли ко год да је не пре ци зан, овај ко ло кви-
ја ли зам – ко ји до ча ра ва ста ро мод не сли ке по ли цај ца ко ји ју ри ло по ва 
– развио се у то ку де це ни ја и са да зна чи осо бу ко ја от кри ва не за ко ни то 
по сту па ње ко је се до го ди ло у ње ној сре ди ни.

Без об зи ра на то ко ме се осо ба обра ти – свом не по сред но над ре ђе ном ру-
ко во ди о цу, на мен ској те ле фон ској ли ни ји за по моћ, но ви на ру, по ли ци ји, 
НВО или др жав ном над зор ном ор га ну – уз бу њи вач је не ко ко про го ва ра 
ка да ве ћи на љу ди ћу ти. Они су зве зде во ди ље, љу ди ко ји уда ра ју у зво на 
и зво не на уз бу ну – љу ди ко ји ра све тља ва ју тај не ко је тре ба да бу ду об ја-
вље не да би се за у ста ви ло не за ко ни то по сту па ње.

Те шко ће при пре во ђе њу из ра за уз бу њи вач на дру ге је зи ке су у из не на-
ђу ју ћем сте пе ну до ве ле до про бле ма у на чи ну на ко ји их јав ност ви ди. У 
мно гим зе мља ма ЕУ гра ђа ни, али и ме ди ји још увек че сто ко ри сте из ра-
зе као што су „до у шник“, „пот ка зи вач“ и „цин ка рош“. Но ви на ри у не ким 
зе мља ма у ко ји ма ен гле ски је зик ни је зва нич ни је зик јед но став но ко ри-
сте ен гле ски из раз whi stle blo wer због не до стат ка бо ље ал тер на ти ве. У том 
слу ча ју мо ра ју да об ја шња ва ју зна че ње овог из ра за пу бли ци.

Ове те шко ће су та ко ђе ство ри ле иза зо ве за пред ла га ње и из ра ду за ко на о 
за шти ти уз бу њи ва ча. По што уз бу њи ва ње ни је оп ште при хва ће ни прав ни 
из раз, по не кад се ко ри сте фра зе као што „от кри ва ње у јав ном ин те ре су“, 
као што је слу чај са За ко ном о от кри ва њу у јав ном ин те ре су у Ује ди ње ном 
Кра љев ству и Пред ло гу за ко на о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја.

Ме ђу тим, гра ђа ни и но ви на ри има ју на рас по ла га њу ве ли ки број раз ли-
чи тих си но ни ма, од ко јих мно ги по гре шно пред ста вља ју уз бу њи ва че у 
не га тив ном кон тек сту.

46 K-Mo ni tor As so ci a tion, Whi stle blo wer Pro tec tion in the Cen tral and Eastern Euro pe Re-
gion: Whi stle blo wing in Hun gary, Hun ga rian Ci vil Li ber ti es Union, 2010, стр. 10.
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У на став ку тек ста при ка за ни су не ки од пре во да ко ји се че сто ко ри сте у 
ЕУ са свим ко но та ци ја ма ко је има ју – по зи тив ним, не га тив ним, не у трал-
ним или без ика кве ко но та ци је.

БУ ГАР СКИ

• слу жи тел, по дал сиг нал за на ру ше ние – за по сле ни ко ји ука зу је на 
пре кр шај – не га тив но.

ЧЕ ШКИ

• ozna mo va tel – из ве сти лац – не у трал но,
• uda vač – до у шник – не га тив но,
• práskač – цин ка рош – не га тив но.

ДАН СКИ

• whi stle blo wer – че сто га ко ри сти јав ност,
• sla dre hank – цин ка рош – не га тив но.

ХО ЛАНД СКИ

• klok ken lu i der – уз бу њи вач („осо ба ко ја уда ра у зво но“)
• slac htof fer – жр тва – из раз ко ји по вре ме но ко ри сте бив ши уз бу њи ва чи.

ЕСТОН СКИ

• vi le pu hu ja – уз бу њи вач („гај даш“) – не га тив но,
• väärkäitumisest te a vi ta ja – осо ба ко ја оба ве шта ва о не за ко ни том по-

сту па њу  – не у трал но,
• kor rup tsi o o nist te a vi ta ja – осо ба ко ја оба ве шта ва о ко руп ци ји – углав-

ном не у трал но,
• ko pu ta ja – цин ка рош – не га тив но. 

ФИН СКИ

• il mi an ta ja – осо ба ко ја са зна је ин фор ма ци ју и пре но си је – до не кле 
не га тив но.

ФРАН ЦУ СКИ

• lan ce ur d’aler te – осо ба ко ја упо зо ра ва на не за ко ни то по сту па ње 
– из раз ко ји се че сто ко ри сти,

• sig na le ment – уз бу њи ва ње („при ја вљи ва ње“),
• dénon ci a tion – уз бу њи ва ње – не у трал но/не га тив но,
• aler te pro fes si on nel le – уз бу њи ва ње – овај из раз ко ри сте син ди ка ти,
• aler te éthi que – уз бу њи ва ње – овај из раз ко ри сте НВО и ме ди ји,
• don ne ur d’aler te – овај из раз се ко ри сти у зва нич ним кон тек сти ма (на 

при мер у ве зи са ЕУ).
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НЕ МАЧ КИ

• whi stle blo wer – овај из раз че сто ко ри сте ме ди ји и ко ри сти се у зва-

нич ним кон тек сти ма,

• De nun zi ant – цин ка рош, ту жи ба ба – не га тив но,

• Hin we is ge ber – ин си ну а тор – не у трал но,

• Nest beschmut zer – онај ко пр ља соп стве но гне здо – не га тив но.

ГРЧ КИ

• καρφί (кар фи), σπιούνος (спи у нос), ρουφιάνος (ру фи а нос), χαφιές (ха фи-

ес) – цин ка рош – не га тив но,

• πληροφοριοδότης (пли ро фо ри о до тис) – до у шник – не у трал но/не га тив но,

• μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος – све док у јав ном ин те ре су – по зи тив но.

МА ЂАР СКИ

• közérde kű be je lentés – при ја вљи ва ње у јав ном ин те ре су – по зи тив но,

• be je lentés – при ја вљи ва ње,

• pa nasz – жал ба – при ја вљи ва ње не за ко ни тог по сту па ња ор га ни ма.

ИР СКИ

• не по сто ји ди рек тан пре вод за уз буњивача.

ИТАЛИЈАНСКИ

• sentinella civica – грађански стражар – позитивно (овај израз користи 

организација Transparency International у Италији),

• informatore – доушник – неутрално (повезан са тај ном по ли ци јом),

• seg na lan te – осо ба ко ја при ја вљу је – не у трал но (ко ри сти се у Закону 

о борби против корупције),

• denunciante – потказивач – неутрално – судски израз,

• fare una soffiata – звиждати – неутрално до негативно,

• talpa – кртица (шпијун) – негативно,

• corvo – врана – негативно,

• delatore – особа која одаје информације – веома негативно,

• spia/spione – шпијун – веома негативно.

ЛЕТОНСКИ

• ziņotājs – потказивач – негативно,

• Trauksmes cēlējs – особа која активира аларм – неутрално,

• Trauksmes celšana – активирање аларма – процес помоћу којег се 

незаконито поступање објављује – неутрално.
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ЛИТВАНСКИ

• pranešėjas – узбуњивач.

ЛУКСЕМБУРШКИ

• не постоји превод за узбуњивача – користи се енглески из раз „whi-
stle blo wer“.

МАЛ ТЕ ШКИ

• ji ż ve la – не у трал ни из раз за от кри ва ње ин фор ма ци ја.

ПОЉ СКИ

• de no un cer, in for mant – пот ка зи вач, до у шник – не га тив но,
• sygna li sta – сиг на ли ста – по зи тив но (но ви из раз ко ји ко ри сте од ре-

ђе не НВО).

ПОР ТУ ГАЛ СКИ

• chi bo/bu fo – цин ка рош – не га тив но,
• de nun ci an te – уз бу њи вач.

РУ МУН СКИ

• aver ti zo ri de in te gri ta te – осо бе ко је да ју упо зо ре ња ра ди очу ва ња ин-
те гри те та – по зи тив но.

СЛО ВАЧ КИ

• ozna mo va teľ – уз бу њи вач – по зи тив но,
• donášač, uda vač, práskač – цин ка рош – не га тив но.

СЛО ВЕ НАЧ КИ

• etič ni upor nik – етич ки про тив ни ци,
• žvi žgač, pi ščal kar – осо ба ко ја ду ва у пи штаљ ку,
• pri ja vi telj – осо ба ко ја при ја вљу је – не у трал но (ко ри сти се у За ко ну 

о ин те гри те ту и спре ча ва њу ко руп ци је Сло ве ни је).

ШПАН СКИ

• de nun ci an te de ac to de corrupción – уз бу њи ва ње о де лу ко руп ци је 
– не у трал но.

ШВЕД СКИ

• vis sla re, vis sel blå sa re – уз бу њи вач – не у трал но.

ВЕЛ ШКИ

• chwythwr chwi ban – уз бу њи вач.
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ПО ЗИ ВИ НА АК ЦИ ЈУ
ЗА ДР ЖА ВЕ ЧЛА НИ ЦЕ ЕУ: ПО БОЉ ША ТИ МО ГУЋ НО СТИ ЗА 
ОТ КРИ ВА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА И ОЈА ЧА ТИ ПРАВ НУ ЗА ШТИ ТУ 
ЗА УЗ БУ ЊИ ВА ЧЕ

Свим за по сле ни ма и рад ни ци ма у при ват ном и јав ном сек то ру по треб-
но је сле де ће:

• до ступ ни, по у зда ни и без бед ни ка на ли за при ја вљи ва ње не за ко ни-
тог по сту па ња,

• ја ка за шти та од свих об ли ка од ма зде,

• ме ха ни зми за от кри ва ње ин фор ма ци ја ко ји под сти чу ре фор ме ко је 
ис пра вља ју за ко но дав не не до стат ке, не до стат ке у по ли ти ци или про-
це ду рал не не до стат ке и спре ча ва ју бу ду ће не за ко ни то по сту па ње.

Да би се оства ри ли ови ци ље ви, ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal 

апе лу је на све зе мље ЕУ да до не су, спро во де и при ме њу ју за ко но дав ство 
ко је пру жа све о бу хват ну прав ну за шти ту за за по сле не у јав ном и при ват-
ном сек то ру ко ји при ја ве не за ко ни то по сту па ње.

За шти ће на от кри ва ња ин фор ма ци ја тре ба да об у хва та ју без огра ни ча-
ва ња: ко руп ци ју; кри вич не пре сту пе; кр ше ње за кон ске оба ве зе;47 суд ске 
гре шке; по себ не опа сно сти за јав но здра вље, без бед ност или жи вот ну 
сре ди ну; зло у по тре бу вла сти; нео вла шће но ко ри шће ње јав них сред ста-
ва или имо ви не; не на мен ско тро ше ње сред ста ва или ло ше упра вља ње; и 
су коб ин те ре са.48

Прав на за шти та тре ба да бу де про ши ре на на сва ког за по сле ног или рад-
ни ка ко ји је из ло жен ри зи ку од од ма зде, укљу чу ју ћи и осо бе ко је не ма ју 
тра ди ци о на лан од нос из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, као што су кон сул-
тан ти, из во ђа чи, при прав ни ци и ста жи сти, во лон те ри, сту ден ти рад ни ци, 
при вре ме ни рад ни ци и бив ши за по сле ни.49 За шти та тре ба да бу де пру же-
на за от кри ва ње ин фор ма ци ја уз оправ да но ве ро ва ње да су ин фор ма ци је 
тач не и за от кри ва ње по гре шних ин фор ма ци ја за ко је уз бу њи вач ни је 
знао да су по гре шне.

Јав ност тре ба да има ве ли ке мо гућ но сти да пру жи свој до при нос за та-
кво за ко но дав ство. На кон усва ја ња, за ко но дав ство тре ба да се ре ви ди ра 
у ре дов ним ин тер ва ли ма уз до при нос НВО.

47 Укљу чу ју ћи и при ја вљи ва ње не тач них фи нан сиј ских по да та ка од стра не др жав них 
ор га на или зва нич ни ка и при вред не су бјек те чи јим ак ци ја ма се тр гу је на бер зи.

48 Мо же да об у хва та и кр ше ње људ ских пра ва ако је за га ран то ва но или при ме ре но у 
на ци о нал ном кон тек сту.

49 За шти та тре ба да бу де про ши ре на на оне ко ји по ку ша ва ју да бу ду уз бу њи ва чи и оне 
ко ји су до жи вље ни као уз бу њи ва чи; осо бе ко је пру жа ју пра те ће ин фор ма ци је у ве зи 
са от кри ве ним по да ци ма; и оне ко ји по ма жу или по ку ша ва ју да по мог ну уз бу њи ва чу.
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ЗА ЕУ: УВЕ СТИ ЕВРОП СКИ ПРО ГРАМ ЗА ЗА ШТИ ТУ УЗ БУ ЊИ ВА ЧА

Ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal апе лу је на Европ ску ко ми си ју да 
по шту је по зив Европ ског пар ла мен та од ок то бра 2013. да до ста ви пред-
лог за ко но дав ства ко јим се уво ди ефи ка сан и све о бу хва тан европ ски про-
грам за за шти ту уз бу њи ва ча у јав ном и при ват ном сек то ру. Овај пред лог 
тре ба да бу де за сно ван на ја ким јав ним кон сул та ци ја ма ко ји ма ће се од-
ре ди ти нај при ме ре ни ји прав ни ин стру мен ти за ја ча ње за ко на о уз бу њи-
ва чи ма и по сту па ка и прак се у ве зи са уз бу њи ва чи ма ши ром ЕУ та ко што 
ће се од ре ди ти ми ни мал ни стан дар ди.

Про грам тре ба да об у хва та при зна те ме ђу на род не стан дар де и прин ци-
пе, укљу чу ју ћи и оне ко је су при пре ми ли Са вет Евро пе и OECD, као и оне 
ко је су са ста ви ле НВО и ко ји по др жа ва ју или са ве ту ју уз бу њи ва че, укљу-
чу ју ћи и Про је кат за од го вор ну вла ду (Go vern ment Ac co un ta bi lity Pro ject) 
(САД), Отво ре ни цен тар за де мо крат ске са ве те (Open De moc racy Advi-
ce Cen tre) (Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка), Јав ну за бри ну тост на де лу (Pu blic 
Con cern at Work) (Ује ди ње но Кра љев ство) и Tran spa rency In ter na ti o nal.

Про грам и по ве за ни за ко ни ЕУ та ко ђе тре ба да по шту ју чл. 11, 30. и 41. 
По ве ље о основ ним пра ви ма Европ ске уни је, ко ји се ба ве пра вом ли ца на 
сло бо ду из ра жа ва ња, пра вом на за шти ту од нео прав да ног от пу шта ња и 
пра вом на ефи ка сна прав на сред ства и по ште но су ђе ње.

Про грам и прав ни ин стру мен ти тре ба да се при ме њу ју на за по сле не и у 
јав ном и у при ват ном сек то ру, као и да утвр де све мо гу ће си гур не и без-
бед не ка на ле за от кри ва ње ин фор ма ци ја за уз бу њи ва че (укљу чу ју ћи и 
ано ним на от кри ва ња). Све ин сти ту ци је и те ла ЕУ тре ба да обез бе де ја ке 
ме ха ни зме за шти те и по др шку за сво је за по сле не и чла но ве.

ЗА ГРА ЂА НЕ И РЕ ЗИ ДЕН ТЕ ЕУ: РАЗ МИ СЛИ ТЕ О КО РИ ШЋЕ ЊУ 
ПО У ЗДА НИХ И БЕЗ БЕД НИХ КА НА ЛА ЗА ОТ КРИ ВА ЊЕ 
НЕ ЗА КО НИ ТОГ ПО СТУ ПА ЊА

Осо бе ко је са зна ју за ко руп ци ју или дру гу вр сту озбиљ ног не за ко ни тог 
по сту па ња на рад ном ме сту тре ба да раз мо тре оп ци је ко је има ју пре не го 
што про го во ре. Тре ба да се об ра те ор га ни за ци ја ма ко је пру жа ју по др шку 
и са ве те уз бу њи ва чи ма, као што су цен три за за го ва ра ње и прав не са ве те 
ор га ни за ци је Tran spa rency In ter na ti o nal,50 ко ји ра де у 60 зе ма ља.

Осо бе ко је од лу че да от кри ју ин фор ма ци је – у ор га ни за ци ји или из ван ње 
– тре ба па жљи во да про це не ри зи ке. Мно ги др жав ни ор га ни и при ват на 

50 Tran spa rency In ter na ti o nal, „Re port Cor rup tion“, www.tran spa rency.org/ge tin vol ved/
re port (при сту пље но 20. ок то бра 2013).
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пред у зе ћа има ју по ли ти ке о уз бу њи ва чи ма, а ве ћи на зе ма ља ЕУ има ба рем 
не ке за ко не или про пи се ко ји те о рет ски пру жа ју од ре ђе ну прав ну за шти ту 
за од ре ђе не вр сте уз бу њи ва ча. Али та кве по ли ти ке, за ко ни и про пи си ре-
дов но се не при зна ју или се сла бо при ме њу ју, а че сто са др же ру пе у за ко ну 
ко је не мо ра ју да бу ду очи глед не. Да кле, они мо гу да слу же као зам ка за 
љу де ко ји ве ру ју да су за шти ће ни од од ма зде, а у ства ри ни су за шти ће ни.

По што уз бу њи ва ње мо же да бу де ри зич но, пре по ру чу је се да сви ко ји раз-
ми шља ју да при ја ве не за ко ни то по сту па ње по тра же нај бо ље ра по ло жи-
ве са ве те пре не го што то учи не. Ако зе мља има би ло ка кву вр сту прав не 
за шти те, тре ба се об ра ти ти адво ка ту да би се до би ли са ве ти о то ме да ли 
би се ова за шти та при ме њи ва ла на тај слу чај и ко ли ка је ве ро ват но ћа да 
се за шти та при ме ни.



ШТА ЈЕ ПО ТРЕБ НО ЗА ДО БАР ЗА КОН 
О УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ МА

Аутор Пол Сти вен сон (Paul Step hen son)1

РЕ ЗИ МЕ

По сто је ћи ме ђу на род ни стан дар ди су у од ре ђе ној ме ри огра ни че ни. Са 
дру ге стра не, рад Са ве та Евро пе на Пре по ру ци тре ба ло би да Евро пу по-
ве де ко рак да ље ка кон сен зу су о не ким основ ним пи та њи ма. По је ди не 
зе мље усво ји ле су раз ли чи те при сту пе. У прак си, сви су ти при сту пи по-
ка за ли не до стат ке у од ре ђе ним аспек ти ма, али су на чел но по уч ни, а овај 
до ку мент да је пре глед два до дат на при ме ра: Ир ске и Ју жне Ко ре је. Уко-
ли ко не ка зе мља има за циљ да кре и ра до бар за кон о уз бу њи ва чи ма, нео-
п ход но је да одр жи отво ре ну де ба ту ко ја ће ре зул ти ра ти де таљ ним од ред-
ба ма ко је од го ва ра ју на ци о нал ном кул тур ном и прав ном окви ру, као што 
се тре нут но чи ни у Ср би ји. Овај до ку мент се за вр ша ва пре гле дом не ких 
пи та ња ко ја тре ба раз мо три ти у по гле ду спро во ђе ња јед ног за ко на о за-
шти ти уз бу њи ва ча. 

МЕЂУНАРОДНA МЕ РИ ЛА

Сва ки за кон о уз бу њи ва чи ма мо ра да за до во ља ва од го ва ра ју ћа ме ђу на-
род на ме ри ла. Бу ду ћи да та ме ри ла тре нут но ни су зах тев на, при лич но је 
ла ко то по сти ћи.

Пр ва ва жна кон вен ци ја би ла је УН Кон вен ци ја Ме ђу на род не ор га ни за ци-
је ра да из 1982. го ди не, на ко јој је утвр ђе но да под но ше ње ту жбе или уче-
шће у по ступ ку ко ји се во ди про тив по сло дав ца,  а у од но су на на вод но 

1 Пол Сти вен сон је ра дио у Ми ни стар ству прав де Ве ли ке Бри та ни је на пи та њи ма 
бор бе про тив ко руп ци је и пре ва ра од 2001. до 2008. го ди не. Био је бри тан ски пред-
став ник у ГРЕ КО, и иза бра ни члан ГРЕ КО би роа. На кон то га ра дио је као са мо стал-
ни кон сул тант на ме ђу на род ним про јек ти ма у Ру му ни ји, Ин до не зи ји, Ср би ји и дру-
гим др жа ва ма. Та ко ђе је европ ски кон сул тант за ор га ни за ци ју Јав на за бри ну тост на 
де лу (Pu blic Con cern at Work – PСaW) и члан гру пе екс пе ра та за ко руп ци је Европ ске 
ко ми си је. 
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кр ше ње за ко на или про пи са, или при бе га ва ње над ле жним управ ним те-
ли ма, ни је ва ли дан раз лог за пре кид уго во ра о за по сле њу. Слич на од ред-
ба мо же се на ћи и у Ревизији Европ ске со ци јал не по ве ље из 1996.2 го ди не.

Пр ва кон вен ци ја ко ја пре по зна је по себ ну уло гу уз бу њи ва ња у бор би про-
тив ко руп ци је, и ко ја при том про ши ру је спек тар за штит них ме ра об у хва-
та ју ћи би ло ко ју вр сту нео сно ва них санк ци ја, би ла је Гра ђан ско прав на 
кон вен ци ја Са ве та Евро пе о ко руп ци ји (1999), ко ја на во ди:

Сва ка стра на уго вор ни ца тре ба ло би да сво јим ин тер ним про це ду ра-

ма обез бе ди од го ва ра ју ћу за шти ту про тив нео сно ва ног санк ци о ни са ња 

за по сле них ко ји има ју ра зум них осно ва за сум њу да по сто ји ко руп ци ја и 

ко ји у нај бо љим на ме ра ма то при ја ве над ле жним по је дин ци ма или вла-

сти ма (члан 9).

Ову кон вен ци ју ра ти фи ко ва ло је 35 др жа ва, укљу чу ју ћи и Ср би ју, са тим 
да члан 9. пред ста вља при лич но  не ја сну од ред бу, бу ду ћи да пи та ње шта 
„од го ва ра ју ћа“ за шти та за пра во зна чи оста је отво ре но. То ни је до ве ло до 
ма сов ног усва ја ња за ко на о уз бу њи ва чи ма.

Још јед на ре ле вант на од ред ба на ла зи се у Кри вич но прав ној кон вен ци-
ји Са ве та Евро пе о ко руп ци ји (1999) – члан 22 – али ка ко се ова од ред ба 
од но си на све вр сте по је ди на ца ко ји са ра ђу ју са ис тра жи те љи ма, не до-
ста је јој фо ку си ра ност чла на 9. Ни јед ну од ових од ре да ба ни је над гле дао 
ГРЕКO, oрган зa бор бу про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе, иако је ГРЕ КО 
у из ве сној ме ри раз ма трао уз бу њи ва ње у окви ру сво је ре ви зи је ко дек са 
по на ша ња јав них слу жбе ни ка, што је има ло од ре ђе ни ути цај. 

Ује ди ње не на ци је укљу чи ле су ва жну од ред бу у сво ју Кон вен ци ју про тив 
ко руп ци је (UNCAC) – члан 33, ко ји на во ди:

Сва ка др жа ва чла ни ца ће раз мо три ти уво ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра у 

соп стве ни прав ни си стем, ка ко би за шти ти ла од нео прав да ног трет-

ма на по је дин це ко ји у до број ве ри и ра зум ном уве ре њу при ја ве над ле-

жним ор га ни ма би ло ка кве чи ње ни це у ве зи са пре сту пи ма уста но вље-

ним овом кон вен ци јом. 

Оба ве за да се „раз мо три“ при лич но је сла ба. Спро во ђе ње UNCAC-а тре-
нут но над зи ре Кан це ла ри ја УН за пи та ња дро ге и кри ми на ла, а Tran spa-

rency In ter na ti o nal је об ја ви ла пре глед до са да шњих ре зул та та.3

Иако кон стант но ука зу је на про блем уз бу њи ва ња у зе мља ма кан ди да ти-
ма, Европ ска уни ја до са да ни је по ве ла соп стве ним при ме ром. Ни ти је 
Европ ска ко ми си ја има ла раз у ме ва ња за сво је ин тер не уз бу њи ва че – при-
мер је зло ста вља ње По ла ван Бу и те не на (Paul van Bu i te nen), функ ци о не ра 

2 У окви ру чла на 24-3-ц.

3 За шти та уз бу њи ва ча и UN CAC (Whi stle blo wer Pro tec tion and the UN CAC, 2013).
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ко ји је при ја вио про тив за ко ни те рад ње Пар ла мен ту, на кон што ни шта 

ни је пред у зе то по пи та њу ње го вих ин тер них оба ве ште ња. Ње го ва оба ве-

ште ња и не до ста так аде кват них по сту па ка у ве зи са њи ма, до ве ли су до 

остав ке чи та ве Ко ми си је (Сан тер, 1999). У по след ње вре ме Ко ми си ја је 

по че ла да по ка зу је ин те ре со ва ње за ову те ма ти ку из да ва њем но вих смер-

ни ца за ин тер но осо бље,4 иако су оне су ви ше усред сре ђе не на ин тер но 

оба ве шта ва ње. Та ко ђе, по ве ри ла је ор га ни за ци ји Tran spa rency In ter na ti o-

nal оба вља ње сту ди је о за ко ни ма зе ма ља чла ни ца ЕУ, ко ја би тре ба ло да 

бу де за вр ше на кра јем 2013. го ди не. Оста је да се ви ди да ли ће то ре зул-

ти ра ти пред у зи ма њем ак ци је од стра не ЕУ.

На че ла Г20

Г20 (не фор мал на гру па при вред но нај ја чих зе ма ља) би ла је ак тив на по 

пи та њу уз бу њи ва ња, ба рем са те о риј ске стра не. Го ди не 2011. об ја ви ли су 

сту ди ју о за ко ну и прак си у зе мља ма чла ни ца ма Г20, са за кључ ком ко ји 

се са сто ји од пре гле да нај бо љих прак си и ру ко во де ћих на че ла о за шти ти 

уз бу њи ва ча.5 Ова ру ко во де ћа на че ла су ве о ма кон струк тив на, али упр кос 

чи ње ни ци да су се све зе мље чла ни це Г20 оба ве за ле да ће их при ме ни ти 

у свом за ко но дав ству до кра ја 2012. го ди не, чи ни се да да то обе ћа ње ни-

су ис пу ни ле, а не по сто ји кон трол ни ме ха ни зам ко ји би то и про ве рио. 

Европ ски суд за људ ска пра ва

Уз бу њи ва чи има ју пра во да по кре ну по сту пак пред Европ ским су дом за 

људ ска пра ва, по што се сва ка од ма зда про тив њих мо же сма тра ти кр ше-

њем пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња пре ма чла ну 10. Европ ске кон вен ци је 

о људ ским пра ви ма. У слу ча ју Гу жа про тив Мол да ви је6 Ве ли ко ве ће Су да 

уста но ви ло је кри те ри ју ме по мо ћу ко јих се од ре ђу је да ли ути ца ње на не-

чи је пра во на сло бо ду из ра жа ва ња мо же би ти оправ да но. Глав не став ке 

ко је би тре ба ло раз мо три ти су:

1. ва жност да тог оба ве ште ња за јав ни ин те рес;

2. да ли је по је ди нац имао ал тер на тив не ка на ле за да ва ње оба ве ште ња;

3. ве ро до стој ност да тог оба ве ште ња;

4. мо ти ви по је дин ца;

5. уко ли ко по сто ји ште та, да ли је она ве ћа од ште те на ко ју се оба ве-

ште њем ука зу је; и

6. те жи на на мет ну те санк ци је по по је дин ца и ње не по сле ди це.

4 SEC (2012) 679 fi  nal, 6. 12. 2012.

5 Gu ja v. Mol do va, www.oecd.org/ge ne ral/48972967.pdf

6 Ca se no. 14277/04, 12 Fe bru ary 2008.
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Го спо дин Гу жа је био шеф Оде ље ња за штам пу Кан це ла ри је ге не рал ног 
ту жи о ца. На кон што су од ба че не ту жбе про тив не ко ли ко по ли ца ја ца због 
зло ста вља ња осум њи че них, он је по слао два пи сма штам пи у ве зи са тим 
слу ча јем, ко ја су ука зи ва ла на мо гућ ност да су ту жбе од ба че не из нео д-
го ва ра ју ћих раз ло га.  Јед но од пи са ма би ло је од ви со ког функ ци о не ра у 
Пар ла мен ту. Ор га ни вла сти су твр ди ли да су ова пи сма по вер љи ва, ме-
ђу тим, ни су би ла озна че на као та ква. Због њи хо вог об ја вљи ва ња, он је 
от пу штен. При ме нив ши на слу чај шест по ме ну тих кри те ри ју ма, Европ-
ски суд за људ ска пра ва од лу чио је да је г. Гу жа оправ да но от крио ин фор-
ма ци је штам пи о окол но сти ма овог слу ча ја. На ло же но је да му се до де ли 
од ре ђе на ком пен за ци ја.

На црт пре по ру ке Са ве та Евро пе

Са вет Евро пе је 2012. го ди не по ру чио сту ди ју из во дљи во сти7 ко ју сам 
на пи сао са про фе со ром Ле ви јем. За кљу че но је да би пре по ру ка би ла нај-
прак тич ни ји и нај бр жи на чин до пу не по сто је ћих ме ра у окви ру Са ве та 
Евро пе. Ре зул тат то га не би била уни форм ност већ смер ни це за ми ни-
мал не стан дар де. То де лу је као ра зу ман при ступ овом пи та њу, по што ће 
сва ка др жа ва мо ра ти да узме у об зир по сто је ће ме ха ни зме – на при мер, 
по сто ја ње ре гу ла тор них ор га на за ду же них за при ма ње оба ве ште ња од 
уз бу њи ва ча и до ступ ност спе ци ја ли зо ва ног су да за са слу ша ње њи хо вих 
слу ча је ва. Ипак, пре по ру ка би тре ба ло да у из ве сној ме ри упот пу ни по-
сто је ће ме ђу на род не од ред бе. Од ре ђе на ме ђу соб на ус кла ђе ност у по гле-
ду ми ни мал них стан дар да је по жељ на, с об зи ром на то да пре ко гра нич ни 
слу ча је ви че сто пред ста вља ју про блем. 

На црт пре по ру ке је при пре мљен, а нај но ви ја вер зи ја На цр та у тре нут ку 
пи са ња овог тек ста за вр ше на је 12. јула 2013. године8. На че ла овог на цр та 
утвр ђу ју не ке од основ них усло ва до брог за ко на о уз бу њи ва чи ма: 

• пру жи ти ши ро ку де фи ни ци ју рад них од но са у ко ји ма уз бу њи ва чи ма 
мо же за тре ба ти за шти та (на че ло 3);

• до зво ли ти при ме ну по себ них про це ду ра за ви со копо вер љи ве ин фор-
ма ци је. Ово се од но си са мо на ин фор ма ци је, та ко да ни је до зво ље но 
при ме њи ва ти ове по себ не про це ду ре на ка те го ри је по је ди на ца (као 
што је осо бље без бед но сне слу жбе). Осо бље без бед но сних слу жби 
мо же има ти оба ве ште ња о пи та њи ма ко ја ни су с пра вом тај на (нпр. 
ко руп ци ја у на бав ка ма) (на че ло 5);

• за кон мо ра би ти ја чи од уго вор них оба ве за о по вер љи во сти (на че ло 9);

7 Сти вен сон и Ле ви, За шти та уз бу њи ва ча – сту ди ја из во дљи во сти за Са вет Евро пе, 
(CDCJ(2012)9FIN, об ја вље на 20. децембра 2012. (Th e pro tec tion of whi stle blo wers–a 
fe a si bi lity study for Co un cil of Euro pe, Step hen son and Le vi (CDCJ(2012)9FIN). 

8 CDCJ (2013) Misc 7 fi  nal.
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• оси гу ра ти да не ће до ћи до пре стан ка за шти те уко ли ко је оба ве ште-

ње уз бу њи ва ча не тач но. Све што је по треб но је сте да је „уз бу њи вач 

имао оправ да не раз ло ге да ве ру је у тач ност оба ве ште ња“. Не по ми-

ње се „до бра ве ра“, сто га што је мо ти ва ци ја не бит на, док год је оба-

ве ште ње у јав ном ин те ре су (на че ло 13);

• до зво ли ти мо гућ ност упу ћи ва ња оба ве ште ња ме ди ји ма у од ре ђе ним 

окол но сти ма (на че ло 16);

• тра жи ти да оба ве ште ња уз бу њи ва ча бу ду ис тра же на што је пре мо-

гу ће (на че ло 18);

• да ти уз бу њи ва чи ма пра во да ука жу на чи ње ни цу да су упу ти ли оба-

ве ште ње у скла ду са на ци о нал ним окви ром у гра ђан ском, кри вич-

ном или управ ном по ступ ку (на че ло 21);

• обр ну ти те рет до ка зи ва ња, та ко да уко ли ко уз бу њи вач мо же да до-

ка же да је пре тр пео од ма зду, на по сло дав цу је да до ка же да се од ма-

зда ни је до го ди ла као по сле ди ца уз бу њи ва ња (на че ло 22); 

• пру жи ти при вре ме ну за шти ту у оче ки ва њу ис хо да гра ђан ског по-

ступ ка (на че ло 24); и 

• обез бе ди ти пе ри о дич не кон тро ле де ло твор но сти рад ног окви ра од 

стра не на ци о нал них вла сти (на че ло 27). 

Мо гућ но сти за по бољ ша ње На цр та пре по ру ке

На тек сту пре по ру ке се и да ље ра ди, и ве ро ват но ће би ти из ме њен пре 

фи на ли за ци је. У на став ку су на бро ја не не ке од глав них став ки ко је би 

тре ба ло уна пре ди ти. Ис ход ди ску си ја о овим ком пли ко ва ним пи та њи ма 

ће би ти од ва жно сти за На црт срп ског за ко на. 

На че ло 3 се не од но си на оне ко ји на ме ра ва ју да по ста ну уз бу њи ва чи, али 

још увек ни су зва нич но упу ти ли не ко ме оба ве ште ње. За кон Нор ве шке 

пру жа за шти ту у та квим окол но сти ма. Уко ли ко та кви по је дин ци пре тр пе 

би ло ка кву од ма зду, пре ма њи ма се тре ба оп хо ди ти као пре ма уз бу њи ва-

чи ма ко ји су по сту пи ли у скла ду са про це ду ра ма. Са по ра стом елек трон-

ског над зи ра ња за по сле них, ово је ва жан про блем у на ста ја њу. Ло гич но је 

да се исти прин цип мо ра при ме њи ва ти и на по је дин це за ко је се гре шком 

прет по ста ви да су уз бу њи ва чи. 

На че ло 5 до пу шта пре ви ше ши ро ко ту ма че ње, по што об у хва та ин фор ма-

ци је „ве за не за на ци о нал ну без бед ност, од бра ну, оба ве штај не слу жбе, јав-

ни ред или ме ђу на род не од но се“. У по след ње вре ме по ка за ло се да оба ве-

ште ња у ве зи са на ци о нал ном без бед но шћу пред ста вља ју знат не про бле ме. 

За по сле ни у без бед но сним слу жба ма че сто оба ве шта ва ју о рад ња ма ко је 

су у нор мал ним усло ви ма про тив за ко ни те, али ко је су мо жда одо бре не 
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не ком зва нич ном про це ду ром. Основ ни и при мар ни про блем ов де је сте 

де мо крат ски над зор слу жби без бед но сти. Вла де ће нај ве ро ват ни је ин си-

сти ра ти на то ме да ка на ли за оба ве шта ва ње бу ду стро го по вер љи ви, и да 

ни ка да не мо гу укљу чи ти ме ди је или плат фор ме за ано ним но от кри ва ње 

ин фор ма ци ја као што је Ви ки ликс. Мо ра се на пра ви ти раз ли ка из ме ђу уз-

бу њи ва ча чи ји је циљ ре ше ње про бле ма на ко ји ука зу ју, и оних ко ји же ле 

да ода ју по вер љи ву ин фор ма ци ју ра ди ње са ме. Вла де до при но се ме ша њу 

јед них и дру гих уко ли ко не омо гу ће уз бу њи ва чи ма без бед но сних слу жби 

да има ју по ве ре ње у осо бу ко јој да ју оба ве ште ња о пре сту пи ма. Ако та-

кво по ве ре ње не по сто ји, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће по ку ша ти да се об ра-

те ме ди ји ма. Би ло би по жељ но да пре по ру ка ука же на по тре бу да осо ба 

ко јој се да ју оба ве ште ња бу де не за ви сна од без бед но сних слу жби, и да се 

ре зул та ти ра да те осо бе обе ло да не јав но сти. 

На че ло 9 твр ди да би по сло да вац тре ба ло да бу де у мо гућ но сти да се осло-

ни на оба ве зе о ин тер ном оба ве шта ва њу. Ов де је по треб но раз ја шње ње: 

по сло дав ци мо гу са пра вом зах те ва ти да се пр во ко ри сте ин тер ни ка на-

ли, уко ли ко не по сто ји раз лог за сум њу да они не функ ци о ни шу, али по-

сло да вац не мо же ин си сти ра ти на ин тер ном оба ве шта ва њу у би ло ком 

слу ча ју, чак ни као пр вом ко ра ку. Та ко ђе, по треб но је ја сни је ука за ти да 

по сло дав ци ма не би сме ло да бу де до пу ште но да пла те уз бу њи ва чи ма ка-

ко би ћу та ли. Не би тре ба ло да бу де до зво ље но да од ред бе о нео т кри ва њу 

по вер љи вих ин фор ма ци ја бу ду део на год би, уко ли ко се до во ди у пи та ње 

јав ни ин те рес. Ис ку ство Ује ди ње ног Кра љев ства по ка за ло је да иако су 

та кве од ред бе оста ле без ефек та, оне су и да ље укљу чи ва не у на год бе, и 

уз бу њи ва чи су сма тра ли да су њи ма оба ве за ни због сво јих бу ду ћих ка ри-

је ра, као и због мо гу ћих прав них по сле ди ца.   

На че ло 16 би тре ба ло да бу де ја сни је што се ти че окол но сти у ко ји ма ће 

уз бу њи ва чи би ти за шти ће ни чак и ако се об ра те ме ди ји ма. Би ло би бо ље 

да про блем ре ша ва ју ор га ни ко ји су за ње га од го вор ни, али то ни је увек 

мо гу ће, а Европ ски суд за људ ска пра ва раз ја снио је у слу ча ју Гу жа да по-

сто је окол но сти у ко ји ма по сту пак про тив уз бу њи ва ча ко ји се ди рект но 

об ра ти штам пи, чак и да ју ћи ин фор ма ци је ко је се сма тра ју по вер љи вим, 

мо же кр ши ти Европ ску кон вен ци ју о људ ским пра ви ма. Оправ да ност би 

ге не рал но тре ба ло да за ви си од озбиљ но сти про бле ма и по сто ја ња ал-

тер на тив них ка на ла оба ве шта ва ња, од то га да ли они функ ци о ни шу, и да 

ли се мо же оче ки ва ти да функ ци о ни шу. У том сми слу, бри тан ски За кон о 

обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су пред ста вља до бар мо дел: за шти та не-

ће би ти пру же на уко ли ко се оба ве шта ва ње вр ши ра ди лич не ко ри сти, и 

би ло би по жељ но да ово по ста не стан дард на прак са, ка ко би се обес хра-

бри ло при ма ње нов ца од но ви на ра у за ме ну за от кри ва ње ин фор ма ци ја. 

(Ме ђу тим, зва нич не на гра де не тре ба сма тра ти лич ном ко ри шћу.)
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На че ло 18 не го во ри ни шта о про ве ра ва њу ажур но сти у ис тра жи ва њу оба-
ве ште ња. За штит ни ци гра ђа на у мно гим зе мља ма пред ста вља ју цен трал ни 
ме ха ни зам за над зор над по сту па њем са оба ве ште њи ма од стра не аген-
ци ја. У Ује ди ње ном Кра љев ству  је због од су ства та квих ме ха ни за ма до-
шло до иг но ри са ња пи та ња од јав ног ин те ре са, чак и ако су уз бу њи ва чи 
би ли за шти ће ни.

На че ло 21 ни је до вољ но да ле ко се жно: тре ба ло би да твр ди да ће чи ње-
ни ца да је уз бу њи вач по сту пио у скла ду са за ко ном о уз бу њи ва њу би ти 
аде кват на од бра на у гра ђан ској пар ни ци. Не ки би ишли још да ље и ре кли 
да уз бу њи ва чи тре ба да бу ду за шти ће ни од гра ђан ских ту жби. Ак ту ел ни 
ир ски за кон, ко ји се раз ма тра у на став ку, пру жа ра зу ман ком про мис: ис-
кљу чу је све гра ђан ске по ступ ке осим за кле ве ту, и до пу њу је За кон о кле-
ве ти та ко што да је по вла сти це за шти ће ним оба ве ште њи ма. 

Не по ми њу се на кна де или на гра де. Суд би тре ба ло, у нај ма њу ру ку, да 
има мо гућ ност да на ло жи по сло дав цу да ис пла ти нео гра ни че ну на кна-
ду, уко ли ко до ђе до од ма зде про тив за по сле ног ко ји је дао оба ве ште ње. 

О пре по ру ци се и да ље ди ску ту је: пред ви ђе но је да бу де фи на ли зо ва на 
на са стан ку Европ ског ко ми те та за прав ну са рад њу (CDCJ), у де цем бру 
2013, и уко ли ко та да до би је са гла сност, ве ро ват но ће ићи пред Ко ми тет 
ми ни ста ра у мар ту/апри лу 2014. године. Ис ход би тре ба ло да бу де ко ри-
стан за усме ра ва ње раз во ја у овој обла сти у чи та вој Евро пи. Су ви ше се 
че сто у ме ђу на род ним по сло ви ма пре по ру ке усва ја ју, али углав ном би ва-
ју за не ма ре не: ни је по зна то да ли су и шта пред у зе ле зе мље чла ни це Г20 
ра ди спро во ђе ња на че ла о уз бу њи ва њу ко ја су об ја ви ли. Због то га сту ди-
ја из во дљи во сти пре по ру чу је да ГРЕ КО до би је над ле жност да над гле да 
спро во ђе ње ове пре по ру ке. ГРЕ КО је вр шио над зор Пре по ру ке о фи нан-
си ра њу по ли тич ких пар ти ја, што је ре зул ти ра ло знат ним по бољ ша њи-
ма у не ко ли ко зе ма ља, на ро чи то у они ма ко је на ме ра ва ју да се при дру же 
Европ ској уни ји, као што је Ср би ја. ГРЕ КО је оба вљао из ве сне по сло ве у 
ве зи са обе ло да њи ва њем у јав ном сек то ру у дру гом кру гу сво јих струч-
њач ких про це на, али тек тре ба да из вр ши пре глед од ред бе о уз бу њи ва њу 
Гра ђан ско прав не кон вен ци је Са ве та Евро пе. Сто га је ло гич но да би тре-
ба ло да над зи ру и ову пре по ру ку, ка ко би оси гу ра ли да она има ути ца ја.

ПРИ МЕ РИ НА ЦИ О НАЛ НИХ МО ДЕ ЛА

У скло пу при пре ма за из ра ду мо де ла за ко на, По ве ре ник за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти за мо лио ме је да раз мо-
трим за ко не шест зе ма ља (ре зул та ти овог ра да об ја вље ни су на сај ту По-
ве ре ни ка).9 Раз мо тре на су ис ку ства Хо лан ди је, Ује ди ње ног Кра љев ства 

9 За шти та уз бу њи ва ча – ком па ра тив на ана ли за (са Sho na li Ro u tray) (www.po ve re nik.
rs/yu/pu bli ka ci je-/stu di je/1489-za sti ta-uz bu nji va ca-kom pa ra tiv na-ana li za.html). 
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и Сје ди ње них Др жа ва, ко ја су де таљ ни је об ра ђе на на дру гим ме сти ма у 
окви ру ове пу бли ка ци је. Као до да так овим ин фор ма ци ја ма, у на став ку су 
опи са ни при сту пи још две зе мље.

Ир ска

Ир ска је за ни мљив при мер јер је 2006. оба ве сти ла ГРЕ КО да ће укљу чи ти 

ме ре за шти те уз бу њи ва ча у про пи се при ла го ђе не сек то ри ма, уме сто из-

ра де све о бу хват ног за ко на. Са да је Ир ска по но во раз мо три ла сво ју по зи-

ци ју у све тлу сте че ног ис ку ства. Из ве штај Ма хон три бу на ла из 2012. го ди-

не (осно ва ног 1997. ра ди ис тра ге ту жби због под ми ћи ва ња по ли ти ча ра) 

за кљу чио је да је фраг мен ти ра ни при ступ при ла го ђен сек то ри ма до вео 

до ком плек сног и не ра зу мљи вог си сте ма за за шти ту уз бу њи ва ча, ко ји ће 

ве ро ват но ба рем не ке љу де од вра ти ти од при ја вљи ва ња ко руп ци је. Због 

то га је Вла да из не ла је дин стве ни и све о бу хват ни прав ни оквир за за шти-

ту уз бу њи ва ча, ко ји је јед нак у свим при вред ним сек то ри ма. 

Пред лог за ко на о за шти ће ним оба ве ште њи ма, ко ји је тре нут но пред ир-

ским пар ла мен том, ве ћим де лом је ба зи ран на бри тан ском За ко ну о обе-

ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су (Pu blic In te rest Di sclo su re Act – PI DA). 

Прав ни си сте ми Ир ске и Ује ди ње ног Кра љев ства ве о ма су слич ни, та ко 

да би, овог пу та, усво је ни мо дел мо гао би ти аде ква тан. Осим то га, ир-

ски на црт узи ма у об зир ис ку ство сте че но кроз За кон о обе ло да њи ва њу 

у јав ном ин те ре су, као и иде је из дру гих из во ра, и пре ва зи ла зи мо дел у 

не ко ли ко аспе ка та:

• до да је но ве слу ча је ве ко ји мо гу би ти по вод за уз бу њи ва ње, а ко ји 

ни су по се би про тив за ко ни ти, пре све га озбиљ не слу ча је ве ло шег 

упра вља ња;

• на ла же да се у би ло ком по ступ ку прет по ста ви да је оба ве ште ње за-

шти ће но, док се не до ка же су прот но (ово се раз ли ку је, и ши рег је оп-

се га, од об ли ка прет по став ке пред ви ђе не на че лом 22 у На цр ту пре-

по ру ке Са ве та Евро пе);

• уво ди но во пра во за уз бу њи ва че, пре ма ко ме они мо гу да по кре ну 

по сту пак про тив тре ћег ли ца ко је про тив њих из вр ши од ма зду; 

• зах те ва од јав них ор га на да уста но ве про це ду ре за по сту па ње са за-

шти ће ним оба ве ште њи ма ко ја упу ћу ју њи хо ви тре нут ни или бив ши 

за по сле ни;

• уво ди по себ на пра ви ла за оне ко ји има ју при ступ тај ним ин фор ма-

ци ја ма ко је су ва жне за др жав ну без бед ност. Огра ни ча ва ју се ин тер-

ни ка на ли кроз ко је се та ква оба ве ште ња упу ћу ју, и та ко ђе ис кљу чу је 

сва ка вр ста екс тер них јав них оба ве ште ња. Ре ша ва се пи та ње о ко ме 

се мно го рас пра вља ло, а ко је се ти че при сту па не за ви сном тре ћем 
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ли цу, та ко што се обез бе ђу је но ви „при ма лац оба ве ште ња“ – су ди ја 
ко га ће име но ва ти пре ми јер и ко ји ће ис то ме под но си ти го ди шње 
из ве шта је.

Ју жна Ко ре ја

Ју жна Ко ре ја има сна жне ин сти ту ци је за за шти ту и ефи ка сан си стем на гра-
да. Од ред бе о уз бу њи ва чи ма су пр ви пут усво је не у За ко ну за бор бу про тив 
ко руп ци је 2001, али су об у хва та ле са мо ко руп ци ју у јав ном сек то ру. За кон 
је до пу њен 2008, и још увек је на сна зи, али је ве ћа по кри ве ност по стиг-
ну та 2011. го ди не За ко ном о за шти ти уз бу њи ва ња у јав ном ин те ре су. Овај 
за кон по кри ва ши рок спек тар про тив за ко ни тог по на ша ња у оба сек то ра. 
У скла ду са За ко ном из 2011. уз бу њи вач се мо же об ра ти ти ве ћем бро ју ор-
га на, иако оба ве ште ња упу ће на ме ди ји ма ни су за шти ће на. Исти за кон та-
ко ђе зах те ва да уз бу њи вач не по сту па из лич не ко ри сти. 

Оба за ко на да ју по себ ну уло гу Ко ми си ји за гра ђан ска пра ва и бор бу про-
тив ко руп ци је. Ко ми си ја је осно ва на 2008. ком би но ва њем Не за ви сне ко-
ми си је про тив ко руп ци је, осно ва не на осно ву За ко на из 2001. го ди не, За-
штит ни ка гра ђа на и Ко ми си је за управ не жал бе. Ко ми си ја не ис тра жу је  
оба ве ште ња ко ја до би ја, већ их про сле ђу је дру гим ор га ни ма, на ста вља-
ју ћи да их над зи ре: по сто је ро ко ви за по сту па ње по слу ча је ви ма. Глав на 
уло га Ко ми си је је за штит на, по сту па ње по зах те ви ма за за шти ту и оп ту-
жба ма због од ма зде. Уко ли ко је по треб на фи зич ка за шти та, пред мет се 
про сле ђу је по ли ци ји. Ко ми си ја раз ма тра оп ту жбе о од ма зди, и уко ли ко 
уста но ви да су оправ да не, на ла же по чи ни о цу од ма зде да пре ду зме ком-
пен за ци о не ме ре. По сто ји прет по став ка да је реч о од ма зди уз ро ко ва ној 
уз бу њи ва њем, уко ли ко се она до го ди ла у ро ку од две го ди не на кон да ва-
ња оба ве ште ња. Од Ко ми си је се оче ку је да обез бе ди на гра де ако је уз бу-
њи ва ње до ве ло до по вра ћа ја нов ца или уште де тро шко ва. У прак си, Ко-
ми си ја да је уз бу њи ва чу на гра ду ко ја из но си до 20 од сто (огра ни че но на 
из но се до два ми ли о на до ла ра). Осим то га, уз бу њи ва чи ко ји до при но се 
јав ном ин те ре су мо гу тра жи ти од Ко ми си је да им ис пла ти од ште ту, уко-
ли ко су због уз бу њи ва ња пре тр пе ли фи нан сиј ска оште ће ња или по тро-
ши ли соп стве ни но вац. 

Од 2002. до 2012, Ко ми си ја је до би ла укуп но 24.629 при ја ва за ко руп ци-
ју од уз бу њи ва ча. За хва љу ју ћи тим при ја ва ма, Ко ми си ја је по вра ти ла око 
50 ми ли о на до ла ра у 183 пред ме та, и обез бе ди ла на гра де за уз бу њи ва че 
од око пет ми ли о на до ла ра. Са мо 2012. го ди не Ко ми си ја је по вра ти ла око 
10 ми ли о на до ла ра у 40 пред ме та, да ју ћи као на гра ду уз бу њи ва чи ма око 
ми ли он до ла ра. Од 2002. Ко ми си ја је при ми ла укуп но 154 зах те ва за за-
шти ту уз бу њи ва ча, а од то га 27 зах те ва са мо у то ку 2012. го ди не. Пре ма 
то ме, зна чај не су ме нов ца су по вра ће не и на гра де су ис пла ће не, али број 
зах те ва за за шти ту је ре ла тив но ма ли. 
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ПО У КЕ ИЗ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПРИ МЕ РА

Чи ни се да не ма охра бру ју ћег при ме ра не ке зе мље ко ја је успе шно усво-
ји ла об ра зац прав ног окви ра не ке дру ге зе мље. Би ло је та квих по ку ша-
ја, али за вр ши ли су се или од би ја њем за ко на од стра не пар ла мен та (нпр. 
Мол да ви ја), или не у спе хом за ко на у но вој сре ди ни (нпр. Ју жно а фрич ка 
Ре пу бли ка, ко ја је усво ји ла за ко не по узо ру на Ује ди ње но Кра љев ство, без 
од го ва ра ју ће на ци о нал не де ба те10).

Глав на од ли ка за јед нич ка за раз ли чи те при ме ре ре ла тив но успе шних за-
ко на је сте чи ње ни ца да су из ра ђе ни на ло кал ном ни воу. До бри за ко ни 
мо гу се за сни ва ти са мо на про це су кон сул то ва ња у ко ме ло кал не за ин те-
ре со ва не стра не уче ству ју у де ба ти о вр сти це ло куп ног си сте ма, као и о 
кон крет ним од ред ба ма, ко је би би ле у скла ду са за ко ном и кул ту ром њи-
хо ве зе мље. У том про це су дру ги за ко ни и њи хо во спро во ђе ње у прак си 
мо ра ће да се ре ви ди ра ју, ка ко би се оси гу ра ло да не ма кон флик та ко ји би 
мо гао на ру ши ти за шти ту уз бу њи ва ча или иза зва ти сум њу код рад ни ка по 
пи та њу њи хо ве без бед но сти, а ко ја би их од вра ти ла од скре та ња па жње 
на пре сту пе. Исто вре ме но, по тре бе по сло да ва ца и на ци о нал не без бед но-
сти не сме ју се за по ста ви ти, ка ко би Пар ла мент усво јио За кон уз оп шту 
са гла сност. За кон о уз бу њи ва њу је кон тро верз на и ком плек сна те ма ко ја 
по ве зу је за ко не о кле ве ти, зва нич ним тај на ма, за шти ти по да та ка, за ко-
не о ра ду у ве зи са ди сци пли ном и от ка зи ма, и од ред бе о уз бу њи ва њу у 
дру гим ин стру мен ти ма.

Ово мо же би ти дуг про цес: из ра да За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин-
те ре су из 1998. го ди не у Ује ди ње ном Кра љев ству тра ја ла је пет го ди на. 
Ши ро ка на ци о нал на де ба та о тој те ми укљу чи ла је све за ин те ре со ва не 
стра не – пред у зе ћа, син ди ка те, др жав не ре гу ла тор не ор га не, адво ка те, по-
ли тич ке пар ти је, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва и вер ске за јед ни це. Био 
је то на по ран про цес у ко ме је мо ра ло да се на пра ви мно го ком про ми са, 
и да би се до шло до на прет ка би ло је по треб но ду го трај но уче ство ва ње у 
про це су, упр кос мно гим по те шко ћа ма. Ме ђу тим, што се ви ше ди ску ту-
је о ар гу мен ти ма у по чет ној фа зи, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће За кон би ти 
ши ро ко при хва ћен ка да бу де при ме њен. Та ко ђе, што се ве ћи део де ба те 
од и гра ва у јав но сти, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће љу ди би ти упо зна ти са за-
ко ном ка да бу де до нет.  

У Ује ди ње ном Кра љев ству, ову де ба ту су во ди ле ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва, пре све га ор га ни за ци ја Јав на за бри ну тост на де лу – Pu blic Con-
cern at Work (PCаW), без по др шке Вла де, осим у за вр шним фа за ма. Вла-
да је при ста ла на то да пру жи по др шку За ко ну, под усло вом да због тога 

10   За ква ли тет ну кри ти ку ре зул та та, ви де ти: Па три ша Мар тин, Ста тус уз бу њи ва ња у 
Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, 2010.



47Шта је потребно за добар Закон о узбуњивачима

нема ни ка кве тро шко ве. Ово је ре зул ти ра ло огра ни ча ва њем За ко на, по-
што ни је мо гао да зах те ва би ло шта од јав них ор га на. Осим то га, оп шта 
не ан га жо ва ност Вла де огле да се и у чи ње ни ци да За кон још увек ни је до-
вољ но по знат ши рој јав но сти, и да ни је про шао зва нич ну ре ви зи ју, иако 
је на сна зи већ 14 го ди на. Ово ис ку ство ука зу је на по тре бу за ан га жо ва-
њем вла де, а ве ру јем да то у Ср би ји по сто ји, су де ћи по са оп ште њи ма за 
јав ност ми ни стра прав де, г. Се ла ко ви ћа. Та ко ђе ука зу је на ва жност укљу-
чи ва ња од ред бе о ре ви зи ји у За кон. Ре ви зи ја је кључ на за при ла го ђа ва ње 
но вим вре ме ни ма, као и за су о ча ва ње са нео че ки ва ним про бле ми ма, као 
што су кон тро верз не суд ске од лу ке. 

УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ

Го ди не 2012. на пи сао сам из ве штај за Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз-
вој (UNDP) о уз бу њи ва њу у Ср би ји.11 То ком ра да на из ве шта ју упо знао 
сам мно ге од глав них за ин те ре со ва них стра на, и био им пре си о ни ран сте-
пе ном лич не ан га жо ва но сти не ких од кључ них љу ди, укљу чу ју ћи ви ше 
функ ци о не ре као што је за штит ник гра ђа на, г. Јан ко вић, и пред став ни ке 
ци вил ног дру штва, као што је г. Ра до ми ро вић из „Пи штаљ ке“. Из гле да да 
по сто ји до ста до бре во ље ме ђу раз ли чи тим љу ди ма ко ји ра де на за јед нич-
ком ци љу пру жа ња по др шке уз бу њи ва чи ма, чи ме ће се пре ва зи ћи мно ги 
тех нич ки и по ли тич ки про бле ми ко ји ће без сум ње ис кр сну ти пре не го 
што за кон ко ји има до вољ но ши ро ку са гла сност бу де мо гао да се из не се 
пред Скуп шти ну. На дам се да ће кључ ни љу ди и да ље би ти у пот пу но сти 
укљу че ни у овај про цес, ко ли ко год он био те жак и ком пли ко ван.  

Чуо сам за ви ше слу ча је ва хра брих љу ди ко ји су ука за ли на пре сту пе и 
због то га би ли ка жње ни. Ја сно је да за Ср бе отво ре но ука зи ва ње на пре-
сту пе не пред ста вља про блем – са мо тра же, што је са свим ра зу мљи во, да 
бу ду за шти ће ни од од ма зде уко ли ко то учи не. У прин ци пу, за то ни је нео-
п хо дан за кон: до бар по сло да вац тре ба ло би да бу де све стан да је за шти та 
уз бу њи ва ча у ње го вом соп стве ном ин те ре су. Ме ђу тим, на осно ву до са да-
шњег ис ку ства мо же се за кљу чи ти да ису ви ше че сто до ла зи до од ма зде.

Је дан од слу ча је ва о ко ји ма ми је при чао г. Ша бић био је у ве зи са рад ни ком 
јав ног пред у зе ћа за пу те ве ко ји је ано ним но при ја вио зло у по тре бе ве ли ког 
оби ма у ве зи са при ку пља њем пу та ри на за ка ми о не. Пред у зе ће ни је об но-
ви ло рад ни уго вор са њим. Он ни је имао по ве ре ња у по ли ци ју, па је лич но 
при ку пио не ке до ка зе о зло у по тре ба ма, а до оста лих је по ку шао да до ђе 
позивајући се на За ко н о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма. Пред у зе ће 

11 За шти та уз бу њи ва ча у Ср би ји, сту ди ја за UNDP и Аген ци ју за бор бу про тив 
ко руп ци је (www.acas.rs/sr_cir/ak tu el no sti/748-agen ci ja-pred sta vlja-iz ve staj-po la-sti ven-
 so na.html).
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му ни је одо бри ло при ступ. Ме ђу тим, по поступку по жалби Поверенику за 
информације, радник је успео да дође до очитавања наплаћених путарина 
у одређеном периоду, која су, када су их упоредили са радниковим видео-
материјалом који приказује број камиона који су прошли кроз наплатну 
рампу у истом периоду, доказала да се наплаћене путарине не поклапају 
са бројем возила. Не ко ли ко ме се ци ка сни је по ли ци ја је от кри ла ве ли ку 
ор га ни зо ва ну гру пу ко ја је вр ши ла зло у по тре бе, па је по кре нут кри вич ни 
по сту пак про тив „пут не ма фи је“. За чо ве ка ко ји је ука зао на зло у по тре-
бе и уште део др жа ви ве ли ку ко ли чи ну нов ца ни је би ло ни ка кве на гра де. 
На про тив, он је три го ди не био без по сла. Од „Пи штаљ ке“ сам са знао за 
слу чај ру ко во ди о ца у же ле знич ком пред у зе ћу ко ји је при ја вио про тив за-
ко ни те јав не на бав ке – ку по ви ну во зо ва без јав ног тен де ра. Био је от пу-
штен. Јед на не вла ди на ор га ни за ци ја се об ра ти ла По ве ре ни ку за ин фор-
ма ци је у ве зи с овим пи та њем и откривено је да је пла ће но 800.000 евра 
ви ше од одо бре не су ме и да је овај из нос упо тре бљен да се пла ти по сред-
ник ко ји ни је имао ни ка квог зна ња о во зо ви ма. 

Ова ко нешто мо же да се до го ди би ло где. Не дав но је из ве сни по ли циј ски 
ор ган у Ује ди ње ном Кра љев ству, же ле ћи да из бег не скан дал, пла тио на-
док на ду јед ном пред у зе ћу ка ко би за та шкао слу чај по ли циј ског на ред ни-
ка ко ји је из вр шио зло у по тре бу у ве зи са на бав ка ма. Је дан ни жи офи цир 
је по ку шао да раз от кри је ко руп ци ју, и за пре ће но му је от ка зом. Раз ли ка 
је у то ме што у Ује ди ње ном Кра љев ству по сто ји За кон о обе ло да њи ва њу 
у јав ном ин те ре су, те је по ме ну ти ни жи офи цир, осла ња ју ћи се на то, ус-
пео да ука же на ко руп ци ју и за др жи свој по сао.

Да кле, не ма сум ње да је за кон нео п хо дан, иако за кон ске про ме не успе ва ју 
са мо ако су део ши рих кул тур них про ме на. У Ср би ји има пи та ња ши рег 
оби ма ко је је по треб но ре ши ти. Пре све га, Са вет за бор бу про тив ко руп-
ци је из ја вио је да су ме ди ји „под стро гом кон тро лом по ли ти ча ра и тај-
ку на“, а Не за ви сно удру же ње но ви на ра Ср би је по твр ди ло је да су но ви не 
под по ли тич ком кон тро лом, из у зи ма ју ћи не ко ли ко ма њих но ви на. Дру га 
оп шта пи та ња на ро чи то зна чај на за уз бу њи ва ње – као што је уло га су до-
ва – на ве де на су у на став ку. Би ло би по жељ но да се сва ко од њих узме у 
об зир то ком про це са при сту па ња Европ ској уни ји. 

За хва љу ју ћи знат ним на по ри ма свих укљу че них, осми шљен је На црт за-
ко на ко ји тре нут но раз ма тра рад на гру па Ми ни стар ства прав де, ко је је 
у тре нут ку пи са ња тек за по чи ња ло свој рад. Из кан це ла ри је г. Ша би ћа 
по слат ми је ен гле ски пре вод мо де ла за ко на. Овај на црт у ве ли кој ме ри 
ис пу ња ва по тре бу за ефи ка сним за ко ном. Има, ме ђу тим, питања која би 
тре ба ло до дат но раз ма тра ти, на ро чи то са да ка да је Са вет Евро пе у про-
це су фор му ли са ња сво је пре по ру ке. На дам се да ће рад на гру па Ми ни-
стар ства раз ма тра ти ова пи та ња. 
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ЗА КОН У ПРАК СИ

Пи са ње за ко на са мо по се би ни је до вољ но, јер је за кон са мо део јед ног 

функ ци о нал ног си сте ма за шти те уз бу њи ва ча. 

Спе ци ја ли зо ва ни три бу на ли

У осно ви сва ког си сте ма, ба вље ње пи та њем осве те је јед на од кру ци јал-

них уло га су до ва, и то зах те ва бр зо де ла ње, а на осно ву су штин ског разу-

ме ва ња за ко на. На жа лост, по ре чи ма За штит ни ка гра ђа на, срп ски су до-

ви ни су ни ефи ка сни, ни не при стра сни. Та ко ђе, скло ни су не ра зум ном 

оду го вла че њу, те је Ср би ја гу би ла пар ни це ко је су се во ди ле у ве зи са 

Европ ском кон вен ци јом о људ ским пра ви ма из тог раз ло га. Слу ча је ви из 

обла сти рад них од но са се по За ко ну о пар нич ном по ступ ку тре ти ра ју као 

хит ни слу ча је ви, што зна чи да би тре ба ло да се пре тре су у ро ку од шест 

ме се ци. Ме ђу тим, Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве при зна је да 

се то у прак си не де ша ва баш увек, док Ми ни стар ство ра да, за по шља ва-

ња и со ци јал не по ли ти ке твр ди да ти слу ча је ви тра ју и до 4-5 го ди на, а  не 

по шту ју се увек ни ко нач не суд ске пре су де. Ово је про це ду ра пред ви ђе-

на за мир но решавање рад них спо ро ва, а са ци љем сма ње ња бро ја слу ча-

је ва ко ји ће про ћи кроз суд. Ме ђу тим, Ми ни стар ство прав де и др жав не 

упра ве твр ди да оду го вла че ње по сту па ка и слаб ауто ри тет су да под ри ва-

ју по ку ша је ван суд ског ре ша ва ња слу ча је ва, јер по сло дав ци ви ше во ле да 

опро ба ју сво је шан се у ду гим, раз ву че ним про це си ма, ко ји мо жда ни ка да 

не ће има ти по сле ди це по њих, не го да од мах пла те.

Су до ви за рад не спо ро ве ни су би ли ни шта бр жи од обич них гра ђан ских 

су до ва ка да су уки ну ти 1992. го ди не. Оту да са да шњи пред лог да се по но-

во уве ду су до ви за рад не спо ро ве мо жда и не ће би ти ко ри стан. По сто је 

по себ на оде ље ња за рад не спо ро ве при обич ним гра ђан ским су до ви ма. 

По што је спе ци ја ли за ци ја мо гу ћа, тре ба ло би раз мо три ти да ли се део оде-

ље ња за рад не спо ро ве (мо жда ве о ма ма ла гру па су ди ја) мо же од ре ди ти 

за ба вље ње слу ча је ви ма уз бу њи ва ча. Они би би ли у по ло жа ју да стекну 

по треб но струч но зна ње и успоставе од но се са ре гу ла тор ним ор га ни ма, 

као и да раз у ме ју ка да је по треб но бр зо до но си ти од лу ке (по себ но у слу-

ча ју при вре ме не по мо ћи). До то га мо жда ни је ла ко до ћи, али се и те ка-

ко ис пла ти уло жи ти на по ре, бу ду ћи да су пред но сти ефи ка сног суд ског 

про це са огром не. Пре све га, мо гућ ност ван суд ског ре ше ња спора би ла 

би по ве ћа на ако би се зна ло да је суд спо со бан да до но си чвр сте и бр зе 

од лу ке у слу ча је ви ма ко ји стиг ну пред суд. Та ко ђе, уко ли ко су су ди је спе-

ци ја ли зо ва не, ве ће су шан се да ће Ср би ја из бе ћи про бле ме ко ји су на ста-

ли као по сле ди ца ин ди ви ду ал них ту ма че ња за ко на, ка ко у Сје ди ње ним 

Др жа ва ма, та ко и у Ује ди ње ном Кра љев ству. 
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Ја ча ње ре гу ла тор них ор га на

Има ју ћи по себ но на уму ко ли ко је те шко из деј ство ва ти брз од го вор од 
су да, тре ба ре ви ди ра ти овла шће ња ре гу ла тор них ор га на у ве зи са уз бу-
њи ва чи ма. У овој сту ди ји мо гу се да ти са мо не ке смер ни це:

• За штит ник гра ђа на је пред ло жио но ви на црт за ко на ко ји би му дао 
овла шће ње да су спен ду је или уки не све ме ре пред у зе те про тив осо-
бе ко ја га је оба ве сти ла о про тив за ко ни тим рад ња ма;

• Ин спек то рат за рад ни је за до во љан сво јим овла шће њи ма. Он би тре-
ба ло да бу де у ста њу да из ри че ка зне по сло дав ци ма ко ји се не по ви-
ну ју ње го вим од лу ка ма;

• та кве од ред бе би се мо гле уне ти у за ко не на осно ву ко јих функ ци о-
ни шу ре гу ла тор ни ор га ни; и

• по ред ово га, по сто ји мо гућ ност да ви ше ре гу ла тор них ор га на уве де 
те ле фон ске ли ни је за при ма ње при ја ва о зло у по тре ба ма.

Не за ви сно са ве то ва ње

Ово ни је пи та ње у ве зи са за ко ном, али мно ги про бле ми би се мо гли из-
бе ћи уко ли ко би по тен ци јал ним уз бу њи ва чи ма би ло до ступ но не за ви сно 
са ве то ва ње о од го ва ра ју ћим на чи ни ма за да ва ње оба ве ште ња. То об у хва та 
про ве ра ва ње да ли по сто је на чи ни да се на про блем ука же ин тер но, а ако 
то ни је мо гу ће, по ма га ње уз бу њи ва чу у при пре ми да упу ти оба ве ште ње 
аде кват ном екс тер ном ор га ну. Овим је та ко ђе об у хва ће но по ди за ње све-
сти и да ва ње са ве та по сло дав ци ма. У Ује ди ње ном Кра љев ству ово оба-
вља не вла ди на ор га ни за ци ја и прав ни цен тар Јав на за бри ну тост на де лу 
(Pu blic Con cern at Work), а у Хо лан ди ји Ко ми си ја за са ве то ва ње и ин фор-
ми са ње о уз бу њи ва њу (CAVK), ко ја се фи нан си ра из др жав ног бу џе та.

Мо же по сто ја ти гра ђан ско по ве ре ње у не за ви сност са ве та ко је пру жа не-
ка не вла ди на ор га ни за ци ја, али та ко ђе по сто ји ри зик да не вла ди на ор га-
ни за ци ја ко ја ни је прав ни цен тар и има ши ре ци ље ве, не ће по сту па ти са 
ин фор ма ци ја ма на од го ва ра ју ћи на чин. Та кво по на ша ње мо же иза зва ти 
не по ве ре ње по сло да ва ца, ко ји ве ро ват но не би про мо ви са ли са ве те та кве 
ор га ни за ци је ме ђу сво јим за по сле ни ма. Овај про блем би се мо гао ре ши-
ти да ва њем са ве та у окви ру стро го по вер љи вог од но са из ме ђу адво ка та 
и кли јен та. Ор га ни за ци ја PCaW функ ци о ни ше на тај на чин, што зна чи 
да кли јен ти да ју оба ве ште ња адво ка ти ма, и да се та оба ве ште ња не ће по-
ми ња ти ни ти об ја вљи ва ти јав но сти на нео д го ва ра ју ћи на чин. За хва љу ју-
ћи та квом при сту пу ор га ни за ци ја је сте кла по ве ре ње ка ко по сло да ва ца, 
та ко и гра ђа на. 

У мно гим зе мља ма ка би нет за штит ни ка гра ђа на ужи ва и по што ва ње вла де 
и по ве ре ње гра ђа на. У Хо лан ди ји је ка би нет За штит ни ка гра ђа на не дав но 
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од и грао цен трал ну уло гу у са ве то ва њу уз бу њи ва ча, иако ту функ ци ју тре-
нут но вр ши но во о сно ва на ор га ни за ци ја CAVK, ко ју фи нан си ра др жа ва. 
Тре ба на по ме ну ти да би Дом уз бу њи ва ча у Хо лан ди ји тре ба ло да де ли 
про стор са За штит ни ком гра ђа на. Узи ма ју ћи у об зир уло гу За штит ни ка 
гра ђа на у Мо де лу за ко на, ње гов ка би нет би пред ста вљао од го ва ра ју ћу ло-
ка ци ју за са ве то дав ну слу жбу. Де ло круг ко ји је За штит ни ку гра ђа на до-
де љен Уста вом усред сре ђен је на јав не функ ци је што се у слу ча ју хо ланд-
ског За штит ни ка гра ђа на ни је по ка за ло као пре пре ка за пру жа ње са ве та 
и у ши рем сми слу.

Иако је по жељ но да по сто ји спе ци ја ли зо ва ни цен тар за са ве то дав ну по-
моћ, фи нан си ра ње но ве слу жбе мо же би ти огра ни че но, и у том слу ча ју је 
нео п ход но по де ли ти за да так са ве то ва ња. Аген ци ја за бор бу про тив ко-
руп ци је мо гла би у ра ном ста ди ју му да поч не да пру жа по вер љи ве са ве те 
они ма ко ји на ме ра ва ју да при ја ве ко руп ци ју. Мо гу ће је да ће се Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ба ви ти са мо слу ча је ви ма ко руп ци је, али њен 
де ло круг већ об у хва та и јав ни и при ват ни сек тор, а ко руп ци ја у ши рем 
сми слу ве ро ват но ће чи ни ти зна ча јан део по сла. 

ЗА КЉУ ЧАК

Узи ма ју ћи у об зир углед и успе шност за ин те ре со ва них стра на ко је уче-
ству ју у овим по сло ви ма у Ср би ји, као и спек тар ме ђу на род них ис ку ста-
ва на осно ву ко јих се ра ди на про бле му уз бу њи ва ња, част ми је што сам 
имао ма кар и ма лу уло гу у при пре ми те ре на за из ра ду на цр та овог за ко на. 
Же лим све нај бо ље Ми ни стар ству прав де у успе шном спро во ђе њу овог 
про це са. Бу ду ћи да је по сре ди ком плек сна и кон тро верз на област, то не ће 
би ти лак за  да так, али уз да љу до бру во љу и са рад њу свих кључ них за ин те-
ре со ва них стра на, успех је мо гућ. Овај за кон има по тен ци јал да чи ни пре-
суд ни еле мент у уло зи Ср би је као де лу де мо крат ске и про гре сив не Евро пе.





ПО ВРА ТАК КУ ЋИ ХО ЛАНД СКИХ 
УЗ БУ ЊИ ВА ЧА1

Аутор Крис Мол (Chris Moll)2

УВОД

На кон не ко ли ко го ди на ра да на из ра ди, гру па хо ланд ских по сла ни ка на 
че лу са Ро нал дом ван Ра ком (Ro nald van Ra ak) (Со ци ја ли стич ка пар ти ја) 
до ста ви ла је 2012. го ди не ду го оче ки ва ни На црт пред ло га за ко на о Ку ћи 
за уз бу њи ва че.3 Циљ пред ло га је све о бу хва тан при ступ упра вља њу и за-
шти ти уз бу њи ва ча у Хо лан ди ји. Овај чла нак обр ну тим ре до сле дом да је 
при каз ак ту ел ног ста ња ове за ко но дав не ини ци ја ти ве (ко ја је схва ће на 
као „гра ђе вин ски про је кат“), као и трен до ва у из град њи про це ду ра (,,гру-
би ра до ви“) у про шлој де це ни ји. Обо је тре ба по сма тра ти у кон тек сту хо-
ланд ске кул ту ре ин те гри те та (,,гра ди ли ште“).

ПРЕ ГЛЕД ,,ГРА ДИ ЛИ ШТА“: КУЛ ТУ РА ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА 
У ХО ЛАН ДИ ЈИ 

Го ди не 2012, ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal Net her lands спро ве ла 
је про це ну дру штве ног ин те гри те та у Хо лан ди ји.4 Ре зул та ти овог ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да Хо лан ди ја има ре ла тив но јак Си стем на ци о нал ног ин те-
гри те та (NIS – у на став ку тек ста: НИС) са, уоп ште но гле да ју ћи, при вид но 
за до во ља ва ју ћом уза јам ном кон тро лом и рав но те жом. Ипак, си стем на ци-
о нал ног ин те гри те та ни је са вр шен. Тре нут но не по сто ји си стем ски од нос 

1 У Хо лан ди ји се за уз бу њи ва че ко ри сти тер мин ,,klok ken lu i ders“ (зво на ри). Овај очи-
глед но ти пи чан хо ланд ски тер мин за уз бу њи ва че увео је М. Бо венс 1990. го ди не, у: 
Ve rant wo or de lij khe id en or ga ni sa tie: bescho u wing over aan spra ke lij kheid, in sti tu ti o neel 
bur ger schap en amb te lij ke on ge ho or za am heid, Zwol le, 1990.

2 Крис Мол (Chris Moll), LLM осни вач и ди рек тор Lex chan ge, c.mol l@lex chan ge.org

3 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 1: Vo or stel van Wet ho u den de de opric hting van 
een Hu is vo or klok ken lu i ders.

4 W. Slin ger land et al., Na ti o nal In te grity Systems Net her lands, Tran spa rency In ter na ti o nal 
(2012).
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из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра као ни гра ђан ског дру штва ак тив ног у 
обла сти уна пре ђе ња ин те гри те та и су зби ја ња ко руп ци је. Очи глед но је да 
се пре мо же го во ри ти о ин те гри те ту и тран спа рент но сти не го о ко руп-
ци ји у Хо лан ди ји, а ка да не ко го во ри о ин те гри те ту, вр ло рет ко је ту реч о 
ње го вом ин те гри те ту или о ин те гри те ту ње го вих ко ле га ко ји су на истом 
хи је рар хиј ском ни воу као и он. Вр ло че сто се ми сли на оста ле сту бо ве5 ин-
те гри те та, или бо ље ре че но, на по на ша ње ко ме не до ста је ин те гри тет. На 
при мер, Твид Ка мер (Twe e de Ka mer)6 ис ти че не е тич ко по на ша ње из вр шне 
вла сти, НВО се фо ку си ра ју на не е тич ко по на ша ње у по слов ном сек то ру, а 
ме ди ји су усред сре ђе ни на не е тич ке ме то де ко је мо жда ко ри сте дру ги ме-
ди ји, би знис сек тор или по ли ти ча ри. Чи ни се да је оправ да но за кљу чи ти 
да ме ха ни зми на ни воу „сту ба“ ге не рал но до бро функ ци о ни шу и да сту-
бо ви нај че шће от кри ва ју не е тич ко по на ша ње јед ни дру гих и ис пра вља ју 
га. Ин тер ни ко рек тив ни ме ха ни зми су ва жан део ,,си сте ма уза јам не кон-
тро ле и рав но те же“, ма да, функ ци о ни шу са мо де ли мич но. Узрок то ме ни је 
не до ста так пра ви ла и про це ду ра, јер оне за и ста по сто је за ве ћи ну сту бо ва 
НИС-а, осим у не ко ли ко већ опи са них из у зе та ка.

Основ ни раз лог за што ефи ка сни ин тер ни ко рек тив ни ме ха ни зми има ју 
та ко огра ни че но де ло ва ње је сте та бу ко ји из гле да да пре о вла да ва у ве зи 
са об ра ћа њем не ко ме. Ва жно је да се ства ри увек про це не и про ди ску ту-
ју, као и да се пи та ња мо ћи и ути ца ја ре гу ли шу на пра ви на чин. Упра во у 
Хо лан ди ји пре о вла да ва та ко зва ни polder мо дел7. Пред Хо лан ди јом је иза-
зов да при чу о ин те гри те ту и уза јам на оп ту жи ва ња у ве зи са ин те гри те-
том пре тво ри у очи глед ну ком по нен ту умре жа ва ња са ци љем ло би ра ња 
и по слов не са рад ње. Са мо он да, ка да соп стве ни ин те гри тет пре ста не да 
бу де та бу те ма, мо ћи ће мо да при ча мо о НИС-у ко ји је за и ста спре ман за 
бу дућ ност. Тре ба те жи ти уна пре ђе њи ма, у сми слу по ве ћа ња са рад ње из-
ме ђу сек то ра. Још је дан ва жан за кљу чак ко ји се мо же из ву ћи је сте да до-
но си о ци од лу ка на нај ви шем ни воу, у јав ном и при ват ном сек то ру, тре ба 
да по ста ну од го вор ни ји у од но су јед них пре ма дру ги ма и у од но су на соп-
стве ни ин те гри тет. Све ово тре ба да бу де пра ће но мо гућ но шћу без бед ног 
да ва ња оба ве ште ња о зло у по тре би у окви ру ор га ни за ци је, али и из ван ње. 
У том сми слу, не тре ба да по сто ји раз ли ка из ме ђу су бјек та из јав ног и при-
ват ног сек то ра. По след њи ва жан за кљу чак је сте да тре ба упот пу ни ти си-
стем уза јам не кон тро ле и рав но те же у ве зи са бор бом про тив ко руп ци је.8

5 Ibid., стр. 17. ,,Стуб“ се од но си на ин сти ту ци је ко је има ју кључ ну уло гу у спре ча ва-
њу ко руп ци је. Сту бо ви НИС-а су: за ко но дав на власт, из вр шна власт, суд ство, јав ни 
сек тор, по ли ци ја и ту жи ла штво, из бор на ко ми си ја, За штит ник гра ђа на, Аген ци ја за 
бор бу про тив ко руп ци је, по ли тич ке пар ти је, ци вил ни сек тор и при вред ни су бјек ти. 

 6 Хо ланд ски пред став нич ки дом.

7 Пол дер мо дел је хо ланд ски си стем до но ше ња од лу ка пу тем кон сен зу са. 

8 W. Slin ger land et al., Na ti o nal In te grity Systems Net her lands, Tran spa rency In ter na ti o nal 
(2012), стр. 22 –23.
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У све тлу сво јих на ла за, ауто ри НИС-а да ли су оп ште пре по ру ке јав ном 
сек то ру, при ват ном сек то ру и ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва да се 
удру же у сво јим на по ри ма за сма ње ње ко руп ци је и уна пре ђе њу ва жно сти 
ин те гри те та. По је ди нач ни слу ча је ви ко руп ци је тре ба да се еви ден ти ра ју 
и пра те на цен трал ном ни воу, ка ко би суд ско го ње ње би ло де ло твор ни-
је.9 Као сред ство за шти те јав ног ин те ре са по треб но је, ка ко у при ват ном, 
та ко и у (по лу)јав ном сек то ру, обез бе ди ти окру же ње ко је пру жа ве ћу за-
шти ту по тен ци јал ним уз бу њи ва чи ма. По треб но је осна жи ти за ко не о за-
шти ти уз бу њи ва ча у при ват ном сек то ру. За по сле ни тре ба да има ју мо гућ-
ност да, ка да се на ђу у по зи ци ји уз бу њи ва ча, до би ју са ве те и пре по ру ке 
ка да је по треб но да пре кр ше по сто је ћу оба ве зу за шти те по вер љи во сти и 
ло јал но сти, а да не бу ду ка жње ни за то.10

Ова по след ња пре по ру ка НИС-а под сти че нас на то да де таљ ни је раз мо-
три мо раз вој по сто је ћих ,,ра них струк ту ра“ ко је са др же од ред бе за за шти-
ту уз бу њи ва ча у хо ланд ском јав ном и при ват ном сек то ру.

TRA VE A UX PRÉPA RA TO I RES: 
РА НИ ЈИ ПРО ПИ СИ О УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ МА 

Вла да је, под стак ну та из ве шта јем нај ве ћег син ди ка та у јав ном сек то ру 
– Адва Ка бо (Ab va Ka bo)11 и ве ли ким бро јем ин ци де на та ко ји су се ти ца ли 
ин те гри те та12 пре тво ри ла ,,уз бу њи ва ње“ у ствар по ли ти ке. Ово је за ре зул-
тат има ло ус по ста вља ње по ступ ка за да ва ње оба ве ште ња о ве ћим зло у по-
тре ба ма,13 у иш че ки ва њу усва ја ња из ме на и до пу на За ко ни ка о др жав ним 
слу жбе ни ци ма.14 За тим, 2003. го ди не не ко ли ко про пи са о (прав ном) по-
ло жа ју уз бу њи ва ча по ста ло је део усло ва ра да. У свом упут ству, Др жав ни 
са вет по ка зао је окле ва ње да пру жи прав ну за шти ту за по сле ни ма у јав-
ном сек то ру ко ји обе ло да њу ју. По ста вља ло се пи та ње ко би за и ста имао 
ко ри сти од та квих од ре да ба, по што уз бу њи ва чи у Хо лан ди ји прак тич но 
ни су ни по сто ја ли. Са вет је сма трао да ор га ни ма јав ног сек то ра, ко ји има-
ју слу ха за кри ти ку и ко ји би по зи тив но ре а го ва ли на њу, ова кви про пи си 

  9 Ibid., стр. 23, Пре по ру ка 3.

10 Ibid., стр. 24, Пре по ру ка 16.

11 G. van Don se la ar et al., Re sul ta ten opi nie-on der zo ek loyali te it spro ble men bij amb te na ren, 
Ab va Ka bo (1999). Из ве штај је омо гу ћио бо љи увид у по сто је ћи су коб ло јал но сти за-
по сле них у јав ном сек то ру.

12 Ад Бос (Ad Bos) раз от крио је рас про стра ње ну ко руп ци ју у гра ђе вин ском сек то ру, 
за то што је уз бу њи ва ње по ста вио као при о ри тет. 

13 Re ge ling pro ce du re in za ke het om gaan met een ver mo e den van een mis stand (Sta at sco u-
rant 2000, 243, стр. 8).

14 На по ме на In te gri te it van het open ba ar bes tu ur, на по ме на Ver tro u wen in ve rant wo or de-
lij khe id, у: Ka mer stuk ken II, 1999–2000, 26806, бр. 1. 
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ни су ни по треб ни. У ор га ни ма где се кри ти ка до жи вља ва као прет ња, та-

ква за шти та би са мо крат ко роч но има ла сми сла. Ду го роч но, да ва лац оба-

ве ште ња не би га јио илу зи је у ве зи са на став ком сво је ка ри је ре.15 

Све у све му, ова кав став Са ве та ука зу је нa тo да ни је пра во вре ме за за-

кон ску ин тер вен ци ју. Са мо ре гу ла ци ја би би ла при клад ни ја: по сло дав ци 

у јав ном сек то ру хте ли су да ус по ста ве по сту пак у слу ча ју сум њи да је до-

шло до зло у по тре бе, као и да ор га ни зу ју прав ну за шти ту уз бу њи ва ча за-

по сле ног у јав ном сек то ру. Ме ђу тим, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма 

је из ме на ма и до пу на ма омо гу ћио  др жав ним слу жбе ни ци ма да да ју оба-

ве ште ња у окви ру ор га на у ко јем су за по сле ни, ма да под стро гим усло-

ви ма. Ако то не уро ди пло дом, по сто ји мо гућ ност да свој пред мет упу те 

Ко ми си ји за ин те гри тет јав ног сек то ра.16

Ис тра жи ва ње из 2001. го ди не ја сно је по ка за ло да су ор га ни за ци је по-

сло да ва ца и син ди ка ти ује ди ње ни у же љи за усва ја њем етич ког ко дек са 

за при ме ну по сту па ка за при ја вљи ва ње зло у по тре ба.17 По зах те ву Вла де, 

парт не ри у Ор га ни за ци ји ра да сло жи ли су се о за јед нич ком про пи су. Ова 

Де кла ра ци ја ра да18 са др жа ла је осно ве за из ра ду про це ду ра за по сту па ње 

у слу ча ју сум ње да је до шло до зло у по тре бе те овај до ку мент тре ба сма-

тра ти етич ким ко дек сом раз во ја. Со ци јал ни парт не ри би циљ но при ме-

њи ва ли овај за јед нич ки про пис у кон тек сту ко лек тив них уго во ра о ра ду. 

Со ци јал но-еко ном ски са вет је сма трао да со ци јал ни парт не ри тре ба да 

при ме не етич ки ко декс. Он је та ко ђе са ве то вао да се не фа во ри зу је Ко-

ми си ја при упу ћи ва њу по тен ци јал них уз бу њи ва ча.19

Пар ти ја А: јав ни сек тор

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је 2008. го ди не на ру чи ло про це ну 

про пи са ко ји ре гу ли шу уз бу њи ва ње у јав ном сек то ру.20 Украт ко, у пи та-

њу је про це на два глав на пи та ња; у ко јој ме ри по сто је ћи про пи си до при-

но се уну тра шњем да ва њу оба ве ште ња и пра ће њу слу ча је ва зло у по тре бе 

15 Ka mer stuk ken II, 2000–2001, 27602B, бр. 1.

16 E. Lis sen berg, Klok ken lu i ders en ver klik kers (2008), стр. 13. Стуб хо ланд ског дру штва 
мо же се об ја сни ти чи ње ни цом да се ин фор ма ци је у гло ба лу чу ва ју, али их и ми чу-
ва мо ,,ме ђу на ма“. ,,Ми (На ма)“ ко је се стал но ме ња, у за ви сно сти од те ме и кон тек-
ста, ibid., стр. 14–15.

17 Ju li et te Ver ma as et al., De weg van de klok ken lu i der: ke u zes en di lem ma’s (2001).

18 Ver kla ring in za ke het om gaan met ver mo e dens van mis stan den in on der ne min gen, Stic-
hting van de Ar beid, Pu bli ca ti e nr, 6/03 (24. јун 2003).

19 SER Advi es br. 04/14, Klok ken lu i ders (22. 12. 2004), стр. 7.

20 M. Bo vens et al., Eva lu a tie klok ken lu i der sre ge lin gen pu bli e ke sec tor (2008). Ис тра жи ва-
ње је спро ве де но на ни воу: вла де, по кра ји на, оп шти на, окру жних од бо ра за во ду, од-
бра не и по ли ци је.
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и да ли по сто је ћи про пи си пру жа ју до вољ ну (прав ну) за шти ту за по сле-
ни ма у јав ном сек то ру?

Што се ти че пр вог пи та ња (до при но са уну тра шњем да ва њу оба ве ште ња 
и пра ће њу), ис тра жи ва чи су при ме ти ли да се у ве ћи ни слу ча је ва да је оба-
ве ште ње о сум њи да је до шло до зло у по тре бе. За пра во, 67,5 од сто за по-
сле них у јав ном сек то ру на ве ло је да (у слу ча ју зло у по тре ба) оба ве шта ва ју 
слу жбе ни ка за ин те гри тет, а 51,3 од сто је на ве ло да ве ру ју да ће то пи та-
ње би ти ефи ка сно ре ше но. Од оних ко ји су, у ства ри, сум ња ли да је до-
шло до зло у по тре бе (12,8 од сто), две тре ћи не (8,5 од сто) свих за по сле них 
у јав ном сек то ру по твр ди ло је да су из вр ши ли уну тра шње оба ве шта ва ње. 
Са мо 31 од сто ис пи та ни ка је зна ло да по сто је про пи си ко ји ре гу ли шу уз-
бу њи ва ње, а 5,9 од сто је на ве ло да су по сту пи ли у скла ду са по зна ва њем 
про пи са ко ји ре гу ли шу уз бу њи ва ње.21

Упр кос то ме што је са мо 31 од сто зна ло за по сто ја ње ових од ре да ба, про-
пис је био ве о ма це њен, ма да је мно го ис пи та ни ка ре кло и да сма тра ју 
да су ове од ред бе са мо ин стру мент. Са дру ге стра не, од лу чу ју ћи фак тор 
јесте кул ту ра у ко јој се оба ве шта ва ње мо же из вр ши ти без стра ха од не-
га тив них по сле ди ца. Слу жбе ни ци за ин те гри тет би ли су ве о ма ко ри сни 
кад су има ли до вољ но овла шће ња и са мо стал но сти у окви ру ор га ни за-
ци је иако су de fac to мо гли да за шти те по вер љи вост из во ра ин фор ма ци-
ја. Ако ти усло ви ни су би ли ис пу ње ни, он да су ис пи та ни ци оце њи ва ли 
да слу жбе ник и ни је од не ког зна ча ја.22 Ме ђу тим, ис тра жи ва ње је по ка-
за ло да је тре ћи на ис пи та ни ка ко ји сум ња ју да је до шло до зло у по тре бе 
(4,3 од сто) да ла од го вор да о тим сум ња ма не го во ри. Глав ни раз ло зи су 
страх од не га тив них по сле ди ца, не ве ри ца да ће да ва ње оба ве ште ња до-
ве сти до ефи ка сног про це су и ра ња и не до ста так по ве ре ња у слу жбе ни ка 
ко ме је слу чај до де љен.23

Про пи си ко ји су ре гу ли са ли уз бу њи ва ње би ли су у ве ли кој ме ри огра ни-
ча ва ју ћи. Круг по тен ци јал них уз бу њи ва ча био је огра ни чен на за по сле не 
у јав ном сек то ру у ак тив ној слу жби, и од но сио се са мо на оба ве ште ња у 
ве зи са ор га ни за ци јом у ко јој ра де. За шти та ни је об у хва та ла оне ко ји су 
на пу сти ли др жав ну слу жбу, или су има ли са зна ња о зло у по тре ба ма у не кој 
дру гој ор га ни за ци ји. Стрикт на де фи ни ци ја ,,зло у по тре бе“ би ла је још јед на 
пре пре ка за по тен ци јал не уз бу њи ва че. Про пи си ма се зах те ва ло да по сто-
ји ин ди ци ја ,,зна чај них“ кр ше ња, ,,озбиљ не“ опа сно сти и ,,те шке“ по вре де,  
оста вља ју ћи ту ма че ње да ва о цу оба ве ште ња. На кра ју, ис по ста ви ло се и да 
је сам по сту пак да ва ња оба ве ште ња мањ кав, јер му на при мер, не до ста је 
за шти та ано ним но сти и по вер љи во сти, по сто ји јаз из ме ђу уну тра шњег 

21 Ibid., стр. 7.

22 Ibid., стр. 8.

23 М. Бо венс, о.c., стр. 8.
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и спо ља шњег да ва ња оба ве ште ња и ду гач ке ис тра ге, на кон при ја вљи ва-
ња. Ис пи та ни ци су упра во ово на ве ли као раз ло ге за нео ба ве шта ва ње.24

Од бор за ин те гри тет јав ног сек то ра,25 као екс тер но те ло овла шће но за јав-
ни сек тор, вла ду, по ли ци ју, од бра ну и по кра ји не, ко ме за по сле ни у јав ном 
сек то ру мо гу да да ју оба ве ште ње о слу ча је ви ма зло у по тре бе, ни је има-
ло ни ка кву уло гу у ра све тља ва њу тих слу ча је ва. Он је био по знат ма лом 
бро ју љу ди и ни је ужи вао ве ли ко по ве ре ње. У пе ри о ду 2002–2007. го ди-
не Од бор је при мио 43 оба ве ште ња, а са мо je у се дам слу ча је ва дат са вет. 
Ни у јед ном слу ча ју ни су пред у зе те ефикасне ме ре.26

Што се ти че дру гог пи та ња (да ли про пи си пру жа ју до вољ ну прав ну за-
шти ту) ис тра жи ва чи су ве о ма ја сно из не ли свој суд. Ва же ћи про пи си не 
обез бе ђу ју ни ка кву прав ну за шти ту за по сле ни ма у јав ном сек то ру. По-
ка за ло се да је овај не до ста так за шти те ва жан раз лог због ко га се не оба-
ве шта ва о зло у по тре ба ма. У слу ча ју ,,те шке“ зло у по тре бе, ко ја укљу чу је 
ви ше ни вое у хи је рар хи ји или ру ко во ди о це, са мо они уз бу њи ва чи ко ји су 
про це ни ли да су у ста њу да сно се евен ту ал не не га тив не по сле ди це, од лу-
чи ва ли би се да из вр ше уз бу њи ва ње.

Ве ћи на про пи са ни је ну ди ла ни ка кву прав ну за шти ту овим ли ци ма, осим 
оп ште од ред бе ко јом је би ло ре гу ли са но да да ва о ци оба ве ште ња не ће сно-
си ти не га тив не по сле ди це због оба ве шта ва ња. Све у све му, ова од ред ба 
ни је би ла за сно ва на ни на ка квом кон крет ном об ли ку прав не за шти те. 
Од бор за ин те гри тет јав ног сек то ра ни је ни шта пред у зи мао у слу ча ју од-
ма зде са ви ших ни воа у хи је рар хи ји или ру ко во ди ла ца. Он се ни је ме шао, 
ни ти ин тер ве ни сао, у слу ча ју ка да су због уз бу њи ва ња пред у зи ма не ме-
ре ко ји ма су кр ше на пра ва из рад ног од но са за по сле ног у јав ном сек то-
ру. Шта ви ше, Од бор ни је имао овла шће ња да по ну ди прав ну за шти ту, ни 
фор мал но, ни ма те ри јал но.27

Ис тра жи ва чи су за кљу чи ли да тер мин ,,про пи си о уз бу њи ва чи ма“ ни је 
био пре ци зан у слу ча ју по сто је ћих про пи са. Од ред бе су се са мо од но си-
ле на по сту па ње у слу ча ју сум ње да је до шло до зло у по тре бе. Про пи си су 
пр вен стве но би ли усме ре ни на уна пре ђе ње уну тра шњег оба ве шта ва ња, 
а не на за шти ту уз бу њи ва ча. Ако је циљ би ла за шти та уз бу њи ва ча, он да 
је тре ба ло омо гу ћи ти још ве ћу и ефи ка сну за шти ту. Што се ти че ко ри сне 
прак се, би ло је упу ћи ва ња на За кон о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су 
Ве ли ке Бри та ни је.28

24 М. Бо венс, о. c., стр. 8.

25 De Com mis sie In te gri te it Rijk (CIO).

26 M. Bo vens et al., Eva lu a tie klok ken lu i der sre ge lin gen pu bli e ke sec tor (2008), стр. 8.

27 M. Bo vens, о. c., стр. 9.

28 M. Bo vens, о. c., стр. 10.
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Пре по ру ке су се од но си ле и на из ме ну по сто је ћих про пи са, што је тре ба-
ло да до ве де бар до укла ња ња по ме ну тих огра ни че ња, као и на уво ђе ње 
мо гућ но сти тај ног да ва ња оба ве ште ња, за бра ну од ма зде на рад ном ме сту, 
пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња, пра ва на од ште ту или на кна ду и за ме ну 
Од бо ра за ин те гри тет јав ног сек то ра ор га ни за ци јом ко ја по се ду је ви-
ше зна ња и овла шће ња за спро во ђе ње ис тра ге. На кра ју, ис тра жи ва чи су 
пред ло жи ли да тре ба осно ва ти Оде ље ње за по др шку уз бу њи ва ња, не што 
слич но не вла ди ној ор га ни за ци ји из Ве ли ке Бри та ни је Јав на за бри ну тост 
на де лу (Pu blic Con cern at Work – PCaW).29 Ова кво оде ље ње би оба вља ло 
низ функ ци ја у име за по сле них у при ват ном и јав ном сек то ру. У иде ал-
ном слу ча ју, пру жа ло би по моћ уз бу њи ва чи ма у ви ду ин фор ма ци ја и са ве-
та, са ве то ва ло не про фит не ор га ни за ци је у ве зи са из ра дом од ре да ба ко је 
ре гу ли шу уз бу њи ва ње и у ве зи са пре пре ка ма у уз бу њи ва њу. Осим то га, 
Оде ље ње за по др шку уз бу њи ва њу мо гло би да ор га ни зу је јав не кам па ње 
и са ве ту је по ли ти ча ре при ли ком из ра де по ли ти ка и до но ше ња за ко на.

Са вет за по ли ти ку за по шља ва ња у јав ном сек то ру и Ор га ни за ци ја ра да30 
усво ји ли су пред лог да се осну је те ло ко је би пру жа ло са ве те и упу ћи ва ло 
уз бу њи ва че из оба сек то ра, и јав ног и при ват ног. Ме ђу тим, Ор га ни за ци ја 
се ус про ти ви ла не за ви сном ста ту су тог те ла. Са вет се из ја снио да он по-
др жа ва осни ва ње цен трал ног те ла за по вре де ин те гри те та у јав ном сек-
то ру.31 Учи ње ни су на по ри да се усво је је дин стве ни про пи си ко ји ре гу ли-
шу уз бу њи ва ње у од ре ђе ним де ло ви ма јав ног сек то ра. Чак су учи ње на и 
не ка по бољ ша ња у по гле ду кру га по тен ци јал них уз бу њи ва ча, де фи ни ци-
је ,,зло у по тре бе“, кру га ор га ни за ци ја и мо гућ но сти упу ћи ва ња пред ме та 
Од бо ру за ин те гри тет јав ног сек то ра. Ко нач но, прав на за шти та уз бу њи-
ва ча је (ма ло) по бољ ша на, и од ре ђе на је не ка основ на нов ча на на кна да за 
ли ца ко ја су до би ла ста тус уз бу њи ва ча.32

Пар ти ја Б: при ват ни сек тор

Пре ана ли зе про пи са ко ји ре гу ли шу за шти ту уз бу њи ва ча у јав ном сек то ру, 
слич но ис тра жи ва ње спро ве де но је у при ват ном сек то ру. Овај про је кат 
ана ли зе33 на ру чи ло је Ми ни стар ство за со ци јал на пи та ња и за по шља ва ње. 
Осим ана ли зе, глав ни ци ље ви би ли су да се утвр ди у ком оби му по сто је-
ћи про пи си ре гу ли шу уз бу њи ва че, њи хов са др жај, у ко јој ме ри се при ме-
њу ју од ред бе ових про пи са и ка кав је њи хов ути цај. Та ко ђе, из вр ше на је 
и про це на сте пе на за шти те ко ју обез бе ђу ју ти про пи си.

29 www.pcaw.org.uk 

30 Raad vo or het Over he id spers ne els be leid (ROP) resp. Stic hting van de Ar beid (StAr).

31 A. Bel ling, Klok ke lu i der sre ge lin gen: nut tig, ma ar ni et af do en de, een re ac tie, у: Ja ar bo ek 
In te gri te it (2010), стр. 48.

32 A. Bel ling, o. c., стр. 50, 51.

33 C. Zoon et al., Eva lu a tie zel fre gu le ring klok ken lu i der spro ce du res (2006).
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Да кле, ко ли ко је ор га ни за ци ја у при ват ном сек то ру усво ји ло од ред бе о за-
шти ти уз бу њи ва ча? Ис тра жи ва ње34 је по ка за ло да је 12 од сто по сло да ва ца 
и осам од сто за по сле них од го во ри ло да је њи хо ва ор га ни за ци ја усво ји ла 
не ки та кав про пис. Још је дан па ра ме тар је био у ве зи са сте пе ном при ме не 
свих еле ме на та Де кла ра ци је Ор га ни за ци је ра да – 12 од сто по сло да ва ца, у 
од но су на 5 од сто за по сле них по твр ди ло je да се она у пот пу но сти при ме-
њу је. На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња, ис тра жи ва чи су оце ни ли да је 10 
од сто ор га ни за ци ја по сло да ва ца усво ји ло од ред бе ко је ре гу ли шу за шти ту 
уз бу њи ва ча.35 Што је ве ћа ор га ни за ци ја, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће има ти 
по сту пак уз бу њи ва ња. Тек 2–3 од сто по сло да ва ца пред ви де ло је из ра ду 
ова квог про пи са у бли ској бу дућ но сти. Ипак, ве ћи на по сло да ва ца на ве ла је 
у ис тра жи ва њу да ни је ни раз ми шља ла о то ме, ни ти је сма тра ла да су њи-
хо вој ор га ни за ци ји по треб не та кве од ред бе. Ор га ни за ци је по сло да ва ца, 
син ди ка ти и за ко но дав ци ни су оче ки ва ли да ће све ор га ни за ци је по сло да-
ва ца из ра ди ти про пи се ко ји ре гу ли шу уз бу њи ва ње. Али, са дру ге стра не, 
је су оче ки ва ли да ор га ни за ци је про ми шље но по сту па ју у слу ча ју да ва ња 
оба ве ште ња о зло у по тре ба ма. Сма тра ло се да је од су штин ске ва жно сти 
да се ор га ни за ци је при пре ме за слу чај да не ко из вр ши оба ве шта ва ње.36

Ис тра жи ва ње је ја сно по ка за ло да Де кла ра ци ја Ор га ни за ци је ра да и ни-
је баш оп ште по зна та по сло дав ци ма и за по сле ни ма. Ова чи ње ни ца је би-
ла пре пре ка ње ној при ме ни. Ме ђу тим, не ки еле мен ти Де кла ра ци је при-
ме њи ва ли су се кроз не ке дру ге ме ре. Ta bak sblat Ko deks,37 на при мер, об-
у хва та низ слич них пи та ња. На гран ском ни воу, ско ро да ни је по сто јао 
до го вор о до но ше њу про пи са ко ји ре гу ли шу уз бу њи ва ње.38 Осим то га, 
гран ске ор га ни за ци је ни су пре у зе ле во де ћу уло гу у при пре ми про пи са 
о уз бу њи ва чи ма. Шта ви ше, сма тра ло се да је то не што чи ме тре ба да се 
ба ве рад нич ки са ве ти. Ве ћи на при вред них дру шта ва оба ве сти ла је за по-
сле не о ва же ћим од ред ба ма.39

Чи ни ло да се да се мно ги еле мен ти Де кла ра ци је Ор га ни за ци је ра да спро-
во де, а да се  Де кла ра ци ја не спро во ди. То је на ро чи то слу чај ка да је реч о 

34 Ис тра жи ва ње се са сто ја ло од упит ни ка, на ко ји је од го во ри ло ви ше од 900 по сло-
да ва ца и 900 за по сле них. Осим то га, оба вље но је и 19 не по сред них раз го во ра са 
по сло дав ци ма, за по сле ни ма, ин те ре сним ор га ни за ци ја ма и ре гу ла то ри ма.  Ис пи-
та ни ци из гра ђе вин ског сек то ра и фи нан сиј ских услу га би ли су за сту пље ни у од го-
ва ра ју ћем бро ју у од но су на дру ге сек то ре.

35 C. Zoon et al., Eva lu a tie zel fre gu le ring klok ken lu i der spro ce du res (2006), стр. 9.

36 C. Zoon, о. c., стр. 10.

37 Ta bak sblat Ko deks од но си се на Хо ланд ски ко декс кор по ра тив ног упра вља ња (2003). 
Члан 1. став 6. Ко дек са оба ве зу је при вред на дру штва ко ја тр гу ју на бер зи да уре де 
по сту пак да ва ња оба ве ште ња о зло у по тре ба ма и име но ва њу слу жбе ни ка за ин те-
гри тет. 

38 Са мо два од 120 ко лек тив них уго во ра о ра ду ко ји су пре гле да ни то ком овог ис тра-
жи ва ња има ло је од ред бе о уз бу њи ва чи ма. 

39 C. Zoon et al., Eva lu a tie zel fre gu le ring klok ken lu i der spro ce du res (2006), стр. 10.



61Повратак кући холандских узбуњивача

по сто ја њу мо гућ но сти за да ва ња оба ве ште ња о зло у по тре ба ма (по сло дав-
ци: 82 од сто, за по сле ни: 52 од сто) и о по ступ ку при ја вљи ва ња зло у по тре-
бе слу жбе ни ку за ин те гри тет (по сло дав ци: 74 од сто, за по сле ни: 52 од сто). 
Ве ћи на ор га ни за ци ја је има ла слу жбе ни ке за ин те гри тет, а по сту пак да-
ва ња оба ве ште ња  био је ја сан за по сле ни ма. Ве ћи на по сло да ва ца од го во-
ри ла је да се ве ћи на оста лих еле ме на та Де кла ра ци је при ме њу је. Рад ни ци, 
ме ђу тим, ни су по ка за ли то ли ко ен ту зи ја зма ка да је реч о спро во ђе њу Де-
кла ра ци је у це ли ни.40

Ве ће ор га ни за ци је те жи ле су да при ме не ви ше еле ме на та Де кла ра ци је 
Ор га ни за ци је ра да. У ве ћи ни слу ча је ва је то за то што исто вре ме но при-
ме њу ју и Ta bak sblat Ko deks.41

Ис тра жи ва ње је би ло усме ре но и на ефе кат по сту па ка оба ве шта ва ња. Ве-
ћи на ор га ни за ци ја у ко ји ма по сто ји уз бу њи вач, по твр ди ла је да их при ме-
њу је у слу ча ју (да евен ту ал но до ђе до) уз бу њи ва ња. Оста ле ор га ни за ци је 
ус по ста вља ју по сту пак тек ка да до ђе до оба ве шта ва ња о зло у по тре ба ма. 
Ор га ни за ци је ко је су уста но ви ле по сту пак, при ме њу ју ви ше еле ме на та 
Де кла ра ци је не го ор га ни за ци је у ко ји ма та кав по сту пак не по сто ји.42

За по сле ни су окле ва ли ка да је у пи та њу да ва ње оба ве ште ња о зло у по тре-
ба ма. У ор га ни за ци ја ма ко је има ју про пи се о уз бу њи ва њу, за по сле ни су би-
ли не што скло ни ји да из вр ше уз бу њи ва ње, по себ но у слу ча ју уну тра шњег 
уз бу њи ва ња. Ово за па жа ње је у скла ду са на ме ном по сту па ка уз бу њи ва ња. 
Ис пи та ни ци су по твр ди ли да по сто ја ње по ступ ка уз бу њи ва ња ни је con di tio 

si ne qua non за да ва ње оба ве ште ња о зло у по тре би. Од лу чу ју ћу уло гу има ли 
су кул ту ра по сло ва ња ор га ни за ци је, ис ку ства у са рад њи са оста лим ко ле-
га ма и лич ни страх. Мно ги за по сле ни су оце ни ли да је да ва ње оба ве ште ња 
о зло у по тре ба ма ри зич но, и да по сто ји мо гућ ност да онај ко ји при ја вљу је 
из ву че де бљи крај, чак и у сре ди на ма где по сто ји по сту пак уз бу њи ва ња. 
Ис пи та ни ци су по твр ди ли да по сто ји ри зик од не га тив них по сле ди ца по 
на пре до ва ње у слу жби (по тен ци јал них) уз бу њи ва ча. Иако по сту пак уз бу-
њи ва ња пред ви ђа ,,па жљи во“ по сту па ње пре ма за по сле ном, вр ло че сто је 
до ла зи ло до угро жа ва ња ње го вог по ло жа ја на рад ном ме сту.43

По ка за ло се да су со ци јал ни парт не ри у Ор га ни за ци ји ра да при лич но за-
до вољ ни ста њем ства ри, али и да би, са дру ге стра не, уло жи ли до дат ни 
на пор да сво је чла но ве оба ве сте о по сто ја њу Де кла ра ци је.44 Ор га ни за ци-
ја је од ба ци ла на во де да су про пи си о уз бу њи ва њу од су штин ског зна ча ја 

40 C. Zoon, о. c., стр. 10.

41 C. Zoon, о. c., стр. 11.

42 C. Zoon, о. c., стр. 11.

43 E. Lis sen berg, Com men ta ar op vo or stel van wet Hu is vo or klok ken lu i ders (2012), стр. 1.

44 Ви де ти фу сно ту 17.
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и да то не би би ло по вољ но за ус по ста вља ње окру же ња у ко јем би се оба-

ве ште ња да ва ла без стра ха. Шта ви ше, Ор га ни за ци ја је сма тра ла да је Вла-

да од го вор на за при пре му про пи са са до вољ но ме ра за шти те про тив од-

ма зде над (по тен ци јал ним) уз бу њи ва чи ма и под но ше ња остав ке. Тре ба ло 

би да Вла да по кре не јав ну кам па њу ко јом би по др жа ла ор га ни за ци је да 

пре ду зму ини ци ја ти ву и усво је од го ва ра ју ће ак те.45

На осно ву на ве де них про це на, екс пе ри мен ти са ња са са мо ре гу ли са њем у 

јав ном и при ват ном сек то ру, ства ра се по ма ло су мор на и фраг мен ти са-

на сли ка. Са јед не стра не, чи ни се да по сто је про пи си ко ји ре гу ли шу ову 

област (јав ни сек тор), док у дру гим обла сти ма као и да не по сто је (при-

ват ни сек тор). Оно што је још за па же но је сте да, иако је као ре зул тат ана-

ли зе до шло до не ких по бољ ша ња (јав ни сек тор), још увек по сто је зна чај на 

огра ни че ња (при ват ни сек тор).

Све у све му, про пи си са др же са мо по ступ ке о по сту па њу у слу ча ју сум-

ње на зло у по тре бу. Они се пр вен стве но од но се на уна пре ђе ње по ступ ка 

уну тра шњег уз бу њи ва ња и не пред ви ђа ју ефек тив ну прав ну за шти ту уз-

бу њи ва ча. Као по сле ди ца то га, за по сле ни у оба сек то ра не до жи вља ва ју 

про пи се као на чин без бед ног про ла за у слу ча ју да ва ња оба ве ште ња о уз-

не ми ру ју ћим до га ђа ји ма. За пра во, те од ред бе се не мо гу сма тра ти про пи-

си ма о уз бу њи ва чи ма. Ако је циљ би ла ствар на за шти та уз бу њи ва ча, тре-

ба ло је от кло ни ти не до стат ке и пред ви де ти ве ћу и ефикасни ју за шти ту.

Не ка зна чај ни ја де ша ва ња на ,,гра ди ли шту“ усле ди ла су 2012. го ди не, ка-

да је гру па по сла ни ка по кре ну ла под сти цај ну ини ци ја ти ву ко ја је има ла за 

циљ све о бу хват ни је при сту па ње прав ној за шти ти уз бу њи ва ча у Хо лан ди ји.

НО ВИ ГРА ЂЕ ВИН СКИ ПРО ЈЕ КАТ: КУ ЋА ЗА УЗ БУ ЊИ ВА ЧЕ

Ма ја 2012. го ди не, гру па по сла ни ка из Со ци ја ли стич ке пар ти је на че лу са 

Ро нал дом ван Ра ком (Ro nald van Ra a kom) под не ла је На црт пред ло га за-

ко на о ку ћи за уз бу њи ва че.46 Вла да је, у иш че ки ва њу овог пред ло га за ко-

на, по кре ну ла ини ци ја ти ву за ус по ста вља ње Ко ми си је – Са ве то ва ли шта 

за уз бу њи ва че у Хо лан ди ји на осно ву при вре ме не од лу ке.47

Пред лог за осни ва ње Ку ће за уз бу њи ва че има за циљ пру жа ње по др шке 

уз бу њи ва чи ма и по ве ћа ње њи хо вог бро ја у јав ном и при ват ном сек то ру. 

45 Ka mer stuk ken II, 2006–2007, 30636, бр. 2, стр. 1.

46 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 1.

47 TAVK – Tij de lijk advi es en ver wij spunt klok ken lu i ders. Ова ко ми си ја са ве ту је уз бу њи-
ва че и упу ћу је их ка по сто је ћим ор га ни за ци ја ма. Она се не укљу чу је у ис тра гу, не ну-
ди прав ну за шти ту, ни ти пру жа фи нан сиј ску по моћ. Од лу ка ва жи до 1. ја ну а ра 2015. 
www.advi e spunt klok ken lu i ders.nl/in ter na ti o nal
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Он пред ви ђа оба ве зу за ор га ни за ци је са ви ше од 50 за по сле них да ус по-
ста ве по сту пак за при ме ре но по сту па ње у слу ча ју зло у по тре бе. Ку ћа за уз-
бу њи ва че на ла зи ће се у окви ру ор га ни за ци је За штит ни ка гра ђа на, а би ће 
над ле жна за пру жа ње по мо ћи уз бу њи ва чи ма и спро во ђе ње ис тра ге на 
осно ву оба ве ште ња о по сто ја њу сум ње да је до шло до зло у по тре бе. Та-
ко ђе, би ће ус по ста вљен и Фонд за уз бу њи ва че, ко ји ће им пру жа ти фи-
нан сиј ску по др шку. На кра ју, обез бе ди ће се прав на за шти та уз бу њи ва ча 
у слу ча ју под но ше ња остав ке као и од би ло ка квог об ли ка од ма зде пре ма 
ње му. Про це на успе шно сти Ку ће уз бу њи ва ча вр ши ће се на кон пет го ди на.

И док се о пред ло гу ин тен зив но ди ску ту је, о овој ини ци ја ти ви се мо гу 
чу ти са мо ре чи хва ле. Ор га ни за ци је и ауто ри су да ли до ста ко мен та ра 
на На црт пред ло га за ко на. Нај ви ше се ди ску ту је о де фи ни ци ји да ва о ца 
оба ве ште ња, шта све об у хва та тер мин ,,зло у по тре ба“, пи та њу ано ним но-
сти, во ђе њу ис тра ге, по ло жа ју Ку ће, ре жи му прав не за шти те и Фон ду за 
уз бу њи ва че. У на став ку тек ста де таљ ни је је при ка за но тре нут но ста ње 
ди ску си је у по гле ду по ме ну тих пи та ња.

О за по сле ни ма на нео д ре ђе но вре ме, те шким слу ча је ви ма 
и пле ме ни тим мо ти ви ма 

На црт пред ло га за ко на од но си се и на по сло дав це и на за по сле не, укљу-
чу ју ћи и бив ше за по сле не. Де ло круг при ме не пред ло га за ко на не об у-
хва та су ди је и за по сле не у Ре пу блич ком јав ном ту жи ла штву и Вр хов ном 
су ду.48 Ауто ри На цр та пред ло га за ко на од лу чи ли су се за уску де фи ни ци-
ју уз бу њи ва ча – да су то (бив ши) за по сле ни. Да та је пре по ру ка да се она 
про ши ри јер и оста ла ан га жо ва на ли ца тре ба да има ју пра во на од го ва-
ра ју ћу прав ну за шти ту и на кна ду ште те из Фон да.49 Осим за по сле них ,,на 
нео д ре ђе но вре ме“ и кон сул та на та, и оста ла ан га жо ва на ли ца као што су 
при прав ни ци, упу ће ни рад ни ци, а мо жда и чла но ви од бо ра и во лон те ри 
тре ба да има ју пра во да из вр ше уз бу њи ва ње.50

Др жав ни са вет се оба ве зао да ће огра ни чи ти при ме ну На цр та пред ло-
га за ко на на нај те же слу ча је ве, где по сто је опа сно сти по дру штво, ко је 
оправ да ва ју спе ци јал не за штит не од ред бе за уз бу њи ва че, под усло вом да 
ин тер ни по ступ ци ни су ус пе ли у то ме.51 Tran spa rency In ter na ti o nal се за-
ла же да се и ,,лак ши слу ча је ви“ зло у по тре бе та ко ђе узму у об зир. Ути цај 
зло у по тре ба био би бо љи кри те ри јум. Осим то га, че сто се ис по ста ви да 
су лак ши об ли ци зло у по тре ба на зна ка по сто ја ња ве ћих про бле ма. Све у 

48 F. C. van Uden, Klok ken lu i den: Ver der van hu is met het Hu is (2), у: Ar be id srecht, 4. 4. 
2013, стр. 13.

49 E. Lis sen berg, Com men ta ar op vo or stel van wet hu is vo or klok ken lu i ders (2012), стр. 3.

50 C. Ra at et al., Di scus si e no ta wet svo or stel hu is vo or Klok ken lu i ders, Tran spa rency In ter na-
ti o n al (2013), стр. 2–3.

51 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 5, стр. 7.
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све му, би ло би ло гич но не огра ни ча ва ти зна че ње зло у по тре бе прав ним 
од ред ба ма. Тре ба ло би да за све ор га ни за ци је по сто ји оба ве за из ра де 
про пи са о уз бу њи ва чи ма.52 Уво ђе ње пра ви ла да се Ку ћа оба ве шта ва у слу-
ча ју (ве о ма) те шке зло у по тре бе, чи ни овај на црт пред ло га за ко на не пот пу-
ним. То зна чи да ве ћи на уз бу њи ва ча – они ко ји да ју оба ве ште ња о ,,уоби-
ча је ним“ слу ча је ви ма зло у по тре бе – не ће би ти до бро до шли у Ку ћи. Та ко, 
пре о ста је им са мо оп ци ја, да се по зо ву на прин цип ,,до бре прак се за по-
шља ва ња“ и ,,до бре прак се у ра ду“.53 Прак са по ка зу је да по зи ва ње на ове 
прин ци пе има ,,ефе кат за стра ши ва ња“: по тен ци јал ни уз бу њи ва чи на ста-
вља ју да ћу те.54 Огра ни че на де фи ни ци ја зло у по тре бе ока рак те ри са на је 
као озбиљ на ма на. Тре ба да по сто ји ,,осно ва на сум ња“, али шта је то?55

Шта је са мо ти ви ма уз бу њи ва ча за уз бу њи ва ње? Ко де фи ни ше шта су пле-
ме ни ти мо ти ви? Не мо гу ће је утвр ди ти да ли уз бу њи вач из вр ша ва уз бу њи-
ва ње из соп стве ног ин те ре са или има ал тру и стич ке мо ти ве. Прет по ста вља 
се да по сто ји ,,до бра ве ра“, осим ако се не до ка же су прот но. На црт пред-
ло га за ко на тре ба ло би да про пи ше пра во за по сле ног на прав ну за шти ту, 
осим ако се не до ка же да је он или она дао/ла оба ве ште ње ,,у ло шој ве ри“.56

О ано ним но сти

Ано ним ност да ва о ца оба ве ште ња уве де на је као ре зул тат про це не, ко ја 
је из вр ше на 2008. го ди не. При ме ће но је да је то је дан од нај ва жни јих раз-
ло га за не да ва ње оба ве ште ња о сум њи да је до шло до зло у по тре бе. По-
сто је ћи про пи си не ре гу ли шу ово пи та ње. У скла ду са тим, Са вет са ве ту је 
да се име да ва о ца оба ве ште ња не от кри ва по сло дав цу, без ње го вог при-
стан ка.57 Ано ним ност да ва о ца оба ве ште ња ни је за га ран то ва на На цр том 
пред ло га за ко на. Име да ва о ца оба ве ште ња не би тре ба ло от кри ва ти што 
је ду же мо гу ће, што је раз лог да се за ко ном уре ди да За штит ник гра ђа на 
га ран ту је ре ла тив ну ано ним ност да ва о ца оба ве ште ња.58 Чи ни се да је На-
црт пред ло га за ко на усме рен ви ше на јав ни не го на при ват ни сек тор, ка да 
је реч о за шти ти по вер љи вих по да та ка при вред ног дру штва. И оп ту же-
ни (по сло да вац) тре ба ло би да бу де за шти ћен у од ре ђе ној ме ри, баш као 
и за по сле ни. Оба ве ште ње се та ко ђе мо же раз мо три ти, а да се не зна име 
ор га ни за ци је на ко ју се од но си, бар док се не до не се од лу ка о осно ва но сти 

52 C. Ra at et al., Di scus si e no ta wet svo or stel hu is vo or Klok ken lu i ders, Tran spa rency In ter na-
ti o nal (2013), стр. 5.

53 Члан 7:611 оба ве зу је по сло дав ца и за по сле ног да се по на ша ју као до бар по сло да вац 
и до бар рад ник.

54 F. C. van Uden, Klok ken lu i den: Ver der van hu is met het Hu is (1), у: Ar be id srecht, 3. 4. 
2013, стр. 20.

55 C. Ra at, Ho e ra een klok ken lu i ders wet. Ma ar wa ar is de kle pel, у: NRC, 18. 5. 2012.

56 E. Lis sen berg, Com men ta ar op vo or stel van wet Hu is vo or klok ken lu i ders (2012), стр. 4.

57 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 5, стр. 11.

58 E. Lis sen beg, Com men ta ar op vo or stel van wet Hu is vo or klok ken lu i ders (2012), стр. 2.
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оба ве ште ња као и да ће се на ста ви ти са ис тра гом.59 Сва (хо ланд ска) ис-
тра жи ва ња о уз бу њи ва њу ука зу ју да ано ним ност да ва ња оба ве ште ња тре-
ба да бу де им пе ра тив. Tran spa rency In ter na ti o nal се за ла же за омо гу ћа ва ње 
ано ним но сти у свим фа за ма ис тра ге, ини ци јал ном раз го во ру, при ли ком 
да ва ња оба ве ште ња и то ком (пре ли ми нар не) ис тра ге. Да би се то га ран-
то ва ло, сва ка ор га ни за ци ја или огра нак тре ба да има слу жбе ни ка за ин те-
гри тет, ко ји је упо знат са ра дом ор га ни за ци је и спо со бан да по сту па не-
за ви сно од ње. ,,Оп ту же на“ ор га ни за ци ја за слу жу је да бу де за шти ће на од 
не же ље ног пу бли ци те та. Са мо на кон спољ не ис тра ге, у слу ча ју да је до шло 
до зло у по тре бе, мо гу ће је обе ло да ни ти о ко јој је ор га ни за ци ји реч, али на 
сра зме ран на чин.60

О ис тра зи

Украт ко о ис тра зи: пр во се спро во ди пре ли ми нар на ис тра га. То ком ове 
ис тра ге про це њу је се да ли је услед зло у по тре бе до шло до угро жа ва ња јав-
ног ин те ре са, да ли је до шло до по вре де прав них нор ми, и да ли зло у по-
тре ба пре ти да иза зо ве опа сност по жи вот, без бед ност љу ди или жи вот не 
сре ди не. Мо же, та ко ђе, би ти реч и о не про пи сном по сту па њу или не мар-
но сти, чи ме се угро жа ва рад јав них слу жби. То ком пре ли ми нар не ис тра-
ге, мо же се ко ри сти ти по моћ екс тер них струч ња ка. Ку ћа уз бу њи ва ча те жи 
да спро ве де пре ли ми нар ну ис тра гу у ро ку од шест ме се ци. У слу ча ју да се 
по за вр шет ку ис тра ге ис по ста ви да ни је до шло до зло у по тре бе, већ да jе 
реч о рад ном спо ру. Ку ћа пред мет про сле ђу је од го ва ра ју ћој ин стан ци.61

На кон пре ли ми нар не ис тра ге, Ку ћа мо же да по кре не не за ви сну ис тра гу 
ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца, ко ја би тре ба ло да бу де окон ча на у ро ку од 
јед не го ди не. То ком ис тра ге, Ку ћа има овла шће ња да са слу ша ва све до ка 
и да вр ши увид у до ку мен те. Овла шће ња Ку ће у том по гле ду по кла па ју се 
са овла шће њи ма За штит ни ка гра ђа на. Пре ли ми нар на ис тра га не ће би ти 
јав на. По спро во ђе њу ис тра ге ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца, са чи ња ва се 
за пи сник и усва ја ју пре по ру ке, ко ји ће би ти обе ло да ње ни јав но сти. И по-
сло да вац и за по сле ни ће има ти при ли ку да се из ја сне о на ла зи ма из за пи-
сни ка. Ку ћа не да је ми шље ње ако је по сре ди кри вич но де ло. Јав ни ту жи-
лац ће да про це ни да ли ре зул та ти ис тра ге ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца, 
пред ста вља ју основ за по кре та ње кри вич не ис тра ге. Ку ћа ће се уз др жа ти 
од спро во ђе ња про це сних рад њи до окон ча ња (кри вич не) ис тра ге или 
до но ше ња суд ске од лу ке.62

59 E. Lis sen berg, о. c., стр. 5.

60 E. Lis sen berg, о. c., стр. 2.

61 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 7, стр. 3. 

62 Ibid., стр. 3.
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Др жав ни са вет на гла ша ва зна чај уну тра шњег оба ве шта ва ња у слу ча ју сум ње 
на зло у по тре бе. Слу жбе ник за ин те гри тет, рад нич ки са вет или над зор ни 
ор ган би ле би од го ва ра ју ће оп ци је. На црт пред ло га за ко на уво ди и за-
кон ску оба ве зу ус по ста вља ња по ступ ка по уну тра шњем оба ве шта ва њу. 
Ка да се уну тра шње оба ве шта ва ње по ка же као не а де кват но, ,,зло у по тре-
бе“ се мо гу обе ло да ни ти спо ља шњем над зор ном ор га ну или ин спек ци ји, 
или се мо же под не ти кри вич на при ја ва. У сва ком слу ча ју, сред ства јав-
ног ин фор ми са ња се не оба ве шта ва ју о ово ме. Уко ли ко су пред у зе те све 
на ве де не рад ње а и да ље не ма ни ка квих ре зул та та, a реч је о слу ча је вима 
зло у по тре бе где је ја сно да је до шло до угро жа ва ња јав ног ин те ре са, да-
ва лац оба ве ште ња мо же да се об ра ти Ку ћи. Ку ћа ће пр во утвр ди ти да ли 
су за и ста пред у зе те прет ход но по ме ну те рад ње. Ако ни су, Ку ћа мо ра да 
про сле ди слу чај сле де ћој ин стан ци, осим у из у зет ним окол но сти ма. Уко-
ли ко се ис по ста ви да су пред у зе те рад ње не а де кват не, Ку ћа по кре ће ис-
тра гу.63 Са вет при хва та мо гућ ност спо ља шњег оба ве шта ва ња, али са мо 
у нај те жим слу ча је ви ма угро жа ва ња јав ног ин те ре са, где је не по сред но 
уче шће јав ног сек то ра оправ да но и где су се уну тра шње оп ци је за оба ве-
шта ва ње по ка за ле као не а де кват не. Кон ци пи ра ње про пи са тре ба пре пу-
сти ти по сло дав цу или по сло дав ци ма из од ре ђе не при вред не гра не, с тим 
да тај про пис мо ра да ис пу ња ва од ре ђе не за кон ске усло ве.64

Шта ви ше, Др жав ни са вет је про тив обе ло да њи ва ња ре зул та та пре ли ми-
нар не ис тра ге јав но сти. У слу ча ју да оба ве ште ње не са др жи до вољ но до-
ка за, јав ни ин те рес об ја вљи ва њем ових на во да не ће би ти за до во љен. Ме-
ђу тим, ако оба ве ште ње са др жи до вољ но до ка за о угро жа ва њу јав ног ин-
те ре са, Ку ћа спро во ди ис тра гу и на осно ву на ла за са чи ња ва за пи сник. 
Ови на ла зи мо гу би ти у су прот но сти са пре ли ми нар ним на ла зи ма ко ји 
се не ка да бр зо пле то обе ло да њу ју јав но сти.65 Са вет у том кон тек сту на-
гла ша ва зна чај уну тра шњег обе ло да њи ва ња.66

По сту па ње у слу ча ју ис тра ге ре гу ли са но је на исти на чин као и по сту па ње 
ор га ни за ци ја ко је има ју над ле жно сти За штит ни ка гра ђа на у слу ча ју под-
но ше ња при ту жби, с тим да та кав прав ни оквир и ни је баш при ме рен за 
ис тра гу у слу ча ју зло у по тре ба, већ је при ме ре ни ји за дру ге вр сте ис тра-
га. Ис тра ге зло у по тре ба тре ба ло би ре гу ли са ти стро жим за кон ским ре-
жи ми ма, као што је Од бор за без бед ност.67 Као и у слу ча ју при ту жби ко је 
се под но се За штит ни ку гра ђа на, пре по ру чу је се да се на зна чи ко ри сност 
за пи сни ка из ис тра ге у по ступ ци ма за на кна ду ште те.68

63 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 5, стр. 10.

64  Ibid., стр. 6.

65 Ibid., стр. 11.

66 Ibid., стр. 5.

67 On der zo ek sraad vo or de Ve i lig heid.

68 C. Ra at et al., Di scus si e no ta wet svo or stel hu is vo or Klok ken lu i ders, Tran spa rency In ter na-
ti o nal (2013), стр. 6.
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О ПО ЛО ЖА ЈУ КУ ЋЕ 

На црт пред ло га за ко на из прак тич них раз ло га пред ви ђа да Ку ћа бу де сме-
ште на у окви ру ин сти ту ци је За штит ни ка гра ђа на. Као но ва ор га ни за ци ја, 
Ку ћа ће у по чет ку би ти ма ло по зна та јав но сти, док је ин сти ту ци ја За штит-
ни ка гра ђа на вр ло до бро по зна та, це ње на и ужи ва по ве ре ње љу ди.69 На кон 
На цр та пред ло га за ко на, Вла да је до не ла од лу ку да осну је Са ве то ва ли ште 
за уз бу њи ва че у Хо лан ди ји као не за ви сну ин сти ту ци ју ко ја тре ба да ин фор-
ми ше, са ве ту је и пру жа по др шку по тен ци јал ним уз бу њи ва чи ма из јав ног 
и при ват ног сек то ра. По што се по сло ви Ку ће и Са ве то ва ли шта тре нут но 
пре кла па ју – у од ре ђе ној ме ри – од нос из ме ђу њих тре ба па жљи во де фи-
ни са ти. Би ло би до бро да и Са ве то ва ли ште по ста не део ин сти ту ци је За-
штит ни ка гра ђа на.70 Tran spa rency In ter na ti o nal је по ста ви ла пи та ње да ли 
исто те ло тре ба да бу де овла шће но и за пру жа ње по мо ћи уз бу њи ва чи ма и 
за спро во ђе ње ис тра ге. У су шти ни, ове функ ци је не тре ба ком би но ва ти и 
не ма по тре бе да их вр ши исто те ло. Tran spa rency In ter na ti o nal сма тра да је 
од су штин ске ва жно сти да се ове функ ци је зва нич но и фи зич ки раз дво је и 
да две раз ли чи те ор га ни за ци је бу ду над ле жне за њих. Ор ган ко ји има овла-
шће ња да спро во ди ис тра жне рад ње био би нај по год ни ји за ме ди ја ци ју у 
рад ним спо ро ви ма.71 Са вет за по ли ти ку за по шља ва ња у јав ном сек то ру и 
Фон да ци ја ра да за бри ну ти су да би мо гло да до ђе до пре кла па ња и ком би-
но ва ња две ју функ ци ја, уко ли ко их вр ши јед но те ло.72 Уло га Ку ће је про бле-
ма тич на. Од ре ђе на по себ на окол ност, као што је те жи на зло у по тре бе, мо-
же би ти оправ да ње за спољ но оба ве шта ва ње, па се по ста вља пи та ње да ли 
ће Ку ћа би ти по го дан ка нал за оба ве шта ва ње у слу ча ју те шке зло у по тре бе, 
ако по сто је ор га ни за ре дов ни над зор. По то њи ће, услед то га што су уско 
спе ци ја ли зо ва ни, би ти бо ље опре мље ни од Ку ће за по сту па ње у слу ча ју да је 
до шло до зло у по тре бе. Оче ку је се да ће оба ор га на исто вре ме но по сту па ти 
у истим слу ча је ви ма. Та ко ђе, Ку ћи је по треб но до ста вре ме на за ис тра гу на 
осно ву ко је ће са мо би ти да те пре по ру ке. Тра же ње за шти те од ре гу ла тор-
ног ор га на, или, у крај њем слу ча ју, од ме ди ја да ло би бо ље ре зул та те. У том 
сми слу, мо жда је пре ра но да се осни ва Ку ћа, ако не ма на зна ка да су ре гу ла-
тор на те ла не е фи ка сна.73

На кра ју, ко мен тар о упра вља њу: За што Ку ћа не по ста не не за ви сна ор га-
ни за ци ја? Ко ји су ми ни мал ни зах те ви за осни ва ње или ус по ста вља ње Ку-
ће? Ку ћа ће има ти пред сед ни ка, али ни је на ве де но ко ће га име но ва ти.74

69 Ka mer stuk ken 2012–2013, 33258, стр. 5.

70 E. Lis sen berg, Com men ta ar op vo or stel van wet Hu is vo or klok ken lu i ders (2012), стр. 2.

71 Ibid., стр. 3.

72 StaR/ROP, Wet svo or stel hu is vo or Klok ken lu i ders, смер ни це, 14. ју ни 2013. 

73 F. C. van Uden, Klok ken lu i den: Ver der van hu is met het Hu is (2), у: Ar be id srecht, 4. април 
2013, стр. 15.

74 C. Ra at, Ho e ra een klok ken lu i ders wet. Ma ar wa ar is de kle pel?, у: NRC, 18. мај 2012.
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О ПРАВ НОЈ ЗА ШТИ ТИ И ФОН ДУ 

Ако ће Ку ћа до би ти овла шће ња да од ре ђу је нов ча ну на кна ду, Др жав ни 
са вет је до вео у пи та ње по тре бу осни ва ња Фон да. Исто та ко, пра ва на 
на кна ду ште те мо гу се оства ри ва ти и у гра ђан ско прав ном и у управ ном 
по ступ ку. Тре ба ло је стан дар ди зо ва ти пред ло же не аран жма не за на кна-
де из сред ста ва Фон да.

Да нас ће са мо љу ди ко ји су при ја ви ли зло у по тре бе у скла ду са (ва же ћим) 
про пи си ма би ти за шти ће ни, уко ли ко се од лу че да под не су остав ку. Ме-
ђу тим, би ће и те шких и хит них слу ча је ва зло у по тре ба у ко ји ма се (ано-
ним но) обе ло да њи ва ње штам пи са прав не стра не сма тра оправ да ним, за-
то што зва нич ни по ступ ци не шти те зна чај ин фор ми са ња јав но сти и не 
спре ча ва ју на но ше ње ште те.75

Др жав ни са вет оце њу је да за штит не ре жи ме ка рак те ри ше из о би ље (фи-
нан сиј ских) сред ста ва. То би мо гло да под стак не за по сле не ко ји сум ња ју 
да је до шло до зло у по тре бе да из вр ше оба ве шта ва ње Ку ће, чак и ако њи-
хо ве сум ње ни су до вољ но ја сне и кон крет не, ако је мо жда реч о скри ве-
ном рад ном спо ру, или ако зло у по тре ба не угро жа ва јав ни ин те рес. Ти-
ме би се ство рио под сти цај љу ди ма да се опре де ле да оба ве сте Ку ћу, а не 
за уну тра шње оба ве шта ва ње.76 Дру ги твр де да тре ба про ши ри ти де ло-
круг при ме не прав не за шти те на све уз бу њи ва че, без об зи ра на то о ко јој 
је зло у по тре би реч. Чи ни се да је оправ да но за бра ни ти дис кри ми на ци-
ју уз бу њи ва ча, као и да би би ло пре те ра но за бра ни ти љу ди ма да под не су 
остав ку.77 Tran spa rency In ter na ti o nal по др жа ва пру жа ње прав не за шти те 
у слу ча ју да за по сле ни под не се остав ку, с тим што би за по сле ног тре ба ло 
за шти ти ти и од по сту па ка као што су пре ме штај на рад но ме сто ни жег 
зва ња, уз не ми ра ва ње, пре ме штај на дру го ме сто ра да итд.78

Још је дан раз лог за за бри ну тост јесте то што за бра не под но ше ња остав ке 
и од ма зде ва же са мо у слу ча је ви ма ка да је до шло до те шке зло у по тре бе, 
ис кљу чи во у ве зи са пред ме ти ма ко ји су упу ће ни Ку ћи. Ни је ја сно за што 
би уз бу њи вач ко ји при ја ви ,,уоби ча је не“ слу ча је ве зло у по тре бе, или да ва-
лац оба ве ште ња ко ји се од лу чи за ре гу ла тор ни ор ган или ал тер на тив ни 
ка нал обе ло да њи ва ња био из у зет од прав не за шти те, осим на осно-
ву хо ланд ског Гра ђан ског за ко ни ка. Све у све му, Ку ћа је у мо но по ли-
стич ком по ло жа ју. Ни је не за ми сли во да уз бу њи вач при ја ви слу чај Ку-
ћи, али да се ис по ста ви да се у слу ча ју ње го вог пред ме та спо ро по сту па. 

75 Ka mer stuk ken II, 2012–2013, 33258, бр. 5. стр. 6–7.

76 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 5, стр. 10.

77 F. C. van Uden, Klok ken lu i den: Ver der van hu is met het Hu is (2), у: Ar be id srecht, 4. април 
2013, стр. 15.

78 Ka mer stuk ken II, 2012–2013, 33258, бр. 5, стр. 7.
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Ме ђу тим, тра же ње ре ше ња на дру гом ме сту под ра зу ме ва гу би так прав не 
за шти те.79 Са вет за по ли ти ку за по шља ва ња у јав ном сек то ру и Фон да ци ја 
ра да ни су усво ји ли од ред бе за за шти ту да ва о ца оба ве ште ња од не при ме-
ре ног по сту па ња Ку ће.80

Тре ба по здра ви ти уста но вља ва ње Фон да. За ми сли те си ту а ци ју у ко јој 
уоби ча је на за шти та не успе ва да за до во љи оче ки ва ња, на при мер у слу-
ча ју ,,по ра за по бед ни ка“: уз бу њи вач ко ји је опре зан у да ва њу оба ве ште-
ња ипак мо же на кра ју да из гу би по сао. Фонд је још при ме ре ни ји, ако се 
оба ве ште ње од но си на ва жну јав ну ствар. Ло гич но је да ће да ва лац оба-
ве ште ња до би ти (до дат ну) нов ча ну на кна ду. На црт пред ло га за ко на пред-
ви ђа на кна ду ште те са мо ако се да ва лац оба ве ште ња об ра ти Ку ћи, што 
се чи ни нео прав да ним. 

,,Бо га ти“ уз бу њи ва чи мо ра ју са ми да са ни ра ју ште ту. Ово ре ше ње је не-
пра вед но и чи ни се да ће од вра ћа ти бо га ти је уз бу њи ва че од да ва ња оба-
ве ште ња.81 Фонд на вод но пра ви раз ли ку из ме ђу оних ко ји има ју пра во на 
на кна ду, и оних ко ји га не ма ју. Ни су сви за по сле ни јед на ки, и са мо они 
ко ји ма је на кна да очај нич ки по треб на ис пу ња ва ју услов за ње но до би ја ње. 
Ово огра ни че ње ни је оправ да но и за то што фи нан сиј ски моћ ни ји љу ди ко-
ји су ге не рал но на ви шим ни во и ма у хи је рар хи ји у ор га ни за ци ја ма чу ва ју 
много ин фор ма ци ја, а са дру ге стра не, ова квим ре ше њем они исто вре ме-
но до ста ри зи ку ју у слу ча ју да од лу че за обе ло да њи ва ње сво јих са зна ња.

Фонд ће има ти ру ко во ди о ца, али ни је ја сно ко ће име но ва ти пред сед ни ка 
и чла но ве. За Фонд би би ло бо ље да по сто ји Од бор чи је би чла но ве име-
но ва ли по сло дав ци, за по сле ни и Фон да ци ја ра да и чи је би фи нан си ра ње 
би ло три пар тит но.82 Не по сто је кри те ри ју ми за да ва ње на кна да и ни је по-
стиг нут до го вор о прав ној за шти ти у слу ча ју од би ја ња. Би ло би ра зум но да 
Ку ћа од мах, на кон што на осно ву ис тра ге утвр ди да је до шло до зло у по тре-
бе и да је да ва лац оба ве ште ња пре тр пео ште ту, од ре ди нов ча ну на кна ду.83

Из вр ше но је мно го из ме на и до пу на На цр та пред ло га за ко на у де лу ко-
ји се ти че де фи ни ци је да ва о ца оба ве ште ња, на шта се све од но си тер мин 
,,зло у по тре бе“, ис тра ге и Фон да,84 и не ма на зна ка кра ја ди ску си ји о тим 
пи та њи ма.

79 F. C. van Uden, Klok ken lu i den: Ver der van hu is met het Hu is (2), у: Ar be id srecht. 4. 
април 2013, стр. 15.

80 StaR/ROP, Wet svo or stel hu is vo or Klok ken lu i ders, смер ни це 14. ју ни 2013. 

81 Ibid.

82 Ka mer stuk ken II, 2011–2012, 33258, бр. 5, стр. 10.

83 C. Ra at, Ho e ra een klok ken lu i ders wet. Ma ar wa ar is de kle pel?, у: NRC, 18. мај 2012.

84 Ka mer stuk ken II, 2012–2013, 33258, бр. 10; Ka mer stuk ken II, 2012–2013, 33258, бр.12; 
Ka mer stuk ken II, 2012–2013, 33258, бр. 15. У из ме на ма и до пу на ма се по себ но ис ти-
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КУ ЋА, АЛИ УЈЕД НО И ДОМ

По треб но је би ти вешт мај стор да би се из гра ди ла Ку ћа за уз бу њи ва че, ко-
јој је циљ да пру жи све о бу хват не смер ни це, по др шку и ефек тив ну прав-
ну за шти ту уз бу њи ва ча у јав ном и при ват ном сек то ру. Пре глед де ша ва-
ња у про те клој де це ни ји по ка зу је да су ве шти не ко је су по треб не за та кав 
про је кат или рет ке, или их је те шко са вла да ти, или се те шко при ме њу ју. У 
сва ком слу ча ју, учи њен је скро ман ко рак на пред. Из гле да да ни Вла ди (као 
за ко но дав цу и по сло дав цу), а ни по сло дав ци ма у при ват ном сек то ру ни је 
пре те ра но ста ло да се усво ји све о бу хват но прав но ре ше ње за при ја вљи ва-
ње зло у по тре ба. Су ге ри са но је да је та спо рост у де ло ва њу ,,уте ме ље на“ у 
хо ланд ској кул ту ри ин те гри те та.85 При бе га ва ње са мо ре гу ла ци ји 2003. го-
ди не до каз је за то. Ни скром ни ре зул та ти ева лу а ци је јав ног и при ват ног 
сек то ра, као ни ,,по ве ћан број из ме на“ као од го вор на то, ни су из не на ђу ју-
ћи. Про пи си су пре вас ход но ре гу ли са ли про це ду рал не аспек те, фо ку си ра-
ли се на уну тра шње оба ве шта ва ње, ни ка да ни су ну ди ли ефек тив ну прав ну 
за шти ту, да ва ли су слаб или ни ка кав основ за од ре ђи ва ње нов ча не на кна де. 

Као што је ре че но, ауто ри Про це не си сте ма на ци о нал ног ин те гри те та да-
ли су са вет да тре ба уна пре ди ти за ко не о за шти ти уз бу њи ва ча у при ват-
ном сек то ру. Мо жда Ку ћа за уз бу њи ва че мо же да по ну ди при ли ку за то. 
Али је очи то да ће про је кат Ку ће би ти је дин ствен и да ће се гра ди ти са мо 
јед ном. Ар хи тек те Ро налд ван Рак (Ro nald van Ra ak) и оста ли мо ра ју би ти 
све сни то га. То ће зах те ва ти да бу ду још хра бри ји. На кон под но ше ња На-
цр та пред ло га за ко на, они са да мо ра ју да по ка жу су спрем ни да чу ју ,,кон-
струк тив не“ струч не пред ло ге и са ве те. Ди ску си ја ко ја се тре нут но во ди о 
На цр ту пред ло га ја сно ука зу је на по тре бу за та квом вр стом при јем чи во сти.

Оста ло је да се за вр ши много ,,глав ног про јек тант ског по сла“  пре не го 
што се поч не са ,,град њом“.

Али без об зи ра на то да ли ће и ка да Ку ћа би ти у пот пу но сти опе ра тив на, 
она ипак за до во ља ва по тре бе нај бо ље што мо же. Ну ди они ма ко ји обе ло-
да њу ју зло у по тре бе ствар ну прав ну за шти ту и по кри ће, због че га је она 
Ку ћа за уз бу њи ва че, али и пра ви дом за њих.

че чи ње ни ца да уки да ју Фонд, јер су се пред ла га чи за пи та ли да ли би тро шко ви за 
осни ва ње Фон да би ли про пор ци о нал ни ње го вим ци ље вима.

85 Ели за бет Ли сен берг (Eli sa beth Lis sen berg) по ми ње пре те ћу не за ви сност ко ја гу ши 
за по сле не ко ји от кри ва ју тај не јед ни дру ги ма  и на тај на чин кон тро ли шу јед ни дру-
ге. E. Lis sen berg, Klok ken lu i ders en ver klik kers (2008), стр. 15; W. Slin ger land et al., Na-
ti o nal In te grity Systems Net her lands, Tran spa rency In ter na ti o nal (2012).



ЗА КОН О ЗА ШТИ ТИ УЗ БУ ЊИ ВА ЧА 
У УЈЕ ДИ ЊЕ НОМ КРА ЉЕВ СТВУ

Аутор Фран че ска Вест (Fran ce sca West)1

УВОД

За кон о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су из 1998. (Pu blic In te rest Di sclo-
su re Act – PI DA2) је сте За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у Ује ди ње ном Кра-
љев ству. Овај за кон пру жа рад ни ци ма пра во да под не су ту жбу Три бу на лу 
за рад не од но се (Em ployment Tri bu nal – ET) због нео прав да ног от пу шта-
ња или на не те ште те, уко ли ко су оште ће ни или от пу ште ни услед  да ва ња 
оба ве ште ња. Са ци љем да по стиг не „те шко до сти жну рав но те жу из ме ђу 
јав ног ин те ре са и ин те ре са по сло да ва ца“, За кон је при ли ком до но ше ња 
до био ши ро ку по др шку свих по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и по слов-
ног ло би ја. По тре ба за овим за ко ном по ста ла је очи глед на на кон ни за не-
срећ них слу ча је ва то ком осам де се тих и ра них де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка, као што су по то ну ће тра јек та код Зе бри жа, же ле знич ка не сре ћа 
у Клеп хе му и екс пло зи ја нафт не плат фор ме Пај пер ал фа. Ис тра га ма ко-
је су усле ди ле по сле ових ин ци де на та уста но вље но је да су рад ни ци би ли 
све сни ри зи ка, али ни су го во ри ли о то ме јер су се пла ши ли од ма зде или 
ми сли ли да ће њи хо ве сум ње би ти иг но ри са не, а у слу ча ју да је су из ра зи ли 
сум ње, са њи хо вим оба ве ште њи ма ни је по сту па но на од го ва ра ју ћи на чин. 
Ови скан да ли до ве ли су до осни ва ња бри тан ског до бро твор ног дру штва 
за уз бу њи ва че Pu blic Con cern at Work (PCaW),3 ко је је има ло кључ ну уло гу 
у до но ше њу и про мо ви са њу За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су.

За кон о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су има ви ше сте пе ни си стем обе ло-
да њи ва ња, ко ји пру жа прак тич но ауто мат ску за шти ту они ма ко ји ин тер но 
упу те оба ве ште ње сво ме по сло дав цу. За шти та је та ко ђе на рас по ла га њу 

1 Фран че ска Вест je прав ни ца по про фе си ји. Ра ди у ор га ни за ци ји Јав на за бри ну тост 
на де лу – Pu blic Con cern at Work (PCaW) од 2007. На по зи ци ји је ди рек тор ке по ли-
ти ка и во ди про јек те и ис тра жи ва ња. У име ове ор га ни за ци је да је са ве те и одр жа ва 
тре нин ге ор га ни за ци ја ма раз ли чи тих про фи ла.

2 www.pcaw.org.uk/gu i de-to-pi da

3 www.pcaw.org.uk
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они ма ко ји се об ра ћа ју за ко ном пред ви ђе ним ре гу ла тор ним те ли ма, као 
што су Ор ган за фи нан сиј ско по сло ва ње (Fi nan cial Con duct Aut ho rity) и 
Ор ган за здра вље и без бед ност (He alth and Sa fety Exe cu ti ve). У од ре ђе ним 
окол но сти ма мо гу би ти за шти ће на и оба ве шта ва ња ши рих раз ме ра (на 
при мер, упу ће на ме ди ји ма). Пре ступ је овим за ко ном ши ро ко е фи ни сан, 
и об у хва та уз бу њи ва ња у ве зи са опа сно сти ма по здра вље и без бед ност 
или жи вот ну сре ди ну, кри вич на де ла, по гре шну при ме ну пра ва, и кр ше-
ње прав не оба ве зе, или по ку шај да се би ло ко ји од ових слу ча је ва при кри-
је. Де ло круг за ко на об у хва та пре сту пе ко ји су се од и гра ли на пре ко мор-
ским те ри то ри ја ма, или слу ча је ве у ко ји ма за кон при ме њен на од ре ђе ни 
пре ступ ни је бри тан ски. Зна чај но је то да по је ди нац не мо ра би ти у пра ву 
што се ти че за кључ ка ње го ве сум ње, под усло вом да је она осно ва на (Ba-
bu la vs Walt ham Fo rest Col le ge (2006))4. За шти та ко ју пру жа За кон о обе-
ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су об у хва та све за по сле не у свим сек то ри ма, 
укљу чу ју ћи при вре ме но за по сле не и за по сле не по уго во ру о де лу. Ње го ва 
ши ро ка при ме на об у хва та бри тан ске рад ни ке на пре ко мор ским те ри то-
ри ја ма, иако не по кри ва са мо за по сле на ли ца. Ши ро ка де фи ни ци ја пре сту-
па и за по сле них раз лози су због ко јих је За кон о обе ло да њи ва њу у јав ном 
ин те ре су ис ти цан као при мер нај бо ље прак се за за шти ту уз бу њи ва ча, и 
ње гов при ступ је усво јен ши ром све та, укљу чу ју ћи Ја пан, Ир ску и Ка на ду.

БРОЈ ТУ ЖБИ НА ОСНО ВУ ЗА КО НА О ОБЕ ЛО ДА ЊИ ВА ЊУ 
У ЈАВ НОМ ИН ТЕ РЕ СУ

Уко ли ко уз бу њи вач пре тр пи ште ту или 
до би је от каз, мо же да под не се ту жбу три-
бу на ли ма за рад не од но се Ује ди ње ног 
Кра љев ства. Та бе ла ко ја сле ди при ка зу-
је број зах те ва под не тих не ком од три-
бу на ла за рад не од но се на осно ву За ко-
на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су 
од сту па ња овог за ко на на сна гу апри ла 
1999. (по сма тра н је пе ри од од 1. апри-
ла до 31. мар та сва ке го ди не). При ме на 
је по ве ћа на у скла ду са укуп ним бро јем 
зах те ва три бу на ли ма за рад не од но се у 
Ује ди ње ном Кра љев ству. Ту жбе на осно ву 
За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те-
ре су пред ста вља ју један од сто свих ту-
жби на осно ву бри тан ског за ко на о ра ду.

4 www.ba i lii.org/ew/ca ses/EW CA/Civ/2007/174.html

ГО ДИ НА

БРОЈ ЗАХ ТЕ ВА НА 
ОСНО ВУ ЗА КО НА  О 

ОБЕ  ЛО ДА ЊИ ВА ЊУ У 
ЈАВ НОМ ИН ТЕ РЕ СУ

1999/2000. 157

2000/2001. 416

2001/2002. 528

2002/2003. 661

2003/2004. 756

2004/2005. 869

2005/2006. 1.034

2006/2007. 1.356

2007/2008. 1.497

2008/2009. 1.761

2009/2010. 2.000

2010/2011. 2.200

2011/2012. 2.500
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Та бе ла у на став ку при ка зу је ис хо де зах те ва три бу на ли ма за рад не од но се 
на осно ву За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су пре ма го ди ни. Из-
вор је Слу жба Три бу на ла за рад не од но се и Оде ље ње за тр го ви ну и ин ду-
стри ју (са да Оде ље ње за пред у зет ни штво, ино ва ци је и ква ли фи ка ци је). 
На по ме на: зби ро ви у та бе ли ко ја сле ди од но се се на ре ше не зах те ве пре ма 
го ди ни, што је раз лог не по ду да ра ња са зби ро ви ма у прет ход ној та бе ли.
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На год ба уз по сре до ва ње 
ACAS-a1

11 67 90 149 166 277 345 464 686 680 440 910

По ву че ни или ре ше ни при-
ват но

15 59 100 132 198 218 337 481 462 500 350 620

Успе шни на са слу ша њу 1 11 18 27 20 45 86 59 75 85 30 94

Не у спе шни на са слу ша њу 7 26 49 74 89 111 178 188 163 190 93 310

Од ба че ни на са слу ша њу – 
ван над ле жно сти на пре ли-
ми нар ном са слу ша њу

0 4 10 9 16 12 19 32 31 34 33 75

Од ба че ни – дру ги раз ло зи/
од ба че ни ван са слу ша ња

1 4 14 16 23 33 50 54 78 74 47 130

Пре су да због из о стан ка на 
са слу ша њу

– – – – – – – 9 7 18 18 18

УКУП НО РЕ ШЕ НО 35 171 281 407 512 696 1,015 1,287 1,502 1,600 1,000 2,200

Из вор: Оде ље ње за тр го ви ну и ин ду стри ју (са да Оде ље ње за пред у зет ни штво, 
ино ва ци је и ква ли фи ка ци је)

ЗА КОН О ОБЕ ЛО ДА ЊИ ВА ЊУ У ЈАВ НОМ ИН ТЕ РЕ СУ НА ДЕ ЛУ: 
АНА ЛИ ЗЕ СЛУ ЧА ЈЕ ВА

По треб но је уви де ти да уко ли ко уз бу њи вач мо ра да при бег не за ко ну, до 
про пу ста је већ до шло. Ме ђу тим, за кон је нео п ход на по др шка. Ор га ни за-
ци ја Pu blic Con cern at Work (PCaW) над гле да пре су де Три бу на ла за рад не 
од но се ка ко би пра ти ла ефи ка сност за ко на у за шти ти уз бу њи ва ча, а и да ље 
је је ди на ор га ни за ци ја ко ја пра ти тен ден ци је и те ма ти ку у пр во сте пе ним 
пре су да ма у ве зи са За ко ном о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су. У на-
став ку је не ко ли ко ана ли за слу ча је ва за ни мљи вих пр во сте пе них пре су да 
Три бу на ла за рад не од но се из 2011. и 2012, где су уз бу њи ва чи за шти ће ни 
За ко ном о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су.
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Чем пи он про тив Град ског ве ћа Ле сте ра 1950119/2010
Про пуст по сло дав ца да по сту пи у скла ду са соп стве ном по ли ти ком о 
уз бу њи ва њу по пи та њу да тог оба ве ште ња пред ста вља на но ше ње ште те 

Чем пи он је био ре фе рент пла ни ра ња у Град ском ве ћу Ле сте ра, и од го вор-
но ли це за упра вља ње ме ха ни зми ма за за шти ту др ве ћа. Мар та 2007. го-
ди не, Чем пи он је пред ло жио да се од би је зах тев јед ног од ње го вих ко ле-
га ко ји је тра жио до зво лу да по се че др ве ће у свом вла сни штву. Зах тев је 
на кнад но од би јен, а по ме ну ти за по сле ни је до био опо ме ну о за ме ни др-
ве та у де цем бру 2008. го ди не. На ка сни јем са стан ку, Чем пи он је твр дио 
да је исти за по сле ни 1999. ку пио зе мљи ште о ко ме је реч, на кон што је 
упо тре био сво је овла шће ње да до не се на лог о за шти ти др ве ћа на тој ло-
ка ци ји, и ти ме је ко мер ци јал но обез вре ди. Од 2001. до 2007. по чео је да 
укла ња др ве ће под за шти том са на ме ром да пре тво ри зе мљи ште у стам-
бе но под руч је. За по сле ни ко га је Чем пи он оп ту жио ни је ис пу нио оба ве-
зу о за ме ни др ве ћа, и лич но је на пао Чем пи о на у пре пи сци са ко ле га ма и 
дру гим ли ци ма. Чем пи о на су ме се ци ма др жа ли у не из ве сно сти у ве зи са 
ис тра гом, што је за по сле ди цу има ло ње гов од ла зак на бо ло ва ње услед 
стре са узро ко ва ног по слом. Ав гу ста 2010, на кон ду жег од су ства, Чем-
пи он је от пу штен због не спо соб но сти. Он је твр дио да му је при чи ње на 
ште та и д а је не пра вед но от пу штен због да ва ња оба ве ште ња за шти ће ног 
за ко ном. Три бу нал је пре су дио у ко рист Чем пи о на. Ње го ва бо лест би ла 
је про у зро ко ва на ис кљу чи ва њем са са ста на ка и уки да њем ње го вих над-
ле жно сти, као и не по сту па њем ор га ни за ци је у скла ду са соп стве ном по-
ли ти ком о уз бу њи ва чи ма у слу ча ју на ко ји је ука зао, укљу чу ју ћи и про пуст 
ор га ни за ци је да Чем пи о на оба ве сти о ис хо ду ис тра ге. 

O’Do nel vs Do mi nion Ho u sing Gro up 2200934/2011
Рад ник је за шти ћен уко ли ко упу ти екс тер но оба ве ште ње ко је се ти че 
без бед но сти де те та 

О’До нел (O’Do nel) ра ди ла је као ре фе рент за пре се ље ње и по др шку у ор га-
ни за ци ји A2 Do mi nion Ho u sing Gro up. Њен по сао је био пру жа ње стам бе-
не по мо ћи осо ба ма са ин ва ли ди те том у Лон до ну. Пру жа ла је по моћ дво ма 
ко ри сни ци ма (X, Y), од ко јих је пр ви био под кри вич ном ис тра гом због 
зло ста вља ња мла ђе кће ри дру гог ко ри сни ка, Y2. Кра љев ско ту жи ла штво 
од ба ци ло је пред мет, али је и да ље по сто ја ла за бри ну тост због мо гу ће 
прет ње за ћер ку дру гог ко ри сни ка услу ге (Y). Ор га ни за ци ја је обез бе ди ла 
ал тер на тив ни сме штај за X ка ко би га уда љи ла од Y2. О’До нел је уви де ла 
бли зи ну X-овог но вог ста на, и ука за ла на про блем свом по сло дав цу. Она 
је за тим от кри ла да X-ов но ви стан има ди рек тан по глед на спа ва ћу со бу 
ћер ке дру гог ко ри сни ка услу ге, Y2, и ука за ла на то у још јед ној елек трон-
ској по ру ци свом по сло дав цу, као и со ци јал ном рад ни ку дру гог ко ри сни ка 
услу ге. О’До нел је оба ве ште на да ће би ти су спен до ва на због от кри ва ња 
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ин фор ма ци ја со ци јал ном рад ни ку, по што је за о би шла ру ко вод ство, а по-

сто ја ле су и сум ње да је ти ме на ру ши ла X-ову при ват ност. Пре тр пе ла је 

нер вни слом због на чи на на ко ји су се пре ма њој оп хо ди ли; ле кар јој је 

са ве то вао да се не вра ћа на по сао док се про блем не ре ши. О’До нел је да-

ла от каз, на кон што јој је за пре ће но да љим ди сци плин ским ме ра ма због 

не вра ћа ња на по сао. Суд је од ре дио да је  ту жба ко ју је О’До нел под не-

ла због на не те ште те и не пра вед ног пре стан ка рад ног од но са осно ва на. 

По сло да вац ни је мо гао има ти оправ да не раз ло ге за сум њу да је О’До нел 

на ру ши ла при ват ност пр вог ко ри сни ка услу ге због то га што је, из ме ђу 

оста лог, ње на од лу ка да се обра ти со ци јал ном рад ни ку би ла оправ да на, 

узи ма ју ћи у об зир озбиљ ност опа сно сти по Y2.

San der son vs Aude re Me di cal 1604809/2011
Обе ло да њи ва ње п рав ном са вет ни ку је за шти ће но

Сан дер сон је био за по слен као те рен ски ин же њер у ту же ној ор га ни за ци ји. 

Ве ро вао је да ње гов по сло да вац на пла ћу је пре ви со ку це ну свом кли јен ту, 

На ци о нал ној здрав стве ној слу жби (NHS). Пре ма по сло дав че вој по ли ти-

ци о уз бу њи ва њу, про тив за по сле них ко ји от кри ју ин фор ма ци је спољ ном 

су бјек ту, а да се прет ход но ни су обра ти ли не ко ме уну тар ор га ни за ци је, 

мо же се по кре ну ти ди сци плин ски по сту пак. Сан дер сон је оба ве стио свог 

по сло дав ца да је по тра жио са вет од  ор га ни за ци је Pu blic Con cern at Work. 

На кон ни за са ста на ка, Сан дер сон је су спен до ван, а за тим от пу штен, услед 

ра зних не до ка за них тврд њи. Сан дер сон је под нео ту жбу, твр де ћи да је от-

пу штен због за шти ће ног обе ло да њи ва ња прав ном са вет ни ку (s. 43 (D)) 

(Pu blic Con cern at Work). Суд је усво јио Сан дер со но ву ту жбу, и до де лио 

му 20.000 фун ти од ште те. 

ДА ЛИ ЈЕ ДО БАР ЗА КОН ПО СТАО ЛОШ

За пет на ест го ди на по сто ја ња про на ђе ни су не до ста ци у за шти ти ко ју 

пру жа За кон о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су. У слу ча ју Par kins vs. So-

dex ho Ltd [2001] IR LR 1095 го спо дин Пар кинс се жа лио да је над зор на те-

ре ну био не а де ква тан, што је пред ста вља ло пре кр шај ње го вог уго во ра о 

рад ном од но су; од лу че но је да се ова жал ба мо же сма тра ти да ва њем оба-

ве ште ња. Три бу нал за рад не од но се од лу чио је да кр ше ње прав не оба ве зе 

тре ба ту ма чи ти у ши рем сми слу, и у то укљу чио оба ве зе ко је про из ла зе 

из уго во ра о рад ном од но су. 

По се бан ка мен спо ти ца ња би ло је кон тро верз но ту ма че ње кон цеп та до-

бре ве ре у слу ча ју Стрит про тив Дар би шир ског цен тра за не за по сле не 

5 www.ba i lii.org/uk/ca ses/UKE AT/2001/1239_00_2206.html
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[2005].6 Стритова је ука за ла на не ко ли ко на вод них не пра вил но сти у ве-
зи са сво јим ди рек то ром. Од би ла је са рад њу у не за ви сној ис тра зи, што 
је ди рек то ра осло бо ди ло оп ту жбе и би ло пре суд но за Стритову. Она је 
от пу ште на, и под не ла је ту жбу да је до би ла от каз због уз бу њи ва ња. Три-
бу нал је раз мо трио мо ти ве ко је је Стрит има ла при да ва њу оба ве ште ња, 
и за кљу чио да је би ла мо ти ви са на лич ним ан та го ни змом пре ма ди рек-
то ру. Од лу че но је да ће се сма тра ти да уз бу њи вач ни је по сту пио у до број 
ве ри, уко ли ко искре но упу ти оба ве ште ње о угро жа ва њу јав ног ин те ре са, 
али је пре до ми нант но мо ти ви сан раз ло гом ко ји ни је од јав ног ин те ре са. 
Ову од лу ку су по твр ди ли Три бу нал за рад не од но се и Апе ла ци о ни суд. 
Ти ме су су до ви ста ви ли ак це нат на мо ти ве уз бу њи ва ча, отва ра ју ћи пи та-
ња о спо соб но сти За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су да олак ша 
от кри ва ње пре сту па и зло у по тре ба слу жбе не ду жно сти. 

Још јед на пра зни на у За ко ну о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су от кри-
ве на је 2012. го ди не, на кон пре су де Апе ла ци о ног су да у слу ча ју НХС Ман-

че стер про тив Фе сит. Гђа Фе сит и дво је ње них ко ле га жа ли ли су се свом 
над ре ђе ном у ве зи са ко ле гом ко ји је ла жно пред ста вљао сво је струч не 
ква ли фи ка ци је оста лим за по сле ним у де жур ном цен тру НХС Ман че стер. 
Оп ту же ни је при знао да је ла жно пред ста вљао сво је ква ли фи ка ци је сво-
јим ко ле га ма и из ви нио се, и ни ка кав да љи по сту пак ни је по кре нут. Гђа 
Фе сит и ње не ко ле ге би ли су не за до вољ ни ис хо дом, и на ста ви ли су са 
жал ба ма ви шим ступ ње ви ма упра ве. Ме ђу соб ни од но си у Цен тру су се 
по гор ша ли; не ки за по сле ни ста ли су на стра ну гђе Фе сит и ње них ко ле га, 
док су дру ги би ли на стра ни оп ту же ног. Гђа Фе сит и ње не ко ле ге твр ди-
ли су да су због сво је жал бе на по слу би ли под врг ну ти изо ла ци ји и сва-
ко днев ним увре да ма на лич ној осно ви. Гђа Фе сит је та ко ђе твр ди ла да је 
при ми ла ано ни ман те ле фон ски по зив, у ко ме је по зи ва лац пре тио да ће 
јој спа ли ти ку ћу уко ли ко не по ву че жал бу про тив г. Свиф та, а фо то гра-
фи ја гђе Фе сит би ла је из ло же на на феј сбу ку, због че га је би ла по тре се-
на. На кра ју, гђа Фе сит и је дан од ко ле га до би ли су пре ме штај, а дру гом 
ко ле ги ви ше ни су до де љи ва не рад не сме не у де жур ном цен тру, по што је 
упра ва то сма тра ла је ди ним на чи ном за ре ше ње кон флик та. Гђа Фе сит и 
ње не ко ле ге обра ти ли су се Три бу на лу за рад не од но се, са ту жбом због 
на не те ште те услед за шти ће ног оба ве шта ва ња. Ту жи о ци су твр ди ли да 
упра ва ни је пред у зе ла од  го ва ра ју ће ко ра ке ка ко би спре чи ла вик ти ми за-
ци ју, али се Три бу нал ни је сло жио, твр де ћи да је НХС Ман че стер пред-
у зео по треб не по ступ ке ка ко би се та ква си ту а ци ја спре чи ла. Три бу нал 
је за кљу чио да иако се по сло дав цу мо же за ме ри ти што ни је де ло твор ни-
је за шти тио ту жи о це, не до ста так дра стич ни јих ме ра ни је био на ме ран, 
и ни је био узро ко ван за шти ће ним оба ве ште њем ко је је да то. Што се ти-
че пре ме шта ња/пре стан ка до де љи ва ња сме на, Три бу нал је утвр дио да је 

6 www.ba i lii.org/ew/ca ses/EW CA/Civ/2004/964.html
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НХС Ман че стер по сту  пио на тај на чин јер се то упра ви чи ни ло је ди ним 
мо гу ћим ме то дом ре ша ва ња на ру ше них од но са у де жур ном цен тру. По-
сло да вац ни је по сту пио на тај на чин због то га што су за по сле ни да ли за-
шти ће на оба ве ште ња. Од лу ку Три бу на ла обо рио је Апе ла ци о ни три бу нал 
за рад не од но се, али ју је за тим по но во ус по ста вио Апе ла ци о ни суд. Апе-
ла ци о ни суд  је та ко ђе обо рио од лу ку Апе ла ци о ног три бу на ла за рад не 
од но се о ин ди рект ној од го вор но сти. Од лу че но је да по што не ма од ред-
бе пре ма ко јој је не за ко ни то да за по сле ни зло ста вља ју уз бу њи ва че, НХС 
Ман че стер не мо же би ти ин ди рект но од го во ран за по на ша ње за по сле-
них ко ји су на вод но зло ста вља ли ту жи о це, уко ли ко ови и са ми не мо гу 
од го ва ра ти за сво је по на ша ње.

Дру ги про бле ми ко ји су се по ја ви ли ти чу се де фи ни ци је рад ни ка. Иако је 
де фи ни ци ја рад ни ка у За ко ну о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су ис црп-
на, не об у хва та во лон те ре, не из вр шне ди рек то ре, ста ра те ље и по је дин це 
ко ји кон ку ри шу за по сао.

ПО ТРЕ БА ЗА РЕ ФОР МОМ

То ком по след њих не ко ли ко го ди на, до шло је до ни за скан да ла и не срећ-
них слу ча је ва у свим сек то ри ма, од фи нан сиј ске кри зе 2007–2009, скан-
да ла у ве зи са На ци о нал ном здрав стве ном слу жбом у Мид Ста форд ши-
ру, до из ли ва ња наф те у Мек сич ком за ли ву. То ком ис тра га и ис пи ти ва ња 
ових слу ча је ва, иза шло је на ви де ло да су рад ни ци би ли све сни не пра вил-
но сти или не са ве сног оба вља ња ду жно сти, али су би ли су ви ше упла ше ни 
да би про го во ри ли, обра ћа ли су се по гре шним љу ди ма, или су јед но став-
но би ва ли иг но ри са ни. 

Је дан од нај го рих слу ча је ва у Ује ди ње ном Кра љев ству би ла је не по треб  на 
смрт 1.200 па ци је на та од 2005. до 2008. го ди не у бол ни ци у Мид Ста форд-
ши ру. Овај слу чај се сма тра јед ним од нај ве ћих скан да ла то ком 65 го ди на 
по сто ја ња На ци о нал не здрав стве не слу жбе, и био је под врг нут број ним 
кон тро ла ма, за кључ но са јав ном ис тра гом ко ју је пред во дио кон тро лор 
Ро берт Френ сис. Уста но вље но је да су еко ном ски ци ље ви и сма ње ње тро-
шко ва по ста ли глав ни по кре та чи по ме ну те ор га ни за ци је. Френ сис је дао 
не ко ли ко пре по ру ка ка ко би под ста као чла но ве осо бља у здрав стве ној 
слу жби да ука зу ју на пре сту пе или не са ве сно оба вља ње ду жно сти, укљу-
чу ју ћи про фе си о нал ну ду жност здрав стве них струч ња ка да отва ра ју  пи-
та ње без бед но сти и ква ли те та не ге ко ја се пру жа па ци јен ти ма. Ове пре-
по ру ке још увек ни су усво је не.

Још пред ло га те вр сте усле ди ло је на кон скан да ла са при слу шки ва њем 
те ле фо на од ме диј ске кор по ра ци је News International, у ко ме су но ви на-
ри при слу шки ва ли те ле фо не, под ми ћи ва ли по ли ци ју и ути цали на љу де, 
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са ци љем об ја вљи ва ња но вин ских чла на ка. Јав на суд ска ис тра га скан да-
ла, на че лу са су ди јом Ле ви со ном, пре и спи та ла је кул ту ру, прак се и ети-
ку бри тан ске штам пе, и до шла до за кључ ка да би тре ба ло уве сти ди рект-
ну те ле фон ску ли ни ју за оба ве шта ва ње за но ви на ре ко ји сма тра ју да се 
од њих зах те ва ју рад ње про тив не уред нич ком ко дек су. Ле ви сон је та ко-
ђе пре по ру чио да се по ли цај ци ма и по ли циј ским слу жбе ни ци ма омо гу-
ћи да ва ње оба ве ште ња о пре сту пи ма и не са ве сном оба вља њу ду жно сти.

Ни ин ду стри ја фи нан сиј ских услу га ни је оста ла иму на на ова ква по ни-
же ња. Док се још увек опо ра вља ла од фи нан сиј ске кри зе ко ја је тра ја ла 
од 2007. до 2009. го ди не, ин ду стри ју је 2012. уз др мао скан дал Ли бор. У 
дру гом из ве шта ју Од бо ра за тре зор о на ме шта њу Ли бор ка мат них сто па 
уста но вље но је да је је дан ви ши ру ко во ди лац упо зо рио на мо гу ћи су коб 
ин те ре са из ме ђу по зи ци ја ри зи ка тр го ва ца де ри ва ти ви ма и оних ко ји од-
ре ђу ју Ли бор ка мат не сто пе.7 Од бор тре зо ра је при ме тио да су ма ни пу ла-
ци је у Ли бо ру тра ја ле че ти ри го ди не, без ика квог при ти ска ви ших ди рек-
то ра или од го вор них за про ве ру уса гла ше но сти, и да се у ства ри ра ди ло 
о озбиљ ним про пу сти ма у упра вља њу, за ко је је од го во ран од бор. Пар ла-
мен тар на ко ми си ја за бан кар ске стан дар де да ла је до дат не пре по ру ке о 
уло зи ре гу ла тор ног ор га на у за шти ти уз бу њи ва ча и о мо гућ но сти на гра-
де. Ово тре нут но раз ма тра Ор ган за фи нан сиј ско по сло ва ње (Fi nan cial 
Con duct Aytho rity).

ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА

За кон о ре фор ми пред у зе ћа и про пи са8, ко ји је до био кра љев ско одо бре-
ње 25. апри ла 2013, унео је кључ не из ме не у За кон о обе ло да њи ва њу у јав-
ном ин те ре су. Све из ме не сту пи ле су на сна гу 25. ју на 2013. Из ме ње на је 
де фи ни ци ја „оба ве ште ња“ уво ђе њем те ста јав ног ин те ре са, у по ку ша ју да 
се ис пра ви про пуст при ме ћен у слу ча ју Parkins vs Sodexho.

Ка ко би се пре мо сти ло ово до дат но огра ни че ње, За кон о ре фор ми пред-
у зе ћа и про пи са из ме нио је за кон, та ко да  оба ве ште ње не мо ра да бу де 
да то у до број ве ри ка ко би би ло за шти ће но. Ме ђу тим, уко ли ко се оба ве-
ште ње да је у ло шој ве ри, три бу нал има пра во да сма њи на кна ду до 25 од-
сто. Ор га ни за ци ја PCaW по здра ви ла је ову из ме ну, с об зи ром на чи ње ни цу 

7 Па ра граф 167, Ор ган за фи нан сиј ске услу ге (ФСА) из ја вио је у од лу ци у ве зи са Бар-
клиз бан ком 25. ју на 2012. да је ви ши ру ко во ди лац Бар кли за упо зо рио на мо гу ћи су-
коб ин те ре са из ме ђу по зи ци ја ри зи ка тр го ва ца де ри ва ти ви ма и ак тив но сти од-
ре ђи ва ња Ли бор сто па са са гла сно шћу Бар кли за. Ме ђу тим, „ни ка ква пи та ња у 
ве зи са овим ни су по ста вље на ру ко во ди о цу Е., ни ти осо ба ма ко је су од ре ђи ва ле ка-
мат не сто пе, ни ка кви по ступ ци ни су по кре ну ти, ни ти ус по ста вље ни си сте ми 
или кон тро ле ко ји би ре ши ли мо гу ћи кон фликт.“

8 www.le gi sla tion.gov.uk/uk pga/2013/24/con tents/enac ted
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да ор га ни за ци је све че шће до во де у пи та ње мо ти ве уз бу њи ва ча, ка ко би 
суд од ба цио њи хов слу чај.

Осим то га, уве де на је ин ди рект на од го вор ност за по сло дав це, уко ли ко је 
за по сле ном на не та ште та од стра не ко ле га по во дом да ва ња за шти ће ног 
оба ве ште ња. Ова из ме на је уне та на кон Френ си со вог из ве шта ја9 о не по-
треб ним смр ти ма у бол ни ци у Мид Ста форд ши ру, као по ку шај да се ис-
пра ви за кон ска пра зни на ко ја је уоче на на кон слу ча ја Апе ла ци о ног су да 
НХС Ман че стер про тив Фе сит [2011]10.

Из ме не За ко на о обе ло да њи ва њу у јав ном ин те ре су кроз За кон о ре фор-
ми пред у зе ћа и про пи са пред ста вља ју по бољ ша ње; ме ђу тим, мо гу ће је да 
оне ни су до вољ не за кон тро лу за ко на. Ор га ни за ци ја PCaW је офор ми ла 
Ко ми си ју за уз бу њи ва ње,11 чи ји је за да так да пре и спи та по сто је ће мо гућ-
но сти за уз бу њи ва ње на рад ном ме сту, и да дâ пре по ру ке за про ме не. Ова 
не за ви сна ко ми си ја над гле да ла је про цес јав не кон сул та ци је и при ку пља-
ња до ка за, ка ко би по сма тра ла уз бу њи ва ње из ви ше угло ва – угла по је-
дин ца, ор га ни за ци ја, над зор них ор га на, на гра да, уло ге ши рег дру штва, и 
ефи ка сно сти по сто је ћег за ко на. Пред ви ђе но је да из ве штај Ко ми си је бу-
де об ја вљен кра јем но вем бра 2013. го ди не. Вла да је по зва ла да се ис тра жи 
да ли се За кон о уз бу њи ва њу мо же из ме ни ти та ко да уна пре ди за шти ту 
уз бу њи ва ча и под стак не их да да ју оба ве ште ња.12

  9 www.mid staff spu bli cin qu iry.com

10 www.pcaw.org.uk/fi  les/Fe cittvMan che ster CA jud gment.pdf

11 www.pcaw.org.uk/whi stle blo wing-com mis sion

12 www.gov.uk/go vern ment/uplo ads/system/uplo ads/at tac hment_da ta/fi  le/212076/bis-13-
953-whi stle blo wing-fra me work-call-for-evi den ce.pdf





ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ 
СР БИ ЈИ – ПРАВ НИ ОКВИР И ПЛА НО ВИ 
БОР БЕ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ 

Аутор Не ма ња Не на дић1

ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА – МЕ ЂУ НА РОД НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ 
КО ЈЕ ЈЕ СР БИ ЈА РА ТИ ФИ КО ВА ЛА

За шти та уз бу њи ва ча је пред мет раз ма тра ња две ан ти ко руп циј ске кон вен-
ци је ко је је Ре пу бли ка Ср би ја одав но ра ти фи ко ва ла, али је про пу сти ла да 
их у пот пу но сти пре то чи у од го ва ра ју ће за ко не и при ме ни у прак си. То 
су: Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је2 и Гра ђан ско прав на 
кон вен ци ја про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе3.

Кон вен ци ја УН (у на став ку тек ста „УН КАК“), у чла ну 33, пред ви ђа „за-
шти ту ли ца ко ја под но се при ја ве“, то јест, оба ве зу да сва ка др жа ва уго вор-

ни ца раз мо три мо гућ ност да у свом до ма ћем прав ном си сте му пред ви ди 

од го ва ра ју ће ме ре пру жа ња за шти те од би ло ког нео прав да ног по сту па-

ња пре ма би ло ком ли цу ко је над ле жним ор га ни ма при ја ви у до број на ме-

ри4 на ра зум ној осно ви би ло ко је чи ње ни це ко је се од но се на кри вич на де ла 

пред ви ђе на овом кон вен ци јом.

Да ли је ов де уоп ште реч о за шти ти уз бу њи ва ча и у ко јем оби му? Да, али де-
ли мич но. Шти ти се је дан од об ли ка уз бу њи ва ња (при ја вљи ва ње ко руп тив них 

1 Не ма ња Не на дић је програмски ди рек тор Тран спа рент ност – Ср би ја и аутор број-
них струч них ра до ва на те му по ли ти ке тран спа рент но сти, пра ва на при ступ ин фор-
ма ци ја ма, јав них на бав ки. Не на дић је био члан рад не гру пе ко ја је при пре ми ла Мо дел 
за ко на о уз бу њи ва њу и за шти ти уз бу њи ва ча у окви ру про јек та „За шти та уз бу њи ва-
ча“ ко ји је спро во дио По ве ре ник уз по др шку Бри тан ске ам ба са де у Бе о гра ду и Вла де 
Кра ље ви не Хо лан ди је. 

2 УН КАК је отво рен за пот пи си ва ње од 9. де цем бра 2003. (по то њи Ме ђу на род ни дан 
бор бе про тив ко руп ци је). Код нас је ра ти фи ко ван 22. ок то бра 2005. („Слу жбе ни 
лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 12/05).

3 Гра ђан ско прав на кон вен ци ја про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе, усво је на 4. но вем-
бра 1999. Ра ти фи ко ва на је 5. но вем бра 2007 („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни 
уго во ри“, број 102/07). 

4 Не та чан пре вод ен гле ског из ра за „in good fa ith“.
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кри вич них де ла), и то са мо ако се вр ши „над ле жним ор га ни ма“. Кон вен-
ци ја тра жи ус по ста вља ње „од го ва ра ју ћих“ ме ра, без пре ци зи ра ња ка кве 
оне тач но тре ба да бу ду, што тре ба це ни ти у сми слу оства ри ва ња ци ље ва 
– за шти те од „сва ког нео прав да ног по сту па ња“ (ко год да га вр ши) и без 
об зи ра на то да ли је онај ко при ја вљу је ко руп ци ју за по слен у ин сти ту ци-
ји у ко јој је до шло до ко руп ци је или на би ло ко ји на чин прет ход но по ве-
зан са њом. Ме ђу тим, Кон вен ци ја по ста вља као услов са ве сност у по гле-
ду исти ни то сти ко руп ци је ко ја се при ја вљу је.

Гра ђан ско прав на кон вен ци ја про тив ко руп ци је са др жи нор ме о „за шти ти 
за по сле них“ у чла ну 9. где се тра жи од сва ке стра не уго вор ни це да обез бе ди 

у до ма ћем пра ву од го ва ра ју ћу за шти ту од би ло ко је нео прав да не санк ци је 

про тив за по сле них, ко ји има ју осно ва ног раз ло га да сум ња ју у ко руп ци ју и 

ко ји, у до број ве ри, сво ју сум њу при ја ве од го вор ним ли ци ма или ор га ни ма.

Ова кон вен ци ја шти ти са мо не ке уз бу њи ва че (за по сле не). За шти та се пру-
жа од „нео прав да них санк ци ја“ (што не по кри ва све слу ча је ве зло ста вља ња 
на ра ду). Ко руп ци ја се мо же при ја ви ти и „од го вор ном ли цу“ (нпр. ди рек-
то ру јав ног пред у зе ћа), а не са мо ор га ни ма ко ји су над ле жни да пре ду зму 
кри вич но го ње ње. Пред мет при ја вљи ва ња не мо ра да бу де са мо сум ња да 
је учи ње но кри вич но де ло при ма ња ми та, зло у по тре бе слу жбе ног по ло-
жа ја или не ко дру го ко је по сто ји у Кри вич ном за ко ни ку, већ и не ко дру го 
по на ша ње ко је има обе леж ја ко руп ци је – нпр. ну ђе ње не ке ко ри сти од-
бор ни ку да про ме ни по сла нич ку гру пу. И ова кон вен ци ја тра жи са ве сно 
по сту па ње уз бу њи ва ча („до бра ве ра“).

ПРА ЋЕ ЊЕ ПРИ МЕ НЕ КОН ВЕН ЦИ ЈА

При ме на ме ђу на род них кон вен ци ја је пред мет ме ђу на род ног мо ни то рин-
га. Ср би ја је би ла об у хва ће на мо ни то рин гом при ме не УН КАК кон вен ци-
је у 2012. али на ла зи још увек ни су об ја вље ни.5 При ме ну кон вен ци ја Са-
ве та Евро пе пра тио је ГРЕКО,6 у окви ру за јед нич ког пр вог и дру гог кру га 
ева лу а ци је за Ре пу бли ку Ср би ју. У тач ки 98. тог из ве шта ја7 из 2006. на-
по ми ње се „да не по сто је прав не ме ре ко ји ма би се обез бе ди ла тај ност и 
за шти ти ли од од ма зде др жав ни слу жбе ни ци ко ји при ја вљу ју ко руп ци ју 
(тзв. ду ва чи у пи штаљ ке). Сход но то ме, ГЕТ пре по ру чу је да се обез бе-
ди да се др жав ни слу жбе ни ци ко ји у до број на ме ри при ја ве сум њу на 
ко руп ци ју у др жав ној упра ви на од го ва ра ју ћи на чин за шти те од од ма зде 

5 www.unodc.org/unodc/tre a ti es/CAC/co un try-pro fi  le/pro fi  les/SRB.html

6 Гру па др жа ва про тив ко руп ци је (ГРЕ КО)

7 Из ве шта ји су (у пре во ду Ми ни стар ства прав де) до ступ ни на: www.coe.int/t/dghl/
mo ni to ring/gre co/eva lu a ti ons/ro und2/re ports%28ro und2%29_en.asp
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ка да при ја ве сво ју сум њу.“ На осно ву овог за па жа ња фор му ли са на је и 
пре по ру ка, о чи јем ис пу ње њу је Ср би ја тре ба ло да из ве сти до кра ја 2007. 
го ди не, а ко ја гла си: 

xxi. да се обез бе ди да се др жав ни слу жбе ни ци ко ји у до број на ме ри при-

ја ве сум њу на ко руп ци ју у др жав ној упра ви на од го ва ра ју ћи на чин за-

шти те од од ма зде ка да при ја ве сво ју сум њу (став 98).

У сво јим из ве шта ји ма из ју на 2008. и ју на 2010. ГРЕ КО је да ље за кљу чио, 
на осно ву на ве де ног, да је пре по ру ка бр. xxi де ли мич но при ме ње на, при 
че му се као по себ на сла бост ис ти че не а де кват на за шти та кроз из ме не За-
ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.

Јед на од по сле ди ца ове оце не о не за вр ше ном по слу на за шти ти уз бу њи-
ва ча би ло је и усва ја ње из ме на За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је и усва ја ње под за кон ског ак та о за шти ти уз бу њи ва ча, али то ни је 
би ло пред мет на кнад ног оце њи ва ња (бу ду ћи да то ни је прак са ГРЕ КО).

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

За шти та уз бу њи ва ча би ла је пла ни ра на На ци о нал ном стра те ги јом за бор-
бу про тив ко руп ци је8 и пра те ћим Ак ци о ном пла ном из 2006. године. Ме-
ђу тим, ове ме ре су би ле не до вољ но до бро фор му ли са не (на ро чи то у Ак-
ци о ном пла ну) и ни та кве ни су у пот пу но сти ре а ли зо ва не. 

У Стра те ги ји раз во ја си сте ма јав них на бав ки у Ре пу бли ци Ср би ји9 из сеп-
тем бра 2011, чи ја се из ме на пла ни ра до кра ја 2013, пи та њу за шти те уз бу-
њи ва ча се да је при ме рен зна чај у окви ру раз ма тра ња ме ра за су зби ја ње 
ко руп ци је у по ступ ку јав не на бав ке (по гла вље 5.1.3).10 Но ви За кон о јав-
ним на бав ка ма са др жи нор ме ко је треба да ис пу не овај циљ, али је де ло-
твор ност за шти те ко ју нор ме га ран ту ју упит на. 

У но вој ан ти ко руп циј ској стра те ги ји,11 ко ја је усво је на кра јем ју на 2013. 
пи та ње за шти те уз бу њи ва ча тре ти ра се као јед на од при о ри тет них обла-
сти, на сле де ћи на чин. 

  8 Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/05). 

  9 www.ujn.gov.rs/ci/news.html

10 „3) уво ђе ње де ло твор них ме ха ни за ма за кон ске за шти те уз бу њи ва ча у јав ном и у 
при ват ном сек то ру, ко ја укљу чу је за шти ту у слу ча ју упо зо ра ва ња на не пра вил но сти 
уну тар ор га на или ор га ни за ци је, оба ве шта ва ње спољ них над зор них те ла и це ло куп-
не јав но сти у од ре ђе ним слу ча је ви ма.“ 

11 На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 57/13)
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4.9. Ус по ста вље на ефи ка сна и де ло твор на за шти та уз бу њи ва ча (ли-
ца ко ја при ја вљу ју сум њу на ко руп ци ју) 

До са да шња за шти та уз бу њи ва ча ре гу ли са на је За ко ном о др жав ним 

слу жбе ни ци ма, За ко ном о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног 

зна ча ја и За ко ном о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, као и Пра вил-

ни ком о за шти ти ли ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју, ко ји је 2011. 

го ди не усво ји ла Аген ци ја. Ова за шти та је огра ни че ног оби ма по ви ше 

осно ва (де фи ни са ње ли ца ко је ужи ва за шти ту, обим за шти те, слу ча-

је ви у ко ји ма се за шти та да је, не ре гу ли са на област санк ци ја за оне ко ји 

спро во де од ма зду или на док на да ште те, као и на гра ђи ва ње уз бу њи ва-

ча), па је нео п ход но за о кру жи ва ње прав ног окви ра у овој обла сти, кроз 

до но ше ње по себ ног за ко на ко ји би се ба вио за шти том ли ца ко ја чи не 

раз от кри ва ње у јав ном ин те ре су, ка ко у јав ном, та ко и у при ват ном 

сек то ру. Осим то га, нео п ход но је при до би ти по ве ре ње јав но сти и ли-

ца ко ја су по тен ци јал ни уз бу њи ва чи да ће усво је ни за кон за и ста га ран-

то ва ти пу ну за шти ту ових ли ца. 

Стра те шки акт на до бар на чин су ми ра глав не не до стат ке ак ту ел ног прав-
ног окви ра у по гле ду за шти те уз бу њи ва ча ко ји при ја вљу ју ко руп ци ју. Ве о-
ма је до бро што се на гла ша ва по тре ба до но ше ња по себ ног за ко на ко ји би 
био све о бу хва тан на два на чи на – да шти ти сва ко раз от кри ва ње у јав ном 
ин те ре су (не са мо о пи та њу ко руп ци је, и без об зи ра на рад но прав ни ста-
тус ли ца ко је вр ши раз от кри ва ње) и да се од но си на јав ни и на при ват ни 
сек тор. Не до ста так овог тек ста јесте то што ни је де таљ ни ји – што не по-
ста вља ми ни мал не стан дар де за уре ђи ва ње за кон ске за шти те уз бу њи ва ча. 
Иако ова ква раз ра да у Стра те ги ји ни је нео п ход на, она је пред у слов да се 
утвр ди да ли је но ви за кон оства рио циљ због ко јег се до но си. У од су ству 
та квих па ра ме та ра, мо же се до го ди ти да се усво ји за кон, али да за шти та 
ко ју пру жа уз бу њи ва чи ма не бу де аде кват на и да и по ред то га, у по ступ-
ку над зо ра над спро во ђе њем Стра те ги је, бу де оце ње но као да је оба ве за 
ис пу ње на. 

Због ових не до ста та ка Тран спа рент ност – Ср би ја је то ком јав не рас пра-
ве о Стра те ги ји под не ла пред ло ге за до пу не, ко ји су без обра зло же ња од-
би је ни. Пр ви та кав пред лог од но сио се на до пу ну спи ска про пи са Ре пу-
бли ке Ср би је ко ји тре нут но уре ђу ју за шти ту уз бу њи ва ча  не до вољ но ква-
ли тет но. Та кав спи сак је по тре бан да би се зна ло шта још тре ба ме ња ти 
(нпр. од ред бе Кри вич ног за ко ни ка, рад но прав них про пи са итд.). Дру ги 
пред лог је био да се пред ви ди да ће по се бан за кон уре ди ти по сту пак уз-
бу њи ва ња, при вре ме ну и ме ри тор ну за шти ту уз бу њи ва ча, оба ве зе ор га-
на ко ји ма се уз бу њи ва чи обра те, на кна ду ште те и евен ту ал не на гра де за 
ли ца ко ја по сту па ју ћи са ве сно и у јав ном ин те ре су раз от кри ју ко руп ци ју 
и дру ге озбиљ не по вре д е за ко на и пра ви ла до брог упра вља ња. 
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Ни је при хва ћен ни пред лог за сле де ћу до пу ну, ко ја се не од но си не по-
сред но на за шти ту уз бу њи ва ча, већ на пи та ње ко је је јед на ко ва жно, по-
сту па ње по њи хо вим пред став ка ма:

„Ор га ни јав не вла сти ће то на нај бо љи на чин учи ни ти уко ли ко ус по ста-
ве де ло тво ран ме ха ни зам за при ја вљи ва ње не за ко ни то сти и не пра вил-
но сти, уко ли ко све на во де о та квим по ја ва ма ефи ка сно ис пи та ју, уко ли-
ко о ре зул та ти ма ис пи ти ва ња оба ве сте уз бу њи ва ча, пре ду зму ме ре ра ди 
ка жња ва ња пре ступ ни ка, али и ра ди от кла ња ња сла бо сти у си сте му ко је 
су омо гу ћи ле да јав ни ин те рес бу де угро жен.“

Не при хва та њем овог пред ло га Стра те ги ја је оста ла без још јед ног кри те ри-
ју ма за оце ну да ли је до нет аде ква тан За кон о за шти ти уз бу њи ва ча, то јест, 
без упу ћи ва ња на ду жно сти ор га на вла сти ко ји ма су се уз бу њи ва чи обра ти-
ли и без упу ћи ва ња на ве о ма бит ну свр ху уре ђи ва ња уз бу њи ва ња – от кла-
ња ње сла бо сти у си сте му ко је су омо гу ћи ле да јав ни ин те рес бу де у гро жен.

Оства ри ва ње овог ци ља пред ви ђе но је Ак ци о ним пла ном ко ји је об ја вљен 
у сеп тем бру 2013.12 на сле де ћи на чин:

АК ЦИ О НИ ПЛАН СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА БОР БУ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 
ЗА ПЕ РИ ОД ОД 2013. ДО 2018. ГО ДИ НЕ

При о ри тет на област 4 – ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА КО РУП ЦИ ЈЕ

4.9. Циљ Ус по ста вље на ефи ка сна и де ло твор на за шти та уз бу њи ва ча (ли ца ко ја при ја вљу ју сум-
њу на ко руп ци ју)

Ин ди ка тор 
ци ља

Број уз бу њи ва ча под за шти том за ко на на го ди шњем ни воу из но си (утвр ди ти) до кра ја 
2017. го ди не 

Бр. Ме ра Ак тив ност Рок
Од го вор ни 

су бјек ти
Ин ди ка то ри

По треб ни 
ре сур си

На по ме не

4.9.1. Усво ји ти За-
кон о за шти-
ти уз бу њи ва-
ча (ли ца ко ја 
при ја вљу ју 
сум њу на ко-
руп ци ју или 
вр ше ра з -
откри ва ња у 
јав ном ин те-
ре су)

Из ра ди ти и до-
ста ви ти На црт 
за ко на о из ме-
на ма и до пу на-
ма За ко на 

3 
ме се ца

Ми ни стар-
ство над-
ле жно за 
по сло ве пра-
во су ђа и др-
жав не упра ве

На црт за ко на о 
из ме на ма и до-
пу на ма За ко-
на до ста вљен 
Вла ди 

Ни су 
по треб ни

Кон сул то ва ти 
ис ку ства Аген-
ци је за бор бу 
про тив ко руп-
ци је

Подношење 
Пред ло га за ко-
на о из ме на ма 
и до пу на ма За-
ко на На род ној 
скуп шти ни 

5 
ме се ци

Влада Предлог 
закона о 
изменама 
и д  опунама 
Закона поднет 
Народној 
скупштини 

Нису 
потребни

 

Усва ја ње За ко-
на о из ме на ма 
и до пу на ма за-
ко на 

7 
ме се ци

Народна скуп-
шти на

Закон о из ме-
на ма и до пу-
на ма За ко на 
усво јен 

Нису 
потребни

 

12 www.sr bi ja.gov.rs/ex tfi  le/sr/195500/za klju cak_ak ci o ni_plan_na ci o nal ne_stra te gi je_za_
bor bu_pro tiv_ko rup ci je090_cyr.zip

(наставак)
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Бр. Ме ра Ак тив ност Рок
Од го вор ни 

су бјек ти
Ин ди ка то ри

По треб ни 
ре сур си

На по ме не

4.9.2. Усвојени 
под закон-
ски про пи-
си ко ји ма 
се на пре-
ци зан на-
чин уре ђу је 
про це ду-
ра и по сту-
па ње 

Из ра ди ти 
и ус во ји ти 
под за кон ске 
про пи се

6 
ме се ци

Ми ни стар-
ство над ле-
жно за по сло-
ве пра во су ђа 
и др жав не 
упра ве

Под за кон ски 
про пи си ус-
во је ни

Нису 
потребни

Рок се рачуна од 
дана усвајања 
Закона којим се 
уређује заштита 
узбуњивача 

4.9.3. Спр ово ди-
ти стру чно 
уса вр ша ва-
ње ли ца за-
по сле них у 
јав ном сек-
то ру о заш-
ти ти уз бу-
њи ва ча

На пра ви ти 
план и про-
грам обу ке 
за по сле них 
у јав ном сек-
то ру 

3 ме се ца 
од доно-
шења 
под за-
кон ских 
про пи са

Ми ни стар-
ство над ле-
жно за по сло-
ве пра во су ђа 
и др жа вне 
уп ра ве

Из ра  ђен план 
и про  грам 
обу ке 

Нису 
потребни

У израду плана 
и програма 
обуке укључити 
представнике ин-
сти туција заду-
жених за заштиту 
узбуњивача према 
Закону 

Спро во ди ти 
план обу ке 
за по сле них 
у јав ном сек-
то ру

тра јни 
за да так

Ми ни стар-
ство над ле-
жно за по сло-
ве пра во су ђа 
и др жав не 
упра ве

Реа ли зо ван 
план обу ке по 
го ди ни при-
ме не Стра-
те ги је

У 
зависности 
од потреба 
(најмање 
300.000 по 
обуци)

 

4.9.4. Спро во ди-
ти кам па-
ње за по-
ди за ње 
ни воа оба-
ве ште но-
сти гра ђа на 
о пра ви ма и 
заш ти ти уз-
бу њи ва ча

На пра ви-
ти про грам 
и план кам-
па ње

30 
ме се ци

Ми ни стар-
ство на дле-
жно за по сло-
ве пра во су ђа 
и др жав не 
упра ве

Из ра ђен про-
грам и план 
кам па ње 

Нису 
потребни 

Спро ве-
сти кам па њу 
пре ма пла ну 
и про гра му

40 
ме се ци

Кам па ња 
спро  ве де на 
пре ма пла-
ну и про гра-
му; из ве штај 
о спро ве де ној 
кам па њи

2.500.000 
(средства за 
штампање 
материјала и 
орга ни за ци-
ју обу ке)

У спровођење 
кам пање 
укљу чити и 
представнике ин-
ституција задуже-
них за заштиту 
уз бу њивача према 
новом закону и 
за интересоване 
ОЦД

На ве де ни не до ста ци ни су от кло ње ни ни у усво је ном Ак ци о ном пла ну. 
Ак ци о ни план је у де лу о за шти ти уз бу њи ва ча из ме њен у од но су на На-
црт ко ји се на ла зио на јав ној рас пра ви до 20. ју ла 2013. године. Те про ме-
не су, из у зев скра ће ња пр во бит но пред ви ђе них ро ко ва за усва ја ње за ко-
на, ве о ма ло ше и у су прот но сти ма не са мо са по тре ба ма ква ли тет не за-
шти те уз бу њи ва ча већ и са тек стом Стра те ги је на чи ју се при ме ну од но се. 

Из на зи ва ме ре из ба че на је реч „све о бу хва тан“ на ме сту где се го во ри 
ка кав за кон о за шти ти уз бу њи ва ча тре ба да бу де. Ср би ји је, као што се у 
Стра те ги ји и ка же, по тре бан за кон ко ји ће да шти ти не са мо за по сле не у 
јав ном сек то ру, већ и ли ца ко ја ра де у при ват ном сек то ру, и не са мо оне 
ко ји при ја вљу ју ко руп ци ју већ и не за ко ни то сти дру ге вр сте. Бри са ње ове 
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ре чи да је раз ло га за сум њу да се пла ни ра пар ци јал но ре ша ва ње про бле-
ма уз бу њи ва ња и за шти те уз бу њи ва ча. 

Ак ци о ни план је остао не пот пун или не ја сан у по је ди ним бит ним де ло-
ви ма. Та ко је оста ло не до ре че но шта зна чи ин ди ка тор оства ри ва ња ци-
ља: „Број уз бу њи ва ча под за шти том за ко на на го ди шњем ни воу из но си 
(утвр ди ти) до кра ја 2017. го ди не“. Да ли то зна чи да је за бо ра вље но да се 
упи ше же ље ни број уз бу њи ва ча ко ји ма ће би ти пру же на за шти та до кра ја 
2017? Или, да ће ин ди ка тор оства ри ва ња циља би ти онај број уз бу њи ва ча 
ко ји до би ју за кон ску за шти ту, без об зи ра на то ко ли ко тај број био ма ли 
и ко ли ко је би ло слу ча је ва у ко ји ма је та кву за шти ту тре ба ло пру жи ти?

Ак ци о ни план је кон фу зан и у по гле ду про пи са ко ји ће би ти до не се ни или 
ме ња ни. Та ко се го во ри о „из ме на ма и до пу на ма За ко на“ (ве ли ко З, као 
да је реч о кон крет ном про пи су), док у ствар но сти има ви ше за ко на ко ји 
уре ђу је ову ма те ри ју, али ни је дан ко ји то чи ни до бро или све о бу хват но. 
Ова ква ме ра је ди рект но су прот на тек сту Стра те ги је где се из ри чи то го-
во ри о не до ста ци ма по сто је ћа три за ко на и о по тре би да се до не се је дан, 
пот пу но но ви, за кон о за шти ти уз бу њи ва ча. 

Из Ак ци о ног пла на (у од но су на на црт тог до ку мен та) бри са ни су сви де-
ло ви ко ји се од но се на за шти ту уз бу њи ва ча у при ват ном сек то ру, што је 
су прот но не са мо по тре ба ма ко је Ср би ја има у бор би про тив ко руп ци је и 
дру гих не за ко ни тих рад њи, већ и до број ме ђу на род ној прак си и нај по сле, 
Стра те ги ји. Нај зад, у ко нач ној вер зи ји Ак ци о ног пла на из вр ше не су из ме не 
ко ји ма је пред ви ђе но да ће по је ди не за дат ке (нпр. обу ке за по сле них, кам-
па ње) спро во ди ти Ми ни стар ство прав де и др жав не упра ве, док је у На цр ту 
би ло пред ви ђе но и ан га жо ва ње дру гих ор га на, што ни је увек оправ да но.  

ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА У ЗА КО НУ О СЛО БОД НОМ ПРИ СТУ ПУ 
ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА

Ак ту ел ни члан 38. За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав-
ног зна ча ја13, под на сло вом „Овла шће но ли це ор га на вла сти и за шти та 
из во ра ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја“ са сто ји се од два пот пу но раз ли-
чи та де ла. Док се у пр ва два ста ва овог чла на про пи су ју оба ве зе за ор ган 
вла сти у ве  зи са од ре ђи ва њем овла шће ног ли ца за по сту па ње по зах те ви-
ма за при ступ  ин фор ма ци ја ма, као и по сло ви ко је то ли це оба вља, у пре-
о ста лом де лу чла на го во ри се о „за шти ти из во ра ин фор ма ци је“, то јест о 
обе ло да њи ва њу ин фор ма ци ја ко је мо же да учи ни овла шће но ли це за по-
сту па ње по зах те ви ма али и не ко дру ги. Од ред ба гла си:

13 За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 
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Овла шће но ли це ор га на вла сти и за шти та из во ра ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја

Члан 38.

Од го вор но ли це у ор га ну вла сти од ре ди ће јед но или ви ше слу жбе них 
ли ца (у да љем тек сту: овла шће но ли це) за по сту па ње по зах те ву за 
сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. 

Овла шће но ли це: 

1) при ма зах те ве, оба ве шта ва тра жи о ца о по се до ва њу ин фор ма ци ја 
и обез бе ђу је увид у до ку мент ко ји са др жи тра же ну ин фор ма ци ју, од-
но сно до ста вља ин фор ма ци ју на од го ва ра ју ћи на чин, од би ја зах тев 
ре ше њем, пру жа тра жи о ци ма нео п ход ну по моћ за оства ри ва ње њи-
хо вих пра ва утвр ђе них овим за ко ном; 

2) пред у зи ма ме ре за уна пре ђе ње прак се по сту па ња са но са чи ма ин-
фор ма ци ја, прак се одр жа ва ња но са ча ин фор ма ци ја, као и прак се њи-
хо вог чу ва ња и обез бе ђе ња. 

Ако овла шће но ли це из ста ва 1. овог чла на ни је од ре ђе но, за по сту па-
ње по зах те ву над ле жно је од го вор но ли це у ор га ну вла сти.

За по сле ни у ор га ну вла сти ко ји омо гу ћи при ступ ин фор ма ци ји од јав-
ног зна ча ја за ко ју се не мо же огра ни чи ти при ступ на осно ву чл. 9. и 
14. овог за ко на, као и ин фор ма ци ји за ко ју је ор ган вла сти већ омо гу ћио 
при ступ на осно ву овог за ко на, не мо же се због то га по зва ти на од го-
вор ност, ни ти тр пе ти штет не по сле ди це, под усло вом да ин фор ма-
ци ја ука зу је на по сто ја ње ко руп ци је, пре ко ра че ње овла шће ња, не ра-
ци о нал но рас по ла га ње јав ним сред стви ма и не за ко ни ти акт или по-
сту па ње ор га на вла сти. 

Пра во на за шти ту из ста ва 4. овог чла на има за по сле ни под усло вом 
да је имао раз ло га да ве ру је у тач ност ин фор ма ци је, да ни је тра жио 
ни ти при мио не ку ко рист у ве зи са омо гу ћа ва њем при сту па ин фор ма-
ци ји, као и да је пре не го што је омо гу ћио при ступ ин фор ма ци ји, оба-
ве стио о не пра вил но сти ма над ле жно ли це у ор га ну вла сти, ко је ни је 
пред у зе ло ме ре за ре ша ва ње не пра вил но сти. 

За по сле ни ко ји су прот но од ред ба ма ст. 4. и 5. овог чла на бу де по зван на 
од го вор ност или пре тр пи ка кву ште ту, има пра во на на кна ду ште-
те од ор га на вла сти у ко јем је за по слен. 

За по сле ни ко ји омо гу ћи при ступ ин фор ма ци ји од јав ног зна ча ја у скла-
ду са ст. 4. и 5. овог чла на, мо же би ти на гра ђен од стра не ор га на вла-
сти у ко јем је за по слен. 

Од ред бе ст. 4. до 7. овог чла на сход но се при ме њу ју и на функ ци о не ре 
ор га на вла сти, на ли ца ко ја у ор га ну вла сти или за ор ган вла сти оба-
вља ју по сло ве по осно ву уго во ра, као и на ли ца ко ји ма ор ган вла сти пру-
жа услу ге или има ју свој ство стран ке у по ступ ку пред ор га ном вла сти.
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Од ред бе о „за шти ти из во ра ин фор ма ци је“ не пред ста вља ју основ за аде-
кват ну за шти ту уз бу њи ва ча, а у не ким слу ча је ви ма мо гу да пред ста вља ју 
и пре пре ку и за обе ло да њи ва ње ин фор ма ци ја ко је би, и без ове од ред бе, 
тре ба ло да бу ду до ступ не. На и ме, на осно ву ових од ре да ба пред ви ђа се 
за шти та за по сле ног ко ји обе ло да ни под од ре ђе ним усло ви ма ин фор ма ци-
је ко је ни су за шти ће не ни на осно ву чла на 9. За ко на (нпр. ин фор ма ци је 
са озна ком по вер љи во сти) ни на осно ву чла на 14. За ко на (нпр. по да ци о 
лич но сти). Бу ду ћи да би ова кве ин фор ма ци је у сва ком слу ча ју мо ра ле да 
се да ју сва ко ме ко их за тра жи, бес пред мет но је по ста вља ти по себ не усло-
ве под ко ји ма би се шти тио за по сле ни ако та кве ин фор ма ци је обе ло да ни. 

Ли це ко је би обе ло да ни ло ин фор ма ци ју мо ра ло би да зна или да пре по-
зна да ли до ку мент са др жи по вер љи ве ин фор ма ци је и да ли са др жи и не ке 
по дат ке о лич но сти, и да та кве по дат ке укло ни пре об ја вљи ва ња, ка ко би 
оства ри ло пра во на за шти ту. И уз са ве сно по сту па ње то не ће увек и сва ко-
ме би ти мо гу ће. Је ди но је си гур но да би овај услов био за до во љен уко ли ко 
је реч о већ об ја вље ној ин фор ма ци ји или о до ку мен ту ко ји је већ не ко ме 
био до ста вљен на осно ву зах те ва за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма. 

Упит но је да ли ова ква нор ма уоп ште има свр ху. Свр ха за шти те ли ца ко ја 
обе ло да њу ју до ку мен те ко ји ни по ко јем кри те ри ју му не би сме ли да бу-
ду тај ни  мо же се тра жи ти у чи ње ни ци да мно ги по да ци ко ји би и ина че 
тре ба ло да бу ду об ја вље ни ни су до ступ ни. На при мер, по сто ји за кон ска 
оба ве за ор га на вла сти да у ин фор ма то ру о ра ду об ја ве по дат ке о бро ју за-
по сле них, о спро ве де ним јав ним на бав ка ма и о сред стви ма ра да ко ји ма 
рас по ла жу. Уко ли ко не ки за по сле ни са мо и ни ци ја тив но обе ло да ни та кве 
по дат ке, мо гао би се су о чи ти са штет ним по сле ди ца ма, од ко јих га члан 
38. За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма шти ти, под од ре ђе ним 
усло ви ма. Дру ги мо гу ћи при мер је сте онај ка да ор ган вла сти од би ја да 
до ста ви ин фор ма ци је по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 13. („зло у по тре ба 
пра ва“) или члана 10. (ин фор ма ци ја је већ об ја вље на у зе мљи), а за по сле-
ни од лу чи да их ипак учи ни до ступ ним.

Док је са др жај за шти те ло ше де фи ни сан, нор ма је до бра у по гле ду об у хва-
та ли ца ко ји ма се за шти та пру жа, јер се од но си на за по сле не у ор га ни ма 
вла сти, ру ко во ди о це тих ор га на, ли ца ан га жо ва на по осно ву уго во ра и на 
све ко ји ко ри сте услу ге или по слу ју са ор га ни ма вла сти. Од ред ба пру жа 
за кон ску за шти ту у слу ча ју обе ло да њи ва ња ин фор ма ци ја о не ким об ли-
ци ма кр ше ња про пи са или пре ко ра че ња овла шће ња, али и на по је ди не 
дру ге не пра вил но сти (не ра ци о нал но рас по ла га ње јав ним сред стви ма). 
И обим за шти те ко ја се мо же до би ти је со ли дан. За кон пред ви ђа на кна-
ду ко ју пре тр пи ли це ко је обе ло да њу је ин фор ма ци ју или ако бу де би ло 
по зва но на од го вор ност због свог чи на. Ту на кна ду ду гу је ор ган вла сти у 
сва ком слу ча ју (без об зи ра на то ко је ште ту про у зро ко вао), што је у не-
ким слу ча је ви ма не ло гич но. За кон не са др жи од ред бе ко је би бли же уре-
ди ле до ка зи ва ње ште те. 
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Ме ђу тим, пра во на за шти ту је бит но огра ни че но усло ви ма ко ји се по ста-

вља ју у  чла ну 28. став 5. Ка ко је већ ре че но, по ста вља ње тих или би ло ка-

квих усло ва је кон тра про дук тив но по јав ни ин те рес, па чак и ап сурд но, 

има ју ћи на уму да је реч о ин фор ма ци ја ма ко је би ина че мо ра ле да бу ду 

до ступ не сва ком ко их за тра жи.14 Пр ви услов је да ли це ко је обе ло да њу је 

ин фор ма ци ју има раз ло га да ве ру је у ње ну тач ност. Да кле, не ће по сто ја-

ти пра во на за шти ту уко ли ко је уна пред би ло по зна то да по да так ко ји се 

обе ло да њу је ни је та чан (нпр. слу жбе ник је знао да обе ло да њу је до ку мент 

ко ји са др жи не тач не по дат ке, што је на кнад но ис пра вље но). Дру ги услов 

ко ји се по ста вља је не га ти ван – да за по сле ни (или дру го ли це ко је обе ло-

да њу је по дат ке) ни је тра жио ни ти при мио не ку ко рист да би то учи нио. 

Тре ба има ти на уму да се овим не ди ра у мо гућ ност да сам ор ган вла сти 

ис пла ти на гра ду ли цу ко је је обе ло да ни ло ин фор ма ци ју. Тре ћи услов је 

„оба ве шта ва ње над ле жног ли ца у ор га ну вла сти, ко је ни је пред у зе ло ме ре 

за ре ша ва ње не пра вил но сти“ пре „омо гу ћа ва ња при сту па ин фор ма ци ји“. 

Овај услов ста вља по тен ци јал ног уз бу њи ва ча у ве о ма не по во љан по ло жај 

и оме та оства ри ва ње јав ног ин те ре са јер га мо же до ве сти у раз не си ту а-

ци је – да су ли ца ко ја су над ле жна за по сту па ње на не ки на чин од го вор на 

за не пра вил но сти на ко је се ука зу је, или да ма кар по сто ји сум ња да је та-

ко, да не по сто је про пи са ни ро ко ви за по сту па ње „над ле жног ор га на“, да 

ни је ја сно или по зна то ко ме се тач но тре ба обра ти ти и тако даље.

До но ше њем по себ ног за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча и уз бу њи ва њу ре-

ши ли би се и про бле ми на ко је се ука зу је у овој ана ли зи. Дру га (ло ши ја) 

оп ци ја је сте да се од ред бе ак ту ел ног чла на 38. из ме не та ко да се от кло-

не не ло гич но сти на ста ле као по сле ди ца на чи на усва ја ња аманд ма на и да 

се уре де по себ на пи та ња ко ја су спе ци фич на са ста но ви шта при ме не За-

ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма (нпр. пра ва овла шће ног ли-

ца за по сту па ње по зах те ви ма уну тар ор га на вла сти, на ро чи то у по гле ду 

од лу чи ва ња у ве зи са по вер љи вим до ку мен ти ма). Та кве про ме не би мо-

гле да иду у ко рак са до но ше њем по себ ног за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча. 

ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА У ЗА КО НУ О ДР ЖАВ НИМ 

СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма15 од но си се на део по тен ци јал них уз бу њи-
ва ча из јав ног сек то ра (за по сле ни у ор га ни ма др жав не упра ве и по је ди ним 

14 Ова кво по ста вља ње усло ва је по сле ди ца на чи на усва ја ња ове од ред бе, ко је је бли же 
опи са но, у: Б. Ме де ни ца, „За шти та уз бу њи ва ча у Ре пу бли ци Ср би ји – ана ли за прав-
ног окви ра и пре по ру ке“ (www.po ve re nik.rs/ima ges/sto ri es/pre zen ta ci je/stu di je/za sti-
ta u zbu nji va cai_ana li za prav no go kvi ra i pre po ru ke.pdf)

15 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05, 81/05 – ис пр., 83/05 – ис пр., 64/07, 67/07 – ис пр., 
116/08 и 104/09.



91Заштита узбуњивача у Републици Србији – правни оквир и планови борбе против корупције

дру гим др жав ним ор га ни ма). Мно ге нор ме овог за ко на мо гу има ти ути цај 

на по ло жај уз бу њи ва ња, пре све га у ве зи са мо гу ћом од ма здом – нпр. пра-

ви ла ко ја се од но се на усло ве ра да др жав них слу жбе ни ка, о пре ме шта ју 

на дру го рад но ме сто и слич но. 

Јед на од ва жни јих нор ми са др жа на je у чла ну 18, ко ја уре ђу је ду жност слу-

жбе ни ка да по сту па по на ло гу прет по ста вље ног, осим ако „сма тра да је 

на лог су про тан про пи си ма, пра ви ли ма стру ке или да ње го во из вр ше ње 

мо же да про у зро ку је ште ту, што са оп шта ва прет по ста вље ном“. Слу жбе-

ник ко ји је до био не за ко ни ти на лог мо же од лу чи ти да ка сни је обе ло да-

ни чи ње ни цу да му је та кав на лог дат и да та ко по ста не уз бу њи вач. Већ 

и са мо упо зо ре ње прет по ста вље ном да је слу жбе ни ку из дат не за ко нит 

на лог та ко ђе мо же да пред ста вља вид уз бу њи ва ња. Уко ли ко прет по ста-

вље ни по но ви на лог у пи сме ном об ли ку, слу жбе ник ће ипак би ти ду жан 

да га из вр ши, осим ако је у пи та њу кри вич но де ло (члан 18. став 3). Слу-

жбе ник пи сме но оба ве шта ва о та квом до га ђа ју ру ко во ди о ца ор га на или 

од го ва ра ју ћи над зор ни ор ган (ка да не за ко ни ти на лог да ру ко во ди лац).

Др жав ни слу жбе ни ци има ју оба ве зу да чу ва ју „др жав ну, вој ну, слу жбе ну и 

по слов ну тај ну“, „у скла ду са по себ ним про пи си ма“ (члан 23). Ова нор ма ни је 

ускла ђе на са За ко ном о тај но сти по да та ка. За кр ше ње ове и дру гих нор ми 

про пи са ни су ра зни об ли ци од го вор но сти. По вре де ко је по вла че ди сци-

плин ску од го вор ност мо гу би ти лак ше или те же, а не ис кљу чу ју пре кр шај ну 

или кри вич ну од го вор ност. Осим то га, др жав ни слу жбе ни ци од го ва ра ју и 

ма те ри јал но за ште ту ко ју про у зро ку ју др жав ном ор га ну или тре ћем ли цу. 

До пу ном За ко на из 2009. укљу чен је по се бан члан, ко ји је очи глед но осми-

шљен у же љи да се ис пу не већ по ме ну те пре по ру ке ГРЕ КО:

Ду жност оба ве шта ва ња о сум њи по сто ја ња ко руп ци је 

Члан 23а 

Др жав ни слу жбе ник или на ме ште ник ду жан је да пи сме но оба ве сти не-

по сред но прет по ста вље ног или ру ко во ди о ца ако у ве зи са оба вља њем 

по сло ва рад ног ме ста до ђе до са зна ња да је из вр ше на рад ња ко руп ци је 

од стра не функ ци о не ра, др жав ног слу жбе ни ка или на ме ште ни ка у др-

жав ном ор га ну у ко јем ра ди. 

Др жав ни слу жбе ник или на ме ште ник из ста ва 1. овог чла на од да на 

под но ше ња пи сме ног оба ве ште ња ужи ва за шти ту у скла ду са за ко ном. 

Пр во што се при ме ћу је код ове од ред бе је сте чи ње ни ца да је за шти та уз-

бу њи ва ча ста вље на у дру ги план – слу жбе ни ци ужи ва ју за шти ту тек ако 

прет ход но ис пу не сво ју из ри чи ту ду жност. Дру гим ре чи ма, за шти та им 

се пру жа због то га што су учи ни ли не што због че га ни ина че не би сме ли 

тр пе ти штет не прав не по сле ди це. 
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По је ди ни из ра зи из ове нор ме мо гу се раз ли чи то ту ма чи ти. Та ко, оста је 
не до ре че но да ли слу жбе ник има оба ве зу да при ја ви сва ки чин ко руп ци је 
ко ји уочи ра де ћи у свом ор га ну или са мо ону ко руп ци ју ко ја је не ка ко у ве зи 
са кон крет ним по слом ко јим се тај слу жбе ник ба ви, или још уже „по сло ва 
ко ји ма би тре ба ло да се ба ви“. Ме ђу тим, шта год би ло ис прав но ту ма че ње, 
од ред ба не до но си но ви ну у прав ни си стем, јер оба ве за слу жбе них ли ца 
да при ја ве кри вич на де ла ко ја се го не по слу жбе ној ду жно сти (а ра зни об-
ли ци ко руп ци је су ме ђу њи ма) по сто ји већ одав но у Кри вич ном за ко ни ку.  

Сла бост нор ме ле жи и у то ме што ни је уста но вље на ни оба ве за/за шти та 
код при ја вљи ва ња ко руп ци је у ко ју су укљу че ни функ ци о не ри, слу жбе-
ни ци и на ме ште ни ци не ких дру гих ор га на вла сти, већ са мо оног у ко јем 
ра ди уз бу њи вач. 

Оба ве ште ње се да је би ло прет по ста вље ном, би ло ру ко во ди о цу ор га на у 
ко јем слу жбе ник ра ди. Не ка же се шта тре ба учи ни ти ка да је ру ко во ди-
лац укљу чен у ко руп ци ју (и у том слу ча ју по сто ји оба ве за при ја вљи ва ња 
кри вич ног де ла и по чи ни о ца из Кри вич ног за ко ни ка). По што оба ве за 
при ја вљи ва ња ко руп ци је из Кри вич ног за ко ни ка упу ћу је на при ја вљи ва-
ње над ле жном ор га ну (јав ном ту жи ла штву, по ли ци ји) оста је не до ре че но 
да ли ће се сма тра ти, има ју ћи на уму од ред бе чла на 23а став 1. За ко на, да 
је слу жбе ник ис пу нио сво ју ду жност и да не ће би ти кри вич но го њен уко-
ли ко оба ве ште ње о ко руп ци ји учи ни у скла ду са од ред ба ма овог за ко на 
или ће има ти ду жност да се обра ти на обе адре се. 

Ни нор ма о за шти ти ни је ни шта бо ља. За шти та се пру жа „од да на до ста-
вља ња  пи сме ног оба ве ште ња“, и то „у скла ду са за ко ном“. Тач но је да по-
сто је про пи си ко ји слу жбе ни ци ма да ју за шти ту у ра зним си ту а ци ја ма (нпр. 
За кон о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду). Ме ђу тим, ни је дан од тих про-
пи са не од но си се ди рект но на од ма зду ко ја се чи ни због да ва њ а оба ве ште-
ња о ко руп ци ји – пра во на ту за шти ту би по сто ја ло или не би по сто ја ло и 
да члан 23а став 2. ни кад ни је усво јен. Ова од ред ба ни је ускла ђе на ни са 
из ме на ма За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је из 2011. (ко је су 
та ко ђе до не те ра ди на кнад ног ис пу ње ња ГРЕ КО пре по ру ке), јер се у том 
за ко ну за шти та пру жа ка да се за по сле ни обра ти Аген ци ји, а ов де ка да се 
обра ти прет по ста вље ни ма уну тар ин сти ту ци је у ко јој ра ди. 

Не са мо да ова нор ма не до но си ни ка кву ко рист уз бу њи ва чи ма већ не ке 
од њих мо же и да за стра ши. Сма тра се те жом по вре дом рад не оба ве зе 
ка да слу жбе ник „зло у по тре би оба ве шта ва ње о сум њи у по сто ја ње ко руп-
ци је“. Ма да не ма спо ра да зло у по тре бе тре ба ка жња ва ти ни је ја сно шта ће 
се све сма тра ти „зло у по тре бом“, а не ло гич но је и то што се зло у по тре ба 
ов де ста вља у ве зу са „ду жно шћу“, а не са не ким пра вом или овла шће њем. 
Од су ство де фи ни ци је зло у по тре бе мо же до ве сти до то га да ко руп ци ју не 
при ја ви слу жбе ник ко ји у це лој ства ри има и не ке лич не мо ти ве (нпр. при-
ја вљи ва ње ко ле ге пре ма ко јем га ји лич ну не тр пе љи вост; при ја вљи ва ње 
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прет по ста вље ног ка ко би сам слу жбе ник до био мо гућ ност уна пре ђе ња 
на ње гов по ло жај), или да је не при ја ви слу жбе ник чи ја „са зна ња о ко руп-
ци ји“ или учи ни о цу ни су пот кре пље на и чвр стим до ка зи ма.

ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА У ЗА КО НУ О АГЕН ЦИ ЈИ ЗА БОР БУ 
ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ И ПРА ВИЛ НИ КУ О ЗА ШТИ ТИ ЛИ ЦА КО ЈЕ 
ПРИ ЈА ВИ СУМ ЊУ НА КО РУП ЦИ ЈУ

Пра вил ник о за шти ти ли ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју16 об ја вљен 
је у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 56/11.

Прав ни основ

Прав ни основ за до но ше ње овог ак та јесу од ред бе чла на 56. став 5. За ко-
на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је.17 Од ред ба гла си:

За шти та под но си о ца при ја ве и дру гих ли ца у по ступ ку 

Члан 56.

Ли це на осно ву чи је при ја ве је по кре нут по сту пак, од но сно дру го ли це 
ко је да је из ја ву у по ступ ку из чла на 50. овог за ко на, не мо же због то га 
да сно си штет не по сле ди це. 

Др жав ни слу жбе ник, од но сно за по сле ни у ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је, 
ауто ном не по кра ји не, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ор га ни ма јав них 
пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја чи ји је осни вач Ре пу бли ка 
Ср би ја, ауто ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од-
но сно ор га ни ма при вред них дру шта ва чи ји је осни вач, од но сно члан 
Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве, ко ји у до број на ме ри Аген ци ји под не се при ја ву ако оправ да но 
ве ру је да по сто ји ко руп ци ја у ор га ну у ко ме ра ди, не мо же због то га да 
тр пи штет не по сле ди це. 

Са ци љем за шти те ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на Аген ци ја му пру жа 
нео п ход ну по моћ, у скла ду са за ко ном.

Аген ци ја шти ти ано ним ност ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на.

Бли жи про пис ко јим се уре ђу је по сту пак пру жа ња по мо ћи ли цу из ст. 
1. и 2. овог чла на до но си ди рек тор.

Ка ко се мо же ви де ти, За ко ном је про пи са но да ће Аген ци ја ли ци ма „из ст. 
1. и 2. овог чла на“ „пру жи ти нео п ход ну по моћ“, и да се та по моћ пру жа „у 
скла ду са за ко ном“. Ни је пре ци зи ра но на ко ји се за кон ми сли. У За ко ну о 

16 У овом по гла вљу ана ли зе ко ри шћен је ко мен тар истог ауто ра об ја вљен на Па ра граф 
не ту, www.pa ra graf.rs/2011. 

17 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 97/08 и 53/10.
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Аген ци ји се, као је ди но овла шће ње из ри чи то по ме ну то у кон тек сту пру-
жа ња по мо ћи по ми ње „за шти та ано ним но сти“ (члан 56. став 4). За ко ном 
о Аген ци ји (а ни дру гим про пи си ма) ни су про пи са на дру га овла шће ња 
ко ји ма би Аген ци ја мо гла да се слу жи при ли ком за шти те уз бу њи ва ча, 
што оне мо гу ћа ва да се по сту пак за пру жа ње за шти те да ље раз ра ди кроз 
под за кон ски акт ди рек то ра Аген ци је, на осно ву тих овла шће ња. На и ме, 
по сту пак за шти те За ко ном уоп ште ни је уста но вљен, већ је са мо де кла-
ри са но пра во уз бу њи ва ча – да не сме ју тр пе ти штет не по сле ди це због 
свог де ло ва ња, ако се стек ну за ко ном про пи са ни усло ви, па се не мо же 
ни уре ђи ва ти „бли жим про пи сом“.

У чла ну 25. За ко на о Аген ци ји про пи са но је да ор га ни вла сти мо ра ју Аген-
ци ји да до ста ве у ро ку од 15 да на сва до ку мен та и ин фор ма ци је ко је су 
Аген ци ји по треб не за оба вља ње по сло ва из ње не над ле жно сти, под прет-
њом пре кр шај ног го ње ња. У чла ну 50. го во ри се о по кре та њу по ступ ка 
због кр ше ња тог за ко на. Из ме ђу оста лог, то мо же би ти учи ње но и на осно-
ву при ја ве прав ног или фи зич ког ли ца, та ко да за шти та уз бу њи ва ча из 
чла на 56. упу ћу је на под но си о це при ја ве.

Тре ба на по ме ну ти да по сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу „ли ца из чла на 50.“ 
и ли ца ко ји при ја вљу ју ко руп ци ју. Ли це из чла на 50. мо же би ти би ло ко, 
док се у чла ну 56. го во ри са мо о за по сле ни ма у јав ном сек то ру ко ји при-
ја ве сум њу на ко руп ци ју, при че му је по треб но ис пу ни ти још не ке до дат-
не усло ве. За кон је омо г у ћио да се кроз Пра вил ник ма те ри ја за шти те уз-
бу њи ва ча бли же уре ди, али су, с дру ге стра не, за кон ске од ред бе (и од су-
ство за кон ских од ре да ба) у ве ли кој ме ри огра ни чи ле мо гућ ност да се то 
учи ни на до вољ но де ло тво ран на чин. 

Ко мен тар по је ди них од ре да ба Пра вил ни ка

а) Об у хват и де фи ни ци је

Члан 1. го во ри о то ме шта Пра вил ник уре ђу је. Из ри чи то се по ми ње да 
Пра вил ник уре ђу је по сту па ње Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је у пру-
жа њу за шти те ли цу ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју у ор га ну у ко ме ра ди. 
С дру ге стра не, у овом увод ном чла ну се не по ми ње да се Пра вил ни ком 
уре ђу је за шти та фи зич ких и прав них ли ца ко ја при ја ве кр ше ње За ко на о 
Аген ци ји (ли ца из чла на 50). 

Де фи ни ци је „уз бу њи ва ча“ и „ор га на јав не вла сти“ го то во су иден тич не 
они ма из За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је. Уз бу њи вач, пре-
ма Пра вил ни ку, мо же би ти не ко ко ис пу ња ва сле де ће усло ве: 

• да је реч о др жав ном слу жбе ни ку или за по сле ном у не ком др жав ном 
ор га ну, ор га ну ауто ном не по кра ји не, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
ор га ну јав них пред у зе ћа, уста но ва, дру гих ор га ни за ци ја и при вред них 
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дру шта ва чи ји је осни вач или члан Ср би ја, ауто ном на по кра ји на или 

је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве;

• да др жав ни слу жбе ник или за по сле ни при ја ви Аген ци ји сум њу на 

ко руп ци ју;

• да је при ја ва из вр ше на у до број ве ри; и 

• да се при ја ва од но си на ко руп ци ју у ор га ну у ко јем др жав ни слу жбе-

ник или за по сле ни ра ди. 

Услед ло ше за кон ске де фи ни ци је, ко ја се овим пра вил ни ком ни је мо гла 

по пра вља ти, за шти та је га ран то ва на свим др жав ним слу жбе ни ци ма и свим 

за по сле ни ма у др жав ној упра ви, по кра јин ској ад ми ни стра ци ји и ло кал ној 

са мо у пра ви. Ме ђу тим, ка да је реч о јав ним и дру гим пред у зе ћи ма, уста-

но ва ма и дру гим ор га ни за ци ја ма, за шти та се од но си, до слов но гле да но, 

са мо на она ли ца ко ја су за по сле на у њи хо вим ор га ни ма. Очи глед но је да 

по сто ји по тре ба за шти те и дру гих за по сле них у овим пред у зе ћи ма, уста-

но ва ма и ор га ни за ци ја ма и оста је да се по ка же у прак си хо ће ли би ти про-

бле ма да се и она ус по ста ви. 

Не ужи ва сва ко при ја вљи ва ње ко руп ци је за шти ту на осно ву овог пра вил-

ни ка, већ са мо оно ко је је из вр ше но Аген ци ји (а не, нпр., јав ном ту жи ла-

штву), са мо оно ко је се од но си на ко руп ци ју у ор га ну у ко јем ра ди уз бу-

њи вач (нпр. на ко руп ци ју у ми ни стар ству али не и оно ко је се од но си на 

ко руп ци ју у не кој јав ној ин сти ту ци ји чи ји рад то ми ни стар ство над зи ре). 

При ја вљи ва ње ко руп ци је мо ра би ти из вр ше но у „до број ве ри“ (бо ље од 

за кон ског тер ми на „до бре на ме ре“). 

Уз бу њи ва чи се шти те од од ма зде. Де фи ни ци јом „од ма зде“ об у хва ће ни су 

„сва ко чи ње ње или не чи ње ње пре ма уз бу њи ва чу ко је до во ди до пси хич-

ког или фи зич ког уз не ми ра ва ња или зло ста вља ња; по кре та ња ди сци плин-

ског по ступ ка, пре ме шта ја на ни же рад но ме сто и за др жа ва ње у на пре до-

ва њу; до но ше ња ре ше ња о пре стан ку рад ног од но са или от ка за уго во ра 

о ра ду; пред у зи ма ња или из ри ца ња ме ре ко ја не по вољ но ути че на рад но 

прав ни ста тус и рад не усло ве; озбиљ не и ствар не прет ње да ће би ти пред-

у зе та би ло ко ја од на ве де них ме ра“. Овом де фи ни ци јом по јам од ма зде је 

„објек ти ви зи ран“ – по сма тра се да ли уз бу њи вач тр пи не ке не у год но сти 

у ве зи са сво јим рад но прав ним ста ту сом без за ла же ња у мо ти ве тог „чи-

ње ња или не чи ње ња“. С дру ге стра не, чи ње ње про тив уз бу њи ва ча (нпр. 

да ва ње от ка за) мо же би ти мо ти ви са но обе ло да њи ва њем ко је је учи нио 

и не ким дру гим, не по ве за ним чи ни о ци ма и раз ло зи ма (нпр. нео прав да-

но од су ство са по сла у ду жем пе ри о ду), што мо же да бу де зна чај но и за 

пру жа ње за шти те ко ју Аген ци ја вр ши, али и за по сту па ње дру гих ор га на. 
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б) Усло ви за пру жа ње за шти те

Члан 3. по ста вља усло ве за пру жа ње за шти те, где се по на вља ју по је ди-
ни еле мен ти де фи ни ци је уз бу њи ва ча. Ов де се та ко ђе од ре ђу је ка да ће се 
сма тра ти да уз бу њи вач по сту па у до број ве ри. То су си ту а ци је ка да уз-
бу њи вач „има оправ да ног раз ло га да ве ру је да су ин фор ма ци је ко је раз-
от кри ва исти ни те, чак и ако се ка сни је уста но ви су прот но и ако не ма 
на ме ру да оства ри не ки не за ко нит или не е тич ки циљ“. Из ово га се мо-
же ви де ти да се „до бра ве ра“ (пре вод прав ног из ра за bo na fi  dae или good 

fa ith) ис прав но ве зу је за исти ни тост ин фор ма ци је ко ја се раз от кри ва 
(обе ло да њу је). Чак и ако ин фор ма ци ја ни је би ла исти ни та, ва жно је да 
је уз бу њи вач имао оправ да ног раз ло га да ве ру је да је сте (нпр. на осно ву 
уви да у слу жбе ни до ку мент ко ји је са др жао не ке не тач не по дат ке, при 
че му ни је имао раз ло га да ве ру је да су по да ци не тач ни). Дру ги део де-
фи ни ци је „до бру ве ру“ ве зу је за на ме ре ко је уз бу њи вач има. За пру жа ње 
за шти те тра жи сe да ње го ва на ме ра при ли ком при ја вљи ва ња ни је оства-
ре ње не ког не за ко ни тог или не е тич ког ци ља. Те шко је за ми сли ти о ка-
квом не за ко ни том или не е тич ком ци љу би ов де мо гло би ти реч, бу ду ћи 
да jе при ја вљи ва ње ко руп ци је не што што се мо же сма тра ти гра ђан ском 
ду жно шћу, а у не ким си ту а ци ја ма и оба ве зом (нпр. др жав ни слу жбе ни-
ци има ју оба ве зу да при ја ве по је ди на кри вич на де ла за ко ја са зна ју у вр-
ше њу сво јих ду жно сти). У овом чла ну се та ко ђе ка же да о ис пу ње но сти 
усло ва Аген ци ја во ди ра чу на то ком це лог тра ја ња по ступ ка за шти те, то 
јест да мо же у би ло ко јем тре нут ку да пре ста не са пру жа њем за шти те 
ако утвр ди да усло ви ни су би ли ис пу ње ни. 

Члан 4. го во ри о фор мал ном усло ву за пру жа ње за шти те. То је пи са ни 
зах тев за за шти ту ко ји се Аген ци ји под но си у ње ним про сто ри ја ма, по-
штом или елек трон ским пу тем. Пра вил ник оста вља мо гућ ност под но-
ше ња зах те ва пре ко тре ћег ли ца ако уз бу њи вач сма тра да би лич но под-
но ше ње до ве ло до раз от кри ва ња ње го вог иден ти те та или ако му је на тај 
на чин лак ше да под не се зах тев. Пра вил ник го во ри о то ме да се зах тев за 
за шти ту под но си уз при ја ву, оста вља ју ћи отво ре ним пи та ње да ли се мо-
же под не ти и на кнад но и ка кво би би ло по сту па ње у том слу ча ју. 

Члан 5. на во ди бит не еле мен те обра сца за при ја ву ко руп ци је. Иако при-
ја вљи ва ње ко руп ци је ни је пред мет ко јим би тре ба ло да се ба ви овај пра-
вил ник, ове од ред бе су ко ри сне, бу ду ћи да при ја вљи ва ње ни је уре ђе но 
кроз не ки дру ги акт. Да ју се по да ци о уз бу њи ва чу, за тим се опи су је слу-
чај сум ње на ко руп ци ју – на чин са зна ња, ме сто где је до шло до по вре де 
(нпр. за ко на), опис на чи на на ко ји је по вре да из вр ше на, кра так опис слу-
ча ја. У тре ћем де лу фор му ла ра уз бу њи вач упи су је шта је све већ пред у-
зео у ве зи са опи са ним слу ча јем, нпр. да ли је пи та ње по кре тао уну тар 
ор га на у ко јем ра ди, да ли се обра ћао дру гим над ле жним ор га ни ма, ме-
ди ји ма или не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и шта је, по ње го вим са зна њи ма 
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по том учи ње но. Че твр ти део при ја ве чи не из ја ва о за шти ти ано ним-

но сти, из ја ва о за шти ти од од ма зде у сми слу овог пра вил ни ка и из ја ва 

ве ро до стој но сти18. Аген ци ја ће по сту па ти и по зах те ву ко ји ни је под нет 

на обра сцу, уко ли ко се из ње го ве са др жи не мо же за кљу чи ти да пред ста-

вља зах тев.

Чла но ви 6. и 7. опи су ју по сту па ње Аген ци је по при ја ви. Оно је опи са но 

као „хит но“ без на зна че ња по себ них ро ко ва. Аген ци ја пр во утвр ђу је да 

ли по сто је усло ви за пру жа ње за шти те (као што је већ ре че но, о по сто ја-

њу тих усло ва во ди се ра чу на и ка сни је, то ком по ступ ка), на осно ву по-

да та ка ко је је дао  уз бу њи вач и на осно ву по да та ка ко је Аген ци ја до би је 

од ор га на јав не вла сти на соп стве но тра же ње. 

Члан 7. став 3. ка же се да ће се „из у зет но, уко ли ко по сто је раз ло зи ко ји 

чи не ве ро ват ним да слу чај из при ја ве пред ста вља кри вич но де ло“ Аген-

ци ја пр во обра ти ти над ле жним ор га ни ма, а не ор га ну где се сум ња да је 

до шло до ко руп ци је. Овај из у зе так би тре ба ло по ста ви ти као пра ви ло, јер 

има ве о ма ма ло си ту а ци ја у ко ји ма не ки слу чај ко руп ци је не пред ста вља 

ујед но не ко од при пи са них кри вич них де ла (нпр. при ма ње ми та, да ва ње 

ми та, зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, про тив за ко ни то по сре до ва ње). 

Аген ци ја о сво јој од лу ци по зах те ву пи сме но оба ве шта ва уз бу њи ва ча. Ов-

де је реч о од лу ци о то ме да ли су ис пу ње ни усло ви за пру жа ње за шти те. 

в) За шти та од од ма зде

У окви ру чл. 8. до 11. ко ји су на сло вље ни као „за шти та од од ма зде“ нај ви-

ше се го во ри о по ступ ку про ве ра ва ња на во да из при ја ве и ре ша ва њу слу-

ча ја о ко јем је реч. Та ко се у чла ну 8. опи су је да ће Аген ци ја упу ти ти до пис 

ру ко во ди о цу ор га на јав не вла сти ко јим ће од ње га тра жи ти да се ис пи та 

слу чај ко руп ци је из при ја ве и при ку пе све ре ле вант не ин фор ма ци је и до-

ку мен та ко ја се од но се на опис чи ње нич ног ста ња слу ча ја ко руп ци је, из-

ја шње ње ру ко во ди о ца у ве зи са опи са ним чи ње нич ним ста њем, по сту пак 

и рад ње ко је тре ба да пре ду зме у пред мет ном слу ча ју, спи сак ли ца ко ја су 

да ла из ја ве у по ступ ку ис пи ти ва ња слу ча ја и по зи ци је на ко ји ма ра де, и 

дру га до ку мен та ко ја су зна чај на за раз ја шње ње окол но сти слу ча ја ко руп-

ци је. Та ко ђе, у овом до пи су Аген ци ја ће оба ве сти ти ру ко во ди о ца да ће се 

као од ма зда због учи ње не при ја ве ко руп ци је сма тра ти сва ка ме ра ко ја је 

пред у зе та у ве зи са рад но прав ним ста ту сом или рад ним усло ви ма уз бу-

њи ва ча, про тив но во љи уз бу њи ва ча од да на да ва ња за шти те до нај ви ше 

две го ди не. На овај на чин, до пис Аген ци је мо же по мо ћи да се ре ша ва ње 

про бле ма на ко ји је уз бу њи вач ука зао п   о кре не уну тар  ор га на јав не вла-

сти. Ујед но, ли це ко је је ко руп ци ју при ја ви ло до ла зи под „по кро ви тељ ство“ 

18 „Под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном од го вор но шћу из ја вљу јем да су по да ци ко је 
сам на вео/ла у овом зах те ву, пре ма мо јим са зна њи ма, исти ни ти.“
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Аген ци је у на ред не две го ди не, а сва ка од лу ка о пре стан ку рад ног од но-

са, пре ме шта њу на ло ши је рад но ме сто и слич но, по тен ци јал но по ста је 

спор на јер се мо же сма тра ти од ма здом због учи ње не при ја ве ко руп ци је. 

Иако се то не ка же из ри чи то, очи глед но је да се овај члан од но си на слу-

ча је ве у ко ји ма уз бу њи вач ни је тра жио за шти ту ано ним но сти. 

Члан 9. го во ри о то ме да ће се, уко ли ко ор ган јав не вла сти не до ста ви 

Аген ци ји све тра же не ин фор ма ци је или до ку мен та сма тра ти да ти по да-

ци ни су ни до ста вље ни. Ово је зна чај но због мо гућ но сти санк ци о ни са-

ња та квих ор га на јав не вла сти и/или њи хо вих ру ко во ди ла ца, на осно ву 

пре кр ша ја ко ји је про пи сан у За ко ну о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп-

ци је (пре кр шај на ка зна од 50.000 до 150.000 ди на ра за од го вор но ли це).

Члан 10. пред ви ђа да Аген ци ја упо зна је уз бу њи ва ча са ин фор ма ци ја ма 

и до ку мен ти ма ко је је до ста вио ор ган јав не вла сти, о ко јима он мо же да 

се из ја сни.

Члан 11. го во ри о то ме да ће Аген ци ја, ако уста но ви да при ја ва ни је осно-

ва на, о то ме оба ве сти ти уз бу њи ва ча и ор ган јав не вла сти на ко ји се од-

но си при ја ва.

Члан 12. пред ви ђа да  ће Аген ци ја об у ста ви ти пру жа ње за шти те, у слу ча-

ју да „уз бу њи вач ту за шти ту зло у по тре би у оства ри ва њу пра ва и вр ше њу 

ду жно сти рад ног ме ста на ко ме је за по слен“. Не ма да љих по да та ка о то ме 

шта ће се сма тра ти зло у по тре бом, али би би ло ло гич но прет по ста ви ти да 

би ова ме ра мо гла да има при ме ну у слу ча је ви ма ка да уз бу њи вач учи ни 

не што што мо же би ти раз лог за оправ да ну од ма зду у сми слу Пра вил ни-

ка, нпр. ако не ис пу ња ва сво је рад не оба ве зе због че га мо же да бу де ле ги-

тим но ди сци плин ски ка жњен, а он да се по зо ве на то да је ди сци плин ска 

ка зна по сле ди ца ње го вог ра ни јег при ја вљи ва ња ко руп ци ј е. 

г) Од го вор ност за од ма зду

Чла но ви 13. до 15. опи су ју од го вор ност ру ко во ди о ца ор га на јав не вла сти 

за од ма зду. Бу ду ћи да За кон (где се то је ди но мо же учи ни ти) ни је про пи-

сао санк ци је за овај вид по на ша ња, то је усло ви ло при ро ду и обим од го-

вор но сти ко је су уре ђе не Пра вил ни ком. 

Ка да уз бу њи вач оба ве сти Аген ци ју да тр пи штет не по сле ди це у ор га ну 

јав не вла сти Аген ци ја ће зах те ва ти од ру ко во ди о ца тог ор га на да под не-

се из ве штај о по сту па њу пре ма уз бу њи ва чу или да учи ни из ве сним да је 

по сту па ње ор га на јав не вла сти про у зро ко ва но окол но сти ма ко је ни су у 

ве зи са слу ча јем при ја ве ко руп ци је. Као што је већ ра ни је об ја шње но, у не-

ким слу ча је ви ма, про пу шта ње да се ова ква ин фор ма ци ја пру жи Аген ци ји 
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мо же до ве сти и до пре кр шај ног го ње ња, због кр ше ња чла на 25. За ко на о 

Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је. 

Уко ли ко ор ган јав не вла сти не ис пу ни ову сво ју оба ве зу или ако уз бу њи вач 

тр пи штет не по сле ди це, а ор ган не учи ни из ве сним да је та кво по сту па ње 

узро ко ва но окол но сти ма ко је ни су у ве зи са при ја вом, Аген ци ја јав но об ја-

вљу је на зив ор га на јав не вла сти на по себ ној го ди  шњој ли сти, у окви ру сво је 

ин тер нет стра ни це. На тој ли сти се об ја вљу ју на зив и се ди ште ор га на јав не 

вла сти, име од го вор ног ли ца, од но сно ру ко во ди о ца ор га на јав не вла сти, 

на чин на ко ји се вр ши или је из вр ше на од ма зда, име уз бу њи ва ча пре ма ко-

ме је учи ње на од ма зда уко ли ко је са гла сан са тим и на по ме на да ли је ор-

ган јав не вла сти на кнад но от кло нио по сле ди цу од ма зде пре ма уз бу њи ва чу.

У свом го ди шњем из ве шта ју и у ван ред ним из ве шта ји ма, на осно ву чла на 

16. овог пра вил ни ка, Аген ци ја об ја вљу је ли сту и опис слу ча је ва из при ја-

ва у прет ход ној го ди ни. При том се, на осно ву чла на 17. Пра вил ни ка, во ди 

ра чу на о то ме да се не на ру ше ин те ре си уз бу њи ва ча, што би се по нај пре 

мо гло од но си ти на за шти ту ано ним но сти уко ли ко ју је уз бу њи вач тра жио.

д) За шти та ано ним но сти

Чла но ви 18. и 19. раз ра ђу ју за шти ту ано ним но сти. Она се пру жа са мо ка да 

је уз бу њи вач из ри чи то тра жи. У слу ча ју да уз бу њи вач од у ста не од за шти те 

ано ним но сти или има са зна ња да му је иден ти тет раз от кри вен на дру ги 

на чин, „ду жан је да о то ме пи сме но оба ве сти Аген ци ју“. На   кон от кри ва ња 

иден ти те та уз бу њи ва ча „ак ти ви ра се ме ха ни зам за шти те од од ма зде уз 

ње го ву са гла сност у скла ду са овим пра вил ни ком“. На осно ву ових од ре-

да ба мо же се за кљу чи ти да   је ме ха ни зам за шти те ано ним но сти не спо јив са 

дру гим ви до ви ма за шти те ко ји су опи са ни у Пра вил ни ку. Дру гим ре чи ма, 

ли це ко је ужи ва за шти ту ано ним но сти не мо же оче ки ва ти од Аген ци је да 

се обра ћа ор га ну јав не вла сти у ко јем ра ди, ка ко би се спре чи ло да та кво 

ли це пре тр пи не ку од ма зду (пре ме шта ње на дру го рад но ме сто, от каз итд.). 

Пре ма Пра вил ни ку, ано ним ност се обез бе ђу је ус по ста вља њем си гур не 

те ле фон ске ли ни је (код Аген ци је) за пру жа ње ре ле вант них ин фор ма ци-

ја о за шти ти уз бу њи ва ча, као и из о ста вља њем ин фор ма ци ја чи је би об ја-

вљи ва ње у спољ ној (са дру гим ор га ни ма, нпр. ис тра жним) и уну тра шњој 

ко ре спон ден ци ји (у окви ру Аген ци је, ме ђу ли ци ма ко ја ни су из ри чи то 

овла шће на) мо гло да раз от кри је иден ти тет уз бу њи ва ча. При ступ ин фор-

ма ци ја ма о иден ти те ту уз бу њи ва ча има ју ди рек тор и за ме ник ди рек то ра 

Аген ци је, по моћ ник ди рек то ра сек то ра у чи јем са ста ву се на ла зи ор га-

ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за при ме ну овог пра вил ни ка, за по сле ни 

у тој ор га ни за ци о ној је ди ни ци, као и по себ но од ре ђе ни за по сле ни у пи-

сар ни ци Аген ци је.
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РАД НО ПРА ВО

За кон о ра ду19 не пру жа осно ву за за шти ту уз бу њи ва ча, осим по сред но и 
огра ни че но (нпр. у ве зи са пра вом на удру жи ва ње). По сто је и нор ме ко је 
се од но се на ин тер но уз бу њи ва ње, ко је су по ста вље не као ду жност за по-
сле ног – нпр. чл. 15. и 80, ко ји го во ре о оба ве шта ва њу по сло дав ца о опа-
сно сти ма по жи вот и здра вље и на ста нак ма те ри јал не ште те. По тен ци-
јал но су бит не и од ред бе ко је се ти чу от ка за и од го вор но сти за по сле ног 
за ште ту, као и на кна де ште те због не за ко ни тог от ка за. 

За кон о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду20 зна чај ни ји је за за шти ту уз бу-
њи ва ча, ко ји ве о ма че сто тр пе не ки вид од ма зде због свог чи на на рад ном 
ме сту, би ло да она до ла зи од по сло дав ца или дру гог ли ца. Зло ста вља ње 
је, у скла ду са овим за ко ном, „сва ко ак тив но или па сив но по на ша ње пре-
ма за по сле ном или гру пи за по сле них код по сло дав ца ко је се по на вља, а 
ко је за циљ има или пред ста вља по вре ду до сто јан ства, угле да, лич ног и 
про фе си о нал ног ин те гри те та, здра вља, по ло жа ја за по сле ног и ко је иза-
зи ва страх или ства ра не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће или увре дљи во окру-
же ње, по гор ша ва усло ве ра да или до во ди до то га да се за по сле ни изо лу је 
или на ве де да на соп стве ну ини ци ја ти ву рас ки не рад ни од нос или от ка же 
уго вор о ра ду или дру ги уго вор“, као и под сти ца ње или на во ђе ње дру гих 
на та кво понашање. 

Сва ко зло ста вља ње мо же да бу де у ве зи са уз бу њи ва њем. С дру ге стра не, 
ни су сви об ли ци од ма зде ко ја се вр ши пре ма уз бу њи ва чу по кри ве ни де-
фи ни ци јом зло ста вља ња из овог за ко на (нпр. по кре та ње по ступ ка про тив 
уз бу њи ва ча за не ку ка жњи ву рад њу, от каз уго во ра о ра ду). 

По сло да вац од го ва ра и за зло ста вља ње ко је чи не дру ги за по сле ни (чл. 8. и 
9). С дру ге стра не, санк ци о ни ше се зло у по тре ба пра ва на за шти ту од зло-
ста вља ња („а по кре не или ини ци ра по кре та ње тог по ступ ка са ци љем да 
за се бе или дру гог при ба ви ма те ри јал ну или не ма те ри јал н у ко рист или да 
на не се ште ту дру гом ли цу“, члан 11). Овај за кон сти му ли ше уз бу њи ва ње 
уну тар фир ме или ин сти ту ци је – „ако се за зло ста вља ње те ре ти од го вор но 
ли це у прав ном ли цу... за по сле ни ко ји сма тра да је из ло жен зло ста вља њу 
мо же под не ти зах тев за по кре та ње по ступ ка по сре до ва ња не по сред но том 
ли цу“ или не по сред но по кре ну ти по сту пак пред над ле жним су дом (члан 14).

За кон пред ви ђа и ме ре при вре ме не за шти те до окон ча ња по ступ ка (члан 
24), али су оне ве о ма огра ни че не, с об зи ром на то да се за сни ва ју на ми-
шље њу ме ди ци не ра да, ко ја не мо же да уста но ви све бит не чи ње ни це (нпр. 
да ли за по сле ном на рад ном ме сту пре ти опа сност за жи вот и здра вље 
или на ста нак не на док на ди ве ште те ко ја ни је у ве зи са здрав стве ним ста-
њем). За кон та ко ђе са др жи и мо гућ ност од би ја ња ра да ако по сло да вац 

19 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09.

20 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/10.
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не пре ду зме ме ре за шти те (члан 26). По кре та ње по ступ ка за шти те од 
зло ста вља ња не мо же би ти но ви раз лог за од ма зду (члан 27), као што 
је ста вља ње за по сле ног у не по вољ ни ји по ло жај, по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње ди сци плин ске, ма те ри јал не и дру ге од го вор но сти и слич но. 
Пра во на та кву за шти ту „има и за по сле ни ко ји ука же над ле жном др жав-
ном ор га ну на по вре ду јав ног ин те ре са утвр ђе ног за ко ном, учи ње ну од 
стра не по сло дав ца, а осно ва но сум ња да ће би ти из ло жен зло ста вља њу“. 
С дру ге стра не, „за по сле н и, за ко га се у скла ду са за ко ном утвр ди да је 
зло у по тре био пра во на за шти ту од зло ста вља ња, не ужи ва за шти ту“. Ова 
од ред ба, по себ но ва жна за уз бу њи ва че, пред ви ђа за шти ту у слу ча ју ука зи-
ва ња над ле жном ор га ну на кр ше ње за ко на. За шти та по кри ва ве ли ки број 
слу ча је ва у ко ји ма се уз бу њи ва чи мо гу на ћи, али је огра ни че на за то што 
се од но си са мо на рад њу или про пуст по сло да ва ца, а не и тре ћих ли ца. 

Да би се пру жи ла за шти та, мо ра да по сто ји „осно ва на сум ња за по сле ног 
да ће би ти из ло жен зло ста вља њу“. Ни је до вољ но да та ква сум ња по сто ји, 
она мо ра би ти по зна та и по сло дав цу, јер ина че не би би ло мо гу ће до ка-
за ти да је од ма зда учи ње на упра во због то га  што је за по сле ни при ја вио 
по вре ду за ко на од по сло дав ца. За за шти ту је ва жан и под за кон ски акт из 
2010. о ко јем ће још би ти ре чи.21

Суд ска за шти та је мо гу ћа ка да је за по сле ни не за до во љан од лу ком по сло-
дав ца. Овом ту жбом се „не мо же по би ја ти за ко ни тост по је ди нач ног ак-
та по сло да  в ца ко јим је ре ша ва но о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти-
ма за по сле ног из рад ног од но са“ (за то се при ме њу је За кон о ра ду). Ако 
је то ком по ступ ка ту жи лац „учи нио ве ро ват ним“ да је из вр ше но зло ста-
вља ње, те рет до ка зи ва ња да ни је би ло по на ша ња ко је пред ста вља зло ста-
вља ње, је на по сло дав цу. На овај на чин те рет до ка зи ва ња пре ба чен је на 
по сло дав ца, али је ствар ту ма че ња и прак се ка да ће се сма тра ти да та ква 
ве ро ват ност по сто ји. 

Пра вил ни ком су про пи са на пра ви ла по на ша ња по сло да ва ца и за по сле-
них и дру гих рад но ан га жо ва них ли ца у ве   зи са пре вен ци јом и за шти том 
од зло ста вља ња на ра ду и у ве зи са ра дом као и сек су ал ног уз не ми ра ва-
ња. Про пи су је се ду жност ор га ни зо ва ња за шти те од зло ста вља ња, обу ке 
и оба ве шта ва ња, из ме ђу оста лог. По сло да вац је, та ко ђе, ду жан да оба-
ве сти за по сле не код по сло да ва ца и о ли цу ко ме се под но си зах тев за за-
шти ту од зло ста вља ња. Он „тре ба да на сто ји“ „да омо гу ћи за по сле ни ма 
пра во да из не су сво је ми шље ње, ста во ве и пред ло ге у ве зи   са оба вља њем 
по сла, као и да се њи хо во ми шље ње са слу ша и да због то га не тр пе штет-
не по сле ди це“. У чла ну 13. про пи са но је шта се не сма тра зло ста вља њем.22

21 Пра вил ник о пра ви ли ма по на ша ња по сло да ваца и за по сле них у ве зи са пре вен ци-
јом и за шти том од зло ста вља ња на ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/10).

22 „1) по је ди нач ни акт по сло дав ца (ре ше ње, по ну да анек са уго во ра о ра ду, упо зо ре ње и др.), 
ко јим је ре ша ва но о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад ног од но са, про тив 
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Овим чла ном Пра вил ни ка су не ки об ли ци зло ста вља ња, ко ји су об у хва-
ће ни за кон ском де фи ни ци јом ис кљу че ни  из об у хва та за шти те под за кон-
ским ак том што је очи глед но не за ко   ни то, али та по вре да још увек ни је 
от кло ње на. 

Пра ви ла на ла жу да се за по сле ни „ко ји сум ња да је из ло жен зло ста вља-
њу“ пр во обра ти ли цу за ко је сум ња д  а вр ши зло ста вља ње и да му ука же 
на ње го во по на ша ње, да се за тим обра ти „ли цу за по др шку или ли цу код 
по сло дав ца овла шће ном за под но ше ње зах те ва за за шти ту од зло ста вља-
ња“, да пре под но ше ња ту жбе су ду тре ба да по ку ша  да оства ри за шти ту 
од зло ста вља ња у по ступ ку код по сло дав ца итд. Зах тев за за шти ту од 
зло ста вља ња код по сло дав ца мо же се под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на ка да је по след њи пут из вр ше но по на ша ње ко је пред ста вља зло ста-
вља ње. По сло да вац је ду жан да у ро ку од три да на од да на при је ма зах те-
ва за за шти ту од зло ста вља ња, стра на ма у спо ру пред ло жи по сре до ва ње 
као на чин раз ре ше ња спор ног од но са. Ако то од ре ђи ва ње не успе, те че 
рок од 15 да на за под но ше ње ту жбе су ду.

Уко ли ко по сре до ва ње ни је ус пе ло, а по сто ји осно ва на сум ња да је из вр-
ше но зло ста вља ње или да је зло у по тре бље но пра во на за шти ту од зло-
ста вља ња, по сло да вац је ду жан да по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње од-
го вор но сти за по сле ног за не по што ва ње рад не ди сци пли не, од но сно по-
вре ду рад не ду жно сти.

Овај за кон се н е мо же при ме ни ти на за шти ту од зло ста вља ња ко је не вр-
ши по сло да вац (нпр. ди рек тор), већ вла сник пред у зе ћа. По сту пак ко ји 
се во ди код по сло дав ца ни је ја ван, што омо гу ћа ва да и не ки не за ко ни ти 
по ступ ци ко ји се не ти чу са мо по сло дав ца и за по сле ног оста ну скри ве ни 
од над ле жних ор га на. 

Рад но прав ни про пи си Ср би је не до пу шта ју по сло дав ци ма да вр ше од ма-
зду пре ма за по сле ним уз бу њи ва чи ма. Ме ђу тим, они не пру жа ју ни га ран-
ци је да од ма зда не ће би ти „упа ко ва на“ у не ку дру гу фор му и уко ли ко су 
за њу на ве де ни не ки раз ло зи ко ји ни су про тив ни за ко ну.

ко га за по сле ни има пра во на за шти ту у по ступ ку про пи са ном по себ ним за ко ном; 
2) ус кра ћи ва ње и оне мо гу ћа ва ње пра ва утвр ђе них за ко ном, оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду, чи ја се за шти та оства ру је у по ступ ку код по сло дав ца и пред над ле жним 
су дом (не ис пла ћи ва ње за ра де и дру гих при ма ња, од ре ђи ва ње пре ко вре ме ног ра да 
су прот но за ко ну, ус кра ћи ва ње пра ва на днев ни, не дељ ни или го ди шњи од мор и др.); 
3) рад на ди сци пли на ко ја је у функ ци ји бо ље ор га ни за ци је по сла; 4) пред у зе те ак-
тив но сти ко је су оправ да не за оства ри ва ње без бед но сти и здра вља на ра ду; 5) сва ко 
нео прав да но пра вље ње раз ли ке или не јед на ко по сту па ње пре ма за по сле ном по би-
ло ком осно ву дис кри ми на ци је, ко је је за бра ње но и у ве зи с ко јим се за шти та обез-
бе ђу је у скла ду с по себ ним за ко ном; 6) по вре ме не раз ли ке у ми шље њи ма, про бле-
ми и кон флик ти у ве зи с оба вља њем по сло ва и рад них за да та ка, осим ако не ма ју за 
циљ да по вре де или на мер но увре де за по сле ног и др.“
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ЗА КОН О ТАЈ НО СТИ ПО ДА ТА КА

За ко ном о тај но сти по да та ка23, у чла ну 3. про пи са но је да се „тај ним по-
дат ком не сма тра по да так ко ји је озна чен као тај на ра ди при кри ва ња кри-
вич ног де ла, пре ко ра че ња овла шће ња или зло у по тре бе слу жбе ног по ло-
жа ја или дру гог не за ко ни тог ак та или по сту па ња ор га на јав не вла сти“. 
Про блем са овом од ред бом ле жи у то ме што би тре ба ло утвр ди ти не до-
пу ште ну  на ме ру оног ко је од ре дио тај ност, што ни је увек ни мо гу ће уз-
бу њи ва чу, а ни је ни ре ле вант но са ста но ви шта јав ног ин те ре са (ва жно је 
да ли се тај но шћу скри ва не ка не за ко ни тост). 

За уз бу њи ва че је по себ но зна ча јан и члан 16. ко ји, из ме ђу оста лог, пред-
ви ђа да тај ност пре ста је „ако је по да так учи њен до ступ ним јав но сти“. По-
што ни је дру га чи је озна че но, тре ба ло би ту ма чи ти да уз бу њи вач мо же 
без стра ха од по сле ди ца да обе ло да ни до ку мент ко ји је учи њен до ступ-
ним јав но сти на би ло ко ји на чин, од би ло ко га и ма ко ли ко био ма ли до-
мет прет ход ног оба ве шта ва ња јав но сти (нпр. ди стри бу ци ја до ку мен та 
на де се так адре са). 

Овај за кон са др жи и кри вич но де ло (члан 98). Уз бу њи ва чи за ово кри вич-
но де ло мо гу од го ва ра ти ако су ис пу ње на два усло ва – да су нео вла шће но 
обе ло да ни ли по дат ке озна че не од ре ђе ним сте пе ном тај но сти и да су то 
учи ни ли „не по зва ном ли цу“. Као што је већ ре че но у ко мен та ру од ре да-
ба Кри вич ног за ко ни ка, да ли је ода ва ње „нео вла шће но“ за ви си од ту ма-
че ња (пре све га у од но су на члан 3. овог за ко на). 

Ра ди ефи ка сни је за шти те уз бу њи ва ча у овом за ко ну је нео п ход но ја сно 
уре ди ти на чин и по сле ди це раз ма тра ња ра ни је про гла ше них тај ни и пре-
у ре ди ти пи та ње по вер љи во сти ко ја је ини ци јал но не за ко ни то од ре ђе на.

КРИ ВИЧ НО ПРА ВО 

Кри вич ни за ко ник

Кри вич ни за ко ник24 са др жи и не ка де ла за ко ја мо гу да од го ва ра ју уз бу-
њи ва чи, као и дру ге нор ме ко је мо гу би ти зна чај не при уз бу њи ва њу. По-
што све од ред бе Кри вич ног за ко ни ка мо гу има ти ве зе са уз бу њи ва њем 
(ко је се мо же вр ши ти ука зи ва њем на то да је по чи ње но би ло ко је кри вич-
но де ло), ов де ће мо де таљ ни је об ра ди ти са мо пи та ње кри вич не од го вор-
но сти уз бу њи ва ча. 

Кри вич но де ло из чла на 332. – Не при ја вљи ва ње кри вич ног де ла и учи-
ни о ца је зна чај но јер го во ри о си ту а ци ја ма ка да се кри вич но де ло мо ра 

23 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 104/09.

24 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05, 88/05 – ис пр., 107/05 – ис пр., 72/09, 111/09 и 121/12). 
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при ја ви ти, јер у су прот ном сле ди кри вич на од го вор ност. Кри вич на од-

го вор ност по сто ји за би ло ког гра ђа ни на са мо код нај те жих кри вич них 

де ла (нпр. те шка уби ства, рат ни зло чи ни), а за слу жбе на или од го вор на 

ли ца и ка да про пу сте да при ја ве „кри вич но де ло за ко је са зна ју у вр ше њу 

сво је ду жно сти, ако се за то де ло по за ко ну мо же из ре ћи пет го ди на за-

тво ра или те жа ка зна“.

Кри вич но де ло ла жног при ја вљи ва ња, из чла на 334. од но си се на ла жне 

уз бу њи ва че, то јест оне ко ји зна ју да ни је би ло кри вич ног де ла (ко је се 

го ни по слу жбе ној ду жно сти), или да осо ба ко ју су при ја ви ли ни је из вр-

ши лац, а ипак да ју ла жну при ја ву. Мо же се раз ли чи то ту ма чи ти да ли је 

ово кри вич но де ло по чи ње но уко ли ко ни је да то у фор ми кри вич не при-

ја ве, већ нпр., као из ја ва, у окви ру не ког дру гог до ку мен та, као спо ред на 

ствар (нпр. уну тар ту жбе или жал бе). 

Кри вич но де ло По вре да тај но сти по ступ ка из чла на 337. од но си се на је-

дан об лик ода ва ња тај них по да та ка. Ако не ко уми шљај но обе ло да ни за-

шти ће не по дат ке из суд ског по ступ ка, од го ва ра ће за то. Обим од го вор-

но сти за ви си од ту ма че ња из ра за „нео вла шће но“. Уко ли ко је oбелодањено 

не што што ни је ни сме ло да бу де озна че но као тај на, ни је из ве сно на ко ји 

би на чин суд ре шио ово прет ход но пи та ње и да ли би уз бу њи вач мо гао 

да про ђе не ка жње но, пре све га због то га што За кон о тај но сти по да та ка 

ни је до вољ но пре ци зан у по гле ду по ступ ка за ре ша ва ње си ту а ци ја ка да је 

као по вер љи во озна че но не што што не ис пу ња ва усло ве за то.  

На сли чан на чин су про бле ма тич на и кри вич на де ла Ода ва ња др жав не 

тај не (316) и Ода ва ње слу жбе не тај не (369). Не ве ро ват но је да на зив и са-

др жај чла на 369. ни је про ме њен при ли ком по след њег но ве ли ра ња За ко-

ни ка (2012), ка да се има на уму да је три го ди не ра ни је усво јен За кон о 

тај но сти по да та ка ко ји ви ше не ко ри сти из раз „слу жбе на“ тај на. Због то-

га је пи та ње да ли би би ло ко ји уз бу њи вач, док не до ђе до уса гла ша ва ња 

за ко на, уоп ште мо гао да од го ва ра за ова кри вич на де ла, ако су по чи ње на 

у по след ње три-че ти ри го ди не. Упо ре до са тим, и у За ко ну о тај но сти по-

да та ка по сто ји по себ но кри вич но де ло, ко је ни је уне то у Кри вич ни за ко-

ник при ли ком по след њег но ве ли ра ња, иако се пре кла па са чл. 316. и 369. 

По што су ово уми шљај на кри вич на де ла, бит но је да по сто ји и свест о то-

ме да се чи ни не што про тив за ко ни то и да се обе ло да њу је ин фор ма ци ја 

ко ја је за шти ће на. 

Уз бу њи ва чи ко ји су ишли за тим да бра не јав ни ин те рес мо гу се бра ни ти од 

кри вич не од го вор но сти ко ри шће њем чла на 369. став 5. и чла на 316. став 

6. Ме ђу тим, та ква од бра на би ће скоп ча на са те шко ћа ма, јер за ви си од ре-

ша ва ња прет ход ног пи та ња – утвр ђи ва ња на ме ре оног ко је не за ко ни то 

од ре дио тај ност. Уз бу њи вач та кву на ме ру по не кад не мо же ни да зна, ни 
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да до ка же, а она не би ни тре ба ло да бу де бит на – бит но је да ли се од ре ђи-
ва њем по вер љи во сти до ку мен та при кри ва не ко озбиљ но кри вич но де ло. 

Кри вич ни за ко ник са др жи и по себ ну гла ву са од ред ба ма о кри вич ним 
де ли ма учи ње ним пу тем штам пе или дру гих сред ста ва јав ног ин фор ми-
са ња. Аутор ин фор ма ци је ко ја се об ја вљу је у ме ди ји ма мо же би ти и уз бу-
њи вач (нпр. за ода ва ње слу жбе не тај не). Ако аутор ин фор ма ци је оста не 
не по знат, но ви на ри и уред ни ци ме ди ја не мо ра ју да от кри ју из вор. Ме ђу-
тим, ако је об ја вљи ва њем ин фор ма ци је по чи ње но кри вич но де ло за ко је 
је као нај ма ња ка зна про пи сан за твор од ба рем пет го ди на, а са зна ње ин-
фор ма ци је је нео п ход но да би се го нио по чи ни лац или да би се из вр ше ње 
та квог де ла спре чи ло, по сто ји оба ве за да се от кри је из вор ин фор ма ци је.

Уз бу њи ва чи мо гу до ћи у си ту а ци ју да од го ва ра  ју за увре ду (члан 170) или 
за из но ше ње лич них и по ро дич них при ли ка (172), док је по след њим из-
ме на ма бри са но кри вич но де ло кле ве те (ра ни ји члан 171). За ова де ла 
го ње ње се пред у зи ма по при ват ној ту жби оште ће ног ли ца. Увре да мо-
же да по сто ји ка да уз бу њи вач не из но си са мо чи ње ни це, већ и не ке сво је 
оце не ко је ни су тач не. По сто ји мо гућ ност осло бо ђе ња од ка зне, ако је та 
увре да учи ње на у окви ру вр ше ња слу жбе не ду жно сти, но ви нар ског по-
зи ва, те уко ли ко се из на чи на из ра жа ва ња или из дру гих окол но сти ви ди 
да то ни је учи ње но у на ме ри ома ло ва жа ва ња, а мо жда и по осно ву то га 
што је вре ђа ње из вр ше но у „од бра ни не ког пра ва или за шти ти оправ да-
них ин те ре са“. Код кри вич ног де ла из чла на 172, осим на ве де ног за кри-
вич но де ло „увре де“, по сто ји мо гућ ност осло бо ђе ња од од го вор но сти и 
ако је онај ко из но си при ват не по дат ке имао осно ва ног раз ло га да ве ру је 
у исти ни тост оног што је из но сио или про но сио. 

За ко ник о кри вич ном по ступ ку

За ко ник о кри вич ном по ступ ку, ак ту ел ни25 и онај ко ји је до не дав но био 
на сна зи26 са др жи нор ме о за шти ти све до ка и о при ја вљи ва њу кри вич-
них де ла ко је мо гу да бу ду зна чај не и за уз бу њи ва че. Осим по ме ну тих, и 
мно ге дру ге од ред бе мо гу би ти ва жне за уз бу њи ва че у по је ди ним слу ча-
је ви ма (нпр. о јав но сти по да та ка то ком су ђе ња, имо вин ско прав ним зах-
те ви ма, али оне због оби ма тек ста ов де не ће би ти пред мет раз ма тра ња).

Ме ре за шти те све до ка при ме њу ју се код по је ди них те шких кри вич них де-
ла. Те ме ре су усме ре не на то да се не са зна ко је све до чио о та квим кри-
вич ним де ли ма, као и да се пру жи фи зич ка за шти та све до ку ко ме пре ти 
угро жа ва ње. 

25 За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 
32/13 и 45/13). 

26 За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 – др. за кон, 49/07, 20/09 – др. за кон, 
72/09 и 76/10). Овај за кон при ме њи ван је до 1. ок то бра 2013. го ди не. 
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Све до к (па и за шти ће ни) ни је исто што и уз бу њи вач. Та ква раз ли ка се ја сно 
пра ви и у УН КАК-у. Све док мо же да бу де и ли це ко је ни је би ло укљу че но 
по сво јој во љи у от кри ва њу кри вич ног де ла или по чи ни о ца – до вољ но је да 
има не ка са зна ња ко ја су ду мо гу да по мог ну да утвр ди све бит не чи ње ни це 
за пре су ђе ње. С дру ге стра не, уз бу  њи вач уоп ште не мо ра да бу де по зван 
као све док у кри вич ном про це су ко јим се утвр ђу је да ли је рад ња на ко ју 
је ука  зао кри вич но де ло, јер ње го ва зна ња о то ме не мо ра ју би ти бит на за 
пре су ђе ње (нпр. уз бу њи вач ко ји је на осно ву оног што је про чи тао у не ком 
до ку мен ту из ра зио сум њу у за ко ни тост по сту па ња, иако не ма не по сред-
них са зна ња о то ме шта се за и ста до го ди ло). За шти та све до ка, ма ко ли ко 
би ла ши ро ка и успе шна, не мо же се сто га сма тра ти аде кват ном за шти том 
уз бу њи ва ча. Уз бу њи ва че тре ба шти ти ти и пре не го што кри вич ни по сту-
пак бу де по кре нут и не за ви сно од то га да ли ће уоп ште би ти по кре нут.

Но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку са др жи по себ ну гла ву (6) о за шти ти 
све до ка (чл. 102–112), ко јом се пред ви ђа, из ме ђу оста лог, сле де ће:

• Ду жност да се оште ће ни и све док за шти те „од увре де, прет ње и сва-
ког дру гог на па да“, мо гућ ност из ри ца ња нов ча не ка зне за оне ко ји 
то пра ви ло кр ше;

• Пред у зи ма ње кри вич ног го ње ња про тив ли ца ко ја пре те или чи не 
на си ље пре ма оште ће ном или све до ку;

• Мо гућ ност да суд или ту жи лац зах те ва ју од по ли ци је да пре ду зме 
ме ре за шти те;

• По себ на пра ви ла о „по себ но осе тљи вим све до ци ма“(с об зи ром на уз-
раст, пол, здрав стве но ста ње итд.) и мо гућ ност да му се по ста ви пу но-
моћ ник по про це ни по тре бе да се за шти те ин те ре си та квог све до ка;

• По себ на па жња при ис пи ти ва њу „по себ но осе тљи вог све до ка“ (нпр. 
уз по моћ пси хо ло га), скри вен иден ти тет све до ка (све до че ње из за-
шти ће не про сто ри је), су о че ње са мо на зах тев окри вље ног и уз до-
зво лу су да; 

• Мо гућ ност да се до де ли ста тус за шти ће ног све до ка „ако по сто је окол-
но сти ко је ука зу ју на то да би све док да ва њем ис ка за или од го во ром 
на по је ди на пи та ња се бе или се би бли ска ли ца из ло жио опа сно сти 
по жи вот, здра вље, сло бо ду или имо ви ну ве ћег оби ма“;

• Суд одо бра ва по себ не ме ре за шти те та ко да се не от кри је иден ти тет 
сведока јав но сти, „а из у зет но ни окри вље ном и ње го вом бра ни о цу“;

• Ме ре су ис кљу че ње јав но сти са глав ног пре тре са, за бра на об ја вљи ва-
ња по да та ка „о исто вет но сти све до ка“; за бра на ода ва ња иден ти те та 
бра ни о цу и окри вље ном са мо ако суд утвр ди на кон узи ма ња из ја ва 
„да је жи вот, здра вље или сло бо да све до ка или ње му бли ског ли ца у 
тој ме ри угро же на да то оправ да ва огра ни че ње пра ва на од бра ну и 
да је све док ве ро до сто јан“; 
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• Суд мо же од ре ди ти ста тус за шти ће ног све до ка по слу жбе ној ду жно-
сти, на зах тев јав ног ту жи о ца или са мог све до ка. По да ци о све до ку 
се чу ва ју, али мо ра ју би ти по зна ти су ду;

• О од ре ђи ва њу ста ту са за шти ће ног све до ка ре ше њем од лу чу је у то ку ис-
тра ге су ди ја за прет ход ни по сту пак, а на кон по твр ђи ва ња оп ту жни це, 
ве ће. При ли ком од лу чи ва ња на глав ном пре тре су ис кљу чу је се јав ност; 

• У ре ше њу ко јим се од ре ђу је ста тус за шти ће ног све до ка на во ди се 
псе у до ним за шти ће ног све до ка, тра ја ње ме ре и на чин на ко ји ће би-
ти спро ве де на; 

• При ли ком ис пи ти ва ња сви се оба ве шта ва ју о ду жно сти чу ва ња тај-
не. Суд ће за бра ни ти сва ко пи та ње ко је зах те ва од го вор ко ји би мо-
гао да от кри је исто вет ност за шти ће ног све до ка;

• По да ци о исто вет но сти за шти ће ног све до ка и ње му бли ских ли ца и 
о дру гим окол но сти ма ко је мо гу до ве сти до от кри ва ња њи хо ве исто-
вет но сти, за тво ри ће се у по се бан омот са на зна ком „за шти ће ни све док 
– стро го по вер љи во“, за пе ча ти ти и пре да ти на чу ва ње су ди ји за прет-
ход ни по сту пак. За пе ча ће ни омот мо же отва ра ти са мо суд ко ји од лу-
чу је о прав ном ле ку про тив пре су де. Осим слу жбе них ли ца ова по дат ке 
су ду жна да чу ва ју и дру га ли ца ко ја их у би ло ком свој ству са зна ју; и 

• Од ред бе о за шти ће ним све до ци ма сход но се при ме њу ју и на за шти ту 
при кри ве ног ислед ни ка, ве шта ка, струч ног са вет ни ка и струч но ли це.

У но вом ЗКП-у се кри вич на при ја ва раз ма тра под по себ ним на сло вом у 
чл. 280–284, и укљу чу је сле де ће од ред бе: 

• Др жав ни и дру ги ор га ни, прав на и фи зич ка ли ца при ја вљу ју кри вич на 
де ла за ко ја се го ни по слу жбе ној ду жно сти, о ко ји ма су оба ве ште на 
или за њих са зна ју на дру ги на чин, под усло ви ма пред ви ђе ним за ко-
ном или дру гим про пи сом. Кри вич ним за ко ни ком је пред ви ђе но у ко јем 
слу ча ју не при ја вљи ва ње кри вич ног де ла пред ста вља кри вич но де ло. 
Под но си лац кри вич не при ја ве на ве шће до ка зе ко ји су му по зна ти и 
пред у зе ће ме ре да би се са чу ва ли тра го ви кри вич ног де ла, пред ме ти 
на ко ји ма је или по мо ћу ко јих је учи ње но кри вич но де ло и Кри вич на 
при ја ва се под но си   над ле жном јав ном ту жи о цу, пи сме но, усме но или 
дру гим сред ством. Ако се кри вич на при ја ва под но си усме но, о њој ће 
се са ста ви ти за пи сник и под но си лац ће се упо зо ри ти на по сле ди це 
ла жног при ја вљи ва ња. Ако је при ја ва са оп ште на те ле фо ном или дру-
гим те ле ко му ни ка циј ским сред ством са чи ни ће се слу жбе на бе ле шка, 
а ако је при ја ва под не се на елек трон ском по штом са чу ва ће се на од-
го ва ра ју ћем но си о цу по да та ка и од штам па ти; 

• Ако је кри вич на при ја ва под не се на по ли ци ји, не на дле жном јав ном ту-

жи о цу или су ду, они ће при ја ву при ми ти и од мах до ста  ви ти над ле-

жном јав ном ту жи о цу; 
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• Ако јав ни ту жи лац из са ме кри вич не при ја ве не мо же оце ни ти да ли 
су ве ро ват ни на во ди при ја ве или ако по да ци у при ја ви не пру жа ју до-
вољ но осно ва да мо же од лу чи ти да ли ће спро ве сти ис тра гу или ако је 
на дру ги на чин са знао да је из вр ше но кри вич но де ло, јав ни ту жи лац 
мо же: 1) сам при ку пи ти по треб не по дат ке; 2) по зи ва ти гра ђа не, под 
усло ви ма из За ко ни ка; под не ти зах тев др жав ним и дру гим ор га ни ма 
и прав ним ли ци ма да му пру же по треб на оба ве ште ња; 

• За не по сту па ње по зах те ву јав ног ту жи о ца од го вор но ли це се мо же 
нов ча но ка зни ти до 150.000 ди на ра, а ако и по сле то га од би је да да 
по треб не по дат ке, мо же се још јед ном ка зни ти истом ка зном. Од-
лу ку о нов ча ном ка жња ва њу до но си јав ни ту жи лац; 

• Ако ни је у мо гућ но сти да сам пре ду зме рад ње ра ди при ку пља ња по да-
та ка, јав ни ту жи лац ће зах те ва ти од по ли ци је да при ку пи по треб на 
оба ве ште ња и да пре ду зме дру ге ме ре и рад ње са ци љем от кри ва ња 
кри вич ног де ла и учи ни о ца. По ли ци ја је ду жна да по сту пи по зах те-
ву јав ног ту жи о ца и да га оба ве сти о ме ра ма и рад ња ма ко је је пред-
у зе ла нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ка да је при ми ла зах тев. 
Ако по ли ци ја или дру ги др жав ни ор ган не по сту пи по зах те ву, јав ни 
ту жи лац ће од мах оба ве сти ти ста ре ши ну ко ји ру ко во ди ор га ном, а 
по по тре би мо же оба ве сти ти над ле жног ми ни стра, Вла ду или над-
ле жно рад но те ло На род не скуп шти не. Ако у ро ку од 24 ча са од ка да 
је при мље но оба ве ште ње по ли ци ја и дру ги др жав ни ор ган не по сту-
пи по зах те ву јав ног ту жи о ца,  јав ни ту жи лац мо же за тра жи ти по-
кре та ње ди сци плин ског по ступ ка про тив ли ца за ко је сма тра да је 
од го вор но за не по сту па ње по ње го вом зах те ву; 

• Јав ни ту жи лац, др жав  ни и дру ги ор га ни, од но сно прав на ли ца ду жни 
су при ли ком при ку пља ња оба ве ште ња, од но сно да ва ња по да та ка да 
по сту па ју оба зри во, во де ћи ра чу на да се не на шко ди ча сти и угле ду 
ли ца на ко је се ови по да ци од но се; 

• Јав ни ту жи лац мо же од ло жи ти кри вич но го ње ње за кри вич на де  ла 
за ко ја је пред ви ђе на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до пет го ди на, 
ако осум њи че ни при хва ти по је ди не оба ве зе (от кла ња ње ште те, дру-
штве но ко ри сни или ху ма ни тар ни рад, под вр га ва ње ме ди цин ском 
трет ма ну итд.) и ис пу ни их у од ре ђе ном ро ку; 

• Јав ни ту жи лац ће ре ше њем од ба ци ти кри вич ну при ја ву ако из при ја-
ве про ис ти че да: 1) при ја вље но де ло ни је кри вич но де ло за ко је се го ни 
по слу жбе ној ду жно сти; 2) је на сту пи ла за ста ре лост или је де ло об у-
хва ће но ам не сти јом или по ми ло ва њем или по сто је дру ге окол но сти 
ко је трај но ис кљу чу ју го ње ње; 3) не по сто је осно ви сум ње да је учи ње-
но кри вич но де ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти; 

• О од ба ци ва њу при ја ве, као и о раз ло зи ма за то, јав ни ту жи лац ће 
оба ве сти ти оште ће ног у ро ку од осам да на и по у чи ти га о ње го вим 
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пра ви ма, а ако је кри вич ну при ја ву под нео ор ган по ли ци је, оба ве сти-
ће и тај ор ган. 

• Оште ће ни има пра во да под не се при го вор у ро ку од осам да на (од 
при је ма оба ве ште ња) или у ро ку од три ме се ца од да на од ба ци ва-
ња (ако ни је оба ве штен). Не по сред но ви ши јав ни ту жи лац ће у ро ку 
од 15 да на од да на при је ма при го во ра од би ти или усво ји ти при го-
вор ре ше њем про тив ко јег ни је до зво ље на жал ба ни при го вор. Ако 
на кон по твр ђи ва ња оп ту жни це јав ни ту жи лац из ја ви да од у ста је од 
оп ту жбе, суд ће пи та ти оште ће ног да ли хо ће да пре у зме кри вич но 
го ње ње и за сту па оп ту жбу. Ако оште ће ни ни је при су тан, суд ће га у 
ро ку од осам да на оба ве сти ти о од у стан ку јав ног ту жи о ца од оп ту-
жбе и по у чи ти да мо же да се из ја сни да ли хо ће да пре у зме го ње ње и 
за сту па оп ту жбу. Оште ће ни је ду жан да се од мах или у ро ку од осам 
да на од да на ка да је при мио оба ве ште ње и по у ку из ја сни да ли хо ће 
да пре у зме кри вич но го ње ње и за сту па оп ту жбу, а ако ни је оба ве-
штен – у ро ку од три ме се ца од да на ка да је јав ни ту жи лац из ја в ио 
да од у ста је од оп ту жбе. 

• У слу ча ју кри вич них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра до три 
го ди не, јав ни ту жи лац мо же од ба ци ти кри вич ну при ја ву ако је осум њи-
че ни, услед ствар ног ка ја ња, спре чио на сту па ње ште те или је ште ту 
у пот пу но сти већ на док на дио, а јав ни ту жи лац, пре ма окол но сти ма 
слу ча ја, оце ни да из ри ца ње кри вич не санк ци је не би би ло пра вич но. У 
овом слу ча ју не по сто ји мо гућ ност да оште ће ни на ста ви го ње ње.

При ја вљи ва ње кри вич них де ла уре ђе но је у гла ви За ко ни ка ко ја се од но си 
на пред ис тра жни (ра ни је „прет кри вич ни“) по сту пак. Фор му ла ци ја у ве зи са 
оба ве зом при ја вљи ва ња кри вич них де ла ни је у пот пу но сти ја сна (не го во ри 
се о то ме да је при ја вљи ва ње кри вич них де ла ду жност од ре ђе них ли ца, већ 
да та ли ца „при ја вљу ју“ кри вич на де ла и по чи ни о ца, итд.), а спи сак оних ко ји 
„при ја вљу ју“ укљу чу је и гра ђа не. Ствар по ста је ја сни ја тек на осно ву дру гих 
про пи са, у ко ји ма су про пи са не оба ве зе од ре ђе них ли ца да при ја вљу ју кри-
вич на де ла (нпр. у За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма за др жав не слу жбе ни-
ке), или су за пре ће не ка зне у слу ча ју не при ја вљи ва ња (Кри вич ни за ко ник). 

За уз бу њи ва че мо же би ти зна чај но то што За ко ник оста вља мо гућ ност да 
се кри вич на при ја ва под не се и елек трон ском по штом или те ле фон ски, што 
омо гу ћа ва, ма кар ини ци јал но, ве ћи ни во за шти те при ват но сти. На рав но, 
и у та квим слу ча је ви ма, уко ли ко се от кри је иден ти тет, по сто ја ће од го-
вор ност за евен ту ал но ла жно при ја вљи ва ње кри вич ног де ла и учи ни о ца. 

Иако се мо же оче ки ва ти да ће у нај ве ћем бро ју слу ча је ва при ја ве за ко руп-
ци ју ис пи ти ва ти по ли ци ја, она се по пра ви лу под но си над ле жном јав ном 
ту жи о цу, или ће му сва ка ко би ти до ста вље на, чак и ако је под не та ини ци-
јал но по ли ци ји. За ко ник не го во ри ди рект но о то ме шта ће би ти учи ње но 
ако кри вич на при ја ва бу де до ста вље на не ком дру гом др жав ном ор га ну (нпр. 
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Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је). Ме ђу тим, уко ли ко у не ком по себ ном 
за ко ну не би ста ја ло дру га чи је, та кве при ја ве би дру ги ор ган та ко ђе мо рао 
да про сле ди јав ном ту жи о цу, као је ди ном над ле жном ор га ну за кри вич но 
го ње ње. Без об зи ра на екс клу зив ну над ле жност јав ног ту жи о ца, очи глед-
но по сто ји по тре ба да се ово пи та ње бли же уре ди, јер је мо гу ће за ми сли ти 
си ту а ци је у ко ји ма под но си лац има по ве ре ња баш у ин сти ту ци ју ко јој се 
обра тио и не же ли да ње го во име или на во ди из при ја ве бу ду по ауто ма-
ти зму про сле ђе ни јав ном ту жи о цу, без за шти те иден ти те та, или без прет-
ход не про ве ре не ких чи ње ни ца од стра не ор га на ко јем се обра тио. Ства-
ри се до дат но ком пли ку ју ка да „кри вич на при ја ва“ не но си тај на зив, већ 
са др жи по дат ке ко ји ука зу ју на кри вич ну од го вор ност или ка да су у истом 
до пи су по ме ша на пи та ња ко ја спа да ју у над ле жност ор га на ко јем је из вр-
ше но обра ћа ње али и пи та ња ко ја спа да ју у над ле жност јав ног ту жи о ца. 

У слу ча ју од ба ча ја кри вич не при ја ве За ко ник је не до ре чен у по гле ду не-
ких ства ри ко је мо гу би ти бит не и за уз бу њи ва че. Уз бу њи вач, као што не 
мо ра да има свој ство све до ка, не мо ра да има ни свој ство оште ће ног. Ти-
ме што је при ја вио кри вич но де ло и по чи ни о ца уз бу њи вач је учи нио не-
што што је у јав ном ин те ре су, а не шти ти ну жно не ки соп стве ни ин те рес. 
Због то га се мо же ла ко до го ди ти да уз бу њи вач не бу де уоп ште оба ве штен 
о то ме да је јав ни ту жи лац до нео ре ше ње ко јим се кри вич на при ја ва од-
ба цу је, што зна чај но под ри ва спрем ност гра ђа на да се на овај на чин обра-
ћа ју јав ним ту жи о ци ма. У слич ном по ло жа ју су, да ствар бу де ап сурд ни ја, 
и дру ги др жав ни ор га ни ко ји су под не ли кри вич ну при ја ву (осим по ли-
ци је), јер јав ни ту жи лац ни њи ма не мо ра да до ста ви ре ше ње о од ба ча ју 
кри вич не при ја ве. Шта ви ше, чак ни ка да има свој ство оште ће ног у да тој 
ства ри, уз бу њи вач мо жда не ће са зна ти за од ба чај, што се ја сно мо же ви-
де ти из од ре да ба За ко ни ка ко је про пи су ју објек тив ни рок за по кре та ње 
кри вич ног по ступ ка од стра не оште ће ног – си ту а ци је у ко ји ма оште ће ни 
гу би пра во да сам по ве де кри вич ни по сту пак иако ни је до био оба ве ште-
ње од јав ног ту жи о ца о од ба ча ју кри вич не при ја ве!

ЗА КОН О ПРЕ КР ША ЈИ МА

У За ко ну о пре кр ша ји ма27 по је ди не од ред бе мо гу има ти зна чај за уз бу њи-
ва че ко ји ука зу ју на не за ко ни тост (ако се та ква не за ко ни тост пре кр шај но 
го ни), ко ји су  пред мет пре кр шај ног про го на или све до че у та квом по ступ ку. 

Уз бу њи ва чи мо гу да по кре ну пре кр шај ни по сту пак (да под не су зах тев за 
то над ле жном су ду) уко ли ко има ју свој ство оште ће ног28. У свим дру гим 

27 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09. Пре ма до ступ ним ин фор ма ци-
ја ма, тре нут но се ра ди и на из ме на ма овог за ко на. 

28 У чла ну 126. но вог За ко на про пи са но је да је оште ће ни „ли це чи је је ка кво лич но или 
имо вин ско пра во по вре ђе но или угро же но пре кр ша јем“. 
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слу ча је ви ма (на осно ву чла на 154. ак ту ел ног за ко на, од но сно 179. и 180. 
но вог За ко на29) пра во на под но ше ње зах те ва има ју јав ни ту жи лац и ор-
га ни упра ве, овла шће ни ин спек то ри, „дру ги ор га ни и ор га ни за ци је, ко-
је вр ше јав на овла шће ња у чи ју над ле жност спа да не по сред но из вр ше ње 
или над зор над из вр ше њем про пи са у ко ји ма су пре кр ша ји пред ви ђе ни“. 
Дру гим ре чи ма, уко ли ко уз бу њи вач ни је оште ће ни, он се мо же обра ти ти 
дру гом ли цу ко је има то свој ство, јав ном ту жи о цу, над ле жном ин спек-
то ру или над зор ном ор га ну. По сту па ње по та квим „пре кр шај ним при ја-
ва ма“ ни је бли же уре ђе но, осим ка да се под но се јав ном ту жи о цу. Ка да је 
оште ће ни под нео пре кр шај ну при ја ву јав ном ту жи о цу, уко ли ко јав ни ту-
жи лац не по кре не по сту пак, то мо же учи ни ти оште ће ни. Јав ни ту жи лац 
мо ра да га оба ве сти о сво јој од лу ци у ро ку од осам да на. У но вом За ко-
ну пред ви ђе но је да ће се „пре кр шај на при ја ва под не та над ле жном ор га-
ну[...] сма тра ти зах те вом за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка ако овла-
шће ни ор ган сам не ини ци ра по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка“, а рок од 
осам да на за оба ве шта ва ње оште ће ног ва жи и за дру ге ор га не, а не са мо 
за јав ног ту жи о ца. 

Зах те ви се под но се ме сно над ле жном пре кр шај ном су ду или дру гом над-
ле жном ор га ну (нпр. на осно ву За ко на о јав ним на бав ка ма, за во ђе ње пре-
кр шај ног по ступ ка из тог за ко на над ле жна је Ре пу блич ка ко ми си ја за за-
шти ту пра ва у по ступ ци ма јав них на бав ки). 

Оште ће ни ко ји је под нео зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка има 
по ло жај стран ке у по ступ ку. Ме ђу тим, ако је зах тев за по кре та ње по ступ ка 
под нео овла шће ни ор ган пре не го што је по зах те ву оште ће ног от по чео по-
сту пак, по сту па ће се по зах те ву за по кре та ње по ступ ка над ле жног ор га на.

Оште ће ни ко ји је фи зич ко ли це има ма ње оба ве за у по гле ду са др жа ја зах-
те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка. Ре ци мо, ка да се под но си зах-
тев про тив од го вор ног ли ца у др жав ном ор га ну, до вољ но ће би ти на ве-
сти лич но име окри вље ног (то је нај че шће ру ко во ди лац ор га на), на зив 
и се ди ште ор га на и функ ци ју или по сло ве ко је то ли це у ор га ну оба вља. 

Су до ви од ба цу ју не у ред не зах те ве или зах те ве код ко јих ни су ис пу ње ни 
усло ви за по кре та ње по ступ ка (нпр. рад ња не пред ста вља пре кр шај, нео-
вла шће ни под но си лац зах те ва, за ста ре лост), а про тив тог ре ше ња под но-
си лац зах те ва има пра во на жал бу у ро ку од осам да на. Бу ду ћи да за ста-
ре лост у пре кр шај ном по ступ ку на сту па сра змер но бр зо, о то ме та ко ђе 
тре ба во ди ти ра чу на. Основ ни рок је го ди ну да на од вре ме на ка да је пре-
кр шај на чи њен. Ме ђу тим, уко ли ко је по себ ним за ко ном пред ви ђен ду жи 
рок за ста ре ло сти, у обла сти ма у ко ји ма За кон о пре кр ша ји ма то до пу-
шта, она мо же на сту пи ти до пет го ди на на кон на стан ка пре кр ша ја. Но ви 

29 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/13 од 25. ју ла 2013. године. Овај за кон по чи ње да се 
при ме њу је од 1. мар та 2014. године.
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За кон, у чла ну 84, пред ви ђа мо гућ ност про пи си ва ња та квог ду                                                      жег ро ка 
за ста ре ло сти за пре кр ша је „из обла сти ца рин ског, спољ но тр го вин ског и 
де ви зног по сло ва ња, јав них при хо да и фи нан си ја, јав них на бав ки, про-
ме та ро ба и услу га, жи вот не сре ди не, спре ча ва ња ко руп ци је и ва зду шног 
са о бра ћа ја“. Од нај ва жни јих ан ти ко руп циј ских про пи са овом од ред бом 
ни су об у хва ће ни пре кр ша ји из За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма-
ци ја ма од јав ног зна ча ја и За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких су бје ка та, 
ма да је у овом по след њем већ про пи сан рок за ста ре ло сти од пет го ди на. 

ЗА КОН О ЗА ШТИ ТИ ПО ДА ТА КА О ЛИЧ НО СТИ

За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти30 мо же би ти зна ча јан с об зи ром на 
мо гу ћу об ра ду по да та ка о уз бу њи ва њу и евен ту ал не зло у по тре бе у ве зи 
са тим. Та ко су у чла ну 8. про пи са не си ту а ци је ка да је об ра да не до пу ште-
на (нпр. об ра да без за кон ског овла шће ња или при стан ка ли ца на ко је се 
по да так од но си). У не ким си ту а ци ја ма и об ра да без при стан ка мо же би-
ти до пу ште на (члан 12). На осно ву чла на 13. мо же се за кљу чи ти да ор га-
ни вла сти, ако је то до зво ље но не ким про пи сом и ако је по треб но ра ди 
во ђе ња по ступ ка, мо гу и без при стан ка уз бу њи ва ча да об ра ђу ју ње го ве 
лич не по дат ке, али их не сме ју до ста вља ти дру гом ор га ну, јер би то пред-
ста вља ло не до пу ште ну об ра ду. 

ЗА КОН О ЗА БРА НИ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

За кон о за бра ни дис кри ми на ци је31, у за ви сно сти од ту ма че ња, мо же да 
има при ме ну и у за шти ти уз бу њи ва ча. Тим за ко ном се уре ђу је оп шта за-
бра на дис кри ми на ци је, об ли ци и слу ча је ви дис кри ми на ци је, као и по ступ-
ци за шти те од дис кри ми на ци је, те се уста но вља ва не за ви сни ор ган, По-
ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти. Да ли се овај про пис уоп ште мо же 
при ме ни ти на за шти ту уз бу њи ва ча за ви си од то га да ли се (ко ји је ина че 
не де фи ни сан) по јам „лич ног свој ства“, с об зи ром на ко је се вр ши за бра-
ње на дис кри ми на ци ја, мо же про тег ну ти и на њих.  

ЗА КОН О ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

За кон о при вред ним дру штви ма32 са др жи пра ви ла о по слов ној тај ни, ко-
је мо гу та ко ђе би ти пред мет уз бу њи ва ња. 

30 „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 97/08, 104/09 – др. за кон и 68/12 – од лу ка УС.

31 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 22/09.

32 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 99/11.
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По слов на тај на је (члан 72) „по да так чи је би са оп шта ва ње тре ћем ли цу 
мо гло на не ти ште ту дру штву, као и по да так ко ји има или мо же има ти 
еко ном ску вред ност за то што ни је оп ште по знат, ни ти је ла ко до сту пан 
тре ћим ли ци ма ко ја би ње го вим ко ри шће њем или са оп шта ва њем мо гла 
оства ри ти еко ном ску ко рист и ко ји је од стра не дру штва за шти ћен од-
го ва ра ју ћим ме ра ма у ци љу чу ва ња ње го ве тај но сти“. „По слов на тај на је 
и по да так ко ји је за ко ном, дру гим про пи сом или ак том дру штва од ре ђен 
као по слов на тај на.“ С дру ге стра не, ду жност чу ва ња по слов не тај не не-
ће по сто ја ти (члан 73) ако по сто ји за кон ска оба ве за да се са оп шти по да-
так, ако је то нео п ход но ра ди оба вља ња по сло ва или за шти те ин те ре са 
при вред ног дру штва или ако је учи ње но над ле жним ор га ни ма или јав но-
сти „ис кљу чи во у ци љу ука зи ва ња на по сто ја ње де ла ка жњи вог за ко ном“. 

Да кле, по што по слов на тај на не сме да шти ти ни чи ју не за ко ни тост, уз-
бу њи ва чи ко ји ука зу ју на ова кве по вре де не кр ше сво ју ду жност. Оста је 
ипак отво ре но пи та ње да ли по вре да ипак по сто ји ако је по сто јао и не ки 
дру ги мо тив за ода ва ње по слов не тај не. Уз бу њи ва чи ужи ва ју и за шти ту 
по сло дав ца (члан 74), ако су „по сту па ју ћи са ве сно у до број ве ри“ ука за-
ли над ле жним ор га ни ма на по сто ја ње ка жњи вог де ла. Оба ве за пру жа ња 
за шти те од стра не при вред ног су бјек та не по сто ји ка да се уз бу њи вач ди-
рект но обра ти јав но сти а не над ле жном ор га ну (ма да та кву за шти ту мо же 
да ти суд). Пој мо ви „до бре ве ре“ и „са ве сно сти“ ни су бли же об ја шње ни.

ЗА КОН О ЈАВ НИМ НА БАВ КА МА

За кон о јав ним на бав ка ма33 са др жи по гла вље о спре ча ва њу ко руп ци је, у 
окви ру ко јег се на ла зе и не ке од ред бе о уз бу њи ва њу. Ту су на ро чи то зна-
чај на пра ви ла о оста вља њу пи са ног тра га о ко му ни ка ци ји, ду жно сти да се 
од би је „на лог су про тан про пи си ма“, пра ви ло да ли це ко је „од би је из вр ше ње 
на ло га не мо же да бу де пре ме ште но на дру ге по сло ве ни ти да му се от ка же 
уго вор о ра ду у пе ри о ду од два на ест ме се ци од да на од би ја ња из вр ше ња на-
ло га под усло вом да по сло ве оба вља у скла ду са за ко ном“ (члан 21). Иако 
су од ред бе слич не они ма из За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (у по гле ду 
од би ја ња не за ко ни тог на ло га), по сле ди це су дру га чи је – не са мо да слу жбе-
ник не сме тр пе ти штет не по сле ди це због то га што је од био та кав на лог, 
већ има и га ран ци ју да не ће до би ти ни от каз ни пре ме штај у од ре ђе ном 
пе ри о ду, осим ако и сам не пре кр ши за кон, чак и у слу ча ју да је та кав от каз 
или пре ме штај оправ дан из дру гих раз ло га (нпр. сма ње ње оби ма по сла). 

У чла ну 24. про пи са на је ду жност ли ца за по сле ног на по сло ви ма јав них на-
бав ки и ан га жо ва ног ли ца, као и сва ког дру гог „за ин те ре со ва ног ли ца“ (овај 
по јам озна ча ва по тен ци јал не по ну ђа че, то јест фир ме ко је мо гу да уче ству ју 

33 „Слу жбе ни гла сник РС“, број 124/12.
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у по ступ ку на бав ке) „ко је има по дат ке о по сто ја њу ко руп ци је у јав ним на-

бав ка ма“ да о то ме „од мах оба ве сти Упра ву за јав не на бав ке, др жав ни ор-

ган над ле жан за бор бу про тив ко руп ци је и над ле жно ту жи ла штво“. Ова 

од ред ба пре ци зи ра ду жност при ја вљи ва ња ко руп ци је за од ре ђе не осо бе, а 

пред ви ђа и оба ве зу ко ја је дру га чи ја од оне из кри вич ног пра ва – при ја ва 

се мо ра учи ни ти на три ме ста, уме сто са мо на јед ном. То се чи ни као те рет 

ко ји је без раз ло жно пре ва љен при ја ви о цу ко руп ци је, уме сто да је про пи-

са на оба ве за ту жи ла штву да оба ве сти дру га два ор га на о под не тој при ја ви. 

Ме ђу тим, мно го ве ћи је про блем, ко ји ће се од ра зи ти на до мет ове од ред бе, 

окол ност да по сто ја ње ко руп ци је ни је ла ко до ка зи во, док за мно ге дру ге 

пре кр ша је или кри вич на де ла за по сле ни мо гу има ти да ле ко ја сни ја са зна-

ња и увид. Ко при ја ви ко руп ци ју „не мо же до би ти от каз уго во ра о ра ду или 

дру гог уго во ра о рад ном ан га жо ва њу, од но сно не мо же би ти пре ме штен на 

дру го рад но ме сто, за то што је, по сту па ју ћи са ве сно и у до број ве ри, при ја-

вио ко руп ци ју у јав ним на бав ка ма, а на ру чи лац је ду жан да пру жи пот пу ну 

за шти ту том ли цу“. Ова од ред ба се чи ни не по треб ном. Ни да ње не ма, ни ко 

не би мо гао да до би је от каз или пре ме штај „за то што је при ја вио ко руп ци-

ју“, то јест, при ја вљи ва ње ко руп ци је не би мо гло да бу де на ве де но као раз-

лог за та кав акт. Про блем је ка ко утвр ди ти да је од ма зда скри ве на не ким 

дру гим раз ло зи ма и ту од ред ба не да је од го вор и ре ше ње. (нпр. попут оног 

из члана 21, или обртања терета доказивања).

По сто ји и мо гућ ност обра ћа ња ли ца ко је је при ја ви ло ко руп ци ју јав но-
сти ако: 1) је под не ло при ја ву овла шће ном ли цу на ру чи о ца или над ле-
жном ор га ну, али у при ме ре ном ро ку ни је пред у зе та ни јед на ак тив ност 
по во дом под не те при ја ве; 2) др жав ни ор ган над ле жан за бор бу про тив 
ко руп ци је или над ле жно ту жи ла штво ни је пред у зе ло ни јед ну ак тив ност 
у ро ку од ме сец да на од да на под но ше ња ње го ве при ја ве; и 3) је под не ло 
при ја ву гра ђан ском над зор ни ку, а гра ђан ски над зор ник га не оба ве сти о 
пред у зе тим ме ра ма. Чак и ако ови усло ви ни су ис пу ње ни, а про це ње на 
вред ност на бав ке је ве ћа од „из но са из чла на 57. За ко на“ „или је пред мет 
јав не на бав ке на ро чи то зна ча јан за по сло ва ње на ру чи о ца или за ин те ре-
се Ре пу бли ке Ср би је“ по сто ји мо гућ ност обра ћа ња јав но сти. 

У овој од ред би ни је до вољ но ја сно шта зна чи да ва ње мо гућ но сти обра ћа-
ња јав но сти под од ре ђе ним усло ви ма. Тре ба ло би ту ма чи ти да ће у том 
слу ча ју по сто ја ти за шти та опи са на у прет ход ном ста ву, а да у су прот ном 
не ће, од но сно, да је то би ла на ме ра за ко но дав ца. Ко ли ко је за ко но да вац 
у то ме ус пео пре вас ход но за ви си од дру гих про пи са, оних на осно ву ко-
јих би ли це ко је је при ја ви ло ко руп ци ју евен ту ал но мо гло да тр пи штет не 
по сле ди це. Раз лог под тач ком 2) чи ни се пот пу но оправ дан. Ме ђу тим, и 
у том слу ча ју би ства ри би ле ја сни је ка да би се обе ло да њи ва ње по да та ка 
јав но сти ве за ло за оба ве шта ва ње под но си о ца при ја ве, јер ње му не мо ра 
би ти по зна то да ли су јав ни ту жи лац (као над ле жни ор ган) или Аген ци ја за 
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бор бу про тив ко руп ци је (ко ја је не на дле жна за по сту па ње по кри вич ним 
при ја ва ма) не што пред у зе ли. Раз лог под 1) би био ло ги чан код при ја вљи-
ва ња не пра вил но сти ко је не пред ста вља ју кри вич но де ло. Ако је оно већ 
по чи ње но, не ма раз ло га да се при ја вљи ва ње ко руп ци је вр ши ор га ну ко-
ји ни је над ле жан за ње но ис пи ти ва ње. Из истог раз ло га ни при ја вљи ва ње 
кри вич ног де ла гра ђан ском над зор ни ку ни је сми сле но. Кад је реч о из у зет-
ку, то јест мо гућ но сти да се не по сред но обе ло да ни ко руп ци ја у јав но сти, 
нор ма ни је пре ци зна. На и ме, у чла ну 57. по ми њу се ра зни из но си (од 5 до 
500 ми ли о на ди на ра), па ни је ја сно на ко ји се ми сли ло. Осим то га, не ја сно 
је ко би про це њи вао и на осно ву ко јих кри те ри ју ма да ли је не ка јав на на-
бав ка „на ро чи то зна чај на“ за по сло ва ње на ру чи о ца или ин те ре са Ср би је.

У слу ча ју по вре де рад них и дру гих основ них пра ва због при ја вљи ва ња 
ко руп ци је, ли це ко је је при ја ви ло ко руп ци ју има пра во на на кна ду ште те 
од на ру чи о ца (без об зи ра на то ко је на нео ште ту, што је не ло гич но). На-
ру чи лац чи ја го ди шња вред ност на бав ки пре ла зи ми ли јар ду ди на ра има 
оба ве зу да у окви ру ин тер ног пла на по себ но уре ди на чин при ја вљи ва ња 
ко руп ци је у по ступ ку јав не на бав ке и по себ но уре ди за шти ту пра ва ли ца 
ко ја при ја вљу ју ко руп ци ју. Тај план се до но си на осно ву пла на бор бе про-
тив ко руп ци је у јав ним на бав ка ма ко ји до но си Вла да, а са ста вља ју Упра ва 
за јав не на бав ке и Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је.

Чла ном 27. про пи са на је ду жност оба ве шта ва ња Ко ми си је за за шти ту 
кон ку рен ци је „уко ли ко има би ло ко ји по да так о по вре ди кон ку рен ци је у 
по ступ ку јав не на бав ке“. То ли це „не мо же до би ти от каз уго во ра о ра ду 
или дру гог уго во ра о рад ном ан га жо ва њу, од но сно не мо же би ти пре ме-
ште но на дру го рад но ме сто за то што је, по сту па ју ћи са ве сно и у до број 
ве ри, при ја ви ло по вре ду кон ку рен ци је“. Ов де је реч о за шти ти за по сле-
них у фир ма ма ко је се до го ва ра ју о то ме ка ко да ла жи ра ју кон ку рен ци ју 
у јав ним на бав ка ма или до ста вља ју не тач не по дат ке о сво јим по ну да ма. 
Чи ни се да ни од ред бе овог чла на не до но се не ки но ви вид за шти те за уз-
бу њи ва че осим оног ко ји је про пи сан За ко ном о при вред ним дру штви-
ма, и да се је ди на но ви на огле да у ус по ста вља њу оба ве зе оба ве шта ва ња 
о по вре ди кон ку рен ци је. 

Ове од ред бе су у ве зи и са кри вич ним де лом из чла на 364а Кри вич ног за-
ко ни ка – Зло у по тре ба у ве зи са јав ном на бав ком. 

ЗА КЉУ ЧАК

Као што се мо же ви де ти из из ло же ног, прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је 
са др жи пра ви ла о не ким об ли ци ма уз бу њи ва ња и пра ви ла ко ја се у не ким 
слу ча је ви ма мо гу ко ри сти ти и за за шти ту уз бу њи ва ча. Ме ђу тим, та пра-
ви ла ни су ни до вољ на, ни ме ђу соб но ускла ђе на.  Не дав но усво је на На ци-
о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је пред ви ђа да ће уско ро би ти 
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до нет За кон о уз бу њи ва њу и за шти ти уз бу њи ва ча, ко ји би на си стем ски 
на чин уре дио ову ма те ри ју. Ме ђу тим, Стра те ги ја и Ак ци о ни план не са-
др же до вољ но га ран ци ја да ће тај акт до не ти све о бу хват но ре ше ње, ни ти 
да ће упо ре до са ње го вим до но ше њем би ти из ме ње ни сви про пи си ко ји 
су бит ни за ову ма те ри ју.  

Ак ту ел ни прав ни оквир Ср би је не шти ти све слу ча је ве упо зо ре ња на не-
за ко ни то по сту па ње ко ји су да ти у до број ве ри. Од ред бе пре вас ход но 
про пи су ју оба ве зе при ја вљи ва ња не за ко ни тих рад њи, а не до вољ но па-
жње по све ћу ју за шти ти ли ца ко ја при ја вљу ју ко руп ци ју. Ка да је за шти та 
про пи са на, она је зна чај но огра ни че на не увек ло гич ним усло ви ма ко ји се 
мо ра ју за до во љи ти, свој ством ли ца ко је мо же да ужи ва за шти ту или у ве-
зи са пред ме том на ко ји се од но си уз бу њи ва ње.  И ка да од ред бе о за шти-
ти по сто је, ме ха ни зам пру жа ња за шти те углав ном ни је ја сно де фи ни сан. 

По се бан про блем пред ста вља за шти та уз бу њи ва ња ко је под ра зу ме ва обе-
ло да њи ва ње по да та ка ко ји су озна че ни као по вер љи ви, а да за то ни је по-
сто јао ва љан прав ни основ или ствар на по тре ба или су раз ло зи за тај ност 
у ме ђу вре ме ну пре ста ли да по сто је.  Овај про блем у ве ли кој ме ри про ис-
ти че из не ја сно ћа про пи са о од ре ђи ва њу и ски да њу тај но сти по да та ка и 
про пу сти ма у при ме ни За ко на о тај но сти по да та ка. 

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва на ко је се мо же од но си ти уз бу њи ва ње за по сле-
них у јав ном или при ват ном сек то ру, ни по са да шњим про пи си ма ни је до-
зво ље но спро во ди ти од ма зду пре ма њи ма по зи ва ју ћи се на чин уз бу њи ва ња 
као раз лог за то што је зло ста вља ње на ра ду ина че за бра ње но и за то што се 
при ја вљи ва ње не пра вил но сти над ле жном ор га ну не сма тра ва ља ним раз-
ло гом за от каз уго во ра о ра ду или пре ме штај на дру го рад но ме сто. Ме ђу-
тим, не по сто је де ло то вор ни прав ни ме ха ни зми за за шти ту за по сле них од 
од ма зде ко ју би из вр ши ла тре ћа ли ца или ко ја би би ла обра зло же на не ким 
дру гим раз ло зи ма. За шти та од од ма зде дру гих уз бу њи ва ча (осим за по сле-
них) или ли ца ко ја су по ве за на са уз бу њи ва чи ма је још сла би је раз ви је на.

Про пи си не под сти чу у до вољ ној ме ри др жав не ор га не и при вред не су-
бјек те да ус по ста ве ин тер не про це ду ре за уз бу њи ва ње ко ји би обез бе ди ли 
да се про бле ми на ко је је ука за но ефи ка сно ис пи та ју, да прет ње по јав ни 
ин те рес бу ду пра во вре ме но от кло ње не и да иден ти тет уз бу њи ва ча бу де 
са чу ван од оних ко ји би мо гли да га угро зе, ка да је то по треб но. 

Од су ство ја сних ка на ла ко му ни ка ци је, ра зум ног уве ре ња да ће при ја вље не 
не пра вил но сти би ти ис пи та не и да ће уз бу њи вач би ти о то ме оба ве штен, 
мо гућ ност од ма зде, не ло гич на пра ви ла о усло ви ма за пру жа ње за шти те, 
не е фи ка сна ин сти ту ци о нал на за шти та и од су ство мо гућ но сти да бу ду 
аде кват но на гра ђе ни за сво је де ло ва ње зна чај но ути чу на то да број уз бу-
њи ва ча у Ср би ји бу де ма ли и да мно ги про бле ми ко ји би уз њи хо ву по моћ 
мо гли да бу ду от кри ве ни и от кло ње ни  оста ну за у век скри ве ни или да при 
ис по ља ва њу до не су знат но те же по сле ди це и по вре де јав ног ин те ре са. 



УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ У СЕК ТО РУ БЕЗ БЕД НО СТИ

Ауто ри Бен џа мин С. Ба кленд1 и Еј дан Вилс2 (Be nja min S. Buc kland 

and Aidan Wills)

УВОД

От кри ва ње ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су од стра не (бив ших) за по сле-
них у ор га ни за ци ја ма сек то ра без бед но сти пред ста вља нај спор ни ју област 
уз бу њи ва ња. Оба ве штај но-без бед но сне слу жбе, по ли ци ја и ору жа не сна-
ге има ју овла шће ња и при ступ сред стви ма ко ја би, у слу ча ју зло у по тре-
бе, мо гла да има ју озбиљ не им пли ка ци је за људ ска пра ва и јав ну без бед-
ност. А ипак, они ко ји ра де у овом сек то ру има ју мно го ма ње оп ци ја не го 
оста ли за по сле ни да от кри ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти 
и рет ко при том има ју од го ва ра ју ћу за шти ту.

Ду ва ње за по сле них у сек то ру без бед но сти у пи штаљ ку по след њих го ди на 
прак тич но не си ла зи са на слов них стра на. От кри ћа ко ја је из нео Едвард 
Сно у ден (Ed ward Snow den) и мно ги дру ги при мо ра ла су кре а то ре по ли-
ти ке да раз мо тре ко је ин фор ма ци је би мо ра ле да има ју озна ку тај но сти, 
на ко ји на чин се тај ност утвр ђу је и у ко јим окол но сти ма ин фор ма ци је мо-
гу јав но да се об зна не. Од лу ка Сно у де на и оста лих да ин фор ма ци је ко је 
по се ду ју из не су ди рект но у ме ди је ука зу је на то да, у нај ма њу ру ку, ни су 
има ли мно го по ве ре ња у зва нич не ка на ле за уз бу њи ва ње, од но сно да ни-
су ве ро ва ли да ће ти ка на ли има ти учин ка и да ни су ве ро ва ли да ће им 
њи хо во ко ри шће ње до не ти за шти ту од од ма зде. 

1 Бен Ба кленд (Ben Buc kland) је ис тра жи вач ко ји жи ви у Же не ви. Ње гов рад фо ку си-
ра се на уз бу њи ва че, при ступ ин фор ма ци ја ма, и уло гу не за ви сних над зор них те ла 
и ор га на за по сту па ње по жал ба ма у сек то ру без бед но сти. Ба клан до во нај ско ри је 
ан га жо ва ње би ло је уче шће и за кључ ној рад ној гру пи ко ја је при пре ми ла Гло бал не 
прин ци пе о на ци о нал ној без бед но сти и пра ву на ин фор ма ци је (Glo bal Prin ci ples on 
Na ti o nal Se cu rity and the Right to In for ma tion).

2 Еидан Вилс (Aidan Wills) је не за ви сни кон сул тант у обла сти на ци о нал не без бед но-
сти. Прет ход но је ра дио шест го ди на у Цен тру за де мо крат ску кон тро лу ору жа них 
сна га (DCAF) у Же не ви. Уче ство вао је у при пре ма њу Гло бал них прин ци па о на ци-
о нал ноj без бед но сти и пра ву на ин фор ма ци је. Об ја вио је број не ра до ве у обла сти 
уре ђе ња и над зо ра над сек то ром без бед но сти. Та ко ђе је био кон сул тант у ве зи са 
овим пи та њи ма у Ује ди ње ним на ци ја ма, Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту Евро пе.
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При ли ком пи са ња овог тек ста по шли смо од не ко ли ко прет по став ки. Пр-
во, тај ност и по вер љи вост су од су штин ског зна ча ја – не ке ин фор ма ци је 
мо ра ју да бу ду тај не да би др жа ва мо гла да функ ци о ни ше и за шти ти ле-
ги тим не ин те ре се на ци о нал не без бед но сти. Али дру го, ин фор ма ци је ко је 
ука зу ју на озбиљ не не за ко ни то сти не би сме ле да се др же у тај но сти; оне 
мо ра ју да бу ду учи ње не до ступ ним ин сти ту ци ја ма де мо крат ског над зо-
ра, а у не ким слу ча је ви ма и ши рој јав но сти. Циљ сва ког си сте ма за шти те 
уз бу њи ва ча – а по себ но оног ко ји се од но си на сек тор без бед но сти – је-
сте ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу ових две ју иде ја. 

Рас пра ва о овом пи та њу се до са да ве ли ким де лом вр те ла око не ре ле вант-
них пи та ња на вод ног хе рој ства или из дај ни штва ра зних по је ди на ца. На су-
прот то ме, циљ овог тек ста је да из не се пред ло ге за прак тич но при мен љив 
и урав но те жен си стем за уз бу њи ва ње у сек то ру без бед но сти. Као та кав, 
он мо же да се чи та за јед но с од го ва ра ју ћим одељ ком Гло бал них прин ци па 
о на ци о нал ној без бед но сти и пра ву на при ступ ин фор ма ци ја ма („Чва не 
прин ци пи“ – Tshwa ne Prin ci ples),3 ко ји вр ло пре ци зно од ре ђу ју ка ко та кав 
си стем мо же да функ ци о ни ше. Ове прин ци пе је у ме ђу вре ме ну усво ји ла 
Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, ко ја је по себ но на гла си ла да 
„ли це ко је ука же на не за ко ни то сти у јав ном ин те ре су (уз бу њи вач) тре ба 
да бу де за шти ће но од сва ког ви да од ма зде, под усло вом да је по сту пи ло 
у до број ве ри и по што ва ло утвр ђе не про це ду ре“.4

Из раз „уз бу њи вач“, од но сно „ду вач у пи штаљ ку“, има мно штво де фи ни-
ци ја и на мно ге је зи ке га је те шко пре ве сти. По сто ји, ме ђу тим, низ за јед-
нич ких еле ме на та ко ји мо гу да се из дво је из за кон ских про пи са и дру гих 
из во ра. Ти еле мен ти чи не срж де фи ни ци је уз бу њи ва ња ко ја је ко ри шће-
на у овом тек сту.

(1) Де фи ни ци је обич но упу ћу ју на вр сте по на ша ња ко је мо гу да се от-
кри ју, од но сно ствар не или пер ци пи ра не не пра вил но сти (не за ко-
ни то, не пра вил но, не мо рал но или не ле ги тим но по сту па ње) уну тар 
од ре ђе не ор га ни за ци је.5 

3 Прин ци пи се мо гу пре у зе ти на адре си: www.open so ci etyfo un da ti ons.org/pu bli ca ti-
ons/glo bal-prin ci ples-na ti o nal-se cu rity-and-fre e dom-in for ma tion-tshwa ne-prin ci ples. 
Ауто ри су ин тен зив но уче ство ва ли у из ра ди тих прин ци па. 

4 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ре зо лу ци ја 1954 (2013), став 9.

5 За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке (Pro tec ted 
Di sclo su res Act), 2000; John Bo wers, Mar tin Fod der, Je remy Le wis, Jack Mitchell, Whi-
stle blo wing: Law and Prac ti ce (Уз бу њи ва ње: за кон и прак са), Ox ford: Ox ford Uni ver sity 
Press, 2010), 1; Tran spa rency In ter na ti o nal, Re com men ded Draft Prin ci ples for Whi stle-
blo wing Le gi sla tion (Пре по ру че ни на црт прин ци па за ко но дав ства о уз бу њи ва њу) 
(Бер лин: TI, но вем бар 2009), прин цип 1; Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi-
le they work“  („Уз бу њи ва ње на ра ду“), 12; Ja pan „Pu blic In te rest Spe ak Up Advi sors“ 
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(2) Де фи ни ци је че сто упу ћу ју на при ро ду не за ко ни то сти ко ја се от-
кри ва. Оне по себ но че сто ис ти чу чи ње ни цу да не за ко ни тост (или 
по тен ци јал на не за ко ни тост) ко ја се от кри ва мо ра (не по сред но или 
по сред но) штет но да ути че на јав ни ин те рес, а не на пу ке лич не или 
при ват не ин те ре се.6 Овај аспект де фи ни ци је од ра жа ва се и у чи ње-
ни ци да ве ли ки део за кон ских про пи са о овом пи та њу у на сло ву са-
др жи по јам јав ни ин те рес.7 

(3) Де фи ни ци је уоп ште но ис ти чу чи ње ни цу да по дат ке от кри ва ју при-
пад ни ци или бив ши при пад ни ци (по је дин ци или гру пе) од ре ђе не 
ор га ни за ци је.8 

Овај текст се ба ви от кри ва њем ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то-
сти (у на став ку тек ста: уз бу њи ва ње) од стра не за по сле них, бив ших за по-
сле них, ре гру та и спољ них са рад ни ка ор га ни за ци ја сек то ра без бед но сти 
као што су по ли ци ја, вој ска и оба ве штај не слу жбе (у на став ку тек ста: за-
по сле ни у сек то ру без бед но сти), као и пред став ни ке из вр шне вла сти ко ји 
ра де у сек то ри ма у ве зи са на ци о нал ном без бед но шћу. Текст је по де љен у 
че ти ри глав на одељ ка. Пр ви се ба ви вр ста ма не за ко ни то сти ко је сме ју да 
се от кри ју, као и пи та њи ма ко ја се ти чу ста вља ња озна ке тај но сти, мо ти ва, 
до ка за и ли ца ко ја мо гу да из вр ше от кри ва ње. Дру ги део се ба ви уну тра-
шњим и спољ ним ка на ли ма за от кри ва ње ин фор ма ци је, у тре ћем одељ ку 
об ра ђе на је про бле ма ти ка од ма зде и ме ха ни за ма за шти те, а у по след њем 
одељ ку са гле да но је от кри ва ње ин фор ма ци ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти. 

(„Са вет ни ци за исту па ње у јав ном ин те ре су“), об ја вље но у Ric hard Cal land and Guy 
Dehn, eds, Whi stle blo wing Aro und the World: Law, Cul tu re and Prac ti ce (Уз бу њи ва ње 
ши ром све та: за кон, кул ту ра и прак са) (Кејп та ун и Лон дон: ODAC/PCAW, 2004); 
M. P. Mi ce li and J. P. Ne ar, „Th e Re la ti on ships Among Be li efs, Or ga ni sa ti o nal Po si tion 
and Whi stle-blo wing Sta tus: A Di scri mi nant Analysis“ („Од нос из ме ђу уве ре ња, ор-
га ни за ци о ног по ло жа ја и ста ту са уз бу њи ва ча“), Aca demy of Ma na ge ment Jo ur nal 27, 
no. 4 (1984), 689.

6 Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 12; Pe ter Bo den „Sub mis sion to 
the Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit tee on Le gal and Con sti tu ti o nal Aff  a irs’ 
In qu iry in to Whi stle blo wing Pro tec ti ons wit hin the Austra lian Go vern ment Pu blic Sec-
tor“ („Под не сак за ис тра гу Стал ног од бо ра за прав на и устав на пи та ња Пред став-
нич ког до ма о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном сек то ру у Аустра ли ји“), 29.

7 Ви де ти ин диј ски Пред лог за ко на о от кри ва њу ин фор ма ци ја о јав ном ин те ре су и за-
шти ти ли ца ко ја вр ше от кри ва ње из 2010; но во зе ланд ски За кон о за шти ће ном от-
кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res Act) из 2000; као и бри тан ски За кон о 
от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic In te rest Di sclo su re Act) из 1998. 
го ди не.

8 За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке (Pro tec ted 
Di sclo su res Act), 2000; Bo wers, Fod der, Le wis, Mitchell, Whi stle blo wing: Law and Prac-
ti ce, 1; Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 12; M. P. Mi ce li and J. P. 
Ne ar, „Th e Re la ti on ships Among Be li efs, Or ga ni sa ti o nal Po si tion and Whi stle-blo wing 
Sta tus: A Di scri mi nant Analysis“ Aca demy of Ma na ge ment Jo ur nal 27, no. 4 (1984), 689.
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ОДЕ ЉАК 1: ВР СТЕ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ, ТАЈ НОСТ, МО ТИВ, 
ДО КАЗ, КО МО ЖЕ ДА ОТ КРИ ЈЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

1.1. ВР СТЕ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ

Си сте ми за шти ће ног от кри ва ња за ко је се по ка за ло да нај бо ље шти те уз бу-
њи ва че и под сти чу от кри ва ње је су они ко ји ко ри сте нај ши ру мо гу ћу де фи-
ни ци ју вр ста не за ко ни то сти ко је мо гу да се от кри ва ју.9 За кон ски про пи си 
ко ји под сти чу от кри ва ње обич но су фор му ли са ни не дво сми сле но, та ко да 
по тен ци јал ни уз бу њи вач не мо ра да на га ђа да ли су ин фор ма ци је ко је по се-
ду је об у хва ће не за ко ном. Ово је по себ но ва жно у сек то ру без бед но сти, где 
по тен ци јал ни уз бу њи вач због тај не или по дру гом осно ву по вер љи ве при ро-
де ма те ри ја ла мо же да се су срет не с те шко ћа ма или не мо гућ но шћу до би ја-
ња не за ви сних прав них или дру гих са ве та пре не го што из вр ши от кри ва ње. 

Осим то га што ка те го ри је ин фор ма ци ја де фи ни шу што је мо гу ће ши ре 
и пре ци зни је, за кон ски про пи си ко ји су кон ци пи ра ни та ко да под сти чу 
от кри ва ње та ко ђе че сто про пи су ју да озбиљ ност на во да не би сме ла да 
ути че на то да ли ће уз бу њи вач би ти за шти ћен или не.10 Од лу ку о то ме 
да ли ствар тре ба да ље ис тра жи ти мо ра ли би да до но се они ко ји су за ду-
же ни за при јем и ис тра гу обе ло да ње них ин фор ма ци ја, а не по је ди нач ни 
за по сле ни у ор га ни за ци ји сек то ра без бед но сти. 

За ко ном су нај че шће об у хва ће не сле де ће вр сте не за ко ни то сти:11 

1. кри вич на де ла (не ке зе мље ов де ко ри сте уоп ште ну де фи ни ци ју, а не-
ке па жљи во на во де сва ки по је ди нач ни при мер на ко ји за кон мо же да 
се од но си);12

  9 Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 45.

10 Austra lian Fe de ral Po li ce, „Sub mis sion to the Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit-
tee on Le gal and Con sti tu ti o nal Aff  a irs’ In qu iry in to Whi stle blo wing Pro tec ti ons wit hin the 
Austra lian Go vern ment Pu blic Sec tor“ (Фе де рал на по ли ци ја Аустра ли је: „Под не сак за 
ис тра гу Стал ног од бо ра за прав на и устав на пи та ња Пред став нич ког до ма о за шти ти 
уз бу њи ва ча у јав ном сек то ру у Аустра ли ји“ www.aph.gov.au/Par li a men tary_Bu si ness/
Com mit te es/Ho u se_of_Re pre sen ta ti ves_Com mit te es?url=/la ca/whi stle blo wing/subs.htm

11 Ове од ред бе су из ме ђу оста лог пре у зе те из: Ру му ни ја, За кон о за шти ти др жав них 
слу жбе ни ка ко ји при ја вљу ју кр ше ња за ко на, За кон 571/2004, члан 5; Ка на да, За кон о 
за шти ти от кри ва ња ин фор ма ци ја од стра не др жав них слу жбе ни ка (Pu blic Ser vants 
Di sclo su re Pro tec tion Act), 2005, поглaвље, 46, члан 8; Ује ди ње но Кра љев ство, За кон 
о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic In te rest Di sclo su re Act), 1998, 
по гла вље 23, члан 43b; Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, За кон о от кри ва њу ин фор ма ци ја 
у јав ном ин те ре су (Pro tec ted Di sclo su res Act), За кон бр. 26 из 2000, члан 1(i). За де-
та љан пре глед раз ли чи тих ка те го ри ја не за ко ни тог по сту па ња ви де ти та ко ђе Par li-
a ment of Austra lia, Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit tee on Le gal and Con-
sti tu ti o nal Aff  a irs, Whi stle blo wer pro tec tion (Пар ла мент Аустра ли је, Стал ни од бор 
Пред став нич ког до ма за прав на и устав на пи та ња, За шти та уз бу њи ва ча).

12 У ве зи с ко руп ци јом, ова кав при ступ је усво јен у За ко ну о Не за ви сној ко ми си ји за 
спре ча ва ње ко руп ци је из 1988. го ди не аустра лиј ске са ве зне др жа ве Но ви Ју жни Велс, 
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2. угро жа ва ње јав ног здра вља и без бед но сти;

3. угро жа ва ње жи вот не сре ди не;

4. зло у по тре ба слу жбе них овла шће ња; 

5. суд ске гре шке;

6. озбиљ ни слу ча је ви не ра ци о нал ног упра вља ња; 

7. дру га пи та ња у јав ном ин те ре су; и

8. на мер но при кри ва ње би ло ког пи та ња ко је спа да у не ку од на ве де-
них ка те го ри ја.

Та ко ђе је ва жно да за ко ном бу де од ре ђен вре мен ски еле мент не за ко ни-
тог по сту па ња. При ме ра ра ди, у Ре пу бли ци Ко ре ји за кон се од но си на 
кри вич на де ла ко ја су по чи ње на, ко ја су у то ку, па чак и ко ја би мо гла да 
бу ду по чи ње на.13 

У ве зи с ка те го ри ја ма ин фор ма ци ја на кра ју тре ба ис та ћи још јед но. Ва жно 
је да ре жи ми от кри ва ња пру жа ју ауто мат ску и не дво сми сле ну за шти ту 
сва ком ко от кри је ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти ко је спа-
да ју у не ку од за ко ном де фи ни са них ка те го ри ја. Код от кри ва ња ко је вр ше 
за по сле ни у сек то ру без бед но сти по сто ји ја сна опа сност од по зи ва ња на 
пи та ња на ци о нал не без бед но сти, да би се спре чи ла пра вил на ис тра га не-
за ко ни то сти. Ако су ре жи мом от кри ва ња ја сно од ре ђе не ка те го ри је ко је 
су до вољ но озбиљ не (и ако су утвр ђе ни од го ва ра ју ћи ка на ли за от кри ва-
ње тих ин фор ма ци ја), „им пе ра тив“ на ци о нал не без бед но сти ни ка ко не би 
смео да слу жи као обра зло же ње за од ма зду или суд ско го ње ње, под усло-
вом да уз бу њи вач ко ри сти те ка на ле. На ше ми шље ње је да би ин фор ма ци је 
ко је ука зу ју на озбиљ не не за ко ни то сти, као што је тор ту ра (да на ве де мо 

ко јим је про пи са на из у зет но де таљ на ли ста ак тив но сти на ко је се за кон од но си. За кон 
о Не за ви сној ко ми си ји за спре ча ва ње ко руп ци је (За кон 35 из 1988) де фи ни ше ко руп-
ци ју у чла ну 8(2) као: „сва ки по сту пак би ло ког ли ца (не за ви сно од то га да ли је но си-
лац јав не функ ци је или не) ко ји ути че на ,ча сно и не при стра сно оба вља ње слу жбе них 
ду жно сти би ло ког но си о ца јав не функ ци је[…] или би ло ког ор га на јав не вла сти,, зло-
у по тре бу јав ног по ло жа ја (што укљу чу је зло у по тре бу по ве ре ња, пре ва ру ко ри шће-
њем слу жбе ног по ло жа ја, не чи ње ње, не пра вил но по сту па ње, вр ше ње при ти ска, из-
ну ду или на ме та ње); под ми ћи ва ње; уце ну; при ба вља ње или ну ђе ње тај них про ви зи ја; 
пре ва ру; кра ђу; оме та ње то ка ис тра ге; про не ве ру; под ми ћи ва ње у ве зи са из бо ри ма; 
кри вич на де ла у ве зи сa фи нан си ра њем из бо ра; пре ва ре у ве зи са из бо ри ма; ча шћа ва-
ње; ута ју по ре за, ута ју јав них при хо да; по вре де про пи са о де ви зном по сло ва њу; не за-
ко ни то тр го ва ње дро гом; не за ко ни то коц ка ње; при ба вља ње ма те ри јал не ко ри сти од 
по ро ка дру гих ли ца; кр ше ње про пи са о сте ча ју и при вред ног пра ва; скри ва ње по чи-
ни ла ца кри вич них де ла; кри во тво ре ње; из да ју или дру га кри вич на де ла про тив Су ве-
ре на; уби ство или на си ље; пи та ња исте или слич не при ро де као би ло шта од већ на-
ве де ног или за ве ру, од но сно по ку шај из вр ше ња би ло че га од на ве де ног“.

13 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су, За кон бр. 10472, 
29. март 2011, члан 6. Видeти та ко ђе Ује ди ње но Кра љев ство, За кон о от кри ва њу ин-
фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic In te rest Di sclo su re Act), 1998.
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је дан мо жда очи гле дан при мер), мо ра ле да бу ду обе ло да ње не не за ви сно 
од ште те или сра мо те ко ју та кво от кри ва ње мо же да про у зро ку је.14 

1.2. ТАЈ НОСТ И ПО ВЕР ЉИ ВОСТ

У ве зи сa от кри ва њем ин фор ма ци ја у сек то ру без бед но сти, по сто ји тен-
ден ци ја да се од мах по ми сли на ин фор ма ци је озна че не као тај не. Иако се 
слу ча је ви ко ји су при ву кли нај ви ше па жње ме ди ја ти чу упра во ин фор ма-
ци ја ове вр сте, ва жно је уви де ти да су ов де у пи та њу знат но ши ре кла се ин-
фор ма ци ја. Па жњу на рав но тре ба по све ти ти ин фор ма ци ја ма ко је не сме ју 
да се от кри ју због то га што се, на при мер, од но се на ис тра гу кри вич ног 
де ла ко ја је у то ку. Осим ин фор ма ци ја ко је но се озна ку тај но сти или су 
по дру гом осно ву по вер љи ве, тре ба ис та ћи да мно ге вр сте ин фор ма ци ја 
ко је уз бу њи ва чи у сек то ру без бед но сти же ле да от кри ју ни су ни ти тај не 
ни ти се од но се на те ку ће опе ра ци је или ис тра ге. Увре же на прет по став ка 
је да ка да го во ри мо о уз бу њи ва њу у сек то ру без бед но сти, ауто мат ски го-
во ри мо о тај ним ин фор ма ци ја ма из у зет но осе тљи ве при ро де. Ме ђу тим, 
ствар ност уме да бу де (а, ве ро ват но нај че шће и је сте) да ле ко про за ич ни ја. 
У том сми слу, за шти ће на от кри ва ња ин фор ма ци ја у сек то ру без бед но сти 
су да ле ко слич ни ја от кри ва њи ма у дру гим де ло ви ма др жав не упра ве не го 
што би мо гло да се за кљу чи на осно ву ле ти мич ног по гле да на оне аспек-
те овог пи та ња о ко ји ма из ве шта ва ју ме ди ји. 

1.3. МО ТИВ

Мо тив не ког ли ца за от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни-
то сти се по не кад сма тра ре ле вант ним фак то ром при ли ком од лу чи ва ња 
о то ме да ли от кри ва ње тре ба да бу де за шти ће но или не. Уз бу њи ва че мо-
гу да мо ти ви шу нај ра зли чи ти ји раз ло зи, укљу чу ју ћи, на при мер, и зло бу 
или ма те ри јал ну ко рист. У крај њој ли ни ји, мо ти ви ни су ре ле вант ни ако 
се от кри ва њем из не су ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни тост. При-
ме ра ра ди, чи ње ни ца да по ли ца јац пре зи ре свог над ре ђе ног (и ве ро ват но 
же ли да овај оста не без по сла) не би сме ла да зна чи да от кри ва ње ко је из-
вр ши тај по ли ца јац има ма њу шан су да до би је за шти ту ако обе ло да ње не 
ин фор ма ци је ука зу ју на не за ко ни тост.15 

14 У прак си на рав но ово ни је увек та ко јед но став но и шта се тач но сма тра не за ко ни-
тим по сту па њем по не кад мо же да бу де пред мет жуч не рас пра ве. Ако оба ве штај не 
слу жбе при ку пља ју ин фор ма ци је у скла ду с јед ним мо гу ћим ту ма че њем на ци о нал-
ног за ко на – као што је слу чај с ве ћи ном ин фор ма ци ја ко је је от крио Сно у ден – да 
ли то пред ста вља не за ко ни тост?

15 Uni ted Sta tes Se na te, Re port of the Com mit tee on Ho me land Se cu rity and Go vern ment Af-
fa irs, to ac com pany S. 743. Re port 112–155 (Се нат САД, Из ве штај од бо ра за до мо вин-
ску без бед ност и др жав не по сло ве уз члан 743. Из ве штај 112–155), 19. април 2012, 5.
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Осим то га, мо гућ ност по ста вља ња пи та ња о мо ти ва ци ји уз бу њи ва ча пред 
су дом мо же обес хра бру ју ће да де лу је на спрем ност ли ца да из не су ин фор-
ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти. Ор га ни за ци ја Јав на за бри ну тост на 
де лу (Pu blic Con cern at Work – PCAW), бри тан ска не про фит на ор га ни за-
ци ја за за шти ту уз бу њи ва ча, го ди на ма је по ку ша ва ла да до ка же да услов 
ко ји се од но си на по сту па ње у до број ве ри под сти че адво ка те да у сва-
ком по је ди нач ном слу ча ју по ку ша ју да оспо ре мо ти ва ци ју уз бу њи ва ча, 
што је до ве ло до из ме на и до пу на за ко на Ује ди ње ног Кра љев ства у 2013. 
го ди ни.16 То је мо жда и раз лог за што сли чан тест ни је пред ви ђен ре ци мо 
за ко ни ма о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су ко ји ва же у Ре пу-
бли ци Ко ре ји и на Но вом Зе лан ду.17 

1.4. ДО КАЗ

Што се ти че пи та ња да ли уз бу њи вач мо ра обе ло да ње не ин фор ма ци је да 

пот кре пи до ка зи ма или не, на ци о нал ни за ко ни су при лич но до след ни. Ве-

ћи на њих пред ви ђа не ку вр сту те ста „искре ног и ра зум ног уве ре ња“. Овај 

стан дард зах те ва да ли це ко је вр ши от кри ва ње по сту па на осно ву „искре-

ног и ра зум ног уве ре ња“ да се ин фор ма ци је ко је от кри ва од но се на не ку од 

ка те го ри ја не за ко ни тих по сту па ка ко је су санк ци о ни са не за ко ном.18 Ова-

кав стан дард не пру жа за шти ту у слу ча ју на мер ног из но ше ња не тач них 

ин фор ма ци ја19, али ипак шти ти оне чи ји на во ди на кра ју ни су по твр ђе ни.20 

Од ли ца ко је от кри ва ин фор ма ци је не би се сме ло оче ки ва ти да до ка же 
тач ност тих ин фор ма ци ја да би до би ло за шти ту. Ва жно је да ли це по сту па 
у ра зум ном уве ре њу да су ин фор ма ци је тач не.21 За то по сто ји не ко ли ко 

16 En ter pri se and Re gu la tory Re form Act 2013 (За кон о ре фор ми пред у зе ћа и ре гу ла тор-
ној ре фор ми из 2013); ви де ти та ко ђе: Pu blic Con cern at Work, Good fa ith – суд ска 
прак са у спро во ђе њу За ко на о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја.

17 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су, За кон бр. 10472, 
29. март 2011; Но ви Зе ланд, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec-
ted Di sclo su res Act), 2000.

18 OECD, Study on G20 Whi stle blo wer Pro tec tion Fra me works: Com pen di um of Best Prac-
ti ces and Gu i ding Prin ci ples for Le gi sla tion (ОЕЦД, Сту ди ја о окви ри ма за за шти ту 
уз бу њи ва ча у зе мља ма Г20: Збир ка нај бо ље прак се и ру ко во де ћих прин ци па за за ко-
но дав ство) (Па риз: OECD, 2012), 8.

19 Ви де ти нпр., Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су, За-
кон бр. 10472, 29. март 2011, члан 2.2(a); ви де ти та ко ђе: Пар ла мент Аустра ли је, За-
шти та уз бу њи ва ча (Whi stle blo wer pro tec tion), 85.

20 Par li a ment of Austra lia, Whi stle blo wer pro tec tion (Пар ла мент Аустра ли је, За шти та 
уз бу њи ва ча), 75.

21 За при ме ре ви де ти Ka plan, „Th e In ter na ti o nal Emer gen ce of Le gal Pro tec ti ons for Whi-
stle blo wers“, („Ме ђу на род на по ја ва за кон ске за шти те за уз бу њи ва че“), 38; Tran spa-
rency In ter na ti o nal, „Re com men ded Draft Prin ci ples for Whi stle blo wing Le gi sla tion,“ 
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кључ них раз ло га. Пр во, зах те ва ње до ка за од ли ца ко је от кри ва ју ин фор-
ма ци је мо гло би та ли ца да под стак не на не за ко ни то или уго во ром за-
бра ње но по на ша ње (као што је при сту па ње и чу ва ње да то те ка ко је ни су 
овла шће на да по се ду ју). Дру го, уз бу њи ва чи би при ку пља њем до ка за мо-
гли то ли ко да ком про ми ту ју ин фор ма ци је да ви ше не мо гу да се ко ри сте 
у зва нич ној ис тра зи. Тре ће, по ку шај при ку пља ња до ка за мо гао би да упо-
зо ри по чи ни о це да су њи хо ве рад ње от кри ве не, што би до ве ло до уни шта-
ва ња до ка за. Као што је је дан од екс пе ра та с ко јим смо оба ви ли раз го вор 
за по тре бе ове сту ди је у ша ли на вео, бо ље је да ис тра жи те љи про на ђу ин-
кри ми ни шу ћи ма те ри јал у се фу при вред ног дру штва не го да за по сле ни 
про ва ли у тај сеф у глу во до ба но ћи тра же ћи до ка зе.22

1.5. КО МО ЖЕ ДА ИЗ ВР ШИ ОТ КРИ ВА ЊЕ

Ме ђу на ци о нал ним за ко ни ма по сто је зна чај не раз ли ке у по гле ду то га ко 
има пра во на за шти ту од од ма зде у окви ру ре жи ма за шти ће ног от кри ва-
ња. Наш став је да би за кон ски про пи си у овој обла сти мо ра ли да се од-
но се на све са да шње и бив ше за по сле не, ре гру те, спољ не са рад ни ке и по-
ди зво ђа че ор га на ко ји уче ству ју у за шти ти на ци о нал не без бед но сти, као 
и на за по сле не у од го ва ра ју ћим ми ни стар стви ма или сек то ри ма. Они не 
са мо што има ју нај ве ћу мо гућ ност при сту па тај ним или по дру гом осно-
ву по вер љи вим ин фор ма ци ја ма, већ су и из ло же ни нај ве ћој опа сно сти од 
по тен ци јал не од ма зде. 

Мо же да се рас пра вља о то ме да ли је ано ним но от кри ва ње ин фор ма ци ја 
ко ри сно или не, од но сно да ли тре ба да бу де до зво ље но или не. Мо гу ће 
је да, у зе мља ма где је та кво от кри ва ње ин фор ма ци ја до дат но усло вље-
но, уз бу њи ва чи по сту па ју од го вор ни је, а та ко ђе их је и лак ше за шти ти-
ти. Ме ђу тим, чи ни се да би би ло ло гич ни је да се ор га ни ма ко ји при ма ју 
ин фор ма ци је до зво ли да их раз мо тре на осно ву вред но сти ко ју оне са ме 
по се би има ју, те да ис пи та ју ано ним но обе ло да ње не ин фор ма ци је у слу-
ча је ви ма ка да по сто ји ве ро ват но ћа да ће се ис тра гом от кри ти не за ко ни-
то по сту па ње. Ов де тре ба ис та ћи да, чак и ка да је ано ним но от кри ва ње 
ин фор ма ци ја до зво ље но, мо гу да по сто је огра ни че ња у по гле ду те мељ но-
сти ис тра ге по во дом до ја вљи ва ња. Та ко ђе тре ба на гла си ти да је уз бу њи-
ва чи ма углав ном те шко или не мо гу ће да са чу ва ју ано ним ност. Они ко ји 
при ме обе ло да ње не ин фор ма ци је има ју оба ве зу да чу ва ју њи хо ву по вер-
љи вост, али за шти та не чи је ано ним но сти у ве ли ком бро ју слу ча је ва не-
ће би ти мо гу ћа.

2009, прин цип 6; Austra lian Law Re form Com mis sion, Sec recy Laws and Open Go vern-
ment in Austra lia (Ко ми си ја за за ко но дав ну ре фор му Аустра ли је, За ко ни о тај но-
сти и отво ре на др жав на упра ва у Аустра ли ји), 60.

22 Раз го вор с Ха у ар дом Ви то ном, април 2011. го ди не.
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ОДЕ ЉАК 2: КА НА ЛИ ЗА ОТ КРИ ВА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА

2.1. ИН ТЕР НО ОТ КРИ ВА ЊЕ

До бра прак са на ла же да ор га ни за ци је ус по ста ве сво је ин тер не по ступ ке 
за при ја вљи ва ње и ис пи ти ва ње на во да о не за ко ни том по сту па њу, па ра-
лел но са за кон ским про пи си ма.23 У не ким др жа ва ма, на при мер у Нор-
ве шкој и Ру му ни ји, за кон чак и оба ве зу је ор га ни за ци је да то учи не.24 Ин-
тер ни ор га ни ко ји ма ин фор ма ци је мо гу да се от кри ју мо гу да бу ду: над-
зор ни ци, пред став ни ци за по сле них, ка дров ски слу жбе ни ци, прав ни ци, 
па чак и по себ но оде ље ње за ин тер не при ту жбе.

Ин тер не про це ду ре има ју две функ ци је. Пр во, оне обез бе ђу ју ка нал кроз 
ко ји ин фор ма ци је мо гу да се от кри ју, уз прет по став ку да ће на во ди би ти 
ис пи та ни.  Под усло вом да су де ло твор ни, ин тер ни ка на ли мо гу да бу ду 
нај јед но став ни ји и нај е фи ка сни ји на чин по сту па ња у ве зи с не за ко ни то-
сти ма. Шта ви ше, че сто се сма тра по жељ ним да се про бле ми ре ша ва ју на 
нај ни жем мо гу ћем ни воу. Ако су у пи та њу тај не или по дру гом осно ву по-
вер љи ве ин фор ма ци је, до бре ин тер не про це ду ре мо гу да обез бе де да те 
ин фор ма ци је ни ка да не иза ђу из пр сте на тај но сти, а да исто вре ме но за-
по сле ни ма у сек то ру без бед но сти пру же мо гућ ност да при ја ве не за ко ни-
то по сту па ње (ма да ово мо же да се по стиг не и от кри ва њем ин фор ма ци ја 
име но ва ним не за ви сним те ли ма; за ви ше по је ди но сти ви ди сле де ћи оде-
љак). Дру го, ја ке ин тер не про це ду ре су ва жан на чин на ко ји ор га ни за ци-
ја до ка зу је сво ју на чел ну по све ће ност кон цеп ту уз бу њи ва ња, чак и ако се 
за по сле ни на кра ју од лу че да ин фор ма ци је от кри ју не за ви сним те ли ма.25

У иде ал ној си ту а ци ји, при ту жбе на не за ко ни то сти ефи ка сно и де ло твор но 
ре ша ва не по сред но над ре ђе ни ру ко во ди лац у тој ор га ни за ци ји.26 Са ве зни 
ом буд сман Аустра ли је твр ди да то тре ба да оста не нај по жељ ни ја оп ци ја, 
ка ко на ни воу за ко но дав ства, та ко и у прак си.27 Ме ђу тим, иако је по сто-
ја ње ин тер них про це ду ра од су штин ског зна ча ја из већ на ве де них раз ло-
га, оне су исто вре ме но и про бле ма тич не, на ро чи то ка да су љу ди уну тар 
ко манд ног лан ца са у че сни ци у не за ко ни том по сту па њу. 

23 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ко ми тет за прав на пи та ња и људ ска пра-
ва, „За шти та уз бу њи ва ча,“  21.

24 Ру му ни ја, За кон о за шти ти др жав них слу жбе ни ка ко ји при ја вљу ју кр ше ња за ко на, 
2004; Нор ве шка, За кон о рад ном окру же њу, 2005 и етич ке смер ни це за рад у др жав-
ној слу жби.

25 Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 23–24.

26 Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 48.

27 Ви де ти: Austra lian Law Re form Com mis sion, Ke e ping Sec rets: Th e Pro tec tion of Clas si-
fi ed In for ma tion and Se cu rity Sen si ti ve In for ma tion, из ве штај 98 (Ко ми си ја за за ко но-
дав ну ре фор му Аустра ли је, Чу ва ње тај ни: за шти та тај них ин фор ма ци ја и без-
бед но сно осе тљи вих ин фор ма ци ја), (Кан бе ра, мај 2004), 81.
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2.2. ОТ КРИ ВА ЊЕ НЕ ЗА ВИ СНИМ НАД ЗОР НИМ ТЕ ЛИ МА

„Не за ви сна над зор на те ла“ у скла ду са овим тек стом су су бјек ти ко ји су 
и ин сти ту ци о нал но и опе ра тив но не за ви сни од ор га на, од но сно сек то ра 
у ко јем то ли це ра ди. То су те ла ко ја ни су спољ на са мо у од но су на ор га-
ни за ци ју из сек то ра без бед но сти ко ја је у пи та њу, већ и у од но су на ми-
ни стар ство или сек тор из вр шне вла сти ко ји је над ле жан за ту кон крет ну 
ор га ни за ци ју. У ве ћи ни зе ма ља ово је ве ро ват но нај сла би ја ка ри ка у лан цу 
за уз бу њи ва че у сек то ру без бед но сти. При ме ра ра ди, вр ло је ве ро ват но 
да се Сно у ден обра тио ди рект но ме ди ји ма де лом и због то га што спољ-
ни ка на ли или не по сто је или су пот пу но не а де кват ни. 

Не за ви сна над зор на те ла ко ји ма уз бу њи ва чи мо гу да от кри ју ин фор ма-
ци је спа да ју у три ши ро ке ка те го ри је: 

1. ин сти ту ци је ко је су по себ но осно ва не ра ди при је ма и ис пи ти ва ња ин-
фор ма ци ја ко је от кри ва ју уз бу њи ва чи, нпр., По ве ре ник за ин те гри тет 
јав ног сек то ра (Pu blic Sec tor In te grity Com mis si o ner) у Ка на ди или Кан-
це ла ри ја спе ци јал ног са вет ни ка (Of fi ce of Spe cial Co un sel) у САД; 

2. ин сти ту ци је над ле жне за над зор над ор га ном или сек то ром ко ји је у 
пи та њу (нпр. не ки ге не рал ни ин спек то ри или пар ла мен тар ни од бо-
ри); и 

3. те ла ко ја су над ле жна за над зор и по сту па ње по при ту жба ма из свих 
обла сти јав ног (а по не кад и при ват ног) сек то ра (нпр. ин сти ту ци је за-
штит ни ка гра ђа на и ко ми си је за бор бу про тив ко руп ци је). 

Не за ви сна над зор на те ла ко ја су овла шће на да при ма ју и ис пи ту ју до ја ве 
при пад ни ка ор га ни за ци ја сек то ра без бед но сти се обич но раз ли ку ју од те ла 
овла шће них да при ма ју до ја ве из ор га ни за ци ја јав ног сек то ра у ши рем сми-
слу. Та те ла су нај че шће овла шће на за ру ко ва ње тај ним по да ци ма и обич но 
су по за ко ну над ле жна за над зор над ра дом кон крет них ор га ни за ци ја јав-
ног сек то ра. Ова раз ли ка пре све га мо же да се об ја сни ра зу мљи вом же љом 
вла да да за шти те ин фор ма ци је. При ме ра ра ди, у скла ду са За ко ном о за-
шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја, за по сле ни у оба ве штај ној или без бед-
но сној аген ци ји мо гу да от кри ва ју ин фор ма ци је са мо Ге не рал ном ин спек-
то ру оба ве штај но-без бед но сних слу жби,28 над зор ном те лу ко је је зва нич-
но не за ви сно од оба ве штај но-без бед но сних аген ци ја и из вр шне вла сти.29

У те о ри ји, не за ви сна над зор на те ла мо гу да има ју три глав не уло ге у од-
но су на уз бу њи ва че: 

28 Но ви Зе ланд, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res 
Act), 2000, члан 12.

29 Тре ба ис та ћи да је не за ви сност овог те ла оспо ра ва на. Ви де ти нпр. пред мет Za o ui v. 
Gre ig, Висoки суд Но вог Зе лан да, CIV-2004-404-317, 31. март 2004.
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1. овла шће на су да од уз бу њи ва ча при ма ју и ис пи ту ју ин фор ма ци је ко-
је ука зу ју на не за ко ни то сти; 

2. фор му ли шу пре по ру ке и мо гу чак и да има ју овла шће ње да на ло же 
от кла ња ње не за ко ни то сти на ко је ука жу уз бу њи ва чи; и 

3. мо гу да по сту па ју по на во ди ма о од ма зди про тив уз бу њи ва ча због 
от кри ва ња ин фор ма ци ја. 

У сек то ру без бед но сти, ве ћи на не за ви сних над зор них те ла сво ју па жњу 
углав ном усме ра ва на пр ву од ове три уло ге. 

2.2.1. Зна чај спољ них ка на ла за от кри ва ње ин фор ма ци ја

Же ља вла сти и њи хо вих ор га на да за шти те ин фор ма ци је ко је се од но се на 
рад ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти је на жа лост до ве ла до зна чај них 
огра ни че ња (а у не ким слу ча је ви ма и до отво ре не за бра не) мо гућ но сти да 
за по сле ни у тим ор га ни ма от кри ва ју ин фор ма ци је спољ ним те ли ма. Ово 
је про бле ма тич но због то га што је сек то ру без бед но сти на ро чи то ва жно 
да за по сле ни има ју мо гућ ност да ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни-
то сти из не су не за ви сном над зор ном те лу овла шће ном да при ма и ис пи-
ту је та кве ин фор ма ци је, чак и ако те ин фор ма ци је но се озна ку тај но сти 
или су по дру гом осно ву по вер љи ве. По сто ји ви ше раз ло га за то.

Пр во, ни у ком си сте му за при јем и ис пи ти ва ње при ту жби или про бле ма 
ни је оп ти мал но ре ше ње да при ту жбе ис пи ту је исто оно те ло ко је је у њи-
ма им пли ци ра но. Ако се по ин фор ма ци ја ма ко је ука зу ју на не за ко ни то сти 
уну тар ор га ни за ци је по сту па ис кљу чи во уну тар те ор га ни за ци је, не из бе-
жно се ја вља опа сност од су ко ба ин те ре са. Же ље да се за шти те ре пу та-
ци је, при ја тељ ства и мо гућ но сти на пре до ва ња у ка ри је ри ће ве ро ват но 
до ћи у су коб с по тре бом да се на во ди о не за ко ни том по сту па њу у пот пу-
но сти ис пи та ју и да се не за ко ни то сти от кло не. Осим то га, код ин тер ног 
от кри ва ња ин фор ма ци ја ве ћа је ве ро ват но ћа да ће до ћи до уни шта ва ња 
до ка за или дру гих рад њи ко је би мо гле да угро зе пра вил ну ис тра гу и от-
кла ња ње не за ко ни то сти. 

Дру го, ис тра жи ва ња су по ка за ла да у мно гим окол но сти ма по тен ци јал-
ни уз бу њи ва чи не ма ју по ве ре ња у спо соб ност ин тер них ме ха ни за ма да 
у пот пу но сти ис пи та ју на во де о не за ко ни том по сту па њу, а да их при том 
за шти те од од ма зде.30 То је по сле ди ца чи ње ни це да се, као што смо већ 
ис та кли, у ор га ни за ци о ној кул ту ри ко ја вла да уну тар ор га ни за ци ја у сек-
то ру без бед но сти на уз бу њи ва ње обич но гле да с под сме хом. Због то га 
по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да ће ин тер но от кри ва ње ин фор ма ци ја до-
ве сти до од ма зде над уз бу њи ва чем. 

30 Ro berts, Ol sen and Brown, „Whi stling whi le they work“, 5.
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Тре ће, због дис кре ци о не при ро де овла шће ња ко ји ма рас по ла жу ор га ни за ци је 
у сек то ру без бед но сти и по тен ци ја ла да зло у по тре ба тих овла шће ња до ве-
де до ко руп ци је и те шких кр ше ња људ ских пра ва, још је ва жни је да по сто ји 
мо гућ ност от кри ва ња ин фор ма ци ја о не за ко ни то сти ма не за ви сном те лу. 

Нај зад, ако по сто је де ло твор на не за ви сна те ла за ду же на за при јем и ис-
пи ти ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти, ма ња је ве ро ват-
но ћа да ће се уз бу њи ва чи обра ти ти ме ди ји ма. То је, у крај њој ли ни ји, у 
ин те ре су ка ко уз бу њи ва ча (ко ји ве ро ват но не ће би ти кри вич но го њен 
због нео вла шће ног от кри ва ња ин фор ма ци ја), та ко и ор га ни за ци ја у сек-
то ру без бед но сти и ши ре јав но сти (јер и јед ни и дру ги има ју ин те рес да 
се за шти те ин фор ма ци је на ко је је пра вил но ста вље на озна ка тај но сти). 

Не за ви сна над зор на те ла пру жа ју за по сле ни ма у сек то ру без бед но сти из-
у зет но ва жан ка нал за из но ше ње при ту жби, али уз бу њи ва чи та ко ђе мо-
гу и да до при не су ра ду тих над зор них те ла до ста вља ју ћи им ин фор ма ци-
је. Шта ви ше, уз бу њи ва чи мо гу да има ју кључ ну уло гу у скре та њу па жње 
над зор них те ла на по тен ци јал не про бле ме ко је је по треб но ис пи та ти, од-
но сно мо гу да уче ству ју у ши рим ис тра га ма ко је та те ла вр ше. Иако не ка 
над зор на те ла има ју овла шће ње да ис пи та ју би ло ког за по сле ног у од ре-
ђе ном ор га ну, ве ћи на њи хо вих ин фор ма ци ја по ти че од чел ног ру ко вод-
ства и из вр шне вла сти. Ако си стем от кри ва ња ин фор ма ци ја не за ви сним 
над зор ним те ли ма пра вил но функ ци о ни ше, уз бу њи ва чи мо гу да слу же 
као „си стем за ра но упо зо ра ва ње“ над зор них те ла, ко ји им пру жа ин фор-
ма ци је о озбиљ ним про бле ми ма ко је им ди рек то ри аген ци ја или из вр шна 
власт не ће тек та ко при ја ви ти. 

2.2.2. От кри ва ње пар ла мен ту

У не ким др жа ва ма за кон уз бу њи ва чи ма до зво ља ва да ин фор ма ци је ко-
је ука зу ју на не за ко ни то сти от кри ју чла но ви ма пар ла мен тар них од бо ра, 
али има ју ћи на уму ско ра шња де ша ва ња у САД, тре ба на гла си ти да де-
ло твор ност от кри ва ња ин фор ма ци ја не за ви сним те ли ма у чи јем са ста ву 
се на ла зе по ли ти ча ри за ви си од то га да ли ти по ли ти ча ри сма тра ју да им 
је у по ли тич ком ин те ре су да се ухва те у ко штац са од ре ђе ним пи та њем. 
Но ви ја исто ри ја САД је по ка за ла да је над зор над сек то ром на ци о нал не 
без бед но сти „врућ кром пир“ и да ни је дан по ли ти чар не же ли да по том 
пи та њу бу де пер ци пи ран као слаб. За шти та уз бу њи ва ча не би сме ла да 
за ви си од тре нут не по ли тич ке кли ме.

Та мо где про це ду ре ове вр сте по сто је, ин фор ма ци је обич но мо ра ју да се 
из не су пред од го ва ра ју ће над зор не пар ла мен тар не од бо ре да би до би ле 
за шти ту. То су нај че шће од бо ри над ле жни за пи та ња без бед но сти, као 
од бо ри за кон тро лу ра да оба ве штај них слу жби, од бо ри за ору жа не сна ге 
и од бо ри за уну тра шњу без бед ност. Ти од бо ри нај че шће функ ци о ни шу 
уну тар пр сте на тај но сти, што зна чи да има ју при ступ ин фор ма ци ја ма са 
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озна ком тај но сти у окви ру сво јих ре дов них по сло ва. Сход но то ме, та-
кви од бо ри не ке или све сво је са стан ке одр жа ва ју иза за тво ре них вра та, 
при ме њу ју од го ва ра ју ће фи зич ке ме ре ра ди за шти те ин фор ма ци ја, има ју 
осо бље с до зво лом за при ступ тај ним по да ци ма ко је је за ду же но за при-
јем обе ло да ње них ин фор ма ци ја и, у за ви сно сти од кон крет ног си сте ма, 
та ко ђе мо гу да има ју и чла но ве с до зво лом за при ступ тај ним по да ци ма.  

У дру гим зе мља ма је от кри ва ње ин фор ма ци ја пар ла мен ту ока рак те ри-
са но као рав но от кри ва њу у јав но сти. То је нај че шће слу чај у зе мља ма у 
ко ји ма пар ла мен тар ци ма ни је до зво љен при ступ тај ним по да ци ма, као 
што је слу чај у Ир ској. 

Да ли је уз бу њи ва чи ма за ко ном до зво ље но да от кри ва ју ин фор ма ци је пар-
ла мен ту у ве ли кој ме ри за ви си од то га да ли кон кре тан по сла ник или пар-
ла мен тар ни су бје кат има над ле жност да вр ши увид у тај не по дат ке. Та над-
ле жност се обич но сти че члан ством у од го ва ра ју ћем од бо ру (нпр. Од бо ру 
за без бед ност Ре пу бли ке ита ли јан ског пар ла мен та) или на осно ву ста ту са 
стра нач ког ли де ра, од но сно пред сед ни ка пар ла мен та.  Ов де не ма пре ве-
ли ки зна чај то да ли од ре ђе ни по сла ник има до зво лу за при ступ тај ним 
по да ци ма. Са мо ма њи број др жа ва зах те ва да чла но ви од ре ђе них од бо ра 
про ђу без бед но сне про ве ре и до би ју до зво лу за при ступ тај ним по да ци ма 
(то је слу чај у мно гим пост ко му ни стич ким зе мља ма Ис точ не Евро пе). Ме-
ђу тим, у ве ћи ни др жа ва ЕУ, као и у САД, пар ла мен тар ци ма ни је по треб-
на до зво ла за при ступ тај ним по да ци ма у окви ру по сло ва ко је оба вља ју. У 
тим слу ча је ви ма, сма тра се да су пар ла мен тар ци овла шће ни да при сту па ју 
тим ин фор ма ци ја ма као де мо крат ски иза бра ни пред став ни ци гра ђа на.31 

Још јед но пи та ње ко је у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо же да бу де зна чај но 
је сте да ли пар ла мен тар ци има ју „по тре бу да зна ју“ кон крет не ин фор-
ма ци је. Ми сма тра мо да, ако ни шта дру го, оно ба рем члан ство у од бо ру 
над ле жном за без бед ност или ор га ни за ци је у сек то ру без бед но сти под-
ра зу ме ва очи глед ну „по тре бу да се зна ју“ ин фор ма ци је ко је по ти чу из тих 
су бје ка та. Сто га чла но ви ових од бо ра има ју ја сну „по тре бу да зна ју“ ин-
фор ма ци је ко је им от кри је уз бу њи вач. На уоп ште ни јем ни воу, мо же да се 
твр ди да сви пар ла мен тар ци има ју по тре бу/пра во да зна ју ин фор ма ци је о 
не за ко ни том по сту па њу из вр шне вла сти и ње них ор га на (у свим обла сти-
ма по ли ти ке), са мим тим што има ју ста тус де мо крат ски иза бра них пред-
став ни ка.32 Иако се са овим дру гим ста но ви штем не сла же мо у пот пу но-
сти, сма тра мо да пар ла мент има пре суд ну уло гу у сва ком све о бу хват ном 
ре жи му за шти те уз бу њи ва ча, те да би уз бу њи ва чи увек мо ра ли да има ју 
пра во да тај не или по дру гом осно ву по вер љи ве ин фор ма ци је от кри ва ју 
ба рем од ре ђе ном под ску пу по сла ни ка у пар ла мен ту. 

31 Wills and Buc kland, Ac cess to In for ma tion (При ступ ин фор ма ци ја ма).

32 Khe ma ni, Th e Pro tec tion of Na ti o nal Se cu rity Whi stle blo wers (За шти та уз бу њи ва ча у 
обла сти на ци о нал не без бед но сти), 13.
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Иако пар ла мен тар ни од бо ри мо гу да бу ду дра го цен ка нал за от кри ва ње 
ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти, њи хо ву де ло твор ност че сто 
огра ни ча ва низ фак то ра. Пар ла мен тар ним од бо ри ма без из у зет ка до ми-
ни ра ју стран ке на вла сти. Због то га они ни су увек нај при ме ре ни ја ин-
стан ца за не при стра сно раз ма тра ње од ре ђе них вр ста ин фор ма ци ја ко је 
до ста вља ју уз бу њи ва чи. Шта ви ше, чла но ви пар ла мен тар них од бо ра мо гу 
да има ју очи глед не по ли тич ке мо ти ве за из бе га ва ње ис тра ге или от кри ва-
ња пи та ња ко ја би мо гла да осра мо те њи хо ве ко ле ге на вла сти или у опо-
зи ци ји, или пак да угро зе њи хо ву по ли тич ку бу дућ ност. Осим то га, пар-
ла мен тар ци обич но ни су струч ња ци за пи та ња без бед но сти, а у мно гим 
др жа ва ма не ма ју ни по др шку од го ва ра ју ћег струч ног осо бља. Због то га 
пар ла мен тар ни од бо ри мо жда не ма ју по треб но зна ње или струч ност за 
спро во ђе ње ис тра га по во дом ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти 
у сек то ру без бед но сти. Овај про блем до дат но ком пли ку је чи ње ни ца да су 
пар ла мен тар ци че сто пре оп те ре ће ни и мо жда не мо гу да из дво је по треб-
но вре ме и ре сур се за аде кват но оба вља ње сво јих над зор них функ ци ја.33

Па ипак, пар ла мен ти мо гу да има ју ко ри сну уло гу у ис пи ти ва њу ин фор-
ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти. При вр же ност од ре ђе ном ци љу (чак 
и ка да слу жи за сти ца ње по ли тич ких по е на) мо же да до при не се от кри ва-
њу чак и не при јат них ин фор ма ци ја. Та ко ђе, пар ла мен ти за хва љу ју ћи сво-
јим за ко но дав ним и бу џет ским овла шће њи ма мо гу да бу ду у до бром по-
ло жа ју да под стак ну да се у ис пра вља њу по чи ње них не прав ди и за шти ти 
уз бу њи ва ча по сту пи у скла ду с њи хо вим же ља ма. 

2.2.3. От кри ва ње спе ци ја ли зо ва ним не пар ла мен тар ним 
над зор ним те ли ма

Осим пар ла мен тар них од бо ра, не ке др жа ве су фор ми ра ле и спе ци ја ли-
зо ва на не за ви сна те ла за над зор над раз ли чи тим аспек ти ма ра да ор га-
ни за ци ја у сек то ру без бед но сти. На че лу тих не пар ла мен тар них над зор-
них те ла обич но се на ла зи је дан или не ко ли ко углед них јав них лич но сти 
(нпр. бив ше су ди је, бив ши ту жи о ци и бив ши по ли ти ча ри), уз по др шку 
струч ног осо бља. Та ква те ла се све че шће фор ми ра ју ра ди над зо ра над 
без бед но сно-оба ве штај ним слу жба ма и по ли ци јом. Ме ђу ва жни је при-
ме ре спа да ју: ка над ски Од бор за пре и спи ти ва ње ра да без бед но сних и 
оба ве штај них слу жби (SIRC), хо ланд ски Од бор за пре и спи ти ва ње ра да 
оба ве штај но-без бед но сних слу жби (CTIVD) и бел гиј ски Стал ни над зор-
ни од бор за по ли циј ску слу жбу.

Ова спе ци ја ли зо ва на над зор на те ла су обич но овла шће на да при ма ју ин фор-
ма ци је од за по сле них у ор га ни ма чи ји рад над зи ру и да их на од го ва ра ју ћи 

33 Wills and Ver me u len, Par li a men tary Over sight of Se cu rity and In tel li gen ce Agen ci es in the 
Euro pean Union.
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на чин ис пи та ју. От кри ва ње ин фор ма ци ја спе ци ја ли зо ва ним не за ви сним 
те ли ма има зна чај не пред но сти,  са ста но ви шта из вр шне вла сти и са ста-
но ви шта уз бу њи ва ча, што је још ва жни је.

Пр во, спе ци ја ли зо ва на не за ви сна над зор на те ла су до бар из бор за раз-
ма тра ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти због то га што има-
ју овла шће ња да вр ше стал ни над зор над од ре ђе ном слу жбом или сек то-
ром. За хва љу ју ћи тим овла шће њи ма, она су упо зна та са ши рим кон тек-
стом и пи та њи ма ко ја се ти чу од ре ђе ног ор га на или сек то ра, што мо же 
да им по мог не да уоче по ве за ност из ме ђу ин фор ма ци ја ко је от кри је уз-
бу њи вач и за кљу ча ка до ко јих су са ми до шли у оба вља њу сво јих оп штих 
над зор них функ ци ја. 

Спе ци ја ли зо ва на не за ви сна над зор на те ла та ко ђе мо гу да бу ду бо љи из бор 
за ис пи ти ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти не го пар ла мен-
тар на те ла, због то га што се у њи хо вом са ста ву обич но на ла зе струч ња ци 
за кон крет ну те ма ти ку. До да тан ар гу мент у при лог то ме је и чи ње ни ца да 
све сво је вре ме по све ћу ју овој про бле ма ти ци, као и да обич но рас по ла жу 
бо љим ре сур си ма од пар ла мен тар них од бо ра са слич ним овла шће њи ма. 

Дру го, ве ћа је ве ро ват но ћа да ће уз бу њи ва чи от кри ти ин фор ма ци је над-
зор ном те лу ко је је чла но ви ма њи хо ве ор га ни за ци је по зна то и у ко је (би 
тре ба ло да) има ју по ве ре ња. У си сте ми ма над зо ра ко ји до бро функ ци о-
ни шу, за по сле ни у сек то ру без бед но сти мо ра ли би да зна ју да су та те ла 
овла шће на (и над ле жна) да ру ку ју на ро чи то осе тљи вим ин фор ма ци ја ма. 
Ипак, по треб но је па жљи во ус по ста ви ти рав но те жу из ме ђу по тен ци јал-
них пред но сти до брог по зна ва ња од ре ђе ног те ла и по тре бе за не за ви-
сно шћу. По зна ва ње мо же да бу де не до ста так ако је над зор но те ло у су ви-
ше бли ским од но си ма са чел ним ру ко вод ством кон крет не ор га ни за ци је. 

Нај зад, спе ци ја ли зо ва на не за ви сна над зор на те ла мо гу да бу ду бо љи из-
бор за за шти ту тај них и по вер љи вих ин фор ма ци ја не са мо од пар ла мен-
тар них од бо ра, већ и од ин сти ту ци ја ко је по сту па ју по обе ло да ње ним 
ин фор ма ци ја ма из јав ног сек то ра у ши рем сми слу. Иако су ин сти ту ци о-
нал но и опе ра тив но не за ви сна, та те ла ипак мо гу да функ ци о ни шу уну тар 
пр сте на тај но сти. Дру гим ре чи ма, овла шће на су да при ма ју ин фор ма ци је 
нај ви шег сте пе на тај но сти или ин фор ма ци је ко је су по дру гом осно ву по-
вер љи ве и има ју про пи са не про це ду ре за то. Са ста но ви шта ор га ни за ци ја 
у сек то ру без бед но сти и њи хо вих за по сле них, ова те ла за хва љу ју ћи мо-
гућ но сти ру ко ва ња тај ним ин фор ма ци ја ма (уз чи ње ни цу да има ју ма њи 
број чла но ва) мо гу да бу ду по жељ ни ји ка нал за от кри ва ње ин фор ма ци ја 
из ван ор га ни за ци је у од но су на дру га те ла. Те ла ко ја ни су овла шће на да 
вр ше над зор у сек то ру без бед но сти мо жда не ма ју про це ду ре за пра вил но 
по сту па ње с ин фор ма ци ја ма ове вр сте, а мо жда јед но став но ни су си гур-
на ка ко да се по на ша ју ка да им се та кве ин фор ма ци је до ста ве. 
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2.2.4. При ступ не за ви сним над зор ним те ли ма

Пр ви услов за при ступ уз бу њи ва ча не за ви сним те ли ма је сте да ти ка на-
ли мо ра ју да бу ду „ви дљи ви“. Ви дљи вост је од су штин ског зна ча ја да би се 
обез бе ди ло от кри ва ње не за ко ни то сти, али исто вре ме но мо же да сма њи 
ве ро ват но ћу от кри ва ња ин фор ма ци ја не за ви сном те лу ко је ни је овла шће-
но да их при ми (у не ким окол но сти ма уз бу њи вач мо же да бу де кри вич но 
го њен због от кри ва ња ин фор ма ци ја та квим те ли ма).  

Под прет по став ком да је не за ви сно над зор но те ло „ви дљи во“ по тен ци-
јал ним уз бу њи ва чи ма, дру го ва жно пи та ње у ве зи с при сту пом је сте да 
ли при пад ни ци ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти мо ра ју да ис цр пу или 
ба рем ис ко ри сте ин тер не ме ха ни зме от кри ва ња ин фор ма ци ја пре не го 
што се обра те не за ви сним те ли ма. 

Не ко ли ко над зор них ор га на је на не дав но одр жа ној ра ди о ни ци DCAF-
-OSF твр ди ло да је су штин ски зна чај но да за по сле ни у сек то ру без бед но сти 
има ју не по сре дан, ни чим огра ни чен при ступ не за ви сним те ли ма, у слу ча-
ју да же ле да из не су при ту жбе или при ја ве сум њу на не за ко ни то по сту па-
ње.34 Шта ви ше, тре ба ис та ћи да за кон ски про пи си ко ји се при ме њу ју на 
от кри ва ње ин фор ма ци ја из ван сек то ра без бед но сти не про пи су ју оба ве зу 
да се от кри ва ње нај пре из вр ши ин тер но, по себ но ако се ин фор ма ци је од-
но се на пи та ње ко је мо ра хит но да се ре ши, ако от кри ва ње кроз ин тер не 
ка на ле мо же да до ве де до уни ште ња или при кри ва ња до ка за или ако би 
ин тер но от кри ва ње мо гло да до ве де до од ма зде над ли цем ко је је ин фор-
ма ци је от кри ло.35 Има ју ћи ово на уму, а узи ма ју ћи у об зир и већ на ве де не 
раз ло ге (у ве зи с ва жно шћу спољ них ка на ла за за шти ће но от кри ва ње ин-
фор ма ци ја), ми шље ња смо да уз бу њи ва чи не би сме ли да има ју оба ве зу 
да ин фор ма ци је нај пре от кри ју над ре ђе ном ли цу, пре ко ко манд ног лан-
ца у ору жа ним сна га ма, или ин тер ном (од но сно „ква зи ин тер ном“) те лу.

По след ње пи та ње у ве зи с при сту пом не за ви сним те ли ма од но си се на 
по сту па ње тих те ла с ин фор ма ци ја ма ко је при ме. Ја сно је да ни је до вољ но 
да се за ко ном са мо од ре де или фор ми ра ју не за ви сна над зор на те ла ко ји-
ма уз бу њи ва чи мо гу да от кри ва ју ин фор ма ци је уз за шти ту. Тим те ли ма је 
та ко ђе по треб но да ти ја сна упут ства о то ме шта се од њих оче ку је да учи-
не с ин фор ма ци ја ма ко је при ме од уз бу њи ва ча. Пре гле дом на ци о нал них 

34 Ра ди о ни ца DCAF-OSF одр жа на у Же не ви, 4–5. мај 2011. године.

35 Ује ди ње но Кра љев ство, За кон о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic 
In te rest Di sclo su re Act) из 1998, по гла вље 23, члан 43g; Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, За-
кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res Act) из 2000, члан 
9; Ка на да, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја од стра не др жав них слу-
жбе ни ка (Pu blic Ser vants Di sclo su re Pro tec tion Act), 2005, по гла вље 46, члан 16. Овај 
при ступ је та ко ђе усво ји ла и Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе у Ре зо лу ци-
ји 1729 о за шти ти уз бу њи ва ча, 29. април 2010, став 6.2.3.
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за ко на и прак се утвр ђе но је да за ко ни и под за кон ски ак ти че сто не са др же 
бли же од ред бе о овим пи та њи ма. При ме ра ра ди, у Ка на ди за кон и под за-
кон ски ак ти не од ре ђу ју шта Од бор за пре и спи ти ва ње ра да без бед но сних 
и оба ве штај них слу жби (SIRC) или По ве ре ник за без бед ност ко му ни ка-
ци ја (CSE) тре ба да чи не с ин фор ма ци ја ма о озбиљ ним не за ко ни то сти ма 
ко је при ме од уз бу њи ва ча.36 

У ве зи с овим је и пи та ње да ли не за ви сна над зор на те ла исто вре ме но 
има ју и оба ве зу да пре ду зму од ре ђе не рад ње. Сма тра мо да би над зор на 
те ла мо ра ла ба рем да има ју оба ве зу да пра вил но про це не све ин фор ма-
ци је ко је су им от кри ве не, ка ко би утвр ди ла да ли је по треб но да она са ма 
или дру га над ле жна те ла пре ду зму да ље ис тра жне рад ње.37 

ОДЕ ЉАК 3: ОД МА ЗДА И ЗА ШТИ ТА

3.1. ОД МА ЗДА 

За ко но дав ство о за шти ти уз бу њи ва ча се за сни ва на при зна ва њу две ју ре-
ал них чи ње ни ца. Пр во, не ки по сло дав ци ће се осве ти ти за по сле ни ма (и 
ли ци ма ко ја су са њи ма по ве за на) за от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју 
на не за ко ни то по сту па ње у њи хо вој ор га ни за ци ји. Дру го, ве ћи на за по сле-
них ко ји по се ду ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то по сту па ње не-
ће их из не ти на ви де ло ако не сма тра ју да ће би ти за шти ће ни од од ма зде 
због от кри ва ња ин фор ма ци ја. Сход но то ме, за ко но дав ство о за шти ти уз-
бу њи ва ча има за циљ да од вра ти по сло дав це од од ма зде над за по сле ни ма, 
те да обез бе ди прав на сред ства у слу ча ју да до од ма зде до ђе.   

На жа лост, си ту а ци ја у по гле ду од ма зде над уз бу њи ва чи ма – по себ но они-
ма уну тар сек то ра без бед но сти – ни је ни ма ло ру жи ча ста. Про бле ми се 
уоча ва ју у три глав на аспек та. Пр во, чак и ако је за шти та ко ју за кон пру жа 
све о бу хват на, то не зна чи да је аде кват но спро ве де на у прак си. Дру го, за-
ко ном пред ви ђе ни за штит ни ме ха ни зми мо жда ни су до вољ ни да за шти-
те од нај че шћих ви до ва од ма зде. Нај зад, у не ким зе мља ма за кон не пру жа 
ап со лут но ни ка кву за шти ту. 

Не до ста так за шти те за уз бу њи ва че је по себ но про бле ма ти чан због то га 
што мо же да обес хра бри по тен ци јал не уз бу њи ва че да из не су ин фор ма ци-
је. Овај став пот кре пљу ју до ка зи као што је јед на сту ди ја о уз бу њи ва чи ма 

36 У скла ду са чла ном 15. За ко на о без бед но сти ин фор ма ци ја (Se cu rity of In for ma tion 
Act) Ка на де, др жав ни слу жбе ни ци ко ји има ју при ви ле го ван при ступ ин фор ма ци ја ма 
мо гу овим те ли ма да от кри ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на озбиљ не не за ко ни то сти.

37 Buc kland and McDer mott, Om buds In sti tu ti ons for the Ar med For ces (Ин сти ту ци је ом-
буд сма на за ору жа не сна ге), по гла вље 6.
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у ко јој је утвр ђе но да 70 про це на та за по сле них у са ве зним ор га ни ма САД 
ко ји на во де да по се ду ју са зна ња о ко руп ци ји не при ја вљу ју та са зна ња због 
стра ха од од ма зде.38

На ци о нал ни за ко ни од ма зду на зи ва ју чи та вим ни зом раз ли чи тих из ра за, 
од „ста вља ња у не по во љан по ло жај на рад ном ме сту“39 и „ме ра ко је до во-
де у не по вољ ни ји по ло жај“40 до „ка дров ских ме ра.“41 И по ред се ман тич ких 
раз ли ка, сви ови пој мо ви од но се се на не га тив не рад ње ко је се пред у зи ма-
ју као од ма зда за от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти. 
Пре не го што раз мо три мо вр сте рад њи ко је мо гу да пред ста вља ју од ма зду, 
ва жно је да раз ја сни мо да је ов де реч о од ма зди ка ко због от кри ва ња спољ-
ним те ли ма, та ко и због ин тер ног от кри ва ња ин фор ма ци ја.42 Све о бу хва тан 
спи сак ви до ва од ма зде (ко ји би мо ра ли да бу ду за бра ње ни) мо же се на ћи у 
За ко ну о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су Ре пу бли ке Ко ре је. За кон 
о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке је под јед на ко све о бу хва тан и на бра ја сле де ће ви до ве од ма зде:

1. из ри ца ње би ло ка квих ди сци плин ских ме ра;

2. от каз уго во ра о ра ду, при вре ме но уда ље ње с ра да, пре ме шта ње на 
ни жи по ло жај, уз не ми ра ва ње или за стра ши ва ње;

3. пре ко ман ду про тив во ље за по сле ног;

4. од би ја ње зах те ва за пре ко ман ду или уна пре ђе ње;

5. уво ђе ње усло ва за за по сле ње или пен зи о ни са ње ко ји је про ме њен 
или оста је про ме њен на ште ту за по сле ног; 

6.  од би ја ње да ва ња пре по ру ка или да ва ње не га тив них пре по ру ка од 
стра не по сло дав ца;

7. од би ја ње зах те ва за име но ва ње на би ло ко је рад но ме сто или функ-
ци ју или за сти ца ње би ло ког зва ња;

8. прет ња пред у зи ма њем би ло ко је од рад њи из ста во ва (а) до (е) овог 
чла на; или

9. тр пље ње дру гих не га тив них по сле ди ца у ве зи са за по сле њем, зва њем 
или функ ци јом, укљу чу ју ћи и мо гућ но сти и си гур ност за по сле ња.43

38 Khe ma ni, Th e Pro tec tion of Na ti o nal Se cu rity Whi stle blo wers.

39 Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted 
Di sclo su res Act) из 2000, члан 1(v).

40 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су из 2011.

41 САД, 5 USC § 2302.

42 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ко ми тет за прав на пи та ња и људ ска пра-
ва, „За шти та уз бу њи ва ча“, 9.

43 Ви де ти и САД, 5 USC § 2302.
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Овом спи ску мо же мо да до да мо сле де ће ви до ве од ма зде, ко ји су утвр ђе-
ни на осно ву ис тра жи ва ња о уз бу њи ва чи ма у сек то ру без бед но сти:

• пред у зи ма ње рад њи од ма зде ра ди скре та ња па жње с пи та ња ко ја уз-
бу њи вач же ли да от кри је; 

• упу ћи ва ње на пси хи ја триј ска ис пи ти ва ња или пре гле де;44

• вр ше ње не за ко ни тог над зо ра (по себ но над ко му ни ка ци јом за по сле-
ног с не за ви сним над зор ним те лом);45

• фи зич ко и емо тив но зло ста вља ње и за стра ши ва ње; и 

• по ни шта ва ње или при вре ме но од у зи ма ње до зво ле за при ступ тај-
ним ин фор ма ци ја ма.46 

Због ма сов но сти по ни шта ва ња или при вре ме ног од у зи ма ња до зво ле за 
при ступ тај ним ин фор ма ци ја ма као ви да од ма зде над уз бу њи ва чи ма у 
сек то ру без бед но сти, овим рад ња ма ће мо се по за ба ви ти не што де таљ ни-
је. По ни шта ва ње или при вре ме но од у зи ма ње до зво ле за при ступ тај ним 
ин фор ма ци ја ма је у мно гим слу ча је ви ма рав но от пу шта њу, јер мно ги за-
по сле ни у сек то ру без бед но сти без те до зво ле јед но став но не мо гу да из-
вр ша ва ју сво је рад не за дат ке.47 У За ко ну о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном 
ин те ре су Ре пу бли ке Ко ре је ово пи та ње је уре ђе но та ко што је про пи са но 
да се за „при вре ме но ус кра ћи ва ње пра ва на при ступ без бед но сним ин-
фор ма ци ја ма и ин фор ма ци ја ма са озна ком тај но сти, као и по ни шта ва ње 
до зво ле за ру ко ва ње без бед но сним ин фор ма ци ја ма или ин фор ма ци ја ма 
са озна ком тај но сти“48 из ри че „за твор ска ка зна до две го ди не или нов ча-
на ка зна до 20 ми ли о на во на.“49

3.2. ЗА ШТИ ТА

У те сној ве зи с прет ход ним одељ ком о од ма зди је и пи та ње на ко ји на чин 
уз бу њи ва чи мо гу да бу ду за шти ће ни од та квих рад њи. 

44 САД, 5 USC § 2302.

45 Uni ted Sta tes Offi    ce of Spe cial Co un sel, „Me mo ran dum for Exe cu ti ve De part ments and 
Agen ci es,“ (Кан це ла ри ја Спе ци јал ног са вет ни ка САД, „Ме мо ран дум за из вр шне слу-
жбе и аген ци је“) 20. јун 2012. године.

46 Ви де ти Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су из 2011, 
члан 6(e).

47 Uni ted Sta tes Se na te, Re port of the Com mit tee on Ho me land Se cu rity and Go vern ment Aff  a-
irs, Се нат САД, (Из ве штај од бо ра за до мо вин ску без бед ност и др жав не по сло ве), 35.

48 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су из 2011, члан 6(e).

49 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су из 2011, члан 
30(2)1.
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3.2.1. За кон ска за шти та од од ма зде

За шти та од ви до ва од ма зде ко ји су опи са ни у прет ход ном одељ ку је нај-
че шће про пи са на за ко ном, али се обим за кон ске за шти те у ве ли кој ме ри 
раз ли ку је од зе мље до зе мље. Раз ли чи те зе мље ко ри сте раз ли чи те фор-
му ла ци је од ре да ба ко ји ма се обез бе ђу је за кон ска за шти та, при че му не ки 
за ко ни про пи су ју оба ве зу ли ца да не вр ше од ма зду над уз бу њи ва чи ма, док 
дру ги за шти ту фор му ли шу као не га тив ну оба ве зу, тј. пра во уз бу њи ва ча да 
не бу де пред мет од ма зде. Ка над ски за кон нпр. про пи су је да је „за бра ње на 
би ло ка ква од ма зда или на ла га ње од ма зде над др жав ним слу жбе ни ком.“50 
Бри тан ски за кон пак про пи су је да „за по сле ни има пра во да не тр пи ште ту 
због би ло ка квог чи ње ња или на мер ног не чи ње ња свог по сло дав ца због 
чи ње ни це да је за по сле ни из вр шио за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци ја.“51

За шти та мо же да бу де још ја ча ако за кон из ри чи то пру жа уз бу њи ва чи ма 
иму ни тет од гра ђан ско прав не и кри вич не од го вор но сти, као и од ди сци-
плин ских по сту па ка ко ји се по кре ћу због от кри ва ња ин фор ма ци ја ко је 
ука зу ју на не за ко ни то сти у скла ду с про пи са ним по ступ ци ма.52 Но во зе-
ланд ски За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја је при мер за кон-
ског про пи са ко ји пру жа овај вид за шти те. Он про пи су је да ли ца ко ја от-
кри ва ју ин фор ма ци је „не мо гу да од го ва ра ју у гра ђан ско прав ном или кри-
вич ном по ступ ку, од но сно ди сци плин ском по ступ ку, због чи ње ни це да су 
от кри ла ин фор ма ци је или про сле ди ла от кри ве не ин фор ма ци је“, као и да 
се ова за шти та при ме њу је „не за ви сно од би ло ка кве за бра не или огра ни-
че ња от кри ва ња ин фор ма ци ја ко је пред ви ђа би ло ко ји акт, за кон, уго вор, 
за кле тва или прак са“53. За по сле ни ма у оба ве штај но-без бед но сним слу-
жба ма Но вог Зе лан да до зво ље но је да, од спољ них ор га на, ин фор ма ци је 
от кри ју са мо Ге не рал ном ин спек то ру оба ве штај но-без бед но сних слу жби. 
У том слу ча ју су за шти ће ни од „би ло ка кве ка зне или дис кри ми на тор ног 
по ступ ка као од ма зде у ве зи са за по сле њем“, осим у слу ча ју да Ге не рал-
ни ин спек тор утвр ди да ни су по сту па ли у до број ве ри. 54 Пре ма то ме, за-
шти та је пру же на сви ма ко ји от кри ју ин фор ма ци је кроз про пи са не ка-
на ле, не за ви сно од сте пе на осе тљи во сти или тај но сти тих ин фор ма ци ја. 

Под ра зу ме ва се, на рав но, да и на Но вом Зе лан ду, као и у дру гим зе мља-
ма, за кон ске од ред бе ко је да ју иму ни тет од суд ског го ње ња тре ба чи та ти 
за јед но с дру гим за кон ским од ред ба ма ко је стро го огра ни ча ва ју ка на ле 

50 Ка на да, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја од стра не др жав них слу жбе-
ни ка (Pu blic Ser vants Di sclo su re Pro tec tion Act) из 2005, по гла вље 46.

51 Ује ди ње но Кра љев ство, За кон о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic 
In te rest Di sclo su re Act) из 1998.

52 Tran spa rency In ter na ti o nal, Re com men ded Draft Prin ci ples, прин цип 15.

53 За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res Act) из 2000.

54 Но ви Зе ланд, За кон о Ге не рал ном ин спек то ру оба ве штај но-без бед но сних слу жби 
(In spec tor-Ge ne ral of In tel li gen ce and Se cu rity Act) из 1996, члан 12.
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кроз ко је при пад ни ци ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти мо гу да из-
вр ше за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци је. Иму ни тет се обич но не да је у 
слу ча ју от кри ва ња ин фор ма ци ја ко је под ра зу ме ва из вр ше ње кри вич ног 
де ла у ве зи с нео вла шће ним ода ва њем тај них или по дру гом осно ву по-
вер љи вих ин фор ма ци ја. 

От кри ва ње ин фор ма ци ја кроз „по гре шне ка на ле“ че сто не ужи ва за шти ту. 
Овај про блем мо же да на ста не ка да су за ко ном осно ва на или име но ва на 
по себ на не за ви сна те ла за ду же на за при јем ин фор ма ци ја од уз бу њи ва ча, 
али ни је обез бе ђе на за шти та за от кри ва ње ин фор ма ци ја дру гим не за ви-
сним те ли ма. Сма тра мо да је ово про бле ма тич но због то га што је услов 
за от кри ва ње ин фор ма ци ја „пра вом“ не за ви сном те лу да уз бу њи вач до-
бро по зна је си стем. По зна ва ње си сте ма ни је не што што се са мо по се би 
под ра зу ме ва, на ро чи то због то га што они ко ји раз ми шља ју о от кри ва њу 
ин фор ма ци ја те шко мо гу ин тер но да за тра же са вет или да се рас пи та ју 
где и ка ко мо гу да от кри ју ин фор ма ци је из ван сво је ор га ни за ци је. Из тог 
раз ло га уз бу њи ва чи би мо ра ли да ужи ва ју за шти ту ако не хо тич но от кри ју 
ин фор ма ци је по гре шном не за ви сном те лу. У та квим слу ча је ви ма би те ло 
ко је је при ми ло ин фор ма ци је тре ба ло да има оба ве зу или да их про сле ди 
од го ва ра ју ћем те лу, или да упу ти уз бу њи ва ча где и ка ко тре ба да от кри је 
ин фор ма ци је ко је по се ду је.55

3.2.2. По вер љи вост

По вер љи вост у ве зи с от кри ва њем ин фор ма ци ја је још је дан еле мент за-
шти те уз бу њи ва ча. То уоп ште но под ра зу ме ва да те ла за ду же на за при јем 
и ис пи ти ва ње за шти ће ног от кри ва ња ин фор ма ци ја не сме ју да от кри ју 
ин фор ма ци је на осно ву ко јих мо же да се утвр ди иден ти тет уз бу њи ва ча. 
Ло ги ка на ко јој се за сни ва ју ова кви зах те ви је сте да ор га ни за ци је не мо гу 
да из вр ше од ма зду над за по сле ни ма због от кри ва ња ин фор ма ци ја ако не 
мо гу да утвр де иден ти тет ли ца ко је је ин фор ма ци је от кри ло. 

По сто је из у зе ци од оп штег пра ви ла по вер љи во сти у ве зи с от кри ва њем 
по да та ка. Нај о чи глед ни ји при мер је ка да уз бу њи вач дâ са гла сност (у пи са-
ном об ли ку) да се ње гов иден ти тет от кри је. За кон та ко ђе мо же да до зво ли 
те лу ко је при ма за шти ће но от кри ве не ин фор ма ци је да от кри је иден ти-
тет уз бу њи ва ча ако се то сма тра нео п ход ним „ра ди пра вил ног оба вља ња 
ис тра ге о из не тим на во ди ма“, „ра ди спре ча ва ња озбиљ ног ри зи ка за јав-
но здра вље, јав ну без бед ност или жи вот ну сре ди ну“ или „има ју ћи у ви ду 
на че ла при род не прав де“56.

55 Овај зах тев је са др жан у За ко ну о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted 
Di sclo su res Act) из 2000. Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке, члан 8(2).

56 Но ви Зе ланд, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res 
Act) из 2000, члан 19.
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Тре ба на гла си ти да су од ред бе о по вер љи во сти по да та ка у сек то ру без бед-
но сти че сто углав ном са мо сим бо лич не. Стра не ко је уче ству ју у ис тра зи 
от кри ве них ин фор ма ци ја (би ло да је от кри ва ње из вр ше но ин тер но или 
спољ ним те ли ма) че сто мо ра ју ме ђу соб но да раз ме не ми ни мал ну ко ли-
чи ну ин фор ма ци ја.  То у мно гим слу ча је ви ма мо же не ко ме (нпр. ви шем 
ру ко во ди о цу) ко је упо знат с функ ци о ни са њем те ор га ни за ци је да од ре ди 
иден ти тет ли ца ко је је ин фор ма ци је от кри ло. Ово је нај ве ћим де лом по-
сле ди ца стро ге по де ле овла шће ња за при ступ ин фор ма ци ја ма у мно гим 
ор га ни за ци ја ма у сек то ру без бед но сти, што зна чи да са мо ма ли број љу ди 
има при ступ ин фор ма ци ја ма о кон крет ним про гра ми ма или ак тив но сти-
ма. Осим то га, у мно гим др жа ва ма оба ве штај но-без бед но сне слу жбе има ју 
ре ла тив но ма ло за по сле них. То на рав но олак ша ва ру ко вод ству на сто ја ња 
да утвр ди ко је от крио ин фор ма ци је. Зна чај на је та ко ђе и чи ње ни ца да су 
мно ге ор га ни за ци је у сек то ру без бед но сти спе ци ја ли зо ва не за за шти ту и 
ис пи ти ва ње ин фор ма ци ја, па по се ду ју ве шти не ко је им олак ша ва ју утвр-
ђи ва ње иден ти те та уз бу њи ва ча. Има ју ћи на уму ове чи ње ни це, мо ра мо 
да бу де мо опре зни са из но ше њем су да о прак тич ном деј ству за кон ских 
га ран ци ја по вер љи во сти ко је су пру же не уз бу њи ва чи ма.   

3.2.3. Ка зне за од ма зду над уз бу њи ва чи ма

У мно гим зе мља ма за ко ном ни је ја сно од ре ђе но ко је се тач но ка зне при-
ме њу ју (уко ли ко се уоп ште при ме њу ју) на оне ко ји вр ше од ма зду над уз бу-
њи ва чи ма. Да ли ће они ко ји вр ше од ма зду због то га сно си ти по сле ди це, 
у мно гим зе мља ма за ви си од спрем но сти или спо соб но сти уз бу њи ва ча да 
под не се ту жбу или да про блем из не се пред дру го не за ви сно те ло. Ме ђу тим, 
у не ким зе мља ма је од ма зда над уз бу њи ва чи ма ка жњи ва, па се чак сма тра 
и кри вич ним де лом.57 То је слу чај у Ма ђар ској, где је за ко ном про пи са но 
да „ли це ко је пре ду зме би ло ка кву штет ну рад њу про тив ли ца ко је је из не-
ло ин фор ма ци је у јав ном ин те ре су од го ва ра за пре кр шај и мо же да му бу де 
из ре че на за твор ска ка зна до две го ди не, оба ве за дру штве но ко ри сног ра да 
или нов ча на ка зна“58. Слич но то ме, у Ре пу бли ци Ко ре ји за кон про пи су је да 
се за од ма зду над уз бу њи ва чи ма из ри че „за твор ска ка зна до две го ди не или 
нов ча на ка зна до 20 ми ли о на во на“59. За ова кву прак су се за ла жу не ке ис-
так ну те ор га ни за ци је, укљу чу ју ћи и Tran spa rency In ter na ti o nal (у Пре по ру-
че ном на цр ту прин ци па за ко но дав ства о уз бу њи ва чи ма). Она је, ме ђу тим, 
и да ље кон тро верз на и мно ги сма тра ју да су ова кве ка зне не сра змер не.60

57 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ко ми тет за прав на пи та ња и људ ска пра-
ва. „За шти та уз бу њи ва ча“.

58 Ма ђар ска, За кон IV из 1978. у Кри вич ном за ко ни ку, члан 257.

59 Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном ин те ре су из 2011, члан 
30(2)1.

60 Tran spa rency In ter na ti o nal, „Re com men ded Draft Prin ci ples for Whi stle blo wing Le gi-
sla tion“, 2009, прин цип  3.
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3.2.4. Спо соб ност ин тер них и не за ви сних те ла да пру же 
за шти ту

Чак и ка да је за шти та пред ви ђе на за ко ном, не до во љан ка па ци тет или не-
по сто ја ње сна жних за кон ских овла шће ња ипак мо гу да осу је те на сто ја ња 
не за ви сних те ла да ту за шти ту спро ве ду у прак си. По себ но је ва жно да 
те ла ко ји ма мо же да се вр ши за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци ја има ју 
ствар на овла шће ња за за шти ту уз бу њи ва ча од од ма зде, као и ка па ци тет 
да ис пи ту ју слу ча је ве од ма зде и пред у зи ма ју рад ње про тив по чи ни ла ца. 
Са ве зни ом буд сман Аустра ли је и  Ге не рал ни ин спек тор оба ве штај них и 
без бед но сних слу жби те зе мље су при ме ри те ла ко ја су овла шће на да при-
ма ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти, али се чи ни да не ма ју од-
го ва ра ју ћа овла шће ња да спре че од ма зду.61 Иста ова сла бост уоча ва се и 
код од го ва ра ју ћих те ла у мно гим дру гим зе мља ма, укљу чу ју ћи и Не мач ку 
и Бел ги ју. При ме ра ра ди, Стал ни ко ми тет за пре и спи ти ва ње ра да оба ве-
штај них аген ци ја у Бел ги ји не мо же да пре ду зме ни ка кве ди рект не рад ње 
у ве зи с од ма здом над уз бу њи ва чи ма. Он мо же са мо да при ја ви ствар суд-
ским ор га ни ма или над ле жном ми ни стру, ка да на и ђе на слу ча је ве од ма зде.

3.2.5. Те рет до ка зи ва ња у ве зи с од ма здом

Нај зад, до ста се рас пра вља о то ме ко тре ба да сно си те рет до ка зи ва ња 
у ве зи с на во ди ма о од ма зди про тив ли ца ко ја су от кри ла ин фор ма ци је 
ко је ука зу ју на не за ко ни то сти. Би ло би пре ви ше оче ки ва ти да сва ко от-
кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то по сту па ње на не ки на-
чин пру жи уз бу њи ва чу за шти ту од свих мо гу ћих штет них по сле ди ца на 
рад ном ме сту до кра ја ње го ве ка ри је ре. Али исто вре ме но, по сло да вац би 
мо рао да сно си те рет од го вор но сти за до ка зи ва ње да штет не рад ње пред-
у зе те про тив не ког ли ца на рад ном ме сту ни су по сле ди ца чи ње ни це да је 
то ли це из вр ши ло за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци ја. Ово је стан дард 
ко ји је усво ји ла Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, ко ја је на ве ла 
да је „на по сло дав цу да до ка же ван сва ке сум ње да рад ње ко је су пред у-
зе те на ште ту уз бу њи ва ча ни су мо ти ви са не по ступ ци ма уз бу њи ва ча“62. 
Има ју ћи  на уму аси ме три ју ин фор ма ци ја и мо ћи ко ја по сто ји у од но су 
из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, ја сно је да је про бле ма тич но ако се од 
за по сле них оче ку је да иду да ље од стан дар да Са ве та Евро пе и да до ка зу-
ју да је над њи ма вр ше на или се вр ши од ма зда због њи хо вих по сту па ка 
при ли ком от кри ва ња ин фор ма ци ја. 

61 Austra lian Law Re form Com mis sion, Ke e ping Sec rets (Ко ми си ја за за ко но дав ну ре фор-
му Аустра ли је, Чу ва ње тај ни), 82.

62 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ко ми тет за прав на пи та ња и људ ска пра-
ва, „За шти та уз бу њи ва ча“, 3.
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ОДЕ ЉАК 4: ОТ КРИ ВА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МЕ ДИ ЈИ МА 
И ШИ РОЈ ЈАВ НО СТИ

По ред от кри ва ња ин фор ма ци ја кроз ин тер не ка на ле и пред ви ђе ним не за-
ви сним те ли ма (о че му је већ би ло ре чи), за по сле ни у сек то ру без бед но сти 
мо гу да се од лу че да ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти из не су у 
ме ди ји ма и у ши рој јав но сти. Прем да та кво по сту па ње мо же да пред ста вља 
кр ше ње за ко на, из но ше ње ин фор ма ци ја у ме ди ји ма је, из исто риј ске пер-
спек ти ве, од и гра ло пре суд ну уло гу у ра све тља ва њу мно гих нај о збиљ ни јих 
при ме ра не за ко ни тог по сту па ња у сек то ру без бед но сти. Чак и ако се за не-
ма ре ско ра шњи ис ту пи Едвар да Сно у де на, ни је те шко на пра ви ти по ду жи 
спи сак по зна ти јих слу ча је ва, и то: Иран – кон тра а фе ра, афе ра Во тер гејт, из-
ру че ње и тај но др жа ње у при тво ру ли ца осум њи че них за те ро ри зам по сле 
11. сеп тем бра, при слу шки ва ње без од лу ке су да, тр го ви на љу ди ма од стра-
не спољ них са рад ни ка ан га жо ва них на по ли циј ским по сло ви ма у Бо сни и 
Хер це го ви ни и не за ко ни то пра ће ње функ ци о не ра УН од стра не јед не др-
жа ве чла ни це. Из но ше ње ин фор ма ци ја у ме ди ји ма и ши рој јав но сти пред-
ста вља су штин ску ал тер на ти ву обра ћа њу про пи са ним ин тер ним и не за ви-
сним те ли ма (о че му је већ би ло ре чи) и тре ба ло би да бу де ре гу ли са но као 
део све о бу хват ног при сту па уз бу њи ва њу. Ме ди ји се осла ња ју на от кри ва ње 
ин фор ма ци ја у оба вља њу сво је функ ци је над зо ра над по ступ ци ма вла сти. 

4.1. МЕ ДИ ЈИ КАО (ДЕ ЛО ТВОР НИ ЈЕ) ПО СЛЕД ЊЕ СРЕД СТВО?

У овом одељ ку ће мо по ка за ти да се ин фор ма ци је нај че шће из но се у ме-
ди је ка да су ли ца ко ја по се ду ју ин фор ма ци је о не за ко ни то сти ма већ от-
кри ла те ин фор ма ци је ин тер но или пред ви ђе ним не за ви сним те ли ма, али 
ни су до би ла за до во ља ва ју ћи од го вор. Та ко ђе, та ли ца се по не кад од мах 
обра ћа ју ме ди ји ма због то га што сма тра ју да ће от кри ва ње ин фор ма ци ја 
пред ви ђе ним ин тер ним и/или спољ ним те ли ма до ве сти до од ма зде или 
да не ће до не ти ре зул та те. 

От кри ва ње ин фор ма ци ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти мо же да се по сма-
тра као нео п хо дан „си гур но сни вен тил“ у слу ча ју да утвр ђе не про це ду ре 
за при јем и ис пи ти ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти или 
не по сто је или не да ју ре зул та те. Оно та ко ђе мо же да се узме у об зир ка-
да дру ге оп ци је да се од ре ђе ни про блем из не се на све тло да на ни су уро-
ди ле пло дом или не би би ле од ко ри сти. 

Не ки ко мен та то ри твр де да ме ди ји успе шни је обез бе ђу ју да се про бле-
ми ма на ко је уз бу њи ва чи ука зу ју по све ти по треб на па жња и да се у ве зи 
с њи ма пре ду зму од го ва ра ју ће рад ње.63 Из но ше ње ин фор ма ци ја у ме ди је 

63 Ви де ти нпр. Step hen Vla deck, „Left out in the cold: the chil ling of spe ech, as so ci a tion, 
and the press in post-9/11 Ame ri ca“ („Оста вље ни на хлад но ћи: за хла ђе ње го во ра, 
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та ко ђе мо же да до при не се бр жем од го ва ра њу на на во де о озбиљ ним не за-
ко ни то сти ма у слу ча је ви ма ка да су ли ца прет ход но от кри ла ин фор ма ци је 
кроз про пи са не (ин тер не или спољ не) ка на ле, а пи та ња ко ја су по кре ну та 
ни су бла го вре ме но ис пи та на или ре ше на.64 Пре ма Ра ја ну Че ку и Аф ши ну 
Рад ша ну: „Уз бу њи ва чи уну тар ЦИА мо жда сма тра ју да је из но ше ње про-
бле ма у ме ди ји ма не са мо бр же, већ и пред ста вља ве ћу ка зну за на вод не 
пре кр ши о це.“65 Ме диј ске ор га ни за ци је та ко ђе мо гу успе шни је да раз от-
кри ју не за ко ни те по ступ ке, а исто вре ме но мо гу и да при кри ју иден ти тет 
ли ца ко ја су от кри ла ин фор ма ци је да би се сма њио ри зик од од ма зде.66

4.2. ОТ КРИ ВА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МЕ ДИ ЈИ МА ИЗ ВАН СЕК ТО РА 
БЕЗ БЕД НО СТИ

Ко ри сно је да се раз мо тре за кон ски про пи си о за шти ће ном от кри ва њу ин-
фор ма ци ја из ван кон крет ног кон тек ста сек то ра без бед но сти, ко је обич но 
шти ти от кри ва ње ин фор ма ци ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти. Ми шље ња смо 
да ти за кон ски про пи си пру жа ју при ме ре до бре прак се ко ји би по тен ци-
јал но мо гли да се пре не су и у сек тор без бед но сти. Ти за кон ски про пи си 
се уоп ште но за сни ва ју на пи та њи ма јав ног ин те ре са. 

За кон ски про пи си ове вр сте нај че шће зах те ва ју да бу ду за до во ље не две 
гру пе кри те ри ју ма, да би от кри ва ње ин фор ма ци ја ме ди ји ма или ши рој 
јав но сти би ло за шти ће но. Пр ва гру па кри те ри ју ма од но си се на пред мет 
от кри ве них ин фор ма ци ја. Ин фор ма ци је мо ра ју да ука зу ју на не за ко ни-
тост по себ но озбиљ не при ро де, као што је те шко кр ше ње за ко на и/или 
не по сре дан ри зик од озбиљ ног угро жа ва ња жи во та, здра вља или без бед-
но сти љу ди или угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

Дру га гру па кри те ри ју ма ти че се про це ду рал них пи та ња. Ве ћи на за кон-
ских про пи са зах те ва да ли це ко је от кри ва ин фор ма ци је то чи ни у до број 
ве ри и на ра зум ним осно ва ма. По ред то га, ин фор ма ци је мо ра ју да за до-
во ља ва ју је дан од сле де ћих усло ва: 

• ин фор ма ци је ука зу ју на про блем ко ји зах те ва по себ но хит но ре ша-
ва ње, због че га ни је мо гу ће прет ход но от кри ва ње кроз ин тер не ка-
на ле или пред ви ђе ним не за ви сним те ли ма; 

удру жи ва ња и штам пе у Аме ри ци по сле 11. сеп тем бра“), Ame ri can Uni ver sity Law 
Re vi ew, 57 (јун 2008).

64 Par li a ment of Austra lia, Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit tee on Le gal and 
Con sti tu ti o nal Aff  a irs, Whi stle blo wer pro tec tion (Пар ла мент Аустра ли је, Стал ни од-
бор Пред став нич ког до ма за прав на и устав на пи та ња, За шти та уз бу њи ва ча), 163.

65 Check and Rad san, „One Lan tern in the Dar kest Night“ („Је дан фе њер у нај мрач ни јој 
но ћи“), 288.

66 Ци ти ра но у Khe ma ni, Th e Pro tec tion of Na ti o nal Se cu rity Whi stle blo wers, 164.
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• от кри ва ње ин фор ма ци ја је већ из вр ше но кроз ре гу ла тор не ка на ле, 
али ни је до би јен за до во ља ва ју ћи или бла го вре ме ни од го вор;

• от кри ва ње ин фор ма ци ја ин тер но или пред ви ђе ном не за ви сном те лу 
мо же да до ве де до уни шта ва ња или при кри ва ња до ка за; 

• от кри ва ње ин фор ма ци ја кроз не ки од тих ка на ла би мо гло да до ве-
де до од ма зде над ли цем ко је их је от кри ло; и 

• ни су од ре ђе на ин тер на или не за ви сна те ла овла шће на за при јем от-
кри ве них ин фор ма ци ја.67

На ве де ни зах те ви (или ве о ма слич не ва ри ја ци је) ве за ни за от кри ва ње 
ин фор ма ци ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти укљу че ни су у за ко но дав ство 
не ко ли ко зе ма ља чи ји се прав ни си сте ми за сни ва ју на оби чај ном пра ву, 
укљу чу ју ћи и Ује ди ње но Кра љев ство, Ка на ду и Ју жно а фрич ку Ре пу бли-
ку. Ме ђу тим, за ко ни у не ким дру гим зе мља ма, као што су Ру му ни ја или 
Нор ве шка, не по ста вља ју усло ве ове вр сте и до зво ља ва ју от кри ва ње ин-
фор ма ци ја ме ди ји ма већ у пр вој ин стан ци, под усло вом да је за до во љен 
тест „по сту па ња у до број ве ри и ра зум ном уве ре њу“.68

4.3. ОТ КРИ ВА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МЕ ДИ ЈИ МА ОД СТРА НЕ 
ЗА ПО СЛЕ НИХ У СЕК ТО РУ БЕЗ БЕД НО СТИ

От кри ва ње ин фор ма ци ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти ства ра по себ не про-
бле ме у кон тек сту сек то ра без бед но сти. Ово, пре све га, због на ро чи то осе-
тљи ве при ро де не ких од ин фор ма ци ја ко је по се ду ју ор га ни за ци је у сек то-
ру без бед но сти, као и због ште те ко ја би мо гла да на ста не (из ме ђу оста-
лог и за ка па ци те те и де ло твор ност ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти, 
као и јав ни ин те рес уоп ште) у слу ча ју њи хо вог об ја вљи ва ња. Об ја вљи ва-
ње ин фор ма ци ја о опе ра тив ним ме то ди ма би, на при мер, мо гло да угро-
зи суд ске по ступ ке или да дâ кри ми нал ци ма так тич ку пред ност у од но су 
на по ли ци ју. Осим то га, као што је ис так ну то у ис тра жи ва њу аустра лиј-
ског пар ла мен та у ве зи с овим пи та њем: „от кри ва ње ин фор ма ци ја о […] 

67 Ује ди ње но Кра љев ство, За кон о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су (Pu blic 
In te rest Di sclo su re Act) из 1998, по гла вље 23, члан 43г; Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, За-
кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја (Pro tec ted Di sclo su res Act) из 2000, члан 
9; Ка на да, За кон о за шти ће ном от кри ва њу ин фор ма ци ја од стра не др жав них слу-
жбе ни ка (Pu blic Ser vants Di sclo su re Pro tec tion Act), из 2005, по гла вље. 46, члан 16. 
Овај при ступ је та ко ђе усво ји ла и Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе у Ре зо-
лу ци ји 1729 о за шти ти уз бу њи ва ча, 29. април 2010, став 6.2.3.

68 Ру му ни ја, За кон о за шти ти др жав них слу жбе ни ка ко ји при ја вљу ју кр ше ња за ко на из 
2004; Нор ве шка, За кон о рад ном окру же њу, из 2005. Ци ти ра но, у: Ven ka tesh Nayak, 
Pu blic In te rest Di sclo su re and Pro tec tion to Per sons Ma king the Di sclo su res Bill 2010: A 
Com pa ri son with In ter na ti o nal Best Prac ti ce Stan dards (Пред лог за ко на о от кри ва њу 
ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су и за шти ти ли ца ко ја от кри ва ју ин фор ма ци је: по ре-
ђе ње с ме ђу на род ним стан дар ди ма нај бо ље прак се) (New Del hi: Com mon we alth Hu-
man Rights Ini ti a ti ve, 2011), 7.
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на ци о нал ној без бед но сти, оба ве штај ним слу жба ма и од бра ни у ме ди ји-
ма мо гло би да оме та пра вил но функ ци о ни са ње вла сти, а у екс трем ним 
слу ча је ви ма и да угро зи људ ске жи во те.“69

Ин фор ма ци је от кри ве не јав но сти мо гу да има ју им пли ка ци је на људ ска 
пра ва. По сто ји не ко ли ко на чи на на ко је от кри ва ње по да та ка о лич но сти 
мо же да на ру ши пра во на при ват ност. Пра во ли ца на по ште но су ђе ње мо-
гло би да бу де до ве де но у пи та ње об ја вљи ва њем ин фор ма ци ја о ње го вом 
слу ча ју. Ипак, мо жда су нај о збиљ ни је си ту а ци је у ко ји ма би мо гло да бу де 
угро же но пра во на жи вот због от кри ва ња ин фор ма ци ја о из во ри ма ко је 
ко ри сте по ли ци ја и оба ве штај не аген ци је, от кри ва ња опе ра тив них пла-
но ва ору жа них сна га или, уоп ште ни је, ума ње ња све у куп не спо соб но сти 
ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти да за шти те пра во на жи вот. 

Про тив ни ци омо гу ћа ва ња ли ци ма ко ја има ју при ступ тај ним или по дру-
гом осно ву по вер љи вим ин фор ма ци ја ма да ин фор ма ци је ко је ука зу ју на 
не за ко ни то сти из не су у ме ди ји ма или ши рој јав но сти ве ро ват но би ре-
кли да по је дин ци уну тар ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти ни су у по-
ло жа ју да про це не ка ква би ште та мо гла да на ста не јав ним от кри ва њем 
од ре ђе них ин фор ма ци ја. Шта ви ше, због на чи на на ко ји су уре ђе не мно ге 
ор га ни за ци је у сек то ру без бед но сти, мно ги за по сле ни има ју при ступ са-
мо де ли ћи ма ин фор ма ци ја, те због то га те шко мо гу да са гле да ју це ло куп-
не по сле ди це свог по ступ ка у слу ча ју јав ног об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја.

Узи ма ју ћи у об зир ова пи та ња, ве ћи на за кон ских про пи са о за шти ће ном 
от кри ва њу ин фор ма ци ја (ко ји ина че до зво ља ва ју от кри ва ње ин фор ма ци-
ја ме ди ји ма и ши рој јав но сти) не пру жа за шти ту ли ци ма ко ја от кри ва ју 
тај не или по дру гом осно ву по вер љи ве ин фор ма ци је. Шта ви ше, от кри ва-
ње ин фор ма ци ја те вр сте је у ве ли кој ве ћи ни зе ма ља ока рак те ри са но као 
кри вич но де ло. Има ју ћи то на уму, не чу ди што се ве ћи на ли ца ко ја же ле 
да от кри ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти обра ћа ме ди ји ма 
тек ка да су све дру ге мо гућ но сти ис цр пље не.70

Па ипак, сма тра мо да би од ре ђе на за шти та мо ра ла да бу де пру же на они ма 
ко ји от кри ва ју ин фор ма ци је ме ди ји ма или ши рој јав но сти у стро го огра-
ни че ним окол но сти ма. Овај при ступ је усво јен у аустра лиј ском На цр ту 
пред ло га за ко на о от кри ва њу ин фор ма ци ја и за шти ти уз бу њи ва ча у јав ном 
ин те ре су из 2012. го ди не, ко ји пред ви ђа да уз бу њи ва чи ко ји јав но сти от-
кри ју „на ро чи то осе тљи ве ин фор ма ци је о од бра ни, оба ве штај ним слу жба ма 

69 Par li a ment of Austra lia, Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit tee on Le gal and 
Con sti tu ti o nal Aff  a irs, Whi stle blo wer pro tec tion (Пар ла мент Аустра ли је, Стал ни 
од бор Пред став нич ког до ма за прав на и устав на пи та ња, За шти та уз бу њи ва ча), 
162–163.

70 Par li a ment of Austra lia, Ho u se of Re pre sen ta ti ves Stan ding Com mit tee on Le gal and 
Con sti tu ti o nal Aff  a irs, Whi stle blo wer pro tec tion (Пар ла мент Аустра ли је, Стал ни од-
бор Пред став нич ког до ма за прав на и устав на пи та ња, За шти та уз бу њи ва ча), 11.



Заштита узбуњивача144

или ор га ни ма го ње ња“ мо ра ју „ра зум но да се уве ре да је јав ни ин те рес от-
кри ва ња ин фор ма ци ја [...] пре чи од јав ног ин те ре са за шти те...“71 Слич но 
то ме, у Пред ло гу за ко на о за шти ти др жав них ин фор ма ци ја Ју жно а фрич-
ке Ре пу бли ке сто ји да ли ца ко ја от кри ју ин фор ма ци је на ко је је ста вље на 
озна ка тај но сти не мо гу кри вич но да од го ва ра ју ако те ин фор ма ци је от-
кри ва ју по чи ње ње кри вич ног де ла.72

Тшва не прин ци пи се за сни ва ју на овом мо де лу и у прин ци пу бр. 40 се на-
во ди сле де ће:

За кон тре ба да шти ти од од ма зде, ка ко је де фи ни са на у Прин ци пу 41, 

от кри ва ња ин фор ма ци ја јав но сти о не за ко ни том по сту па њу из Прин-

ци па 37, ако от кри ва ње ин фор ма ци ја за до во ља ва сле де ће кри те ри ју ме:

a)  (1) ли це је исте или су штин ски слич не ин фор ма ци је от кри ло ин-
тер но и/или не за ви сном над зор ном те лу и:

I  те ло ко јем су ин фор ма ци је от кри ве не је од би ло да ис пи та или ни-
је ефек тив но ис пи та ло на во де, у скла ду с ме ђу на род ним стан дар-
ди ма ко ји се при ме њу ју; или 

II   ли це ни је до би ло ра зу ман и при ме рен ис ход у ра зум ном и за ко ном 
про пи са ном ро ку;

ИЛИ
  (2) ли це је оправ да но ве ро ва ло да по сто ји зна ча јан ри зик да би ин-

тер но от кри ва ње и/или от кри ва ње не за ви сном над зор ном те лу 
до ве ло до уни шта ва ња или при кри ва ња до ка за, ути ца ња на све-
до ке или од ма зде про тив тре ћег ли ца;

ИЛИ
  (3) ни је по сто ја ло ин тер но те ло или не за ви сно над зор но те ло ко-

јем би ин фор ма ци је мо гле да се от кри ју;

ИЛИ
  (4) от кри ве не ин фор ма ци је су се од но си ле на чи ње ње или не чи ње ње 

ко је је пред ста вља ло озби љан и не по сре дан ри зик за жи вот, здра-
вље и без бед ност ли ца или за жи вот ну сре ди ну.

И
б)  ли це ко је је из вр ши ло от кри ва ње је от кри ло са мо ону ко ли чи ну 

ин фор ма ци ја ко ја је би ла ра зум но по треб на да се ука же на не за-
ко ни то по сту па ње;

71 Par li a ment of Austra lia, Ho u se of Re pre sen ta ti ves, Pu blic In te rest Di sclo su re (Whi stle-
blo wer Pro tec tion) Bill 2012 (Mr. Wil kie) (Пар ла мент Аустра ли је, Пред став нич ки дом, 
Пред лог за ко на о от кри ва њу ин фор ма ци ја у јав ном ин те ре су и за шти ти уз бу њи ва ча 
из 2012, под но си лац г. Вил ки), став 33.

72 Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Пред лог за ко на о за шти ти др жав них ин фор ма ци ја из 
2011, члан 41(c). Ова од ред ба је би ла са др жа на у на цр ту ко ји је усво јен кра јем 2012. 
го ди не; пред лог за ко на још увек ни је усво јен.
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И
в)  ли це ко је је из вр ши ло от кри ва ње је оправ да но сма тра ло да јав ни 

ин те рес от кри ва ња ин фор ма ци ја пре те же над штет ним по сле-
ди ца ма ко је би от кри ва ње мо гло да има за јав ни ин те рес.

Нај зад, тре ба ис та ћи да је, због чи ње ни це да се мно ги уз бу њи ва чи у сек-
то ру без бед но сти су о ча ва ју с кри вич ним го ње њем, од бра на по зи ва њем 
на по след ње уто чи ште на жа лост и да ље нео п ход на. У ве зи с тим мо же мо 
да раз мо три мо члан 15. За ко на о без бед но сти ин фор ма ци ја Ка на де, ко ји 
про пи су је да се ли це не сма тра кри вим за де ло нео вла шће ног от кри ва-
ња тај них или по дру гом осно ву по вер љи вих ин фор ма ци ја ако мо же да 
до ка же да је по сту пи ло у јав ном ин те ре су. По сту пак ко јим се утвр ђу је да 
ли је от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти из вр ше но у 
јав ном ин те ре су са сто ји се из два де ла. Пр во, по треб но је утвр ди ти да ли 
је ли це от кри ло ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни те по ступ ке ко ји 
спа да ју у јед ну од не ко ли ко ка те го ри ја пред ви ђе них за ко ном. Дру го, под 
прет по став ком да је уз бу њи вач от крио ин фор ма ци је ко ја спа да ју у јед ну 
од про пи са них ка те го ри ја, суд мо ра да утвр ди да ли је јав ни ин те рес от-
кри ва ња тих ин фор ма ци ја пре чи од јав ног ин те ре са њи хо вог нео т кри ва ња. 
То од ме ра ва ње пре те жно сти јав ног ин те ре са је при ступ ко ји је Европ ски 
суд за људ ска пра ва (ЕСЉП) при ме нио у слу ча ју Гу жа про тив Мол да ви-

је, а ко ји је у ско ри је вре ме по твр ђен у слу ча ју Хај ниш про тив Не мач ке.  
Суд је на вео да мо ра да: „од ме ри евен ту ал ну ште ту ко ју је др жав ни ор ган 
пре тр пео због кон крет ног от кри ва ња ин фор ма ци ја и да про це ни да ли та 
ште та пре те же над ин те ре сом јав но сти да има увид у те ин фор ма ци је.“73

Овај при ступ усво јен је и у Тшва не прин ци пи ма, ко ји од бра ну по зи ва њем 
на јав ни ин те рес уре ђу ју у прин ци пу 43, ко ји гла си:

а)  Кад год про тив за по сле них у др жав ној упра ви мо же да бу де по кре нут 
кри вич ни по сту пак или гра ђан ска пар ни ца или кад мо гу да им бу ду 
из ре че не ад ми ни стра тив не санк ци је у ве зи с от кри ва њем ин фор ма-
ци ја ко је ина че ни су за шти ће не у скла ду с овим прин ци пи ма, за ко ном 
тре ба да бу де пред ви ђе на од бра на по зи ва њем на јав ни ин те рес ако 
јав ни ин те рес ве зан за от кри ва ње кон крет них ин фор ма ци ја пре те-
же над јав ним ин те ре сом у ве зи са њи хо вим нео т кри ва њем.

б)  При ли ком од лу чи ва ња да ли јав ни ин те рес ве зан за от кри ва ње ин-
фор ма ци ја пре те же над јав ним ин те ре сом ве за ним за њи хо во нео-
т кри ва ње, ту жи ла штва и суд ски ор га ни би мо ра ли да узму у об зир 
сле де ће:

I  да ли је обим у ко јем су ин фор ма ци је от кри ве не био оправ да но по-
тре бан да би се от кри ла ин фор ма ци ја од јав ног ин те ре са; 

73 Gu ja v. Mol do va [GC] no. 14277/04, EC HR 2008, став 76; He i nisch v. Ger many, no. 
28274/08, EC HR 2011, став 68.
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II  ко ли ке су раз ме ре и ри зик од угро жа ва ња јав ног ин те ре са про у зро-
ко ва ног от кри ва њем; 

III  да ли је ли це има ло оправ да не раз ло ге да сма тра да би от кри ва-
ње би ло у јав ном ин те ре су; 

IV  да ли је ли це по ку ша ло да из вр ши за шти ће но от кри ва ње ин фор-
ма ци ја пу тем ин тер них про це ду ра и/или не за ви сном над зор ном 
те лу и/или јав но сти, у скла ду с по ступ ци ма ко ји су опи са ни у Прин-
ци пи ма 38–40; и 

V  по сто ја ње оте жа ва ју ћих окол но сти ко је оправ да ва ју от кри ва ње.

Иако је би ло кри ти ка на ра чун овог прин ци па, ни смо убе ђе ни да мо же ка-
те го рич ки да се твр ди да не по сто је окол но сти у ко ји ма би от кри ва ње чак 
и ових уско од ре ђе них ка те го ри ја ин фор ма ци ја би ло у јав ном ин те ре су. 

ОДЕ ЉАК 5: ЗА КЉУЧ ЦИ

Ско ра шњи до га ђа ји – по ја ва Ви ки лик са, су ђе ње Бре дли ју Ме нин гу и ин-
фор ма ци је ко је је у ви ше штам па них ме ди ја из нео бив ши спољ ни са рад-
ник Аген ци је за на ци о нал ну без бед ност САД Едвард Сно у ден – учи ни ли 
су да уз бу њи ва ње у сек то ру без бед но сти до спе на на слов не стра не. Ако 
за не ма ри мо низ пи та ња ко ја су ње го ва от кри ћа по кре ну ла, чи ње ни ца да 
се Сно у ден, као и дру ги уз бу њи ва чи у по след ње вре ме, обра тио ди рект но 
ме ди ји ма го во ри да у мно гим зе мља ма прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир 
за за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци ја – по себ но у ве зи са сек то ром без-
бед но сти – или не по сто ји, или ни је аде ква тан.74 

Осим то га, од ре ђе ни број др жа ва, укљу чу ју ћи и бал кан ске, тре нут но раз-
ма тра до но ше ње за кон ских про пи са ко ји ће има ти зна чај не им пли ка ци је 
за уз бу њи ва ње у сек то ру без бед но сти. По зи тив на вест је да је у Ре пу бли ци 
Ко ре ји не дав но сту пи ло на сна гу ре ла тив но све о бу хват но за ко но дав ство 
о за шти ти уз бу њи ва ча.75 За бри ња ва, ме ђу тим, чи ње ни ца да је пар ла мент 
Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке усво јио пред лог за ко на ко ји би, у слу ча ју да бу-
де из гла сан, имао зна чај не им пли ка ци је за за по сле не у сек то ру без бед-
но сти ко ји же ле да от кри ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју на не за ко ни то сти.76 

74 Ви де ти: Step hen Vla deck, „Left out in the cold: the chil ling of spe ech, as so ci a tion, and 
the press in post-9/11 Ame ri ca“, Ame ri can Uni ver sity Law Re vi ew, 57 (јун 2008).

75 Kim Dok-Man, „Bet ter Pro tec tion for Whi stle blo wers“, („Бо ља за шти та за уз бу њи ва-
че“), Ko rea Ti mes, 12 Feb 2011; Ре пу бли ка Ко ре ја, За кон о за шти ти уз бу њи ва ча у јав-
ном ин те ре су, За кон бр. 10472, 29. март 2011. године.

76 Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Пред лог за ко на о за шти ти др жав них ин фор ма ци ја [B 6B—
2010] пред ста вљен На род ној скуп шти ни; Др жав ни гла сник бр. 32999 из мар та 2010, 
Ми ни стар за др жав ну без бед ност, 13. сеп тем бар 2011. године. За до след ну кри ти ку 
овог пред ло га за ко на ви де ти Da rio Mi lo, „In for ma tion bill ne e ded – just not this one“, 
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По ред то га, ме ђу на род не ор га ни за ци је и њи хо ве др жа ве чла ни це све ви ше 
при зна ју зна чај за шти те уз бу њи ва ча. Пр во бит но ис тра жи ва ње на ко јем се 
за сни ва овај текст је из вр ше но као основ за из ра ду Гло бал них прин ци па 
о на ци о нал ној без бед но сти и пра ву на при ступ ин фор ма ци ја ма („Тшва не 
прин ци пи“). Осим то га, Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је 
зах те ва од др жа ва уго вор ни ца да раз мо тре мо гућ ност утвр ђи ва ња „ме ра 
и си сте ма ко ји би јав ним функ ци о не ри ма омо гу ћи ли да лак ше при ја вљу-
ју од го ва ра ју ћим ор га ни ма ак те ко руп ци је“77. Исто та ко, Пар ла мен тар на 
скуп шти на Са ве та Евро пе, те ло у чи јем ра ду уче ству ју пар ла мен тар ни 
пред став ни ци свих 47 др жа ва чла ни ца Са ве та, не дав но је до не ла Ре зо-
лу ци ју о за шти ти уз бу њи ва ча ко јом су утвр ђе ни еле мен ти од го ва ра ју ћег 
за ко но дав ства и ко ја по зи ва др жа ве чла ни це да пре и спи та ју по сто је ће 
за ко не са ци љем ја ча ња за шти те уз бу њи ва ча у чи та вој Евро пи (ма да не 
кон крет но у кон тек сту сек то ра без бед но сти).78 По ред то га, Спе ци јал ни 
из ве сти лац УН за уна пре ђе ње људ ских пра ва и основ них сло бо да у бор-
би про тив те ро ри зма је у 2010. го ди ни (на зах тев Са ве та за људ ска пра-
ва УН) са чи нио збир ку до бре прак се у ве зи с оба ве штај ним слу жба ма и 
над зо ром над њи хо вим ра дом. Та збир ка са др жи кон крет на упут ства у 
ве зи с от кри ва њем ин фор ма ци ја од стра не за по сле них у оба ве штај но-
без бед но сним слу жба ма.79 

У овом тек сту дат је пре глед по сту па ка уз бу њи ва ња и за шти те уз бу њи ва ча 
ко ји се при ме њу ју на ор га ни за ци је у сек то ру без бед но сти као што су по ли-
ци ја, оба ве штај но-без бед но сне аген ци је и ору жа не сна ге. По ку ша ли смо 
да по ка же мо да су си сте ми на пра вље ни да олак ша ју, ис пи та ју и за шти те 
от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то по сту па ње ор га ни за-
ци ја у сек то ру без бед но сти од су штин ског зна ча ја за под сти ца ње од го вор-
но сти, тран спа рент но сти и по што ва ња вла да ви не пра ва у овом сек то ру. 

Ми шље ња смо да би ско ра шњи до га ђа ји мо ра ли да по слу же као ка та ли-
за тор за ства ра ње прав них и ин сти ту ци о нал них окви ра ко ји под сти чу 

(„Пред лог за ко на о ин фор ма ци ја ма је по тре бан – али не овај“) Ti mes Li ve, 27. но вем-
бар 2011.

77 Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, усво је на Ре зо лу ци јом Ге не рал не 
скуп шти не Ује ди ње них на ци ја 58/4. Ме ри да (Мек си ко), 23. ок то бар 2003, члан 8(4).

78 Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ре зо лу ци ја 1729 о за шти ти уз бу њи ва ча, 
29. април 2010; Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Ко ми тет за прав на пи та-
ња и људ ска пра ва, „За шти та уз бу њи ва ча“, из ве сти лац: Пи тер Омт зигт, Doc. 12006, 
14. сеп тем бар 2009. године.

 Ви де ти та ко ђе и Пре по ру ку 1916 (2010). године.

79 Са вет за људ ска пра ва Ује ди ње них на ци ја, Збир ка до бре прак се о прав ним и ин сти ту-
ци о нал ним окви ри ма и ме ра ма ко је обез бе ђу ју по што ва ње људ ских пра ва од стра не 
оба ве штај них аген ци ја у бор би про тив те ро ри зма, укљу чу ју ћи и над зор над њи хо-
вим ра дом, Из ве штај спе ци јал ног из ве сти о ца за уна пре ђе ње људ ских пра ва и основ-
них сло бо да у бор би про тив те ро ри зма Мар ти на Шај ни на, A/HRC/14/46, 17. мај 2010. 
године.
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и шти те от кри ва ње ин фор ма ци ја ко је ука зу ју на не за ко ни то сти. Ако су ус-
по ста вље ни у скла ду с до бром ме ђу на род ном прак сом, ре жи ми за шти те 
уз бу њи ва ча мо гу да оства ре ове ци ље ве, а исто вре ме но и да обез бе де од го-
ва ра ју ће ру ко ва ње тај ним и по дру гом осно ву по вер љи вим ин фор ма ци ја ма.

До бро по ста вљен си стем за за шти ће но от кри ва ње ин фор ма ци ја је у ин те ре-
су не са мо ши ре јав но сти, већ и са мог сек то ра без бед но сти. Пр во, он тре ба 
да спре чи јав но об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја на ко је је пра вил но ста вље на 
озна ка тај но сти или по вер љи во сти та ко што ће обез бе ди ти од го ва ра ју ће 
ка на ле кроз ко је мо гу да се от кри ју и ис пи та ју ин фор ма ци је ко је ука зу ју 
на не за ко ни то сти. Дру го, та кав си стем тре ба да по мог не у от кри ва њу не-
ра ци о нал ног рас по ла га ња сред стви ма, ко руп ци је, по гре шног упра вља ња, 
кр ше ња људ ских пра ва, кри вич них де ла и дру гих не за ко ни то сти. Очи глед-
но је да де ла ове вр сте на но се ште ту ор га ни за ци ји у сек то ру без бед но сти 
у ви ше раз ли чи тих аспе ка та.  При ме ра ра ди, про тив ор га ни за ци је мо гу да 
бу ду по кре ну те ску пе пар ни це, про тив за по сле них мо гу да бу ду по кре ну-
ти кри вич ни по ступ ци, или пак мо же да до ђе до не ра ци о нал ног тро ше ња 
огра ни че них сред ста ва у вре ме ка да се бу џе ти не ми нов но сма њу ју. Ште та 
је мо жда још и ве ћа ка да је у пи та њу углед ор га ни за ци је, по себ но у очи ма 
јав но сти чи ја по др шка је по треб на за успе шно функ ци о ни са ње по ли ци је, 
без бед но сних слу жби и дру гих ор га ни за ци ја у сек то ру без бед но сти. Пре-
ма то ме, от кри ва ње, ис тра га и от кла ња ње не за ко ни то сти је очи глед но у 
ин те ре су тих ор га ни за ци ја, као и у ин те ре су ши ре јав но сти.



УЛО ГА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦИ ВИЛ НОГ 
ДРУ ШТВА У ОСТВА РИ ВА ЊУ ПРА ВА 
И ЗА ШТИ ТИ УЗ БУ ЊИ ВА ЧА1

Аутор То мас Ди вајн (Tho mas De vi ne)2

Хва ла вам што сте ми пру жи ли при ли ку да уче ству јем у из ра ди но вог 
срп ског за ко на о уз бу њи ва чи ма, и да уче ству јем на овој кон фе рен ци ји. 
Ср би ја је већ оце ње на као пр ва у све ту по ква ли те ту ње ног за ко на о сло-
бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма, а овај на црт за ко на, уз ма ње про ме не 
и до те ри ва ња, има осно ва за при кљу че ње За ко ну о сло бод ном при сту пу 
ин фор ма ци ја ма, обез бе ђу ју ћи Ср би ји нај ви ше стан дар де у до ме ну тран-
спа рент но сти, као и сло бо ду го во ра.

За љу де по пут ме не ово је вр ло за ни мљив тре ну так. Те ма ко ја ми је до де-
ље на је уло га ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва, ОЦД-а, а су шти на је ве о ма 
јед но став на. Оне су нео п ход не за оства ри ва ње пра ва уз бу њи ва ча, пра ће ње 
њи хо ве при ме не, и пру жа ње по мо ћи они ма за ко је су ти за ко ни ко ри сни. 
Глав ни раз лог за овај за кљу чак је што власт јед но став но не мо же све са ма 
да оба ви. Чак и нај по све ће ни је вла ди не аген ци је не ма ју вре ме на да при ча ју 
са свим уз бу њи ва чи ма, иако ове ин фор ма ци је за слу жу ју озбиљ но раз ма тра-
ње, а ка мо ли да пре у зму њи хо ве слу ча је ве или ис тра же њи хо ве оп ту жбе.

Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва има ју кључ ни зна чај за раз ма тра ње ових 
жал би. Ми у GAP-у (Go vern ment Ac co un ta bi lity Pro ject)3 их при ма мо ре-
дов но из вла ди них  аген ци ја, и на сто ји мо да по бољ ша мо ис тра гу упу ћи-
ва њем дру гих уз бу њи ва ча. То је ве о ма зна ча јан аспект овог за ко на, чи-
ји је нај бо љи при мер За кон о зло у по тре ба ма у јав ним уго во ри ма (Fal se 

1 Тран скрипт обра ћа ња То ма са Ди вај на ви део-лин ком уче сни ци ма Кон фе рен ци је. 
Уче шће на Кон фе рен ци ји и кон сул та ци је са чла но ви ма рад не гру пе омо гу ћио је Про-
је кат за ре фор му пра во су ђа Аме рич ке аген ци је за ме ђу на род ни раз вој (УСА ИД).

2 То мас Ди вајн је ди рек тор прав них по сло ва Про јек та за од го вор ну власт. Аутор је 
не ко ли ко књи га и струч них чла на ка о за шти ти уз бу њи ва ча и био је ан га жо ван као 
струч ни кон сул тант ши ром све та. Ди вајн је био са вет ник не ко ли ко хи ља да уз бу њи-
ва ча у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. 

3 Ви ше ин фор ма ци ја о Про јек ту за од го вор ну власт / Go vern ment Ac co un ta bi lity Pro-
ject (GAP) – www.whi stle blo wer.org
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Cla ims Act)4. То је за кон ко ји омо гу ћа ва уз бу њи ва чи ма да по кре ћу пар нич-
не по ступ ке ко ји шти те од зло у по тре ба у др жав ним уго во ри ма. Упра во су 
ови пар нич ни по ступ ци во де ћи ин стру мен ти за су зби ја ње зло у по тре ба 
и дру гих ви до ва ко руп ци је, а на ше Ми ни стар ство прав де он да мо же да 
раз мо три и иза бе ре оне ко је ће при ла го ди ти или пре у зе ти, а ко ји ће има-
ти нај ве ћи успех и у нај бо љем сми слу шти ти ти ин те ре се по ре ских об ве-
зни ка уз нај ма њи на пор. На тај на чин оства ру је се успе шно парт нер ство 
из ме ђу њих. Пре усва ја ња овог за ко на, др жа ва је успе ва ла да по вра ти 10 
ми ли о на до ла ра го ди шње за хва љу ју ћи спре че ним зло у по тре ба ма др жав-
них уго во ра. Од ка да је тај за кон мо дер ни зо ван 1986. го ди не, у про се ку је 
на пла ће но пре ко ми ли јар ду до ла ра го ди шње, а ви ше од 5 ми ли јар ди до-
ла ра са мо про шле го ди не. Ово су ве о ма ефи ка сна парт нер ства.

За тим, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва су нео п ход не за омо гу ћа ва ње сло-
бод ног про то ка ин фор ма ци ја ка да су уз бу њи ва чи су ви ше упла ше ни или 
за пла ше ни да отво ре но про го во ре. Дру гим ре чи ма, ОЦД мо гу би ти  не про-
це њи во зна чај ни за про ве ра ва ње исти ни то сти чи ње ни ца и њи хо во усме-
ра ва ње на аде кват на ме ста, ко ја ОЦД про на ла зе на осно ву свог ис ку ства.

Тре ће, ОЦД де лу ју кон ти ну и ра но, не за ви сно од по ли тич ких при ти са ка 
и из бор них ре зул та та, а то зна чи да има ју зна ње и ис ку ство ко ји су нео п-
ход на пот по ра ево лу ци ји пра ва. Оне над гле да ју им пле мен та ци ју, по по-
тре би по ма жу у ре ви ди ра њу за ко на, и то је глав ни фак тор ко ји по ма же 
овим пра ви ма да по ста ну жи ви ор га ни зам ко ји се раз ви ја, а то је, што се 
ви ди на при ме ру Сје ди ње них Др жа ва, за и ста нео п ход но.

И нај зад, ка да за ко ни не функ ци о ни шу, ОЦД мо гу има ти уло гу са ве сти 
по ли тич ког си сте ма та ко што огла ша ва ју зво на за уз бу ну, ка ко би ре ше ње 
про бле ма по ста ло при о ри тет, а пра ва по ста ла функ ци о нал на и по у зда на.

Освр ни мо се са да на ис ку ство Сје ди ње них Др жа ва са за ко ни ма о уз бу-
њи ва чи ма. Оно би се нај лак ше мо гло ре зи ми ра ти као ма ра тон ски про цес 
уче ња на осно ву ис ку ства. У Сје ди ње ним Др жа ва ма је пра во на сло бо-
дан го вор за др жав не слу жбе ни ке по пр ви пут за ко ном про пи са но 1978. 
го ди не. Тре нут но је на сна зи че твр та ге не ра ци ја тих пра ва, бу ду ћи да су 
пр ве три до жи ве ле пот пу ни не у спех. Шта ви ше, уме сто да пру же по моћ, 
за ко ни о за шти ти уз бу њи ва ча ду го су до во ди ли до по ве ћа ња бро ја жр та-
ва од ма зде. Упо зо ра ва ли смо љу де на то да се не по зи ва ју на сво ја за кон-
ска пра ва, јер би то зна чи ло крај њи хо ве ка ри је ре. То ком не ких де це ни ја 
има ли смо је дан до два успе шна слу ча ја уз бу њи ва ња го ди шње у чи та вом 
при ват ном сек то ру, са пре ко сто ми ли о на за по сле них.

Тре ћа ге не ра ци ја на ших за ко на о уз бу њи ва њу од 1994. до 2012. го ди не до-
не ла је три по бе де и 226 по ра за код ме ри тор них од лу ка – ко нач них од лу ка, 
у ко ји ма је до шло до кр ше ња пра ва на су ду ко ји др жи мо но пол над суд ском 

4 Де таљ ни је о овом фе де рал ном за ко ну мо же те про на ћи на: en.wi ki pe dia.org/wi ki/Fal-
se_Cla ims_Act
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кон тро лом. Ови за ко ни мо гу би ти ве о ма опа сни уко ли ко ни су из ра ђе ни па-
жљи во, и при ме ње ни са ве сно, у до број ве ри, од стра не не при стра сних су-
ди ја. То нас до во ди до кључ них про бле ма, две Ахи ло ве пе те ко је сто је иза 
та ко ло шег учин ка. Је дан од не до ста та ка је од су ство не сме та ног при сту па 
су до ви ма за при ме ну за ко на, а дру ги су ру пе у за ко ни ма, чак и ка да се у су-
до ви ма по сту па по њи ма. Дру ги зна чај ни не до ста ци ових за ко на би ли су 
не а де кват на при вре ме на за шти те и зло у по тре ба мо ћи од стра не над ле жних 
аген ци ја, чи ја је ду жност би ла да по ма жу уз бу њи ва чи ма, али уз бу њи ва чи-
ма, ко ји су се, услед по ли тич ких при ти са ка, по не кад удру жи ва ли са они ма 
ко ји су по ку ша ва ли да их по ти сну. 

По мом ми шље њу, три нај ва жни је лек ци је на у че не из ис ку ства Сје ди ње них 
Др жа ва су, пр во, да су уз бу њи ва чи, упр кос све ве ћим про бле ми ма, је дин-
ствен и де ло тво ран ре сурс у бор би про тив ко руп ци је ко ја угро жа ва ин сти-
ту ци о нал не ин те ре се и вла сти и кор по ра ци ја. Они не са мо да шти те јав ност 
од вла ди них аген ци ја и ве ли ких пред у зе ћа, већ су и нај вред ни ји ре сурс ко-
је има ју те исте ин сти ту ци је. Да ће мо и не ко ли ко при ме ра. Дру го, мо ра ју 
по сто ја ти до след на и ја сна огра ни че ња. Она су од су штин ског зна ча ја и за 
уз бу њи ва че и за по сло дав це, ка ко би зна ли шта под ра зу ме ва за шти ће но 
пра во на сло бо ду го во ра, а шта ње го во пре ко ра че ње. Тре ћа на у че на лек-
ци ја је да су за кон ска пра ва нео п ход на, али не до вољ на без кул ту ро ло шког 
при хва та ња со ли дар но сти. Со ли дар ност зна чи да уз бу њи ва чи мо гу не што 
да про ме не и да пре жи ве. Изо ла ци ја је за њих фа тал на, по пи та њу ука зи-
ва ња на зло у по тре бе мо ћи и за мо гућ ност на став ка њи хо ве ка ри је ре. Ово 
мо же мо илу стро ва ти не ким ис ку стви ма GAP-а. Пре све га, ми у GAP-у се 
не ба ви мо са мо пред ме ти ма, већ и прав ним кам па ња ма. Дру гим ре чи ма, 
оне су на не ки на чин и ре клам не кам па ње, или по ли тич ке кам па ње, чи ји је 
циљ да исти на до ђе до свих љу ди ко ји ма би то зна ње тре ба ло да ко ри сти. 
Има мо уло гу по сред ни ка из ме ђу изо ло ва ног уз бу њи ва ча и свих де ло ва дру-
штва ко ји би тре ба ло да има ју ко ри сти од њи хо вог не сла га ња, њи хо вог је-
дин стве ног зна ња о оно ме што се при кри ва. Та ко, ми се обра ћа мо за ко но-
дав ним и из вр шним те ли ма, ме ди ји ма, љу ди ма ко ји су би ли жр тве у по је-
ди нач ним пар нич ним по ступ ци ма, кор по ра тив ним уче сни ци ма, обра ћа мо 
се ду го го ди шњим по све ће ним ак ти ви сти ма за од ре ђе но пи та ње ко га се уз-
бу њи вач до ти че сво јим не сла га њем, сва ко ме ко би тре ба ло да има ко ри сти.

А ка да се то до го ди, уме сто да ко рум пи ра на би ро кра ти ја окру жу је уз бу њи-
ва ча, дру штво окру жу је ко рум пи ра ну би ро кра ти ју, а ин фор ма ци ја до би ја 
моћ. Ево не ко ли ко при ме ра слу ча је ва у ко ји ма смо по мо гли уз бу њи ва чи ма да 
пре жи ве ко ри сте ћи се овим ме то да ма. Пр ви, Франц Гајл (Franz Gayl)5, струч-
њак у Мор на ри ци у обла сти на у ке, от крио је да је узрок смр ти от при ли ке 

5 Ви ше ин фор ма ци ја о слу ча ју Фран ца Гај ла мо же те до би ти на: www.whi stle blo wer.org/
pro gram-are as/go vern ment-em ployees/fe de ral-em ployees/tro op-sa fetyfranz-gayl, а о од-
лу ци OSC на: www.osc.gov/do cu ments/ca ses/Gayl%20Stay%20No ti fi  ca tion.pdf и Од бо-
ра: www.mspb.gov/net se arch/vi ew docs.aspx?doc num ber=651701&ver sion=653665&ap-
pli ca tion=AC RO BAT
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тре ћи не на ших жр та ва у Ира ку не до ста так мо дер них во зи ла ко ја би шти-
ти ла на ше тру пе од на га зних ми на. А оно што је за стра шу ју ће је сте да су 
ефи ка сна, мо дер на во зи ла већ би ла ку пље на, већ смо из вр ши ли про ве ре, а 
она су ста ја ла у скла ди шти ма го ди ну и по да на и ску пља ла пра ши ну, док су 
на ши вој ни ци ги ну ли. Го спо дин Гајл је био успе шан као уз бу њи вач. Шта ви-
ше, се кре тар од бра не за хва лио је љу ди ма из ме ди ја ко је је он об у ча вао што 
су га упо зо ри ли на ства ри ко је је при кри ва ла ње го ва би ро кра ти ја. Али би-
ро кра ти ја ни је опро сти ла го спо ди ну Гај лу. Ње гов про фе си о нал ни жи вот 
пре тво рио се у ко шмар из ког ни је мо гао да се про бу ди. Два или три пу та 
го ди шње по ку ша ва ју да га от пу сте, или ба рем дис кре ди ту ју. Ус пе ли смо да 
са чу ва мо ње гов по сао за хва љу ју ћи прав ним кам па ња ма. Исти но ви на ри ко-
ји су из ве шта ва ли о ко руп ци ји у до ста вља њу оклоп них во зи ла из ве шта ва ли 
су и о од ма зди про тив го спо ди на Гај ла. То ни је би ла тај на. За стра ши ва ње 
осо бе ко ја је спа са ва ла жи во те ма ри на ца би ло је у цен тру па жње. Скло пи ли 
смо ја ке са ве зе са пред сед ни ком и ви шим чла ном Од бо ра Се на та за спољ не 
по сло ве, Од бо ра Се на та за оба ве штај на пи та ња, и они су ста ви ли до зна ња 
Мор на ри ци да би от пу шта ње го спо ди на Гај ла би ло ве ли ка гре шка. На кон 
што су на па ди на го спо ди на Гај ла на ста вље ни, а ње го ва без бед но сна до зво ла 
уки ну та, оне мо гу ћу ју ћи му да оба вља свој по сао, обра ти ли смо се Кан це ла-
ри ји спе ци јал ног са ве та (Offi    ce of Spe cial Co un sel)6, ко ја не са мо да је не ко-
ли ко пу та спре чи ла ње го во от пу шта ње, већ је до не ла и зва нич ну од лу ку да 
бу де вра ћен на ду жност, и са да он по но во да је свој до при нос Мор на ри ци. 

Дру ги при мер је Ро берт Ме клејн (Ro bert Mac Lean)7. Го спо дин Ме клејн је 
2003. го ди не спре чио јед ну мо жда још опа сни ју ре при зу Ал-Ка и ди них на-
па да и от ми ца од оних ко ји су се де си ли 11. сеп тем бра 2001. године. Оба-
ве штај не слу жбе Сје ди ње них Др жа ва и дру гих зе ма ља по твр ди ле су да је 
ав гу ста 2003. Ал-Ка и да пла ни ра ла да по но во от ме ави о не, и овог пу та на-
пад не, не са мо пре сто ни цу Сје ди ње них Др жа ва, већ и гра до ве на За пад ној 
оба ли, као и европ ске пре сто ни це. То би био вр ху нац њи хо ве кам па ње. А 
го спо дин Ме клејн је био фе де рал ни ва зду хо плов ни ше риф об у чен за ова-
кве ван ред не си ту а ци је.

Ве че пред на пад от ка за но је по кри ва ње ле то ва ко је оба вља ју ва зду хо плов-
ни ше ри фи, што би има ло за по сле ди цу да от ми ча ри не би на и шли ни на 
ка кав от пор. Ка сни је су из ја ви ли да је то би ла гре шка. Али та гре шка не 
би би ла ис пра вље на без го спо ди на Ме клеј на. Он је из нео у јав ност на ред-
бе о от ка зи ва њу, и у ро ку од 24 са та до шло је до уз бу не, пред сед ник ни је 
мо гао да се од бра ни, на ја вље на су кон гре сна са слу ша ња, а би ро кра ти ја 

6 Ви ше ин фор ма ци ја о Кан це ла ри ји спе ци јал ног са ве та / Offi    ce of Spe cial Co un sel 
(OSC) - www.osc.gov

7 Ви ше ин фор ма ци ја о слу ча ју Ро бер та Ме клеј на мо же те до би т на: en.wi ki pe dia.
org/wi ki/Ro bert_Mac Lean; од лу ци апе ла ци о ног су да из 2013. го ди не: www.cafc.us co urts.
gov/ima ges/sto ri es/opi ni ons-or ders/11-3231. Opi nion.4-24-2013.1.PDF; ми шље њу Од бо ра
из 2011. го ди не: www.mspb.gov/net se arch/vi ew docs.aspx?doc num ber=628202&ver sion= 
630085&ap pli ca tion=AC RO BAT; ми шље њу Од бо ра из 2009. го ди не: www.mspb.gov/net-
se arch/vi ew docs.aspx?doc num ber=423155&ver sion=424160&ap pli ca tion=AC RO BAT
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је из ја ви ла да је то би ла са мо гре шка, и на ста ви ли су са по кри ва њем. Али 
по том је от пу штен, чим су от кри ли ко је од го во ран за раз от кри ва ње. Ин-
фор ма ци је су на кнад но, на кон до га ђа ја, озна че не као тај не, иако ни су би ле 
тај не у том мо мен ту. А он је из гу био по сао. За ма ло је из гу био ку ћу, мо рао 
да бан кро ти ра. Ње гов жи вот је био ужа сан од ка да је, ве ро ват но, про ме-
нио ток исто ри је по мо гав ши на шој зе мљи.

Ка ко је го спо дин Ме клејн пре жи вео? По мо ћу со ли дар но сти ве ли ке ко а-
ли ци је за пра ва уз бу њи ва ча са око 80 ми ли о на чла но ва у Аме ри ци. До био 
је струч ну прав ну по моћ од Про јек та за од го вор ну власт, по моћ од Кан-
це ла ри је спе ци јал ног са ве та и по моћ од струч них удру же ња, од Удру же ња 
слу жбе ни ка фе де рал не из вр шне вла сти. Сви они су ста ли иза ње га. Дру-
гим ре чи ма, со ли дар ност се ис пла ти ла. А ме сец да на ка сни је, го спо дин 
Ме клејн је до био од лу чу ју ћу бит ку у сво јој прав ној бор би.

Тре ћи при мер осо бе ко ја је успе шно од бра ње на од од ма зде кроз прав ну 
кам па њу је др Деј вид Гре јем (Da vid Gra ham)8. Уз бу њи ва ње док то ра Гре је-
ма је спре чи ло, и на кра ју укло ни ло са тр жи шта, смр то но сни анал ге тик 
Vi oxx. Био је то ствар но смр то но сни анал ге тик, ко ји је убио 50.000 љу ди 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма. От при ли ке исто то ли ко Аме ри ка на ца је по ги-
ну ло у Ви јет нам ском ра ту. Ме ђу тим, ов де је реч о ле ку чи ју је без бед ност 
на ша вла да зва нич но одо бри ла. Др Гре јем је раз от крио чи ње ни це то ком 
са слу ша ња у Се на ту, и у ро ку од ме сец да на Vi oxx je по ву чен са тр жи шта. 
Не по треб не смр ти су окон ча не у Сје ди ње ним Др жа ва ма, али Ад ми ни-
стра ци ја за хра ну и ле ко ве (FDA) же ле ла је да га от пу сти. Ни су ус пе ли 
да га от пу сте јер се то ли ко чла но ва Кон гре са за у зе ло за док то ра Гре је ма, 
и ста ви ло до зна ња FDA да ће да ља од ма зда про тив ње га би ти сма тра на 
за од ма зду про тив аме рич ког на ро да. Ње го ва при ча би ла је на на слов ној 
стра ни свих но ви на у Сје ди ње ним Др жа ва ма, го сто вао је у еми си ја ма 60 
mi nu tes, Nightly News, Good Mor ning Ame ri ca. Со ли дар ност је спа си ла ње-
го ву ка ри је ру. Ни смо мо ра ли чак ни да под не се мо ту жбу.

Ми не по ма же мо уз бу њи ва чи ма са мо у слу ча је ви ма од ма зде. По ма же мо 
им да на пра ве про ме не. При мер то га је кам па ња у ве зи са кон та ми ни ра-
ним мле ком, што је, ка ко чу јем, био про блем и у Ср би ји. Још је дан на уч ник 
ФДА, др Џо зеф Се те па ни (Jo seph Set te pa ni)9, от крио је да 80 од сто мле ка 
у про да ји у су пер мар ке ти ма са др жи про тив за ко ни те ле ко ве за жи во ти ње. 
Из вр шио је те сти ра ње да от кри је ко ји су то ле ко ви, јер су не ки љу ди би ли 
алер гич ни на њих, и мо гло је да до ђе до стра шних по сле ди ца, чак и смр-
ти. Не ком дру гом би тај лек мо жда био по тре бан ка сни је у бор би про тив 
бо ле сти, а не би био де ло тво ран, јер је та осо ба сва ко днев но пи ла мле ко 

8 Ви ше ин фор ма ци ја о слу ча ју Деј ви да Гре је ма мо же те до би ти на: en.wi ki pe dia.org/
wi ki/Da vid_Gra ham_(epi de mi o lo gist); укљу чу ју ћи и све до че ње из 2007. го ди не пред 
Од бо ром за фи нан си је Се на та: www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg35502/pdf/
CHRG-110hhrg35502.pdf (стр. 58 но ми нал но, а за пра во, стр.  62).

9 Ви ше ин фор ма ци ја о слу ча ју Џо зе фа Се те па ни ја мо же те до би ти на: www.nyti mes.
com/1990/02/07/us/fda-che mist-as serts-agency-is-stal ling-on-tests-for-milk-pu rity.html
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и по ста ла ре зи стент на.  Др Се те па ни је био раз ре шен свих ду жно сти, 
али јав не здрав стве не ор га ни за ци је су га по др жа ле, као и Кон грес. Био је, 
у ве зи са тим, на свим на ци о нал ним те ле ви зиј ским про гра ми ма. Кан це-
ла ри ја спе ци јал ног са ве та га је по др жа ла, и на ре ди ла Аген ци ји да ис пи та 
пред мет ње го ве сум ње. На кра ју, ње го во не сла га ње уве ло је на ци о нал ни 
про грам те сти ра ња мле ка. Ти про тив за ко ни ти ле ко ви за жи во ти ње ви ше 
се не на ла зе у мле ку. То се де си ло за хва љу ју ћи со ли дар но сти.

По мо ћу со ли дар но сти GAP је ус пео да се из бо ри и за ја че за ко не о сло бо-
ди го во ра. Је дан од на ших при о ри те та је рад на до но ше њу ових за ко на. А 
на ши кли јен ти по ма жу у про мо ви са њу по тре бе за до но ше њем ја чих за ко-
на о сло бо ди го во ра. Исти љу ди, ко ји су би ли уз бу њи ва чи у слу ча је ви ма 
нај те жих прет њи дру штву, че сто не ма ју одр жи ва за кон ска пра ва, и про-
шли су кроз при лич но те шке ства ри, та ко да их ко ри сти мо као илу стра-
ци је раз ло га због ко јих те љу де тре ба за шти ти; у су прот ном, ни ко ви ше 
не ће упо зо ра ва ти јав ност.

Ефи ка сност по сти же мо и по мо ћу је дин стве не аку му ли ра не екс пер ти зе у 
ве зи са овом те мом. Ка дро ви у за ко но дав ству се сме њу ју, љу ди пре у зи ма-
ју дру ге по сло ве, та ко да не ма мно го ин сти ту ци о нал ног пам ће ња за сво 
струч но зна ње и ис ку ства ко је се об је ди њу је у тре нут ку до но ше ња за ко на. 
За то се у GAP-у тру ди мо да бу де мо људ ске ис тра жи вач ке ен ци кло пе ди-
је, да зна мо чи та ву исто ри ју ових за ко на, да се по ста ра мо да не по на вља-
мо исте гре шке, и да има мо уна пред при пре мље на ре ше ња за би ло ка кве 
про бле ме ко ји би мо гли ис кр сну ти.

Ба ви мо се не пре кид но ра диј ским еми си ја ма и по зи ви ма, пи са њем но вин-
ских чла на ка, дру штве ним ме ди ји ма, пар ти ци па тор ним ме ди ји ма, јед но-
став но, ни ка да не ћу ти мо. Стал но ши ри мо по ру ке о нео п ход но сти пра ва 
о сло бо ди го во ра би ло ко ме ко нас слу ша.

Ор га ни зо ва ли смо ве ли ке тран си де о ло шке, дво стра нач ке ко а ли ци је, чи ји 
су чла но ви би ли раз ли чи ти ак ти ви сти – од ли бе ра ла Рал фа Неј де ра, до 
ак ти ви ста ко ји се про ти ве по ре зу, са ве зни ка екс трем них огра на ка Ре пу-
бли кан ске стран ке у на шем Кон гре су. Те ко а ли ци је до но се про ме не. На 
кра ју је 400 ор га ни за ци ја са 80 ми ли о на чла но ва зах те ва ло од Кон гре са 
да За кон о за шти ти уз бу њи ва ча, ко ји је усво јен про шле је се ни, сту пи на 
сна гу. Би ло је пре ви ше љу ди да би се мо гли иг но ри са ти. А ка да су ре пу-
бли кан ци за пре ти ли да ће про це ду рал но са бо ти ра ти за кон, екс трем но-
де сни чар ски кон зер ва тив ци, чла но ви на ше ко а ли ци је, ре кли су им да то 
ни ка ко не чи не, и по ли ти ча ри су их по слу ша ли. Та ко ђе је по треб на по-
др шка вла ди них аген ци ја и ор га на. Не ве ру јем да би смо ус пе ли у ово ме 
без по др шке Кан це ла ри је спе ци јал ног са ве та. 

И оно што је нај ва жни је – по треб на је ис трај ност. Про шло је 13 го ди на 
и мно го са ста ва Кон гре са пре не го што су ова пра ва сту пи ла на сна гу по 
че твр ти пут. А 1978. го ди не за по че ли смо про цес уво ђе ња пра ва на сло-
бо ду го во ра. Ако до не се те овај за кон, би ће то ве о ма зна ча јан ко рак. Али, 
ипак, са мо пр ви ко рак на ду гом пу ту.

Хва ла на па жњи.



УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ: 
ИЗА ЗОВ ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА

Аутор Ана Ма јерс (An na Myers)1

УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ: ПО ЈЕ ДИ НАЧ НА ДЕ ЛА ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Иако је за шти та уз бу њи ва ча као прав на кон цеп ци ја при лич но но ва, са мо 
уз бу њи ва ње ни је. То је пра во људ ско по сту па ње – по ди за ње гла са да би 
се дру ги упо зо ри ли на опа сност или ри зик. По не кад се та ква упо зо ре ња 
за хвал но при ма ју и по сту па се у скла ду са њи ма, али не кад је по ру ка та-
ква да они ко ји су на вла сти не же ле да је от кри ју или да се ба ве њом, та-
ко да се по ру ка за не ма ру је, а гла сник дис кре ди ту је или ка жња ва. Мно га 
ре ли гиј ска, мо рал на и фи ло зоф ска уче ња ко ри сте при чу о по је дин цу ко ји 
го во ри исти ну да би упо зо рио на зло у по тре бу вла сти и не зна ње и да би 
под ста као на раз ми шља ње о соп стве ним гре шка ма пре осу ђи ва ња дру-
гих. У ста рој Грч кој је на при мер по сто ја ла прак са ко ја се зва ла па ре зи ја 
(гр. παρρησία, лат. pa rr he sia), што је зна чи ло одр жа ва ње јав ног све до че ња 
о исти ни по твр ђе ној чи ње ни ца ма. Под вла да ви ном грч ких мо нар ха, кра-
љев са вет ник је мо рао да ко ри сти па ре зи ју да по мог не кра љу да до не се 
од лу ке и као сред ство за убла жа ва ње ње го ве мо ћи.2

1 Ана Ма јерс, прав ни ца по стру ци, би ла је де вет го ди на за ме ни ца ди рек то ра у ор га-
ни за ци ји Јав на за бри ну тост на де лу – Pu blic Con cern at Work (PCaW). Пру жа ла је 
прав не са ве те у хи ља да ма слу ча је ва за шти те уз бу њи ва ча, тре ни ра ла др жав не слу-
жбе ни ке и до но си о це од лу ка  у јав ном и при ват ном сек то ру. Та ко ђе је ра ди ла у ве-
ли ком бро ју зе ма ља. Би ла је ан га жо ва на као екс перт ки ња у ме ђу на род ним ор га ни-
за ци ја ма као што су ЕУ, Са вет Евро пе или Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу и 
раз вој, а би ла је и екс перт ки ња Ве ли ке Бри та ни је у се кре та ри ја ту ГРЕ КО у Са ве ту 
Евро пе. Ма јерс је во лон тер-ко ор ди на тор ка Ме ђу на род не мре же не вла ди них ор га-
ни за ци ја за уз бу њи ва ње (WIN). 

2 Mic hel Fo u ca ult, ци ти ра но, у Man sbach, A. (2011), „Whi stle blo wing as Fe ar less Spe ech: 
Th e Ra di cal De moc ra tic Eff  ects of La te Mo dern Pa rr he sia“, у D. Le wis and W. Van der ker-
ko ve, Whi stle blo wing and De moc ra tic Va lu es. E-bo ok: In ter na ti o nal Whi stle blo wing Re-
se arch Net work, стр. 15.
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Кра љев са вет ник у ста рој Грч кој мо же до бро да по слу жи за по ре ђе ње с 
мо дер ним схва та њем уз бу њи ва ча на рад ном ме сту – не ко ко, на осно ву 
свог по сла, на и ла зи на не за ко ни то по сту па ње или про блем или је све док 
не за ко ни тог по сту па ња или про бле ма и ко мо же да упо зо ри оне ко ји мо-
гу да ура де не што по том пи та њу, пре не го што на ста не ште та или по сле-
ди це бу ду пре ве ли ке. Иако од нос из ме ђу уз бу њи ва ча и по сло дав ца ни је 
исти као од нос из ме ђу са вет ни ка и кра ља – по сто је па ра ле ле. По сто ји не-
рав но те жа мо ћи у од но су и иако је мо жда у кра ље вом нај бо љем ин те ре су 
да озбиљ но схва ти по ру ку свог са вет ни ка, мо же да му бу де ве о ма те шко 
да то ура ди, по себ но ако би то огра ни чи ло ње го ву моћ или до ве ло у пи та-
ње ње го во соп стве но схва та ње исти не. Без пре те ра ног ши ре ња по ре ђе ња, 
иако су не ка ли ца на рад ном ме сту пла ће на да са ве ту ју сво је по сло дав це, 
ве ћи на ни је и ри зи ци за за ра ду и бла го ста ње ве ћи не рад ни ка мо гу да бу ду 
ве ли ки ако при ја ве про блем по сло дав цу, а по ру ка не бу де до бро при мље на.

Та ко ђе, тре ба да под се ти мо на то да се у ве ћи ни по ли тич ких си сте ма љу ди 
не осла ња ју на хра бра де ла по је ди нач них уз бу њи ва ча као нa је ди ни на чин 
об у зда ва ња „мо ћи кра ља“. Уме сто то га има мо вла де, су до ве и пар ла мен те; 
раз два ја мо из вр шну власт од за ко но дав ства и пра во су ђа; ве ћи на нас оче-
ку је да вла де бу ду (ви ше) отво ре не и да обез бе де да они ко ји има ју моћ, 
без об зи ра на то да ли су у јав ном или при ват ном сек то ру, по шту ју вла-
да ви ну пра ва и обез бе ђу ју за шти ту од кр ше ња људ ских пра ва и за га ђе ња 
жи вот не сре ди не; и осла ња мо се на ме ди је да по сту па ју не за ви сно и да нас 
ин фор ми шу. Раз ма тра ње уз бу њи ва ња у овом ши рем кон тек сту от кри ва 
по тре бу да се уз бу њи ва ње схва ти као ме ха ни зам де мо крат ске од го вор-
но сти ко ји нам да је до зна ња ка да на ши си сте ми об у зда ва ња мо ћи, ка ко 
год да смо их осми сли ли, не функ ци о ни шу из би ло ког раз ло га.3 Под не-
ким окол но сти ма, уз бу њи ва ње мо же да бу де ка та ли за тор за ре фор му –да 
от кри ва по тре бу да се раз ви ју ме ха ни зми де мо крат ске од го вор но сти ко-
ји још увек не по сто је или њи хов са да шњи об лик има мно го не до ста та ка.

У мно гим слу ча је ви ма по је ди нач но уз бу њи ва ње са мо је део при че – по-
че так, а не крај. У овом по гла вљу па жња је усме ре на на ис пи ти ва ње уло-
ге ци вил ног дру штва, а по себ но ра да не вла ди них ор га ни за ци ја (НВО) у 
олак ша ва њу уз бу њи ва ња и  за шти ти и по др жа ва њу уз бу њи ва ча. 

3 Ов де тре ба под се ти ти на то да ме ха ни зми од го вор но сти по сто је у ор га ни за ци ја ма 
(јав ним и при ват ним) и да и они мо гу пре ста ти да функ ци о ни шу из мно го раз ло га. 
Због то га је до бро да од го вор не ор га ни за ци је обез бе де да они ко ји ра де за њих и са 
њи ма мо гу бр зо и јед но став но при ја ви ти уоче ни про блем и нај ви шим ни во и ма ор-
га ни за ци је, уко ли ко је нео п ход но или пре ко сво јих син ди ка та, уко ли ко они по сто је. 
Ме ђу тим, ка да је ор га ни за ци ја уме ша на у не за ко ни то по сту па ње или ње го во при-
кри ва ње, ја сно је да је у јав ном ин те ре су да се обез бе ди да ин фор ма ци је мо гу да се 
от кри ва ју ди рект но из ван ор га ни за ци је и да за кон шти ти оне ко ји то учи не.
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УЗ БУ ЊИ ВА ЊЕ: ИЗА ЗОВ

Иако је ши ром све та по ве ћа на свест о вред но сти и зна ча ју за шти те уз-
бу њи ва ча, по себ но у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, ства ра ње ре ал не 
и без бед не ал тер на ти ве ћу та њу љу ди ко ји су све до ци не за ко ни тог по сту-
па ња или зло у по тре бе и да ље пред ста вља те жак иза зов са прав ног и кул-
тур ног ста но ви шта у ве ћи ни ме ста. У не ким зе мља ма – по себ но у САД и 
Ује ди ње ном Кра љев ству – уве де ни су, пре мно го го ди на, за ко ни за за шти-
ту уз бу њи ва ча на рад ном ме сту. Не ки прин ци пи и лек ци је ко ји су на ста ли 
при ли ком при ме не ових за ко на у прак си, и ко је су углав ном иден ти фи-
ко ва ле НВО ко је се ба ве уз бу њи ва њем и ко је ра де у тим зе мља ма,4 са да 
пру жа ју осно ву за из ра ду но вих за ко на за за шти ту уз бу њи ва ња у дру гим 
зе мља ма, са раз ли чи тим сте пе ном успе ха.

На при мер, Ру му ни ја је 2004. до не ла За кон о за шти ти уз бу њи ва ча за др-
жав не слу жбе ни ке5 ко ји је са др жао на пред не ка рак те ри сти ке ко је су им-
пре си о ни ра ле мно ге прав не струч ња ке у овој обла сти. Те ка рак те ри сти-
ке су об у хва та ле од ре ђи ва ње ши ро ких ка те го ри ја ин фор ма ци ја6 за ко је 
би по је ди нач ни уз бу њи вач био за шти ћен и ве ли ког бро ја при ма ла ца ко-
ји ма би уз бу њи вач мо гао без бед но да при ја ви или от кри је ин фор ма ци-
је, од над зор ни ка или на чел ни ка др жав ног ор га на до пра во суд них ор га-
на, скуп штин ских од бо ра или сред ста ва јав ног ин фор ми са ња.7 За кон не 
пра ви раз ли ку из ме ђу ових раз ли чи тих при ма ла ца и ин фор ма ци је мо гу 
да им се от кри ва ју на из ме нич но или сви ма исто вре ме но. Че ти ри го ди-
не на кон до но ше ња овог за ко на у Ру му ни ји, Вик тор Али стар (аси стент 
на уни вер зи те ту у На ци о нал ној шко ли за по ли тич ке и ад ми ни стра тив-
не сту ди је и из вр шни ди рек тор у ор га ни за ци ји Tran spa rency In ter na ti o nal 

за Ру му ни ју) на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о бор би про тив ко руп ци је 
про ко мен та ри сао је да:

4 Т. De vi ne and S. Wal den (2013), In ter na ti o nal Best Prac ti ces for Whi stle blo wer Po li ci es, 
Was hing ton: Go vern ment Ac co un ta bi lity Pro ject.                                     www.whistleblower.org/storage/docu-
ments/Best_Practices_Document_for_website_March_13_2013.pdf

5 З ак он о за штити државних службеника који с е  жале на  кр шење  за ко на  (кра та к 
 назив:  З ак он о заш тити у збу њи ва ча Ру муније).   (Зак он , бро ј  571/2004.) 

6 Ч лан 5 .  Закона  о зашти ти  у збуњива ча Руму ниј е  прописуј е  15  врста  инфор мац ија  
које с у  об ухваћене  закон ом,  у кључуј ућ и изм еђ у  остало г  прекр ша је у вез и с  кору пци-
јо м,  п рекршаје  пр отив ф ин ан сијск их  интер еса Е вропске зај едн ице, су коб е интер-
еса; кр шење за кон а о п рис тупу и нформацијам а и  от во реном доно шењу  одл ука, н ес-
тручнос т  или н езнањ е у држ авној  слу жби, ло ше  у прављ ање  д ржавном зем љо м или  
некретни нам а од ст ран е држа вних о рг ан а и кршење било  ко јих дру гих  зако нс ки х 
 одред аб а  заснов аних на принципу доброг уп ра в љања и  з аштити  ј ав ног  интер ес а. 

7  Члан 6. З акона  о зашт ити  у збуњив ача Рум уни је  ( З акон,  број 5 71/ 2004).
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И по ред огром ног по тен ци ја ла за бор бу про тив ко руп ци је, за шти та уз-

бу њи ва ча се не ко ри сти у Ру му ни ји и због то га не да је ре зул та те – уво ђе-

ње од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра је сва ка ко од кључ ног зна ча ја, али пред-

ста вља са мо пр ви ко рак у из град њи ефи ка сног и одр жи вог на по ра за бор-

бу про тив ко руп ци је.8

Ве ро ват но по сто ји ве ли ки број раз ло га због ко јих се овај за кон у Ру му-
ни ји рет ко ко ри сти и (још увек) не ма ути цај ко ји је оче ки ван ка да је до-
не сен – не ки има ју ве зе са за ко ном, а дру ги са дру штве ним и по ли тич-
ким окру же њем у зе мљи. Као што је Пол Сти вен сон на вео у свом тек сту у 
овој пу бли ка ци ји, у зе мља ма ко је има ју сла бу тра ди ци ју уз бу њи ва ња или 
је уоп ште не ма ју, би ће ва жно да се што ши ра пу бли ка ис пи та о то ме ко ји 
су про бле ми уоче ни и да ли и ка ко мо же да функ ци о ни ше За кон о за шти-
ти уз бу њи ва ча. Та ко ђе је ва жно да се схва ти да иако за ко ни о за шти ти 
уз бу њи ва ча мо ра ју да по ме ре не рав но те жу у мо ћи у ко рист уз бу њи ва ња 
на кон крет не на чи не, они та ко ђе, мо ра ју да бу ду за сно ва ни на ло кал ним 
при ли ка ма да би до би ли по др шку и за и ста про ме ни ли не што.

Пе тер Омт зигт је на вео у из ве шта ју Пар ла мен тар ној скуп шти ни Са ве та 
Евро пе о за шти ти уз бу њи ва ча да би мо жда нај ва жни ји до при нос ко ји би 
ње гов из ве штај мо гао да пру жи би ло пре но ше ње по ру ке да је уз бу њи ва-
ње „пле ме нит и по зи ти ван чин“. Да би уз бу њи ва ње има ло јав ну ко рист у 
мно гим де ло ви ма Евро пе, на пи сао је:

По треб но је по за ба ви ти се ду бо ко уса ђе ним кул тур ним ста во ви ма ко ји 

по ти чу из дру штве них и по ли тич ких окол но сти као што је дик та ту ра 

и/или стра на до ми на ци ја у ко ји ма је не по ве ре ње у до у шни ке  пре зре них 

вла сти би ло нор мал но.9

Ова исто ри ја не мо же да се за не ма ри и та кви про бле ми мо ра ју да бу ду 
при зна ти. Је дан од на чи на да се то ура ди је сте да се обез бе ди да се уз бу-
њи ва ње ја сно раз ли ку је од „до у шни штва“ и да бу де за сно ва но на де мо-
крат ским прин ци пи ма сло бо де го во ра и од го вор но сти. То, из ме ђу оста-
лог, под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње да ин фор ма ци је мо гу да се от кри ва ју ве-
ћем бро ју од го вор них ли ца или те ла – не за ви сним над зор ним те ли ма, 
као и уну тра шњој хи је рар хи ји, др жав ним ор га ни ма, као и они ма ко ји су 
за кон ски од го вор ни за би ло ка кву по вре ду ди сци пли не – и да они ко ји 

8 Т рин аеста годишња  међ ународна кон фе р ен ција з а б ор бу  проти в  кор упције (A nnual In-
ternat ion al  A nt i-Corrup ti on  Co nferenc e –  IACC),   н ов ембар 2008. Р адиони ца „Истраживачко 
новинарство, приступ јавним информацијама и корпоративно управљање у медијима: 
има ли нешто ново?“ (                  iacconference.org/en/speakers/details/victor_alistar/ ) 

9 Док. 12006 ( од 14.  с епт ембра  2009),  Извештај Ко ми те та за пр авн а питања и људска 
права,  из вестилац Пит ер Омтзигт (у о риг иналу на  енглес ко м: Doc. 12 006 (14 Septemb-
er  20 09) Report  of the Committee on Legal Aff airs and Human Rights, Rapporteur: Mr 
Omtzigt)                  assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12302&Language=EN
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до би ју та кве ин фор ма ци је бу ду од го вор ни за на чин на ко ји по сту па ју са 

њи ма. То, та ко ђе, под ра зу ме ва обез бе ђи ва ње ја ке и ефи ка сне за шти те за 

оне ко ји отво ре но при ја ве уоче не про бле ме у ве зи са не за ко ни тим по-

сту па њем или зло у по тре бом, као и за јав но от кри ва ње ин фор ма ци ја, на 

при мер пре ко ме ди ја. Ко нач но, ако ста нов ни штво сма тра да за ко но дав-

ство о за шти ти уз бу њи ва ча не пред ста вља мно го ви ше од „сре ђи ва ња из-

ло га“ и ако ни је за сно ва но на ствар ном по ку ша ју да се от кри ју пре пре ке 

за уз бу њи ва ње ко је по сто је у тој зе мљи, без об зи ра на то да ли су за кон-

ске, дру штве не или еко ном ске, чак и за ко ни са нај бо љим на ме ра ма ће на-

и ла зи ти на стал но ћу та ње ве ли ке ве ћи не љу ди. 

Не из не на ђу је што је у оним зе мља ма где је уз бу њи ва ње у из ве сној ме ри 

на пре до ва ло – ма ко ли ко то по вре ме но би ло не при јат но – као ме ха ни зам 

де мо крат ске од го вор но сти, ци вил но дру штво би ло ак тив но у оства ри-

ва њу то га. Гру пе и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва обез бе ђу ју нео п ход-

ну ве зу из ме ђу по је ди нач ног уз бу њи ва ња и ње го ве ши ре јав не ко ри сти и 

по ма жу у обез бе ђи ва њу да чак и кад за кон не шти ти по је дин це, њи хо ви 

слу ча је ви не бу ду ола ко од ба че ни као изо ло ва ни и по је ди нач ни до га ђа ји.

УЛО ГА ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА У ОМО ГУ ЋА ВА ЊУ УЗ БУ ЊИ ВА ЊА

Уз бу њи ва ње – про го ва ра ње у ин те ре су дру гих – по не кад се опи су је као 

чин до брог гра ђа ни на на рад ном ме сту. Не вла ди не ор га ни за ци је че сто 

пр ве озбиљ но схва та ју по ру ку ко ју је уз бу њи вач пре нео или по ку ша ва да 

пре не се – без об зи ра на то да ли је реч о зло ста вља њу у за тво ри ма, на ме-

ште ним уго во ри ма ко ји за по сле ди цу има ју не ис прав ност или лош ква ли-

тет ро бе и услу га или при вред ни пре ступ ко ји за по сле ди цу има за га ђе ње 

жи вот не сре ди не и огром не гу бит ке за по ре ске об ве зни ке. Ове ор га ни-

за ци је су се, та ко ђе, удру жи ле у по др шци уз бу њи ва чи ма ко ји не пра вед но 

тр пе због то га што су про го во ри ли у ин те ре су дру гих.

Ши ром све та ци вил но дру штво ак тив но по ку ша ва да по бољ ша жи во те љу-

ди и окру же ње у ко јем жи ве. На не ки на чин уз бу њи ва ње и за шти та уз бу њи-

ва ча мо гу да се схва те као је дин стве на це ли на. Уз бу њи ва ње по ма же у по-

ве зи ва њу про бле ма (ко ји до та да ни су би ли иден ти фи ко ва ни, ко ји су би ли 

за не ма ре ни или на мер но при кри ва ни) и њи хо вог ре ше ња, та ко што по ма-

же да ин фор ма ци је до ђу на пра во ме сто. Ме ђу тим, иако уз бу њи ва чи као 

гла сни ци мо гу да по мог ну у от кри ва њу не за ко ни тог по сту па ња или зло у-

по тре бе, че сто се не пра ви раз ли ка из ме ђу њих и по ру ке ко ју пре но се, та-

ко да их сма тра ју про бле мом. По сто је раз ли чи ти на чи ни на ко је ци вил но 

дру штво, а по себ но не вла ди не ор га ни за ци је, мо гу да по др же и по др жа ва ју 

уз бу њи ва че, да би по мо гли да се по ру ка одво ји од гла сни ка и обез бе ди ли 
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да по ру ка бу де узе та у об зир. Не ке НВО ко је се ба ве уз бу њи ва њем пру-
жа ју услу ге у об ли ку по чет них по вер љи вих са ве та, за кон ског за го ва ра ња 
и ра да на пред ме ти ма или уза јам не по др шке и са ве то ва ња. Дру ге су усме ре-
не на еду ко ва ње јав но сти и по ди за ње све сти, по кре та ње кам па ња за прав ну 
ре фор му и рад на по ли ти ци, а не ке ну де обу ку и се ми на ре за по сло дав це, 
вла де, ре гу ла тор не ор га не, су ди је и дру ге гру пе ци вил ног дру штва и НВО. 
Сва ка да је до при нос на свој на чин, мно ге ком би ну ју од ре ђе ни број ових 
ак тив но сти, а мно ге мо ра ју да би ра ју да би ура ди ле што ви ше мо гу и што 
ефи ка сни је са ма ло ре сур са.

На при мер, у САД је нај ве ћа по др шка за по је ди нач не уз бу њи ва че и за бо љу 
за кон ску за шти ту уз бу њи ва ча Про је кат за од го вор ну вла ду – GAP (Go vern-
ment Ac co un ta bi lity Pro ject) у Ва шинг то ну. GAP је осно ван 1977. као не вла-
ди на, не за ви сна ор га ни за ци ја да пру жа уз бу њи ва чи ма упут ства и мо рал-
ну по др шку, као и прав ну по моћ и по моћ у из но ше њу зна чај них уоче них 
про бле ма у ве зи са не за ко ни тим рад ња ма, ко руп ци јом и зло у по тре бом у 
јав ност. Иде је на ко ји ма је за сно ван GAP по ти чу с по чет ка се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, на кон што је др Да ни јел Елс берг за вр шио по вер љи-
ву сту ди ју о тај ној исто ри ји уме ша но сти САД у Ви јет нам, на ко ју у по чет ку 
ње го ви над ре ђе ни у Пен та го ну ни су обра ћа ли па жњу. Об ја вљи ва ње из ве-
шта ја за сно ва ног на оно ме што је са знао го то во је за бра ње но под прет њом 
кри вич ног го ње ња од Ник со но ве ад ми ни стра ци је, док Вр хов ни суд на кра-
ју ни је до зво лио ве ћим но ви на ма да об ја ве оно што је др Елс берг от крио.

GAP се за ла же за за кон ска пра ва на сло бо ду го во ра уз бу њи ва ча и не пру-
жа са мо прав не са ве те, већ и усме ра ва па жњу на ма сов не прав не кам па-
ње по мо ћи по је ди нач ним рад ни ци ма да про ме не не што. Циљ ових кам-
па ња је да: 

Пре ки ну круг изо ла ци је и тај но сти ко ји одр жа ва зло у по тре бу вла сти 
та ко што ће по де ли ти зна ње уз бу њи ва ча са свим еле мен ти ма дру штва 
ко ји тре ба да има ју ко рист од то га.10

Сле де ће сту ди је слу ча ја опи су ју два раз ли чи та при сту па НВО уз бу њи ва њу 
у Евро пи, је дан у Ује ди ње ном Кра љев ству и је дан у Ср би ји. Пр ва, Pu blic 
Con cern at Work (Јав на за бри ну тост на де лу), је сте ху ма ни тар ни цен тар и 
цен тар за прав не са ве те ко ји је је дан од пред вод ни ка за ко но дав не ре фор-
ме и дру штве ног при хва та ња јав ног ин те ре са уз бу њи ва ња у тој зе мљи у 
прет ход них 20 го ди на. Дру га је ,,Пи штаљ ка“, ин тер нет пор тал по све ћен 
ин те ре су но ви нар ства, ко ји је осно ван пре че ти ри го ди не и по ла ко про-
би ја пут ка при хва та њу уз бу њи ва ња као пи та ња од јав не ко ри сти и као 
ка та ли за то ра за де мо крат ску ре фор му у Ср би ји.

10 Devine, T. (20 04),  „Th  e USA:  Government Accountabili ty  Project“,  in : G. De hn and R . 
Calland (eds), Whistl eblowin g  Around th e  World, Law ,  Culture and Practice,  South Afri-
ca: ODAC, PCaW, Th  e Britis h Council.



161Узбуњивање: изазов цивилног друштва

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА11: УЈЕ ДИ ЊЕ НО КРА ЉЕВ СТВО
Pu blic Con cern at Work

До кра ја осам де се тих го ди на про шлог ве ка, по ве ре ње јав но сти у спо-
соб ност бри тан ских ин сти ту ци ја (без об зи ра на то да ли су при ват не 
или јав не) да без бед но пру жа ју услу ге је осла би ло. Бри тан ска јав ност је 
би ла шо ки ра на ка да је от кри ве но да су де цу у до мо ви ма за сме штај 13 
го ди на зло ста вља ли они ко ји су за по сле ни да их за шти те; да су озбиљ-
ни про пу сти у стан дар ди ма без бед но сти би ли уоби ча је ни пре екс пло-
зи је нафт не бу шо ти не у Се вер ном мо ру у ко јој је стра да ло 167 љу ди; и, 
да је нај ве ће оси гу ра ва ју ће дру штво у Ује ди ње ном Кра љев ству мо гло 
да про пад не и оста ви за со бом 34 ми ли о на фун ти не пла ће них ду го ва. 
Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка Цен тар за ис тра жи ва ње јав ног ин-
те ре са (Pu blic In te rest Re se arch Cen tre – PIRC) об ја вио је на ла зе про-
јек та ис тра жи ва ња о са мо ре гу ла ци ји и уз бу њи ва њу у пред у зе ћи ма у 
Ује ди ње ном Кра љев ству. Овај из ве штај је био се ме из ко јег су из ра сле 
пр ве озбиљ не ини ци ја ти ве ци вил ног дру штва за ре ша ва ње пи та ња уз-
бу њи ва ња у Ује ди ње ном Кра љев ству.

Је дан од кључ них на ла за из ве шта ја био је да за по сле ни че сто зна ју за 
про бле ме и ри зи ке, али ма ло ор га ни за ци ја обез бе ђу је од го ва ра ју ће ме-
ха ни зме да за по сле ни из не су про бле ме ко је су уочи ли на рад ном ме-
сту. Сту ди је слу ча ја по ка за ле су да од су ство та квих ме ха ни за ма че сто 
до во ди до не спо ра зу ма, су ко ба, жр тво ва ња за по сле ног и ло шег угле да 
ако се про блем не по треб но из не се из ван пред у зе ћа. У нај го рим слу ча-
је ви ма, као што су јав не ис тра ге до ка за них не сре ћа и скан да ла, про-
пу ште не су ре ал не мо гућ но сти за спре ча ва ње ште те.

Цен тар за ис тра жи ва ње јав ног ин те ре са (PIRC) и дру ги при ме ти ли су 
по тре бу за по сто ја њем не за ви сног те ла ко је би ре ша ва ло про блем од-
го вор но сти на рад ном ме сту у јав ном ин те ре су.

Као што је пр во бит но за ми шље но, но ва ор га ни за ци ја би мо гла да са ве-
ту је по је дин це, да по ма же за по сле ни ма, вр ши ис тра жи ва ња и под сти че 
до бру прак су. Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка осно ван је над зор ни 
од бор ко ји се у ве ли кој ме ри кон сул то вао са бри тан ским по слов ним и 
про фе си о нал ним ор га ни за ци ја ма, ди рек то ри ма пред у зе ћа, прав ни ци ма, 
по је ди нач ним уз бу њи ва чи ма и гру па ма ко је за сту па ју јав ни ин те рес у 
Бри та ни ји и у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Ова ве жба је от кри-
ла ве ли ку за ин те ре со ва ност за пи та ња ор га ни за ци о не од го вор но сти 
и уз бу њи ва ња, као и по др шку да не за ви сно те ло ре ша ва ова пи та ња.

11 Revised and updated from  A. Myers and E . Oa kle y (2004) , „Th e UK; Public Conce rn  
at Work“,  in : G. De hn and R . Calland (eds), Whistl eblowin g  Around th e  Wor ld, Law, 
Culture  a nd Pr ac ti ce .   Sout h Africa : ODAC, PCaW, Th  e  Brit is h Cou ncil.
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Но во те ло, на зва но Pu blic Con cern at Work (Јав на за бри ну тост на де лу), 
зва нич но је по че ло да ра ди ок то бра 1993. До би ло је ста тус ху ма ни тар-
не ор га ни за ци је12, осно ва но је као за тво ре но ак ци о нар ско дру штво и 
тра жи ло је да га Прав но дру штво Ен гле ске и Вел са и Са вет адво кат-
ске ко мо ре име ну ју за цен тар за прав не са ве те.

Украт ко, ху ма ни тар ни ци ље ви ор га ни за ци је Pu blic Con cern at Work би-
ли су и оста ли:

Про мо ви са ње етич ких стан дар да по на ша ња и по што ва ња за ко на од 
стра не […] ре ле вант них ор га ни за ци ја у њи хо вој ад ми ни стра ци ји и упра-
вља њу, од но су пре ма за по сле ни ма, ,,за шти ти без бед но сти и здра вља 
на ра ду, по слов них ис ку ста ва и прак се и за шти ти при род не сре ди не“.

Ор га ни за ци ја Pu blic Con cern at Work те жи да оства ри ове ци ље ве кроз 
три основ не ак тив но сти. То су:

• са ве то ва ње по је ди на ца у ве зи са ди ле ма ма о уз бу њи ва њу на по слу;

• да ва ње по др шке ор га ни за ци ја ма у ве зи са ме ха ни зми ма уз бу њи-
ва ња ко је при ме њу ју; и

• ства ра ње осно ва за јав ну по ли ти ку и тра же ње за ко но дав не про ме не.

На кон ма ње од две го ди не од осни ва ња ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је, 
1995. го ди не, по сла ник др То ни Рајт за мо лио је Кам па њу за сло бо дан 
при ступ ин фор ма ци ја ма и ор га ни за ци ју Pu blic Con cern at Work да из-
ра де на црт за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча као на чин да се ово пи та ње 
на гла си. Овај пр ви на црт за ко на ни је био успе шан – као ни дру ги на-
црт са ста вљен на ред не го ди не. Ме ђу тим, све ове ини ци ја ти ве, за јед но 
са ра дом ор га ни за ци је Pu blic Con cern at Work на из ве шта ва њу о сек-
тор ским пи та њи ма, укљу чу ју ћи и на бав ке у сек то ру од бра не, зло ста-
вља ње у уста но ва ма за сме штај, стан дар де у јав ном жи во ту и озбиљ-
на пи та ња ко ја су ре ша ва на по мо ћу са ве та, по мо гле су да се обез бе ди 
ши ро ко рас про стра ње на по др шка за За кон о уз бу њи ва њу. Ли дер опо-
зи ци је То ни Блер оба ве зао се да ће, ако по бе ди на из бо ри ма, ње го ва 
вла да до не ти за кон под овим усло ви ма и 1997. го ди не је ла бу ри стич ка 
вла да по др жа ла На црт за ко на о от кри ва њу јав ног ин те ре са по сла ни ка 
Ри чар да Ше пар да. Ор га ни за ци ја Pu blic Con cern at Work је те сно са ра-
ђи ва ла на из ра ди овог на цр та за ко на ко ји је био за сно ван на при сту пу 
ко ји ко ри сти оби чај но пра во у от кри ва њу јав ног ин те ре са и про пи сао 
да та кви уз бу њи ва чи тре ба да бу ду за шти ће ни за ко ном од од ма зде и 
да им се у пот пу но сти на док на де гу би ци ако бу ду от пу ште ни.

12 З ани мљи во је д а  су  оснивачи  о рг ани зациј е  Pu bl ic  Concern at W ork мо ра ли  г од-
ину д ан а да р асправ ља ју  с  Комисиј ом  за ху манитарне орг ан иза ције  да  овој новој 
 орган изацији до дели ст атус хуманит арне уст анове,  н ак он што је првобитно 
одбила да то уради зато што „таква служба не би била у јавном интересу“.



163Узбуњивање: изазов цивилног друштва

За кон о от кри ва њу јав ног ин те ре са усво јен је 1998. го ди не и по ка зао 
се као кључ ни до га ђај у ра ду ор га ни за ци је Pu blic Con cern at Work. Он 
је про гла сио уз бу њи ва ње за ко ни том ак тив но шћу и пру жио прав ну за-
шти ту они ма ко ји на рад ном ме сту про го ва ра ју у име дру гих. Ме ђу-
тим, по што га је Пар ла ментy  пред ло жио не за ви сни по сла ник, а ни је 
пред ло жен као део Вла ди ног про гра ма, Вла да ни је обез бе ди ла ве ли ки 
пу бли ци тет ње го вом усва ја њу. То је та ко ђе зна чи ло да је ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја по ста ла за ду же на да пра ти овај за кон у прак си, што она 
ра ди већ мно го го ди на уна зад. Не дав но је ор га ни за ци ја Pu blic Con cern 

at Work осно ва ла не за ви сну Ко ми си ју за уз бу њи ва ње13 за ду же ну да про-
ве ра ва ка ко За кон функ ци о ни ше у прак си, а по себ но на чин на ко ји ре-
гу ла тор на те ла или ор га ни ре ша ва ју про бле ме уз бу њи ва ња.

Ор га ни за ци ја Pu blic Con cern at Work – ко ја са да по сто ји већ два де сет 
го ди на – оста ла је ма ла ор га ни за ци ја са ма ње од 15 глав них за по сле-
них и ве ли ким бро јем во лон те ра, од ко јих су ве ћи на прав ни ци или су 
про шли прав ну обу ку. Она је са ве то ва ла пре ко 14.000 уз бу њи ва ча од 
осни ва ња 1993. го ди не и са ра ђи ва ла са ве ли ким бро јем по сло да ва ца 
у свим сек то ри ма ка ко би им по мо гла да схва те за што је у њи хо вом 
нај бо љем ин те ре су да слу ша ју за по сле не и да при ме њу ју без бед не и 
ефи ка сне ме ха ни зме уз бу њи ва ња. Та ко ђе, обез бе ди ла је осно ве за из-
ра ду по ли ти ке у здрав стве ној и со ци јал ној за шти ти, без бед но сти на 
ра ду, ре ви зи ји, обра зо ва њу и фи нан сиј ским услу га ма, из ме ђу оста лог.

Пру жа ње ви со ко ква ли тет них по чет них са ве та по је дин ци ма је ипак и 
да ље при о ри тет  ове ор га ни за ци је. Циљ са ве то ва ња уз бу њи ва ча о нај-
бо љим на чи ни ма за из но ше ње уоче них про бле ма и усме ра ва ња па жње 
на про на ла же ње на чи на да се то од го вор но ура ди – или ру ко во ди о ци-
ма или, ако је по треб но, из ван ор га ни за ци је – је сте сво ђе ње ри зи ка на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру да гла сник сно си по сле ди це и да се мо гућ но сти 
да сва ки озбиљ ни про блем бу де од мах ре шен по ве ћа ју та ко ђе, на нај-
ве ћу мо гу ћу ме ру. Овај са вет зна чи да они ко ји се обра те овој ор га ни-
за ци ји мо гу да до не су ин фор ми са ну од лу ку о то ме шта же ле да ра де 
са ин фор ма ци ја ма ко је по се ду ју, по што по зна ју ри зи ке и мо гућ но сти 
пред њи ма. Од нос из ме ђу прав ни ка и кли јен та обез бе ђу је да осо ба ко-
ја се обра ти овој ор га ни за ци ји мо же сло бод но и отво ре но да го во ри о 
про бле му ко ји уочи и да ди ску ту је о раз ли ка ма или су ко би ма из ме ђу 
јав ног ин те ре са и свог ин те ре са, ако раз ли ке по сто је.

13                www.pcaw.org.uk/whistleblowing-commission
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА: СР БИ ЈА
„Пи штаљ ка“

„Пи штаљ ку“ је 2010. го ди не осно ва ла гру па но ви на ра ко ји су от пу ште-
ни из др жав них но ви на, на кон уз бу њи ва ња у ве зи са цен зу ром и су ко-
бом ин те ре са у но ви на ма. Вла ди мир Ра до ми ро вић, осни вач и уред ник 
„Пи штаљ ке“, опи су је да му је ин спи ра ци ја за осни ва ње ове ор га ни за-
ци је де лом био при мер Ви ки лик са, али нај ви ше си ту а ци ја у Ср би ји. 
Пре ма осни ва чи ма пор та ла, ка да је „Пи штаљ ка“ по че ла са ра дом пре 
го то во че ти ри го ди не, по сто јао је са мо ма ли број ме диј ских ку ћа у 
Ср би ји ко је су обра ћа ле па жњу на при че о гра ђа ни ма, а при че је би ло 
те шко об ја ви ти: не ко ли ци на ме диј ских ку ћа сма тра ло се еко ном ски 
или по ли тич ки сло бод ним, а цен зу ра је, у јед ној или дру гој фор ми би-
ла рас про стра ње на.

На зив „Пи штаљ ка“ очи глед но упу ћу је на уз бу њи ва ње, а циљ ор га ни-
за ци је је да за шти ти уз бу њи ва че кроз ја сна овла шће ња но ви нар ства у 
јав ном ин те ре су и за шти ту из во ра. „Пи штаљ ка“ омо гу ћа ва гра ђа ни-
ма да по ста вља ју ано ним не, ши фро ва не до ја ве пре ко ње ног веб-сај та. 
Од ве ли ког бро ја до ја ва ко је „Пи штаљ ка“ до би ја од уз бу њи ва ча, око 10 
од сто се ти чу су штин ских про бле ма и „Пи штаљ ка“ ис тра жу је нај ма ње 
по ло ви ну ових до ја ва. Но ви на ри из ове ор га ни за ци је ко ри сте За кон о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма да про ве ре до би је не ин фор ма-
ци је и вр ше соп стве на ис тра жи ва ња на кон то га, по мо ћу јав них по да-
та ка и дру гих из во ра. Ис тра жи ва ња мо гу да тра ју ме се ци ма. Об ја вљу ју 
се са мо при че за сно ва не на до ку мен ти ма ко ји су до би је ни за ко ни то 
и не за ви сно, и то пру жа до дат ну за шти ту из во ри ма-уз бу њи ва чи ма.

Са мо три ме се ца на кон осни ва ња, у ју лу 2010, „Пи штаљ ка“ је одр жа-
ла пр ви окру гли сто са уз бу њи ва чи ма ко ји је ика да одр жан у Ср би ји и 
об ја ви ла све њи хо ве при че. Нај ве ћи ме ди ји у Ср би ји су за тим по ста-
ли за ин те ре со ва ни и по но во об ја ви ли мно ге од ових при ча. Др жав не 
ин сти ту ци је у Ср би ји су та ко ђе ре а го ва ле и у јед ном бро ју слу ча је ва 
др жав не ин сти ту ци је, по пут По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја и  Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, ре а го ва ле су, а над ле-
жна ту жи ла штва су пред у зе ла кри вич на го ње ња. 

„Пи штаљ ка“ је од осни ва ња об ја ви ла пре ко 300 ис тра жи вач ких при-
ча. Пр ва „сен за ци о нал на вест“ ко ју је об ја ви ла по ја ви ла се са мо две 
не де ље по сле ње ног осни ва ња и од но си ла се на ко руп ци ју у ве зи са 
др жав ним тен де ром у ко рист ру ске нафт не ком па ни је. Овај по чет ни 
рад, за јед но са па жљи вим ис тра га ма ко је од та да вр ши, по мо гао је, не 
са мо да ши ра јав ност сма тра „Пи штаљ ку“ за ве ро до сто јан и не за ви сан 
ме диј, већ и да се сма тра те лом ко је ће ре а го ва ти на про бле ме на ко је 
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ука жу гра ђа ни, што је још ва жни је. Но ви на ре овог пор та ла по шту ју и 
њи хо ве ко ле ге у ве ли ким ме диј ским ку ћа ма, а чи ње ни ца да „Пи штаљ-
ка“ ра до до зво ља ва ве ли ким ме диј ским ку ћа ма да пре у зму ње не при че 
обез бе ђу је да јав ност има нај ве ћи мо гу ћи при ступ ње ном ра ду. Тре ба 
на ве сти да су то ком ско ро че тво ро го ди шњег ис ку ства „Пи штаљ ке“ 
мно ги уз бу њи ва чи же ле ли да бу ду по ве за ни са сво јим при ча ма и ни-
су тра жи ли да оста ну ано ним ни. Иако је за то, ве ли ким де лом, за слу-
жан углед „Пи штаљ ке“ у за јед ни ци, де лом је за слу жна и чи ње ни ца да 
су њи хо ви слу ча је ви по ме ну ти у ис тра жи ва њи ма о уз бу њи ва њу у мно-
гим зе мља ма. Глав ни раз лог због ко јих се не из ве шта ва о за бри ну то-
сти је сте не ве ри ца да ће се ишта про ме ни ти.14 Из ово га сле ди, да ка да 
по је дин ци ви де да се њи хо ва при ча при хва та озбиљ но, вољ ни су да се 
њи хов иден ти тет као из во ра при че учи ни до ступ ним. 

Ко нач но, усме ра ва њем па жње на но ви нар ство у јав ном ин те ре су и на 
зна чај уче шћа гра ђа на у др жав ним пи та њи ма, „Пи штаљ ка“ да је јак до-
при нос јав ној де ба ти и вр ши при ти сак да се у Ср би ји обез бе ди бо ља 
за шти та уз бу њи ва ча кроз за кон и у прак си.

Сва ка од ових НВО се стро го по све ти ла олак ша ва њу уз бу њи ва ња и 
за шти ти уз бу њи ва ча и сва ка ко ри сти дру га чи ји при ступ. Ор га ни за-
ци ја Pu blic Con cern at Work је цен тар за прав не са ве те, а „Пи штаљ ка“ 
је гру па по све ће на но ви нар ству у јав ном ин те ре су. Обе ор га ни за ци је 
сма тра ју уз бу њи ва ње су штин ским еле мен том за обез бе ђи ва ње да јав-
ност бу де за шти ће на и да они ко ји има ју власт од го ва ра ју за сво је по-
ступ ке. Прав ни при ступ ор га ни за ци је Pu blic Con cern at Work раз ли ку је 
се од при сту па ко ји ко ри сти ова ква ор га ни за ци ја у САД, Про је кат за 
од го вор ну вла ду, по то ме што обич но не под но си ту жбе. То на гла ша-
ва чи ње ни цу да, чак и у зе мља ма са слич ним тра ди ци ја ма и прав ним 
си сте ми ма, не по сто је уни вер зал но при мен љи ва ре ше ња. Уме сто то-
га, ор га ни за ци ја пру жа по чет ну прак тич ну по моћ под прет по став ком 
да ће та кви са ве ти за шти ти ти уз бу њи ва че и по мо ћи у обез бе ђи ва њу 
да се не за ко ни то по сту па ње или ри зик от кло не до вољ но ра но да би се 
спре чи ла или огра ни чи ла ште та ко ју мо гу да про у зро ку ју. То је та ко ђе 
прин цип ко ји је за сно ван на иде ји до брог упра вља ња и од го вор но сти 

14 На при мер, у а мер ич ким анкетама запосле ни х у савезно ј упра ви стално с е 
откривало да је стр ах  од  одмаз де  т ек други раз ло г због  које г се ок о 500. 000 
запослених одлуч ују да не „д увају  у  пишта љку“. Први разлог  је  то што  „не  м исле 
да  ћ е бити ур ађ ено било шта д а би  се  активност испр авила“.  Видети: T. Devi-
ne  (200 4), „Whistleb lowing  in  the United S tate s:  Th e gap  between vision and les-
sons learne d“, in: Whistleb lowing A round t he  World, G.  Dehn  an d R. Calland ( eds), 
London,  B rit ish Cou ncil.
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по сто је ћих де мо крат ских ин сти ту ци ја и пре ма ко јем је от кри ва ње ин фор-
ма ци ја у ме ди ји ма нај че шће ва жно, али по след ње. Ме ђу тим, га ран то ва-
ње сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма и сло бо де из ра жа ва ња у осно ви 
за ви си од сло бод них ме ди ја. „Пи штаљ ка“ усме ра ва па жњу на зна чај уче-
шћа гра ђа на у от кри ва њу не за ко ни тог по сту па ња и зло у по тре бе и на тај 
на чин ко ри сти кон цепт уз бу њи ва ња као ка та ли за то ра за де мо крат ску ре-
фор му. Гра ђа ни има ју пра во да зна ју и да бу ду ин фор ми са ни о пи та њи ма 
ко ја ути чу на њих и о по на ша њу оних ко ји су на вла сти; јав на от кри ва ња 
мо ра ју да бу ду до ступ на да би се из ра зи ли озбиљ ни уоче ни про бле ми и 
да би се омо гу ћи ло јав но сти да зах те ва ре а го ва ње. Исто вре ме но, „Пи-
штаљ ка“ не за не ма ру је зна чај ства ра ња ја ког прав ног окви ра за за шти ту 
уз бу њи ва ча ко ји ин фор ма ци је при ја ве ин тер но или од го вор ним те ли ма, 
као и ме ди ји ма. „Пи штаљ ка“ ак тив но по др жа ва на по ре за прав ну ре фор-
му по овом пи та њу, као и на по ре да се обез бе ди ве ћа за шти та но ви на ра 
и њи хо вих из во ра у Ср би ји.

ЦИ ВИЛ НО ДРУ ШТВО ШИ РОМ СВЕ ТА

Иако вла де мо гу да до не су за ко не о за шти ти уз бу њи ва ња, до но се их и тре-
ба да их до но се, по тре ба за ак те ри ма ци вил ног дру штва као што су ак те-
ри ко ји су де таљ но опи са ни у овом до ку мен ту, по ка зу је да се вла де рет ко 
ду го роч но за ла жу за ово за ко но дав ство. То је за то што ако за кон до бро 
функ ци о ни ше, он мо же да по слу жи у про ве ра ва њу овла шће ња и огра ни-
ча ва њу ак тив но сти вла да. Ци вил но дру штво мо ра да бу де ак тив но у овој 
обла сти, да се за ла же за за шти ту са ве сних по је ди на ца ко ји исту па ју да за-
шти те јав ни ин те рес и да по ста ви уз бу њи ва ње на од го ва ра ју ће ме сто, као 
ме ха ни зам де мо крат ске од го вор но сти од ви тал ног зна ча ја.

Овом те ма ти ком се не дав но ба вио не за ви сни екс перт УН, Ал фред-Мо-
рис де За јас, у Из ве шта ју за Са вет за људ ска пра ва до ста вље ном у ју лу 
2013. го ди не.15

Кул ту ра де мо кра ти је мо ра да се га ји код ку ће и не мо же да се из во зи 

или на ме ће с вр ха на до ле. Кључ но је и да ље убе ђе ње да вла да тре ба да 

слу жи љу ди ма и да ње на овла шће ња мо ра ју да бу ду де фи ни са на Уста-

вом и вла да ви ном пра ва. Ју ве на ло во пи та ње qu is cu sto di et ip sos cu sto-

des (ко чу ва чу ва ре?) оста је цен трал ни про блем де мо кра ти је, по што 

љу ди мо ра ју стал но да пра те устав но по на ша ње во ђа и да их оп ту же 

ако по сту па ју су прот но сво јим ду жно сти ма. Устав ни су до ви мо ра ју 

15 United  Na tions (2013) , R ep ort of the  I nd epende nt  Ex pe r t on t he Prom otion o f  a  Demo-
cratic and  Equitable In te rnation al  Order, Alfred-Maurice de Zayas, Human Rights Coun-
cil, Geneva.                     www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-24-38_en.pdf 
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да ис пу ња ва ју ову по тре бу, а ци вил но дру штво тре ба да по ка же со-

ли дар ност са они ма ко ји бра не људ ска пра ва и са уз бу њи ва чи ма ко ји 

не са мо да ни су не па три о те, већ пру жа ју де мо крат ску услу гу сво јим 

зе мља ма и све ту. 

Ме ђу тим, и на мно го на чи на као и уз бу њи ва чи ко ји ма по ма жу, рад НВО 

ко је се ба ве уз бу њи ва њем ши ром све та у ве ли кој ме ри ни је при знат, не-

ма до вољ но ре сур са и не ма до вољ но на ци о нал не по др шке. Од го ва ра ју ћи 

не до ста так ме ђу на род них ре сур са има три не га тив не по сле ди це:

• уз бу њи ва чи ко ји уз бу њу ју у јав ном ин те ре су от кри ва ју ин фор ма ци-

је без за шти те и тр пе од ма зду ко ја им на но си ште ту и од вра ћа дру-

ге од исту па ња;

• ис ку ства уз бу њи ва ча у на ци о нал ном окру же њу оста ју у ве ли кој ме-

ри изо ло ва на у том окру же њу и ор га ни за ци је ко је ра де у тој обла сти 

не ма ју ко ри сти од лек ци ја на у че них на дру гим ме сти ма; и

• с му ком по стиг ну та основ на ре ше ња за за шти ту јав ног ин те ре са кроз 

за шти ту уз бу њи ва ча не ши ре се на на чин ко ји дру ги ма омо гу ћа ва или 

их под сти че да ис пи та ју ка ко би мо гла да функ ци о ни шу у њи хо вим 

до ма ћим окру же њи ма.

НО ВА МРЕ ЖА ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА

На мар ги на ма ака дем ске кон фе рен ци је одр жа не у ју ну 2011. го ди не, ко ју је 

ор га ни зо ва ла Ме ђу на род на мре жа за ис тра жи ва ње уз бу њи ва ња (In ter na-

ti o nal Whi stle blo wing Re se arch Net work – IRWN) оку пи ли су се пред став-

ни ци ци вил ног дру штва да рас пра вља ју о по тре би за ефи ка сни јом раз ме-

ном струч ног зна ња ме ђу раз ли чи тим ди сци пли на ма и пр ви пут из не ли на 

рас пра ву иде ју о ме ђу на род ној мре жи. Мно ги, од от при ли ке 40 пред став-

ни ка ко ји су се са ста ли, су већ не фор мал но ра ди ли за јед но или су по зна-

ва ли рад дру гих. У ства ри, НВО ко је се ба ве уз бу њи ва њем и ко је су из гра-

ди ле струч но зна ње у обла сти пи са ња про пи са, прав них са ве та, по ли ти ке 

и обра зо ва ња то ком мно го го ди на, ни су се са мо ме ђу соб но по др жа ва ле у 

ра ном раз во ју, већ се од њих све ви ше тра жи ло да бу ду ан га жо ва не у дру-

гим зе мља ма. Ме ђу тим, нај ве ћи део овог ра да се и да ље оба вљао ad hoc, 

из ме ђу оста лог и због пре ве ли ког оби ма ра да у њи хо вим зе мља ма и за то 

што су им не до ста ја ли ин фра струк ту ра и ре сур си да упра вља ју си сте мом 

ко ји олак ша ва ме ђу на род ну са рад њу на овом осе тљи вом пи та њу.

Да би по мо гла да се по пу не ове пра зни не, гру па ко ја се пр во бит но са-

ста ла по че ла је те шње да са ра ђу је, да де ли ин фор ма ци је и да се по ве зу је 

ме ђу соб но и 2013. го ди не осно ва на је Ме ђу на род на мре жа уз бу њи ва ча 
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(Whi stle blo wing In ter na ti o nal Net work – WIN).16 Осни ва чи су екс пер ти у 
сво јим до ма ћим окру же њи ма и ду го су са ра ђи ва ли са кључ ним парт не ри-
ма, укљу чу ју ћи и уни вер зи тет ске про фе со ре, но ви на ре, прав ни ке, др жав-
не зва нич ни ке, ре гу ла тор не ор га не, пред став ни ке при ват них пред у зе ћа 
и ко ле ге из дру гих НВО на ло кал ном и ме ђу на род ном ни воу. Они та ко ђе 
при ма ју све ве ћи број зах те ва за тех нич ку са рад њу и екс пер ти зу и од про-
бле ма тич ни јих зе ма ља са ви ше иза зо ва. Мре жа WIN је због то га ве о ма 
по треб на плат фор ма за са рад њу, из ме ђу НВО ко је се ба ве уз бу њи ва њем, 
на ја ча њу ка па ци те та за за шти ту уз бу њи ва ча ши ром све та.

Ме ђу на род на мре жа уз бу њи ва ча (WIN)

На ша ми си ја је да де ли мо струч но зна ње и со ли дар ност НВО пре ко 

на ци о нал них, прав них, дру штве них и кул тур них гра ни ца да би смо 

под сти ца ли и за шти ти ли уз бу њи ва ње у јав ном ин те ре су.

Осим то га, зна чај НВО ко је до при но се ди ску си ји о за шти ти уз бу њи ва ча 

на ме ђу на род ном ни воу са да је очи глед ни ји не го ика да. За ин те ре со ва ност 

за уз бу њи ва ње као сред ство за от кри ва ње ко руп ци је на ла зи се у вр ху ме-

ђу на род них при о ри те та17 и иако је по зи тив на, вред ност уз бу њи ва ња за 

спре ча ва ње ко руп ци је и за шти ту јав ног ин те ре са у ши рем сми слу (ри зи ци 

за жи вот ни сре ди ну, опа сно сти по здра вље и без бед ност, кр ше ње људ ских 

пра ва, ко му нал ни от пад, итд.) ма ње се схва та или има ма њу по др шку. У 

мно гим зе мља ма ни је увек на пра вље на раз ли ка изме ђу до у шни ка у кри-

вич ном пра ву и уз бу њи ва ња, а у ши рем сми слу се раз ли ка из ме ђу под но-

си ла ца жал бе, до у шни ка, осо ба ко је шти те људ ска пра ва и уз бу њи ва ча не 

раз у ме ла ко. Ва жно је да се по ве ћа ва број слу ча је ва уз бу њи ва ња ко ји има-

ју ме ђу на род ну ди мен зи ју и ко ји се, по при ро ди оно га што је от кри ве но 

или вр сти ор га ни за ци је ко ја је уме ша на, не укла па ју у по сто је ће до ма ће 

мо де ле за шти те. Мре жа WIN би тре ба ло да по мог не у ства ра њу под сти-

ца ја нео п ход ног за обез бе ђи ва ње да та кви уз бу њи ва чи бу ду за шти ће ни на 

од го ва ра ју ћи на чин и да има ју по штен трет ман у прак си и пре ма за ко ну.

16 Фо рмалну  из јаву о осни вањ у, у јулу 201 3, пот писали  су:  О твор ени ц ен тар  за демо-
крати ју  и  с авете ( Open  De mocracy  and Advic e C entre); Ј уж ноафричка  Р епу блика ; 
Мреж а уз буњивач а  (W hi st leblower s Network), Нема чка;  П ројекат з а одго ворну вл-
аду (Government Ac co un tabili ty  Project),  СА Д ;  Јавни  и нтерес  н а д ел у (Public  Co-
ncern  at  Work),  Уј ед ињ ено Краљ ев с тв о; Иници јатива са ве зне одговор ности за 
реформу (F ede ral Accoun tability  I ni ti ative f or Reform), К анада .  Ан а  Мајер с,  аутор 
овог  пог лав ља,  стр учни је координатор м реже WIN . За више инф ор ма ција  ви дети: 
 ww w. whistleblowingne tw or k.org .

17 ОЕБ С,  С ав ет Европе , Г20  и Ујед ињене  нац иј е обавеза ли  су се   да  промовиш у  за штиту  
у збу њивач а  у  оквиру бо рбе п роти в к орупције и ук љу чиле с у о дредбе  у   ра зличите 
документе  политике  и  правне ин ст р ументе .
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Та ко ђе је ва жно да се НВО ко је се ба ве уз бу њи ва њем, са по себ ним струч-
ним зна њем, по ве зу ју са на по ри ма дру гих у по ве за ним обла сти ма. На 
при мер, не дав но об ја вље не Гло бал не прин ци пе на ци о нал не без бед но сти 
и сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма  при пре ми ле су 22 ор га ни за ци је 
и ака дем ски цен три уз кон сул то ва ње ви ше од 500 екс пе ра та из ви ше од 
70 зе ма ља.18 Ови прин ци пи не пра ве са мо зна чај не ве зе из ме ђу уз бу њи-
ва ња и пра ва јав но сти да зна, већ то ра де у окви ру на ци о нал не без бед-
но сти, ко ја је област ко ја се са да отва ра за ве ћи јав ни над зор ко ји је пре-
ко по тре бан. Ци вил но дру штво ши ром све та мо ра бо ље да про мо ви ше 
и раз у ме прин ци пе јав ног ин те ре са ко ји су осно ва за од ред бе о за шти ти 
уз бу њи ва ча са др жа не у овом до ку мен ту, а мре жа WIN мо же да по мог не 
да се то оства ри.

Та ко ђе тре ба за пам ти ти да мно ги игра чи у раз ли чи то вре ме сма тра ју уз-
бу њи ва ње зна чај ним и за ни мљи вим – без об зи ра на то да ли су пред у зе-
ћа, вла да, ме ди ји или НВО усме ре не на ово пи та ње. Ме ђу тим, за шти та 
уз бу њи ва ча је у су шти ни рет ко њи хов основ ни ин те рес и ка да се „ду не у 
пи штаљ ку“, ду го роч ни је по сле ди це се че сто пре ви де. Осла ња ње на ано-
ним ност у за шти ти уз бу њи ва ча и на прак тич не аспек те то га ко кон тро ли-
ше ин фор ма ци је у гло бал ној еко но ми ји, зна чи да је схва та ње уз бу њи ва ња 
као ме ха ни зма де мо крат ске од го вор но сти са да зна чај ни је не го ика да. То 
је иза зов са ко јим се су о ча ва мре жа WIN.

ЗА КЉУ ЧАК

Ако не ко пи та гру пу љу ди оку пље ну у јед ној про сто ри ји у би ло ко јој зе-
мљи на све ту да ли им се до па да из раз „уз бу њи вач“, мно ги ће ре ћи да им 
се не до па да – по себ но ка да пре ве ду из раз уз бу њи ва ње на нај при клад ни ји 
из раз на свом је зи ку. У мно гим кул ту ра ма уз бу њи ва ње је при ка за но не га-
тив но и овај из раз ства ра сли ку осо бе ко ја се не сла же са оста ли ма или је 
из дај ник у гру пи. За ни мљи во је да ово пи та ње ви ше ни је то ли ко зна чај но 
по ста вља ти у Ује ди ње ном Кра љев ству, за то што је са да ве ро ват ни је да ће 
се реч „уз бу њи вач“ по ве за ти са иде јом о хра бром по је дин цу ко ји не се бич-
но по сту па не го са цин ка ро шем. Иако не ма сум ње да је за то у од ре ђе ној 
ме ри за слу жан за кон Ује ди ње ног Кра љев ства ко ји шти ти уз бу њи ва ње, та-
ко ђе је за слу жан и вре дан рад ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва као што је 
Pu blic Con cern at Work, ко је су се за ла га ле за до след ну по ру ку го то во 20 
го ди на, на и ме да уз бу њи ва ње шти ти на ше ин те ре се.

18   Open So ci ety Ju sti ce Ini ti a ti ve (2013), Th e Glo bal Prin ci ples on Na ti o nal Se cu rity and 
the Right to In for ma tion (www.open so ci etyfo un da ti ons.org/pu bli ca ti ons/glo bal-prin ci-
ples-na ti o nal-se cu rity-and-fre e dom-in for ma tion-tshwa ne-prin ci ples).
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Ово по гла вље је за по че то ве о ма крат ким освр том на ста ру Грч ку и по чет-
ке на шег мо дер ног схва та ња де мо кра ти је, да би се по ка за ло да је уз бу њи-
ва ње ду го са на ма и слу жи одр жа ва њу рав но те же из ме ђу вла сти и љу ди. 
Ци вил но дру штво ши ром све та има ви тал ну уло гу у обез бе ђи ва њу да они 
ко ји про го во ре у ко рист дру гих и за јав но до бро – чак и ка да то угро жа ва 
по сто је ће ста ње и про ве ра ва над ле жно сти – ни су са ми.



УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ И МЕ ДИ ЈИ – 
КУЛ ТИ ВИ СА ЊЕ ИЗ ВО РА, РАД 
СА ИЗ ВО РИ МА И ЗА ШТИ ТА ИЗ ВО РА

Аутор Ми ран да Па тру цић1

Кон тро вер зе у ве зи с Едвар дом Сно у де ном, Чел зи Ма нинг и Џу ли ја ном 
Асан жом учи ни ле су још ва жни јом ве шти ну за ко ју ис тра жи вач ки но-
ви на ри одав но зна ју да пред ста вља кључ њи хо вог успе ха: про на ла же ње 
из во ра, од но сно бри га и по све ћи ва ње па жње љу ди ма ко ји ри зи ку ју ка-
ри је ре, углед и ви ше од то га да би им обез бе ди ли ин фор ма ци је и до ка зе.

Слу ча је ви Аген ци је за на ци о нал ну без бед ност САД (NSA) и Ви ки ликс су 
при мо ра ли ме ди је да пре и спи та ју, пре све га, на ко ји на чин шти те из во ре 
и уз бу њи ва че. Ме ђу тим, по ред прав не и фи зич ке за шти те, но ви на ри мо-
ра ју зна ти ка ко да про на ђу и кул ти ви шу уну тра шње из во ре, ка ко да из-
гра де по ве ре ње, ка ко да их на ве ду да про го во ре, а за тим да по твр де ин-
фо р ма ци је ко је пру жа ју и ка ко да ра де са њи ма про фе си о нал но и етич ки.

У овом тек сту се из ра зи из вор и уз бу њи вач ко ри сте го то во као си но ни ми, 
и то је при ме ре но. Уз бу њи ва чи нај че шће тра же из ве шта че да би им ис-
при ча ли сво је при че, али по не кад из ве шта чи тра же и „ис ко па ва ју“ уз бу-
њи ва че или убе ђу ју љу де да по ста ну уз бу њи ва чи. Што је још ва жни је, за 
рад са из во ри ма ду бо ко уну тар ор га ни за ци ја  и са уз бу њи ва чи ма јед на ко 
су по треб не сен зи тив ност и ве шти не.

1 Ми ран да Па тру цић ба ви се ис тра жи вач ким но ви нар ством и за ре ги он ју го за пад ног 
Бал ка на уред ни ца је Про јек та за из ве шта ва ње о ор га ни зо ва ном кри ми на лу и ко руп-
ци ји (Or ga ni zed Cri me and Cor rup tion Re por ting Pro ject). Та ко ђе је би ла го вор ник на 
број ним ме ђу на род ним се ми на ри ма и до га ђа ји ма по све ће них ис тра жи вач ком но-
ви нар ству.

 Као спе ци ја лист ки ња за пи та ња на ла же ња љу ди и ком па ни ја, Па тру цић је ра ди-
ла са ре пор те ри ма са Бли ског ис то ка, из Евро пе, САД, Ка на де, Ју жне Аме ри ке и 
Аустра ли је. Не ке од тих при ча ре зул ти ра ле су остав ка ма или про це су и ра њем од-
го вор них ли ца. 

 Ра ди ла је на број ним про јек ти ма ко ји су би ли на гра ђи ва ни, а се ри јал тек сто ва о Пр-
вој бан ци Цр не Го ре је укљу чен у фи на ле за На гра ду гло бал ног све тла (2013 Glo bal 
Shi ning Light Award).
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Исто ри ча ри ка жу да је цу ре ње ин фор ма ци ја ста ри је од но ви нар ства. Пр-

ве но ви не су се го то во у пот пу но сти са сто ја ле од пи са ма и из ве шта ја при-

ви ле го ва них све до ка и ин сај де ра. Пр ви пред сед ник САД, Џорџ Ва шинг-

тон, имао је исте про бле ме са ода ва чи ма ин фор ма ци ја, као и са да шњи 

пред сед ник: ње гов ми ни стар фи нан си ја је одао по вер љи ве ин фор ма ци је 

Бри тан ци ма у по ку ша ју да ути че на пре го во ре о спо ра зу му. Оно што је 

знат но дру га чи је је сте тех но ло ги ја ме ди ја. Ра чу на ри и ди ги та ли за ци ја су 

про ме ни ли од нос из ме ђу из ве шта ча и љу ди ко ји им пру жа ју ин фор ма-

ци је. Ни ка да ра ни је из во ри ни су мо гли да до ста ве огром не ко ли чи не до-

ку ме на та без оста вља ња тра га. Ши фри ра ње (ен крип ци ја) и дру ге ме то де 

за шти те све ви ше омо гу ћа ва ју но ви на ри ма да ра де тај но и шти те из во ре.

Љу ди при ча ју са но ви на ри ма из раз ли чи тих раз ло га – из соп стве ног ин-

те ре са, за то што осе ћа ју ду жност да то учи не, да би ис те ра ли сво је, да би 

се осве ти ли. На рав но, ва жно је да из ве шта чи раз у ме ју та чан мо тив из во ра 

и уз бу њи ва ча са ко ји ма ра де. Под јед на ко је ва жно про зре ти по ли ти ча ре 

ко ји су пре ви ше жељ ни да са чу ва ју тај ност и sta tus quo та ко што уз бу њи-

ва че при ка зу ју као из дај ни ке, шпи ју не и ку ка ви це. Лич но сма трам да им 

ду гу је мо по што ва ње и да пре ма њи ма тре ба да се оп хо ди мо с об зи ром.

ПР ВА БАН КА ЦР НЕ ГО РЕ

Про на ла же ње из во ра је ве шти на ко ју сам сте кла због же ље да до кра ја 

от кри јем јед ну кон крет ну при чу. Тим из ве шта ча из Про јек та при ја вљи ва-

ња ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је (Or ga ni zed Cri me and Cor rup-

tion Re por ting Pro ject – OC CRP) 2009. го ди не је пр ви пут при ка зао ка ко је 

Ми ло Ђу ка но вић, не до дир љи ви во ђа већ 20 го ди на, ис ко ри стио кон тро лу 

над Вла дом Цр не Го ре у ко рист сво је по ро ди це и при ја те ља. Ин стру мент 

ње го ве „ше ме“ би ла је Пр ва бан ка Цр не Го ре, та да у ве ћин ском вла сни-

штву чла но ва ње го ве по ро ди це и ку мо ва, ко ја је по др жа ва на де по но ва њем 

огром них из но са др жав них сред ста ва по ње го вом на ло гу. Мно ги кре ди ти 

ко је је ова бан ка да ла Ђу ка но ви ће вим пај да ши ма по сме шно ни ским ка-

мат ним сто па ма и прак тич но без ика квих усло ва под ста кли су Цен трал ну 

бан ку ове зе мље да зах те ва по себ ну ре ви зи ју. Ре гу ла тор ни ор га ни су очи-

глед но тра жи ли не пра вил но сти и ја сам же ле ла да знам шта ће от кри ти.

Цен трал не бан ке, по ли ци ја, ту жи ла штва ина че ни су отво ре не ин сти ту-

ци је, а по себ но не у Цр ној Го ри. Док сам ра ди ла на овој при чи, би ла сам 

за по сле на у дру гој зе мљи та ко да ни сам има ла по се бан кон такт или „кр ти-

цу“ у Цр ној Го ри, а  ка мо ли у бан ци, да ми по мог не или да ме усме ри. Али, 

сва ко ме смо по ста вља ли пи та ња за ко ја смо се на да ли да ће нас од ве сти 

до тог из ве шта ја. Ко би мо гао да зна за ње га? Ко је мо гао да му при сту пи? 

Ка да мо же да се оче ку је да бу де за вр шен? Ко мо же да бу де отво рен да га 
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от кри је из ве шта чи ма или ба рем да обе ло да ни не ке по дат ке? Ко је имао 
до вољ но ве ли ке про бле ме са ад ми ни стра ци јом због ко јих би же лео да се 
осве ти та ко што би от крио не по вољ не ин фор ма ци је о бан ци или Вла ди? 
Ве ћи на љу ди ко ји ма смо се обра ти ли пла ши ла се да би ло шта ка же. Не ки 
су на во ди ли да се пла ше за жи вот, дру ги да се пла ше да ће из гу би ти по сао. 
Ипак, без об зи ра на то ко ли ко је би ло не ло гич но, не у мор но смо на ста ви-
ли да по ста вља мо пи та ња. То је мо жда пр ва ве ли ка лек ци ја ко ју мо гу да 
дам – под сти чи те фо ку си ра ње на до ку мен те код се бе и сво јих за по сле-
них. Зна ли смо да ре ви зи ја по сто ји, зна ли смо да мо ра да бу де за бе ле же на 
не где на па пи ру и/или ин тер не ту, упор но смо је тра жи ли и на кра ју смо 
је на шли. Нај бо љи но ви на ри на у че ка ко да убе де из во ре ко ји не же ле да 
при ча ју да се отво ре и да их од по чет ног окле ва ња до ве ду до от кри ва ња.

Ко нач но, кра јем 2011. го ди не, на по ри су се ис пла ти ли. Име на и по да ци о 
на шим из во ри ма за про је кат „Пр ва бан ка“ су и да ље тај на, али ов де је до-
вољ но да ка жем да су ус по ста вље ни пра ви кон так ти, та ко да су из ве шта чи 
до шли до ре ви зи је. А са тим, и до ви ше од 1.000 стра на стро го по вер љи-
вих из ве шта ја и ин тер них еви ден ци ја ко је ни ка да ра ни је ни су об ја вље не и 
ко је су ис пи ти ва чи из Цен трал не бан ке са ку пи ли то ком не ко ли ко го ди на. 
И да ље де лу је не ве ро ват но да смо до шли до ових до ку ме на та ко ји осу ђу ју. 
Они нас под се ћа ју да уз бу њи ва чи мо гу да се на ђу сву да, у сва кој обла сти, 
без об зи ра на то ко ли ки се при ти сак вр ши на њих да ћу те. У осно ви, љу-
ди же ле да ви де да је учи ње на пра ва ствар. Па пи ри ко је има мо пру жи ли 
су до ка зе да је Ђу ка но вић ко ри стио бан ку сво је по ро ди це као не ку вр сту 
лич ног бан ко ма та за сво је при ја те ље, и пре ко ње је по ма гао уче сни ци ма 
у ор га ни зо ва ном кри ми на лу у пра њу нов ца. Ла ко до ступ ни кре ди ти су 
им омо гу ћи ли да по ку пу ју нај бо љу при о бал ну зе мљу на Ја дран ском мо-
ру. Из ве шта ји су би ли пра ве бан кар ске тај не. Пре ма за ко ну Цр не Го ре, за 
от кри ва ње или об ја вљи ва ње тих до ку ме на та из ри че се ка зна од се дам до 
де сет го ди на за тво ра.

Наш дру ги нај те жи за да так – и нај ве ћа од го вор ност – на кон до би ја ња 
еви ден ци ја ло гич но је би ло да за шти ти мо на ше из во ре. И да за шти ти мо 
се бе. Ко ри сти ли смо те ле фо не и SIM кар ти це за јед но крат ну упо тре бу, ни-
ка да ни смо по ми ња ли име на при ли ком до пи си ва ња или пре ко те ле фо на, 
са ста ја ли смо се у уна пред до го во ре но вре ме и на уна пред до го во ре ним 
ме сти ма и па зи ли смо да не оста ви мо ни ка кве тра го ве ко му ни ка ци је. И 
по ред то га су ми пре ти ли то ком обу ке за из ве шта че не ве за не за овај слу-
чај, ко ју сам др жа ла у Цр ној Го ри док је из ве шта ва ње још би ло у то ку. По 
за вр шет ку јед не обу ке не ки чо век је до шао у мој хо тел у ле то ва ли шту Бу-
дви и ре као ми да ћу би ти уби је на. То је по но вио не ко ли ко пу та. У Цр ној 
Го ри се до са да де си ло низ слу ча је ва пре би ја ња но ви на ра, а ни је дан кри-
вац ни је оп ту жен или ухап шен на осно ву ис тра ге. Пи тао је ко ли ко вре-
де мој дан, го ди на и жи вот. Од мах сам на пу сти ла зе мљу и од та да, сва ки 
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пут ка да сам се вра ћа ла по што ва не су стро ге ме ре без бед но сти ко је зах-
те ва ју да се из ве шта чи че сто ја вља ју уред ни ци ма, да за ка зу ју са стан ке на 
јав ним ме сти ма и да ни ка да не иду са ми или на не по зна та ме ста да би се 
са ста ли са из во ри ма. Сва ки до ку мент ко ји је до би јен у окви ру про јек та 
„Пр ва бан ка“ је ске ни ран и по ста вљен на ин тер нет. Ни је дан ни ка да ни је 
из не сен из зе мље на па пи ру. О овим и до дат ним ме ра ма без бед но сти ће 
би ти ви ше ре чи у на став ку овог тек ста.

Наш тре ћи за да так је би ла про ве ра до ку мен то ва них до ка за ко ји су нам 
пре да ти и да љи рад на осно ву њих. У овом слу ча ју, би ло је ве о ма ла ко са-
зна ти да су до ку мен ти на па пи ру аутен тич ни, али ипак смо мо ра ли да 
по ку ша мо да лич но раз го ва ра мо са слу жбе ни ци ма, бан ка ри ма, ре гу ла-
то ри ма бан кар ског сек то ра и кли јен ти ма бан ке да би смо ин фор ма ци је 
оте ло тво ри ли и да би смо им да ли људ ско ли це. У ве ћи ни слу ча је ва по се-
до ва ње до ку мен то ва них до ка за олак ша ва по ста вља ње ди рект них пи та ња.

ДА ЛИ МО ЖЕ ТЕ ДА ВЕ РУ ЈЕ ТЕ ОВОМ ЧО ВЕ КУ?

У мно гим слу ча је ви ма про ве ра је про бле ма тич на од по чет ка од но са са 
уз бу њи ва чем. Нај че шће, они до ла зе код из ве шта ча као по след њег уто чи-
шта, на кон по ку ша ја да ра де у окви ру си сте ма чи ји су део, да би ис пра-
ви ли си ту а ци ју за ко ју сма тра ју да је не при хва тљи ва. Они до ла зе бе сни, 
фру стри ра ни, по не кад упла ше ни, углав ном на о ру жа ни не за ми сли вим ко-
ли чи на ма до ка за. Мо гу да зву че као да су лу ди. 

Ке трин Бол ко вац је сва ка ко ис при ча ла не ве ро ват ну при чу 2001. го ди не. 
Ње ни ше фо ви су чак ре кли да је ис тра жи тељ ка УН за људ ска пра ва би ла 
под стре сом и не ста бил на због ра да на тр го ви ни љу ди ма, ра ди про сти-
ту ци је у Бо сни на кон за вр шет ка ра та.

Го спо ђа Бол ко вац је ис при ча ла из ве шта чи ма Та њи До ми и Аиди Чер кез 
да рад ни ци Ује ди ње них на ци ја и при ват ни из во ђа чи, од ко јих су мно ги 
Аме ри кан ци, под сти чу тр го ви ну љу ди ма ра ди про сти ту ци је ко ју су она 
и ње не ко ле ге по ку ша ва ли да за у ста ве. Уме сто да го не љу де за кри вич на 
де ла као што су др жа ње у роп ству и про сти ту ци ја, ме ђу на род ни зва нич-
ни ци на ви со ком ни воу при кри ва ли су љу де ко је је го спо ђа Бол ко вац по-
ку ша ва ла да до ве де пред суд, од ба ци ва ли оп ту жбе про тив њих и шти ти-
ли их. У нај бо љем слу ча ју су љу ди ко је је оп ту жи ва ла би ли по сла ти ку ћи. 
Уме сто њих, она је би ла от пу ште на и оп ту же на да је пре ва ри ла из во ђа ча 
ко ји ју је ан га жо вао, на пут ним тро шко ви ма и на ка ди за пре ко вре ме ни 
рад. Пла ши ла се за свој жи вот и по бе гла из Бо сне. Они ко ји во ле да иду у 
би о скоп пре по зна ће сце на рио из фил ма Реј чел Вајс Уз бу њи вач.

Чер кез и До ми су ве ро ва ле го спо ђи Бол ко вац, за то што им је обез бе ди ла 
спи се пред ме та, а ко ле ге су пот кре пи ле ње не ин фор ма ци је и сло жи ле се 



175Узбуњивачи и медији – култивисање извора, рад  са изворима и заштита извора

са њи ма и због то га што је њи хо во ис тра жи ва ње по твр ди ло по дат ке ко је 

им је го спо ђа Бол ко вац ре кла. Суд је на кра ју до нео пре су ду у пар ни ци по-

во дом не за ко ни тог от пу шта ња го спо ђе Бол ко вац и до бит ни ца Оска ра ју 

је при ка за ла као ју на ки њу. Ис ход ни је био та ко до бар за жр тве сек су ал ног 

зло ста вља ња ко ји ма је по ку ша ла да по мог не, а ни ко ни је у уло ге из ве шта ча 

ста вио филм ске зве зде. Ипак, обе же не су да нас по но сне на свој рад ко-

јим су скре ну ле па жњу све та на оп ту жбе ко је је из не ла го спо ђа Бол ко вац.

УБЕ ЂИ ВА ЊЕ СВЕ ДО КА КО ЈИ ОКЛЕ ВА ДА ПРО ГО ВО РИ

Про фе сор Џејмс Хо лингс, бив ши из ве штач ко ји са да пре да је на Уни вер зи-

те ту Ма си на Но вом Зе лан ду, про у ча вао је ову те му са пси хо ло шког ста-

но ви шта и тра жио кључ не фак то ре ко ји по кре ћу осо бу да про го во ри као 

го спо ђа Бол ко вац и Сно у ден. У пре зен та ци ји „По мо зи те им да про го во-

ре“ одр жа ној на Гло бал ној кон фе рен ци ји ис тра жи вач ког но ви нар ства у 

Бра зи лу ок то бра 2013. го ди не, Хо лингс је ис тра жио ово пи та ње та ко што 

се освр нуо на слу чај Лу из Ни ко лас ко ју је као ти неј џер ку се дам де се тих 

го ди на про шлог ве ка си ло вао по ли ца јац у ње го вој зе мљи. То ком сле де-

ће де це ни је гру па по ли ца ја ца jу je сек су ал но зло ста вља ла и си ло ва ла, али 

ка да је под не ла зва нич ну ту жбу де ве де се тих го ди на ми ну лог ве ка, мо ра-

ла је да гле да ка ко по ли циј ски слу жбе ни ци пре ки да ју ис тра гу без пред у-

зи ма ња ика квих ме ра. Ка да јој се је дан из ве штач обра тио да би на пи сао 

при чу 2004. го ди не, она је на ста ви ла да ље са жи во том и ни је ве ро ва ла да 

би ло шта мо же да се ура ди, по себ но за то што је по ли ца јац ко ји је за по чео 

ње но му че ње та да био слу жбе ник на дру гом ме сту по ва жно сти у зе мљи. 

Али, ка ко је Хо лингс ре као, би ла је љу та и на кра ју је про го во ри ла о по ли-

цај ци ма ко ји су је зло ста вља ли.

Пи тао се ко је на мер не рад ње но ви на ри мо гу да пре ду зму да по мог ну по-

тен ци јал ним из во ри ма да пре ва зи ђу страх и по ста ну до вољ но љу ти да 

про го во ре. Ње го ви пред ло зи су сле де ћи: 

„Не мој те да при ти ска те љу де да се од мах оба ве жу да учи не не што. За до-

но ше ње од лу ке да ли тре ба про го во ри ти по треб но је вре ме и пла ни ра-

ње. Из ве шта чи мо ра ју да из гра де по ве ре ње и ве зу са из во ром као што је 

го спо ђи ца Ни ко лас. Мо ра те да до зво ли те да из вор на ђе по др шку за јед-

ни це, на при мер од сво је по ро ди це, од вер ни ка цр кве или од дру гих љу ди 

ко ји су пре тр пе ли слич но зло ста вља ње.

Та ко ђе, дај те им кон тро лу. Из вор тре ба да од ре ђу је на чин и бр зи ну ко јом 

ће да от кри ва ин фор ма ци је она ко ка ко же ли. Имај те стр пље ња.

По ка жи те из во ру да ње гов до при нос мо же не што да про ме ни, да ће ње-

го ва жр тва не што зна чи ти.
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Из гра ди те по ве ре ње та ко што ће те по ка за ти ефи ка сност свог ра ни јег ра-
да или ин фор ма ци је ко је сте про на шли о слу ча ју у ко ји је уме шан уз бу-
њи вач. По ве ре ње та ко ђе мо же да се из гра ди та ко што ће те по ста ти део 
по у зда не гру пе уз бу њи ва ча или уче ство ва ти у њој, при ча ти са ње го вом 
по ро ди цом, од ла зи ти у ње го ву цр кву, итд.“

Хо лингс и оста ли ве ру ју да је Сно у ден истин ски уз бу њи вач, од но сно да 
ни је бед ни из дај ник ка квим га је при ка за ла Вла да САД то ком гло бал не 
по те ре за њим. Глен Грин валд из Гар ди ја на, је дан од дво је љу ди ко ји су 
об ја ви ли ње го ву при чу,  опи су је га као об зир ног чо ве ка ко јег је искре но 
по тре сло ма сов но при слу шки ва ње гра ђа на у чи јем ус по ста вља њу и одр-
жа ва њу је по мо гао вла ди САД. Сно у ден је – ба рем он та ко твр ди – по-
ку шао, али ни је ус пео, да убе ди са рад ни ке и над ре ђе не ко ји су ра ди ли са 
њим у На ци о нал ној аген ци ји за без бед ност САД да пре ду зму не што пре 
из но ше ња ин фор ма ци ја у јав ност.

Грин валд је но ви на ри ма на Гло бал ној кон фе рен ци ји у Ри ју одр жа ној 2013. 
го ди не оп шир но при чао о нај ве ћем „цу ре њу“ по да та ка о на ци о нал ној без-
бед но сти у исто ри ји. Пре ма ње го вим ре чи ма, ка да се су срео са Сно у де-
ном и чуо ње го ву при чу, му чи ла су га сле де ћа пи та ња:

Да ли је искрен?

Да ли је нор ма лан?

Да ни је ово не ки по ку шај да се уни шти ње гов кре ди би ли тет и кре ди би-
ли тет но ви на за ко је ра ди?

Да ли су до ку мен ти мо жда ла жни?

Скеп ти ци зам је здра ва ре ак ци ја при ли ком су сре та са уз бу њи ва чи ма. Грин-
валд ка же да га је у исти ни тост убе ди ло ше сто ча сов но ис пи ти ва ње иза 
за кљу ча них вра та. Ка ко је опи сао, он и аутор ка до ку мен тар них фил мо ва 
Ло ра По и трас на па ли су Сно у де на и же сто ко га кри ти ко ва ли да би те сти-
ра ли ње го ву ве ро до стој ност. На кра ју су за кљу чи ли да су ње го ви мо ти ви 
они ко је је на вео. Са вест га је под ста кла на то да де лу је, твр ди Грин валд.

ДА ВА ЊЕ ИМЕ НА

Грин валд је ре као да ни ка да ни је сма трао да је од лу ка да се Сно у ден иден-
ти фи ку је као ода вач ин фор ма ци ја би ла ње го ва – то је од лу чио Сно у ден. 
Он је осе ћао оба ве зу да се по ста ра да Сно у ден зна шта ће се де си ти ка да 
бу де иден ти фи ко ван. Овај слу чај је су про тан нор ми но ви нар ства – да се 
глав ним из во ри ма до зво ли да се кри ју иза ано ним но сти. „Ду бо ко гр ло“ 
по знат из афе ре „Во тер гејт“ се дам де се тих го ди на про шлог ве ка био је за-
шти ћен де це ни ја ма на кон што је пру жио но ви на ри ма Ва шинг тон по ста 
ин фор ма ци је на ви со ком ни воу. Из ве штач Њу јорк Тај мса и спе ци ја ли ста 
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за на ци о нал ну без бед ност Џејмс Ри зен је са да из гу био низ суд ских спо-
ро ва да би из бе гао све до че ње у су ђе њу за шпи ју на жу про тив аген та ЦИА 
Џе фри ја Стер лин га. Стер лин го ва сум њи ва шпи јун ска ак тив ност би ла је 
пру жа ње ин фор ма ци ја Ри зе ну за књи гу о ак тив но сти ма САД на Бли ском 
ис то ку. Из ве штач твр ди да ће пре оти ћи у за твор не го от кри ти из вор сво-
јих ин фор ма ци ја.

Име ре до ва Чел зи Ма нинг ни је би ло на ве де но у Ви ки лик со вим от кри-
ва њи ма. Ње на уме ша ност у пре да ва ње сто ти на хи ља да стра ни ца до ку-
ме на та тре ба ло је да оста не тај на. Али Чел зи Ма нинг је да ва ла до вољ но 
осу ђу ју ћих из ја ва при ли ком че то ва ња на ин тер не ту, па је ла ко от кри ве-
на. На кон то га је има ла ужа сан трет ман, про ве ла је ме се це у са ми ци и на 
су ђе њу пред пре ким су дом ко је је за вр ше но осу дом на 35 го ди на за тво ра. 
Не зна се тач но ко ли ко је осо бље Ви ки лик са при пре ми ло Чел зи Ма нинг 
за дис кре ци ју и ћу та ње. 

Та кав скуп и ком пли ко ван прав ни по сту пак је мо гућ ка да рад са уз бу њи-
ва чи ма ни је слу ча јан. Вла де као што је Оба мин ре жим од вра ћа ју бу ду ће 
уз бу њи ва че и за стра шу ју но ви на ре та ко што про го не пре кр ши о це као 
што су Сно у ден, Стер линг и Ма нинг. Осим то га, слу ча је ви на ци о нал не 
без бед но сти ути ца ли су на уз бу њи ва ње на ни жим ни во и ма и у при ват-
ним аген ци ја ма.

Џе ре ми Дир, бив ши на чел ник На ци о нал не уни је но ви на ра у Ује ди ње ном 
Кра љев ству, је у истом ду ху на вео да ће без за шти те уз бу њи ва чи пре ста ти да 
исту па ју у јав но сти, а злат но пра ви ло но ви нар ства је „да не из да је мо на ше 
из во ре и да смо спрем ни да оде мо у за твор да би смо по др жа ли тај прин цип“.

ЗА ЛА ГА ЊЕ ЗА УЗ БУ ЊИ ВА ЧЕ И ЗА КО НО ДАВ СТВО 

О УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ МА

Tran spa rency In ter na ti o nal, гло бал на ор га ни за ци ја за бор бу про тив ко руп-

ци је са се ди штем у Бер ли ну, већ не ко ли ко го ди на под сти че при ме ну све-

о бу хват ног за ко но дав ства о уз бу њи ва чи ма у зе мља ма ши ром све та. При-

ступ ко ји ор га ни за ци ја за сту па у по гле ду од го вор но сти за за шти ту љу ди 

ко ји ука жу на не за ко ни то по сту па ње тре ба ло би про ши ри ти са но ви на-

ра на дру штво, ко јем уз бу њи ва чи у ства ри слу же.Tran spa rency In ter na ti o-

nal сма тра да је овај при ступ нај бо љи на чин да се уз бу њи ва чи за шти те од 

мал тре ти ра ња, ста вља ња на цр ну ли сту, од ма зде и дру гих ве о ма че стих 

ка зни. Бо љи за ко ни и еду ка ци ја јав но сти о њи ма у ко јој би но ви на ри мо гли 

да по мог ну ство ри ли би ја сни ју сли ку о уз бу њи ва чи ма у очи ма јав но сти. 

Уме сто као ту жи ба бе и шпи ју не, мо жда би би ло бо ље да их по сма тра мо 

као љу де ко ји слу же јав но сти – љу де ко ји хра бро по сту па ју и жр тву ју се да 

би ис ко ре ни ли ко руп ци ју.
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ДИ ГИ ТАЛ НИ УЗ БУ ЊИ ВА ЧИ

Са свим слу чај но, на по ри но ви на ра и љу ди ко ји се бо ре про тив ко руп ци је 

да се уз бу њи ва чи бо ље за шти те и да се са кри ју њи хо ва име на де ша ва ју се 

исто вре ме но са тех но ло шким кре та њи ма због ко јих иден ти тет уз бу њи ва-

ча ни је зна ча јан, а мо жда уоп ште и ни је по тре бан. Ода ва чи ин фор ма ци ја 

ко ји ни су иден ти фи ко ва ни не мо гу да бу ду кри вич но го ње ни. Ме та по да-

ци мо гу да пру же до вољ но ин фор ма ци ја и до ја ва но ви на ри ма да са ста ве 

при че без по тре бе да се име ну је из вор.

Ви ки ликс је ука зао на на чин за ано ним но „цу ре ње“ по да та ка на ко ји до-

ку мен ти мо гу да се ша љу и ма ло љу ди осим ад ми ни стра то ра Ви ки лик са 

би зна ло ко је из вор. На пред ни ја тех но ло ги ја бр зо во ди до „цу ре ња“ по-

да та ка ко ји ма не мо же да се уђе у траг. Ма га зин Њу јор кер је не дав но увео 

Strong box као ал тер на ти ву за елек трон ску по шту за чи та о це и ода ва че ин-

фор ма ци ја ко ји же ле да раз го ва ра ју са уред ни ци ма. Обе ћа ње овог ма га-

зи на о при ват но сти је ин те ре сант но:

Strong box ма га зи на Њу јор кер је осми шљен да вам омо гу ћи да ко му ни ци-

ра те са на шим ауто ри ма и уред ни ци ма уз ве ћу ано ним ност и без бед ност 

од оне ко ју пру жа уоби ча је на елек трон ска по шта.

Ка да по се ти те или ко ри сти те наш јав ни Strong box сер вер на адре си http://

tnysbtbxsf356hiy.onion, Њу јор кер и на ше ма тич но дру штво, Condé Nast, не-

ће за бе лежити вашу I. P. (интернет про то кол) адре су ни ти уба ци ва ти са-

др жа је тре ћих ли ца или сла ти „ко ла чи ће“ (co o ki es) на ваш пре тра жи вач.

Strong box сер ве ри су под фи зич ком кон тро лом Њу јор ке ра и Condé Na-

sta, фи зич ки и ло гич ки одво је ној обла сти у без бед ном цен тру по да та ка. 

Strong box сер ве ри и мре же не де ле ни ка кве за јед нич ке еле мен те са ин фра-

струк ту ром Њу јор ке ра или дру штва Condé Nast.

Strong box је про јек то ван та ко да мо же да му се при сту пи са мо пре ко „са-

кри ве ног сер ви са“ на по вер љи вој и ано ни ми зо ва ној плат фор ми TOR-а, 

ко ја је по ста вље на да са кри је ва шу он лајн и фи зич ку ло ка ци ју од нас и да 

пру жи пот пу но ши фро ва ње ва ше ко му ни ка ци је са на ма с јед ног кра ја на 

дру ги. На овај на чин се обез бе ђу је ве ћи ни во без бед но сти и ано ним но-

сти у ва шој ко му ни ка ци ји са на ма од ни воа без бед но сти и ано ним но сти 

ко ји пру жају стан дард на елек трон ска по шта или ши фро ва ни веб-фор ма-

ти. Strong box не пру жа са вр ше ну без бед ност. Оста ли ри зи ци су, на при-

мер, ако де ли те сво је је дин стве но ши фро ва но име или ако је ваш ра чу-

нар угро жен, та ко да све ак тив но сти, укљу чу ју ћи и ко му ни ка ци ју пре ко 

Strong box сер ве ра, тре ба та ко ђе сма тра ти угро же ни ма.

Си стем се да је на ко ри шће ње у ви ђе ном ста њу, без га ран ци ја или из ја ва 

и ко ри сни ци га ко ри сте на соп стве ни ри зик.



179Узбуњивачи и медији – култивисање извора, рад  са изворима и заштита извора

ЗА ШТИ ТА ИЗ ВО РА

Ма ло је ве ро ват но да ће, без об зи ра на тех но ло шки на пре дак, из ве шта чи 
ика да ра ди ти у пот пу но сти без ра чу на ра. Ка да се уз бу њи ва чи обра те ме-
ди ји ма, охра бру је мо их да нам ве ру ју да ће мо по сту па ти у њи хо вом ин-
те ре су и мо ра мо то да ура ди мо. Ево ка ко то тре ба да ура ди мо.

Тре ба да се са ста је мо са њи ма са мо на без бед ним ло ка ци ја ма, из ван њи-
хо вих кан це ла ри ја и ме ста где обич но про во де вре ме. Сма њи те мо гућ ност 
да их ше фо ви или са рад ни ци ви де да се са ста ју са из ве шта чем. Бу ди те си-
гур ни да вас ни ко не пра ти. У САД, из ве шта ча мре же „Фокс“, Џеј мса Ро-
зе на, пра ти ли су фе де рал ни аген ти ко ји су сум ња ли да до би ја ин фор ма-
ци је од Сти ве на Џин-Ву Ки ма, за по сле ног у Стејт ди парт мен ту. Пра ти ли 
су вре ме ка да је до ла зио и од ла зио из Стејт ди парт мен та, и по ре ди ли су 
их са вре ме ном ка да је Ким до ла зио и од ла зио. Та ко ђе су при ба ви ли еви-
ден ци ју ње го вих те ле фон ских раз го во ра. 

Лич но, че сто од ре ђу јем ме ста са стан ка уна пред са из во ром и ни ка да их не 
по ми њем пре ко те ле фо на или у ко му ни ка ци ји пу тем елек трон ске по ште.

Ни ка да не сме мо да те ле фо ни ра мо у њи хо ве кан це ла ри је, да оста вља мо 
по ру ке њи хо вим се кре та ри ца ма или ко ле га ма. Ако мо рам да по зо вем, 
ја че сто са мо ку пим но ву SIM кар ти цу, оба вим по зив и ба цим је. На овај 
на чин не оста вљам тра го ве по зи ва са мог бро ја те ле фо на, ако не ко ика-
да до ђе у по сед еви ден ци је мо јих те ле фон ских раз го во ра. Дру ги до бри 
на чи ни ко му ни ка ци је су ко ри шће ње бес плат них сер ви са за по зи ва ње на 
ин тер не ту као што је Vi ber. Та ко ђе, мо ра мо да на у чи мо уз бу њи ва че да не 
зо ву на ше кан це ла ри је или да нас не зо ву на мо бил не те ле фо не из сво јих 
кан це ла ри ја, или са лич них бро је ва. Па ра но ја је као и скеп ти ци зам до бра 
емо ци ја у од но си ма из ме ђу но ви на ра и уз бу њи ва ча. 

Ово су ства ри ко је мо ра мо да ра ди мо у ствар ном жи во ту, а што се ти че 
ин тер не та, то је не што са свим дру го. Чел зи Ма нинг је по ка за ла да је по-
треб но да из во ри не ко ри сте со бе за чет. Али, пра ће ње љу ди пре ко ин-
тер не та је још лак ше не го у ствар ном жи во ту, а ди ги тал ни тра го ви мо гу 
ла ко да се чи та ју го ди на ма.

Ни ка да не по ста јем при ја тељ са уз бу њи ва чи ма на феј сбу ку (Fa ce bo ok) или 
на гу глу+ (Go o gle+), ни ка да их не пра тим на тви те ру (Twit ter), не по ве зу јем 
се са њи ма на мре жи лин ке дин (Lin ke dIn) ни ти при чам са њи ма пре ко скај па 
(Skype). Све то оста вља трај не тра го ве на ин тер не ту ко ји мо гу да се пра те. 

Уме сто то га, ако мо рам да при чам са уз бу њи ва чем пре ко ин тер не та, ја 
на пра вим за јед нич ки на лог елек трон ске по ште, дам му ко ри снич ко име 
и ло зин ку. На овај на чин обо је има мо исти при ступ. Ни ка да не ша ље мо 
ствар не по ру ке елек трон ске по ште, већ са мо чу ва мо на по ме не као на цр те 
и бри ше мо их на кон што их про чи та мо. Не ма трај них тра го ва.
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Че сто пра вим на ло ге елек трон ске по ште на сер ви су ха шмејл (Hus hmail), 
ко ји пру жа ши фро ва ње и обез бе ђу је да сва ко му ни ка ци ја бу де ко ди ра на. 
Ре ги стра ци ја је бес плат на, а сер вис је го то во са вр ше но без бе дан.  

Из во ри ма го во рим да при сту пе том на ло гу из ин тер нет ка феа или да ко-
ри сте функ ци ју тај ног пре тра жи ва ња ко ја омо гу ћа ва пре тра жи ва ње без 
чу ва ња ин фор ма ци ја о сај то ви ма и стра на ма ко је сте по се ти ли.

То ипак ни је до вољ но. За то че сто љу ди ма са ко ји ма ра дим пред ла жем да 
ко ри сте TOR (Th ird-ge ne ra tion Onion Ro u ting). Он шти ти та ко што ко-
му ни ка ци је пре ба цу је по ди стри бу и ра ној мре жи ре ле ја ко јом упра вља ју 
во лон те ри ши ром све та. То спре ча ва осо бу ко ја по сма тра ин тер нет ко-
нек ци ју да ви ди ко је веб-сај то ве по се ћу је те и спре ча ва веб-сај то ве ко је 
по се ћу је те да са зна ју ва шу ствар ну фи зич ку ло ка ци ју. 

Та ко ђе, не до зво ли те да вас јед но став не ре чи от кри ју. Ка да при ча те са ко-
ле га ма из ве шта чи ма, дру гим из во ри ма или слу жбе ни ци ма о тај ном из-
во ру, па зи те да слу чај но не ка же те „он“ или „она“. Не мој те да по ми ње те 
гра до ве у ко ји ма жи ве или би ло ко је дру ге ин фор ма ци је ко је мо гу да се 
ис ко ри сте за иден ти фи ка ци ју осо бе ко ја при ча са ва ма. У ства ри, при-
ли ком из ве шта ва ња до бра је прак са да се уоп ште не го во ри о са мој при-
чи, а ка мо ли о по је ди нач ним из во ри ма. Осим по у зда ног уред ни ка, ни ко 
дру ги не мо ра да зна на че му ра ди те, а што ма ње љу ди зна, ма ња је шан са 
да ће ин фор ма ци је про цу ри ти. При ли ком об ја вљи ва ња, јед на ку па жњу је 
по треб но по све ти ти по да ци ма на осно ву ко јих мо гу да се иден ти фи ку ју 
из во ри. Па зи те да не бу де дат ни је дан траг за ствар но иден ти фи ко ва ње 
у опи су за ни ма ња, по ла или чи ње нич них по да та ка. 

Ка да се ве ли ка при ча об ја ви, гле да о ци, слу ша о ци и ко ле ге из ве шта чи ма 
увек по ста вља ју исто пи та ње. Ко је био ваш из вор? Иако сте по ла ска ни 
па жњом, не мој те до зво ли ти да љу ди поч ну да на га ђа ју. Јед но став но, од-
мах пре ки ни те ди ску си ју. Два де сет пи та ња је за бав но, али ово ни је игра.

ПРЕ ТЕ РА НО ЗБЛИ ЖА ВА ЊЕ

Те сно са ра ђу је те на стро го по вер љи вој при чи са ве ли ким по сле ди ца ма, 
осе ћа те се угро же но, шти ти те иден ти тет из во ра, он је ваш са рад ник. По-
треб ни сте јед но дру гом. Под та квим окол но сти ма ла ко мо же те пре ви-
ше да се збли жи те са из во ром. Под тим под ра зу ме вам да је иза зов да се 
пре ђе ли ни ја про фе си о нал ног од но са из ме ђу из ве шта ча и из во ра и поч-
не да се раз ми шља ви ше о из во ру не го о чи та о цу.

Грин валд је од био ову иде ју ка да су га из ве шта чи у Бра зи лу пи та ли о то ме. 
Он ка же да од би ја пра ви ла по на ша ња из ве шта ча ко ја је по ста ви ла стру ка 
ко ја је по ста ла из у зет но ко рум пи ра на. Грин валд је бло гер но вог но ви нар-
ства. Не сме та му да да је сво ја ми шље ња пи са ним пу тем и да се пре ви ше 



181Узбуњивачи и медији – култивисање извора, рад  са изворима и заштита извора

при бли жи Сно у де ну. „Не ћу да се пре тва рам“, ре као је, „да сам ро бот или 
да не по др жа вам оно што је ура дио. По др жа вам. Или да ме ни је бри га за 
ње га“. Ка же да, исто као и Сно у ден и као што би сви но ви на ри мо ра ли, 
ве ру је у тран спа рент ност и од го вор ност.

Ово ни је пре о вла ђу ју ће ми шље ње ме ђу ис тра жи вач ким из ве шта чи ма. Ве-
ћи на ве ру је у прин ци пе ко је Грин валд по др жа ва и та ко ђе чу ва ју сво је из-
во ре, по себ но оне ко ји пре у зи ма ју по себ не ри зи ке. Али се не спри ја те љу ју 
са сво јим из во ри ма. Они од по чет ка ста вља ју до зна ња да су за хвал ни на 
бес плат ним ин фор ма ци ја ма и до ја ва ма, мо гу да оду на ка фу или на ру чак. 
Мо гу да ша љу за хвал ни це и по ру ке елек трон ске по ште и да се рас пи ту ју 
ка ко су де ца из во ра, али та ко ђе под се ћа ју из вор да не мо гу да раз ме њу-
ју по себ не услу ге. Ако из вор ика да бу де уме шан у сум њи ве по сло ве или 
бу де осум њи чен, би ће ис пи ти ван у пот пу но сти и по ште но, као и љу ди за 
ко је је ре као из ве сти о цу да их пра ти.

Ис тра жи вач ки из ве шта чи ни ка да не сме ју да по зајм љу ју но вац или при-
ма ју би ло ка кве по кло не од из во ра. Из во ри и из ве шта чи не тре ба да де-
ле ула зни це за утак ми це и кон цер те, не тре ба да иду за јед но на пу то ва-
ња, не тре ба да де ле ства ри ко је при ја те љи обич но де ле. Ого ва ра ње, за-
ба вља ње или дру же ње са из во ром ода је ути сак – у слу ча ју да за и ста ни је 
та ко – оба ве зу ју ће ве зе и при стра сно сти. То је опа сно. Не по твр ђу је мо и 
не про ве ра ва мо све што нам при ја тељ ка же. Ми ста је мо на стра ну при ја-
те ља, чу ва мо му ле ђа. То не мо же да се де си са из во ром.

На кон фе рен ци ји одр жа ној 1999. го ди не, чи ји је спон зор би ла Ни ман фон-
да ци ја, ис тра жи вач ки из ве штач и до бит ник Пу ли це ро ве на гра де Деј вид 
Бар стоу при чао је о ра ду са из во ри ма. Он бри не да не усту пи пре ви ше 
кон тро ле над при чом из во ри ма, по себ но ин сај де ри ма-уз бу њи ва чи ма ко-
ји има ју при ступ не кој ин сти ту ци ји ка кав он не ма. Бар стоу је ис тра жи-
вао На ци о нал ну бап ти стич ку кон вен ци ју. Он је дао са вет: „[Као изв еш-
тач] мо ра те ја сно, стал но, сва ки дан да зна те ко ја је ва ша аген да и да ја-
сно ста ви те до зна ња овим љу ди ма да ва ша аген да не ма ни ка кве ве зе са 
њи хо вом аген дом. Ако се ин те ре си пре кла па ју, од лич но. Не ка бу де та ко. 
Али ни ка да, ни ка да, ни ка да не мој те да да је те би ло ко ме [ко је извор] име 
адво ка та. Не мој те да им да је те са ве те. Не мој те да им го во ри те ко ја ће би-
ти ва ша сле де ћа при ча. Мо ра те у пот пу но сти да по шту је те пра ви ла, та ко 
да ни ка да не бу де те у по ло жа ју да се осе ћа те угро же но…“

ЗА НИ МЉИ ВИ ИС ПИ ТИ ВА ЧИ И СА ВЕ СНИ АУТО РИ 
ДО БИ ЈА ЈУ ДО БРЕ ИЗ ВО РЕ

Ми слим да је у овом за кључ ном одељ ку ва жно про ди ску то ва ти ма ло о 
то ме за што код не ких из ве шта ча до ла зи то ли ко до брих из во ра и уз бу њи-
ва ча. Део то га је по сле ди ца пре сти жа у по слу. Нај ве ће но ви не и мре же ће 
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при ву ћи уз бу њи ва че сво јим ти ра жом и гле да но шћу. Из ве шта чи ко ји су 
се спе ци ја ли зо ва ли за од ре ђе ну област и ко ји су у до са да шњем ра ду би-
ли до ка за но успе шни би ће маг нет за дру ге ко ји же ле да ис при ча ју слич ну 
при чу. Док је још био у два де се тим го ди на ма, из ве штач из Бе о гра да и до-
бит ник На гра де за но ви нар ство Сте ван Дој чи но вић сте као је ре пу та ци ју 
из ве шта ча са ко јим мо гу да при ча ју кри ми нал ци. И они ствар но раз го ва-
ра ју са њим. То ни је за то што га сма тра ју сла бим, на про тив, он је аутор ко-
ји се бо ри про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је. Раз лог је што је 
он фа сци ни ран про це сом и тех ни ка ма кри ми на ла. Он же ли да зна за што 
и ка ко љу ди функ ци о ни шу, па ра ди свој „до ма ћи за да так“. Овај из ве штач 
до би ја до ку мен та ци је и раз го во ре са зва нич ни ци ма, а он да пи та ак те ре 
сво јих при ча шта се де ша ва. Они не ма ју дру ги из бор не го да про го во ре.

Сма тра ла сам да бо ље ра дим са из во ри ма на па пи ру не го са људ ским из-
во ри ма – док ни сам по че ла да ис пи ту јем хр ват ског ри ба ра и би зни сме-
на због при че о уз га ја њу ту на, пре две го ди не. Схва ти ла сам да сам до бар 
ис пи ти вач за то што до бро ра дим са до ку мен ти ма на па пи ру, по себ но по-
слов ним еви ден ци ја ма. Не ор га ни зу јем раз го вор док не са знам све. Знам 
ви ше не го осо ба са ко јом ћу да при чам. И то се ви ди. Не мо гу ла ко да да ју 
по гре шан или по вр шан од го вор. Од мах за до би јам њи хо во по што ва ње и 
па жњу за то што сам па мет на, са њи хо вог ста но ви шта, и за ин те ре со ва на 
за област ко јом се они ба ве.

Још је дан аме рич ки до бит ник Пу ли це ро ве на гра де, ис тра жи вач ки из ве-
сти лац и уред ник Ерик Нал дер, на пи сао је не ке са ве те о ис пи ти ва њу ко ји 
су се го ди на ма ко ри сти ли у обу ка ма за из ве сти о це ши ром све та. Он их 
је на звао „Опу шта ње уса на“. Ево ка ко он ви ди раз го вор са из во ром: „То 
је на из глед сва ко дне ван али усме рен раз го вор ко ји от кљу ча ва за кљу ча на 
вра та, ор га ни зу је раз ба ца на се ћа ња и про ди ре у ода је при ват но сти. Ова 
ве шти на је и умет ност и на у ка.“

Не ки од ње го вих нај бо љих са ве та ко јих се при др жа вам ја и сви до бри 
но ви на ри: 

„Пла ни рај те раз го во ре… Мој уоп ште ни са вет: на по чет ку ис тра жи ва ња 
ис пи ту јем не ко га ко по се ду је кључ но зна ње да бих те сти рао до ја ву или 
те о ри ју. За тим ра дим од пе ри фе ри је ка уну тра шњо сти, од но сно пр во при-
чам са све до ци ма на иви ца ма до га ђа ја, а по том пре ла зим на осо бе ко је се 
на ла зе све бли же цен трал ном де лу (осим ка да жу рим, а та да овај по сту-
пак ко ри стим обр ну тим ре до сле дом). Во лим да ис пи ту јем љу де на ме сту 
где ра де оно о че му пи шем. Ме ђу тим, уз бу њи ва че и циљ не осо бе ко је се 
дво у ме је нај бо ље кон так ти ра ти код ку ће. Мо же те да сми ри те нер во зан 
из вор та ко што ће те се про ше та ти са њим. Са ста нак на руч ку зах те ва да 
ваш пред мет про ве де нај ма ње је дан сат са ва ма. Дик та фон мо же у по чет-
ку да иза зо ве нер во зу, али нер во за ће не ста ти за вре ме раз го во ра.
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Ни ка да не мој те да се рас пра вља те због окле ва ња осо бе да при ча, већ ис пи-
туј те ње не стра хо ве. По не кад ће са ми се бе убе ди ти да су по гре шно схва-
ти ли опа сно сти. Од го во ри те на њи хо во ’не мо гу да ко мен та ри шем’, та ко 
што ће те об ја сни ти да вам је по треб на њи хо ва по моћ и та ко што ће те им 
ре ћи (ако мо же те то искре но да ка же те) да раз го вор са ва ма ни је ни шта 
по себ но, за то што кон так ти ра те мно го љу ди и за то што сте ту да би сте 
не што на у чи ли. Из ра зи те све ово не жним али не у мо љи вим то ном и на тај 
на чин пре тво ри те њи хо ва од би ја ња у схва та ње мо гућ но сти. Пред ло жи-
те ал тер на ти ве. Упра вљај те си ту а ци јом. Учи ни те да раз го вор те че. Од го-
во ри те на, ’пла шим се да ко мен та ри шем’, са ма ло са о се ћа ња и уве ра ва ња 
(али уве ра ва ње мо ра да бу де искре но). Слу шај те ко је бри ге има ју љу ди и 
схва ти те их. Пред ло жи те лак ше за дат ке као што су: ’са мо опи ши те свој 
по сао’ или ’при чај те ми о ва шем гра ду’. Ка сни је ће те до ћи до те жих ства ри.“





ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ 
У СЛУ ЖБИ УЗ БУ ЊИ ВА ЊА 
– СТВА РА ЊЕ ПЕ РУ НА 

Аутор Пре драг Бла го је вић1

Ко руп ци ја се при лич но те шко от кри ва. Го то во да је не ви дљи ва и ве о ма 
че сто је за то по тре бан чо век из ну тра, ко ји ће ду ну ти у пи штаљ ку или по-
ви ка ти: „Ло пов!“

У Ср би ји се и да ље сам по јам ко руп ци је ве зу је нај че шће за др жав не ин-
сти ту ци је и јав на пред у зе ћа. Али, иако у том сек то ру ра ди огро ман број 
љу ди, ве о ма ма ло њих је спрем но да упо зо ри на кр ше ње за ко на.

„Ри ба бу де упе ца на за то што је отво ри ла уста“ – ово је ак си ом из јед не 
од за ни мљи ви јих при ме ра ка књи га ти па Ме на џер за 15 ми ну та. Ово је 
исто вре ме но и јед но од злат них пра ви ла за по сле них у др жав ном сек то-
ру. Про сто се зна да ако онај ко бу де про го во рио, и за то се бу де са зна ло, 
у нај бо љем слу ча ју мо же да ра чу на с ло ши јим рад ним ме стом.

Слу чај „Друм ска ма фи ја“ већ је на нео огром ну ште ту чи та вој иде ји бор-
бе про тив те по ша сти зва не ко руп ци ја. Чо век ко ји је имао пе тљу и јав но 
упро пр стом про шао је кроз пра ву аго ни ју.

„Што ја да си гу бим пос’о, кад не мам вај ду?“, ова ко би ве ро ват но раз ми-
шљао про се чан Ни шли ја ка да би се на шао у слич ној си ту а ци ји. Са дру ге 
стра не, они ко ји су спрем ни на кра ђу, на шта се ко руп ци ја на кра ју сво ди, 
очи то има со ли дан мо тив, од но сно ко рист од це ле опе ра ци је. Чак и кад 
ме ди ји от кри ју при чу и об ја ве је, све се нај че шће за вр ша ва на то ме. Ту-
жи ла штво и по ли ци ја му дро ћу те. Што би ре кли, не ме ша ју се у свој по-
сао... и ства ри из гле да ју при лич но без из ла зно.

Ипак, ис ку ство ра да у ре дак ци ја ма ни шке ТВ5 и Ју жних ве сти по ка зу је 
да ства ри ни су цр но-бе ле.

1 Пре драг Бла го је вић је уред ник ин тер нет ме ди ја „Ју жне ве сти“ (www.ju zne ve sti.com). 
Бла го је вић је до бит ник на гра де за ети ку и хра брост „Ду шан Бо га вац“ за 2013. го ди-
ну ко ју до де љу је Не за ви сно удру же ње но ви на ра Ср би је.
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Гра ђа ни ма је че сто до вољ но да ти бар ма ло на де, охра бри ти их и чу да се 
де ша ва ју.

По не пи са ном пра ви лу кад год би смо у Ју жним ве сти ма об ја ви ли текст 
о ко руп ци ји у не ком јав ном пред у зе ћу, у на ред них сат-два мо гли би смо 
да оче ку је мо до дат не ин фор ма ци је у ве зи с том те мом. Нај че шће кроз 
ко мен та ре у сти лу „Кад сте већ за по че ли, про ве ри те и са ким је тај-и-тај 
пот пи сао уго вор о то ме-и-то ме…“, „Ма, тај је сит на ри ба, а ње гов шеф у 
ди лу са тим-и-тим ин спек то ром ра ди то-и-то…“ или про сто стиг не мејл 
са ске ни ра ним ра чу ни ма за ку по ви ну не ког ег зо тич ног ал ко хол ног пи ћа, 
и то у ко ли чи на ма ко је те шко да мо гу да се по тро ше у про сеч ном ка фи ћу.

Те ме нај че шће кре ћу од гла си на или ин фор ма ци ја ко је у ре дак ци ју сти жу с 
елек трон ских адре са – имеј ло ва ти па: eli ot nes018@gmail.com, in saj der@ mail.
ru, in saj de rin saj der @hot mail. com..., дру гим ре чи ма, са из ми шље них на ло-
га кре и ра них са мо да би се но ви на ри ма до ста ви ла же ље на ин фор ма ци ја.

КА ПИ СЛА 

Та ко смо по чет ком но вем бра 2009. до би ли имејл у ко ме је на ве де но да је 
Ми лан Јо ва но вић, ши рој јав но сти по знат под псе у до ни мом Strong man, а 
ни шкој као Ми лан Жи во ти ња, по зна ти бло гер и у то вре ме из вр шни ди-
рек тор ЈКП „Тр жни ца“ Ниш, до био пла ће но од су ство. До бро, раз у ме се, 
сви по вре ме но за тра же не пла ће но због не ке оба ве зе, од мо ра или не ке „те-
зге“. Да, али ов де је реч о пла ће ном од су ству ко је је одо бре но ди рек то ру!

По сла ли смо „Тр жни ци“ зах тев за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја и по сле де се так да на до би ли до ку мент ко јим се Јо ва но ви ћу 
одо бра ва ни ма ње, ни ви ше не го 60 рад них да на од су ства ко је ће пла ћа-
ти по ре ски об ве зни ци, што ис пад не без ма ло три ме се ца. По себ ну па жњу 
при вла чио је фор мал ни раз лог за та кву од лу ку: из вр шном ди рек то ру је 
„сма њен обим по сла на рад ном ме сту“?!

Ди рек тор „Тр жни це“ нам је об ја снио да је пла ће но од су ство на чин уште-
де у том пред у зе ћу, а Јо ва но вић то ни је же лео да ко мен та ри ше. Ипак, вр-
ло бр зо на кон то га исти из вор нам је ја вио да се из вр шни ди рек тор вра-
тио на по сао.

Но ви текст – „Ју жне ве сти вра ти ле ди рек то ра на по сао“, а фор мал но обра-
зло же ње је би ло да се „по ве ћао обим по сла“ на том рад ном ме сту.

Убр зо је сти гао но ви мејл. Овог пу та с но ве адре се, па је прет по став ка 
би ла да аутор ни је исти.

„Ми лан Јо ва но вић ни је је ди ни ко ји је до био пла ће но од су ство. Та квих 
има пре ко 30, а ме ђу њи ма има љу ди из вр ха пред у зе ћа.“

По но во по слат зах тев и по но во се ис по ста ви ло да је вест тач на. 
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„Уште да кроз пла ће ни не рад“ – ис по ста ви ло се да је са мо у 2010. до не то 
чак 40 ре ше ња по ко ји ма су за по сле ни би ли упу ћи ва ни на од су ство то-
ком ко јег су при ма ли не знат но ума ње не пла те.

Не ко ли ко да на на кон об ја вљи ва ња тог тек ста сти гао нам је мејл од „ста рог 
из во ра“. На рав но, ин фор ма ци ја је про ве ре на и ис по ста ви ло се да је тач на.

Не ко је са фик сних те ле фо на „Тр жни це“ у рад но вре ме по зи вао hot-li ne, 
ta rot и слич не те ле фон ске сер ви се, и та ко за све га ме сец да на на пра вио 
ра чун од 1.600 евра.

Очи то за до во љан јер су све ин фор ма ци је ко је нам је до ста вио би ле тач не, 
исти из вор упо зо рио нас је да је дан од ше фо ва у чу вар ској слу жби уце њу-
је, од но сно тра жи но вац стра жа ри ма ка ко им не би че сто ме њао ло ка ци ју 
на ко јој ра де. На жа лост, ов де смо му од го во ри ли да ни смо у мо гућ но сти 
да про ве ри мо те на во де.

Ипак, не пу них ме сец да на ка сни је по ли ци ја је ухап си ла функ ци о не ра „Тр-
жни це“, и то у тре нут ку ка да је од јед ног од стра жа ра при мао ми то.

На кон тог до га ђа ја ни ка да ви ше ни смо до би ли мејл од тог из во ра. Чак смо 
по ку ша ли да га кон так ти ра мо тра га ју ћи за но вим при ча ма, али без успе ха.

Овај слу чај ми је био за ни мљив из не ко ли ко раз ло га. Пр ви пут сам се су-
срео с ано ним ним из во ром ко ји је не ко ли ко ме се ци у кон ти ну и те ту ко му-
ни ци рао с на ма. Увек нам је да вао пот пу но тач не ин фор ма ци је, али ни ка да 
ни смо има ли по тре бу да га пи та мо за име, за тра жи мо да се упо зна мо с њим 
или да нам оста ви број свог те ле фо на. Чо век нам је не ко ли ко пу та ука зао 
на ко руп ци ју, ми на пи са ли тек сто ве о то ме, и то је то. Ви ше се ни је ја вљао.

„ВЕ ЛИ КИ ПРА САК“

Текст чи јим су об ја вљи ва њем Ју жне ве сти зва нич но от по че ле свој рад био 
је „Ма ни пу ла ци је на ни шком аеро дро му“ (29. ја ну ар 2010. го ди не). Био је 
то ве ли ки успех из не ко ли ко раз ло га.

Осим што је на осно ву ње га ту жи ла штво по кре ну ло ис тра гу и убр зо по-
ди гло оп ту жни цу про тив ди рек то ра Аеро дро ма, до би ли смо и го ди шњу 
на гра ду за ис тра жи вач ко но ви нар ство, што је би ла пр ва но ви нар ска на-
гра да у Ср би ји за текст об ја вљен на ин тер не ту.

Али, осим то га, тај текст је по слу жио и као по вод, не ком ко је очи то био 
упу ћен у си ту а ци ју, да нам ука же на то да је го то во иден ти чан обра зац за 
ку по ви ну опре ме и софт ве ра за ГПС кон тро лу во зи ла упо тре бљен и у „Во-
до во ду“, ина че нај ве ћем ни шком јав ном пред у зе ћу (16. април 2010. го ди не).

Оба слу ча ја при ву кла су ве ли ку па жњу јав но сти и, уз још не ко ли ко дру-
гих, по мо гла су нам да у јав но сти ство ри мо имиџ ме ди ја ко ји се не бо ји 
да отво ри и „за бра ње не“ те ме.
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Че сто смо то на во ди ли као успех у раз го во ри ма с по тен ци јал ним до на-

то ри ма.

Упра во тај де таљ већ ју ла 2010. по ка зао се као ве о ма би тан.

Екс перт јед не од нај ве ћих свет ских ме диј ских ку ћа, ко ји ни је до зво лио да 

се ње го во име ов де об ја ви, тра жио је од ди рек то ра Ју жних ве сти Ви то-

ми ра Ог ња но ви ћа и ме не да му украт ко пред ста ви мо ме диј ко ји во ди мо. 

Све, од фи нан си ја и уре ђи вач ке по ли ти ке до на ших про грам ских при о-

ри те та, пре све га ис тра жи вач ког но ви нар ства.

На кон без број пи та ња на ко ја смо ми увек има ли спрем не од го во ре, на 

кра ју је пи тао: „До бро, а ка ко ви шти ти те иден ти тет ва ших из во ра?“

Об ја сни ли смо му да ни је би ло по тре бе за скри ва њем би ло чи јег иден-

ти те та јер га ни ми ни смо зна ли. Али, он нам је илу стро вао про блем на 

јед ном при ме ру.

У то вре ме је био су ди ја на кон кур су јед не од нај пре сти жни јих фон да ци ја, 

ко ја је од лу чи ва ла о до де ли нов ца ино ва тив ним про јек ти ма за уна пре ђе-

ње но ви нар ства. О озбиљ но сти са ме фон да ци је до вољ но го во ри чи ње-

ни ца да су у то вре ме до де љи ва ли гран то ве вред не из ме ђу пет сто хи ља да 

и ми ли он аме рич ких до ла ра.

Ка ко нам је та да об ја снио, је дан од про је ка та при сти глих на кон курс звао 

се Wi ki le aks. У вре ме ка да смо ми при ча ли о тој те ми Ви ки ликс је већ био 

глав на те ма свет ских ме ди ја. Иако ак тив ни не ко ли ко го ди на уна зад, љу ди 

ко ји су во ди ли тај сајт за тра жи ли су та да фи нан сиј ску по моћ те фон да ци је. 

Ипак, ка ко нам је об ја снио, од би је ни су због јед ног де та ља – ни су пред ви-

де ли за шти ту иден ти те та гра ђа на ко ји би им до ста вља ли до ку мен та ци ју!

Шта је, за пра во, био про блем?

За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, ко ји је тек био усво јен (јун 2010), 

дао је мо гућ ност др жа ви, од но сно без бед но сним аген ци ја ма да ви де бу-

квал но све ко му ни ка ци је гра ђа на у Ср би ји.

Фор мал но, омо гу ћен је био увид у та ко зва не „за др жа не по дат ке“. Прак-

тич но, БИА или ко већ, мо гу да ви де сву на шу елек трон ску ко му ни ка ци ју. 

Исти на, ни је до зво ље но да без на ред бе су да слу ша ју те ле фон ске раз го во-

ре или чи та ју имејлове, али мо гу да ви де ско ро све оста ло.

За кон др жа ви да је мо гућ ност, из ме ђу оста лог, да ви ди ка да је и ко ме по-

слат СМС, с ве ли ком пре ци зно шћу зна чак и ме сто где се на ла зио по ши-

ља лац а где осо ба ко јој је по ру ка по сла та. А, че сто и без уви да у са др жај 

те по ру ке мно го то га мо же да се са зна... Слич но је и с те ле фон ским по-

зи ви ма. Мо гу да ви де ка да је не ко и ко га звао, ко ли ко је тра јао раз го вор, 

као и тач ну ло ка ци ју оба са го вор ни ка.
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На осно ву тих по да та ка ана ли ти чар без бед но сне аген ци је мо же мно го то-
га да ви ди, чак и ако не слу ша раз го вор или не чи та по ру ку.

Вр ло ба на лан при мер био би: не ко има мо гућ ност да про сто над гле да ко све 
ша ље по ру ке на имејл re dak ci ja@ ju zne ve sti.com или на мој при ват ни имејл.

Та ко ђе, ако смо не ка осо ба и ја у 2.30 ују тру ви ше од 20 ми ну та раз го ва-
ра ли пре ко мо бил ног те ле фо на, а обо је би ли у сво јим ста но ви ма, ре ал но 
је да се за кљу чи да та ко му ни ка ци ја ипак ни је пот пу но слу жбе на, од но сно 
да се по зна је мо и да смо чак и при лич но бли ски.

Или, ако ви де да је осо ба с ко јом сам се тог-и-тог да ту ма у 11.20 ча со ва 
до пи си вао пре ко SMS-а све вре ме би ла у кан це ла ри ји гра до на чел ни ка 
Ни ша, док сам ја био у сво јој ре дак ци ји, ло гич но је да се прет по ста ви да 
сам при лич но бли зак с том осо бом чим раз ме њу је мо по ру ке то ком са-
стан ка са пр вим чо ве ком гра да.

Све то у не ким си ту а ци ја ма мо же да ука же на иден ти тет но ви нар ског 
из во ра.

Упра во на то се од но си ло пи та ње: „А, ка ко ви шти ти те иден ти тет ва ших 
из во ра?“

Да кле, су шти на ни је би ла у то ме да ли ми зна мо ко је из вор и да ли ће мо 
то не ка да не ко ме да ка же мо, не го да чак и ка да ми не зна мо с ким ко му-
ни ци ра мо, др жа ва то мо же да зна!

Али, чак и да за не ма ри мо то шта мо же др жа ва, од но сно да по ђе мо од 
прет по став ке да др жав ни ор га ни ра де у ин те ре су свих гра ђа на, шта ће-
мо с опе ра те ри ма, по себ но с ин тер нет про вај де ри ма? Те шко да би ло ко ји 
прав ни акт у Ср би ји де фи ни ше мо гућ ност да про вај де ри ин тер не та ви де 
шта ми све ра ди мо на гло бал ној мре жи, од но сно омо гу ћа ва да се утвр ди 
да ли је не ко ту мо гућ ност ко ри стио.

КА КО ТУ ЗА ШТИ ТИ ТИ ИДЕН ТИ ТЕТ ИЗ ВО РА?

Ако зна мо да у Ср би ји не по сто ји за кон, ни ти би ло ко ји дру ги про пис ко-

ји мо же да за шти ти осо бу ко ја ука зу је на ко руп ци ју од ка сни јих не при јат-

но сти – од вре ђа ња и мо бин га до не чег мно го озбиљ ни јег – по тру ди мо 

се да бар с тех нич ке стра не то учи ни мо.

Та ко смо до шли на иде ју да кре и ра мо ра чу нар ски про грам ко ји ће омо гу-

ћи ти ано ним ну ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма ко ји же ле да нам не што до ја-

ве или до ста ве не ки до ку мент, а не же ле да се њи хов иден ти тет от кри је.

До идеј ног ре ше ња смо до шли у са рад њи с екс пер ти ма – љу ди ма ко ји су 

ди рект но би ли ве за ни за Ви ки ликс.
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Је дан део про бле ма у стар ту смо ре ши ли. Пре по ру чи ли би смо гра ђа ни ма 

да ко ри сте већ опро ба ни софт вер по знат под на зи вом TOR. Реч је о про-

гра му ко ји је и Ви ки ликс (Wi ki Le aks) пре по ру чи вао они ма ко ји би же ле ли 

да им до ста ве до ку мен та ци ју. Он слу жи за ано ним но сур фо ва ње ин тер-

не том, што у ве ли кој ме ри оне мо гу ћа ва да би ло ко са зна ко је сте сај то ве 

по се ћи ва ли, на ко јим фо ру ми ма би ли, с ким се до пи си ва ли…

Ме ђу тим, то ни је би ло до вољ но. Про сто, уз бу њи вач ано ним но сур фу је, 

али ка ко да сту пи у кон такт с на ма а да оста не ано ни ман? ОК, мо же да 

отво ри при вре ме ни на лог на Gmail-у, Yahoo!, Mail.ru или где већ. Мо же 

да отво ри и ла жни на лог на Феј сбу ку. Али, ако не ко над гле да на шу по-

шту (in box), мо ћи ће да ви ди с ког имеј ла нам је сти гла до ја ва, па да он да 

поч не да по сма тра и на лог с ко јег је по ру ка по сла та. Пра те ћи ак тив но сти 

на тој елек трон ској адре си, без бед но сне слу жбе ре ла тив но ла ко мо гу да 

от кри ју иден ти тет ње го вог вла сни ка.

Та ко смо до шли на иде ју да ство ри мо но ви си стем ко ји ће слу жи ти за 

ано ним ну ко му ни ка ци ју.

По чет ком 2011. пре ко „TOR pro ject-а“ сту пи ли смо у кон такт с јед ним од 

кључ них љу ди те ор га ни за ци је, Џеј ко бом Еплба мом (Ja com Ap pel ba um). 

Џеј коб је у то вре ме био у фо ку су јав но сти јер је не ко ли ко ме се ци ра ни-

је, док су свет ске по ли ци је тра га ле за Џу ли ја ном Асан жом, на по зна тој 

„ха кер ској“ кон фе рен ци ји на зва ној Ho pe (срп. на да), упра во он пред ста-

вљао Ви ки ликс.

НИШ–НИШ ПРЕ КО СИД НЕ ЈА, ЧИ КА ГА, ВЛА ДИ ВО СТО КА…

Пр ви кон такт ус по ста ви ли смо пре ко имеј ла, али смо убр зо до би ли ин-
струк ци је за да љу ко му ни ка ци ју – да иде кроз за шти ће не ка на ле. Ге не рал-
но, до па ла ми се та ми стич ност, осе ћај да ра ди мо не што што нас сме шта 
„ис под ра да“, али су штин ски ме ма ло ума ра ло то пре те ри ва ње и ин си сти-
ра ње на та квим ства ри ма, да не ка жем сит ни ца ма.

Џеј коб је та да пред ло жио да се и ра чу нар на ко ме ће се на ла зи ти софт вер 
на ко ме ра ди мо не на ла зи у на шој ре дак ци ји. Тач ни је, ње гов пред лог био је 
да тај про грам чић ин ста ли ра мо на ра чу на ру ко ји би се на ла зио у дру гој зе-
мљи, по мо гућ ству ко ја не ма оба ве зу да по сту па по зах те ви ма Ин тер по ла.

Ре ше ња су за пра во би ла са мо два – Исланд и Па на ма. Је ди но та ко би би-
ли си гур ни да, на при мер, не би мо гло да се де си да срп ска по ли ци ја, или 
чак и суд за тра же увид у по дат ке из тог ра чу на ра и да до њих и до ђу. Па, 
чак ни пре ко Ин тер по ла. Ода бра ли смо Па на му.

На рав но, то ни је зна чи ло да не ко од нас мо ра та мо да пу ту је да би за ку-
пио про стор на не ком сер ве ру. То се ра ди пре ко ин тер не та.
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Ипак, убр зо смо за кљу чи ли да би нај бо ље би ло да Џеј коб и лич но до ђе 
у Ју жне ве сти и с на ма про ве де три не де ље, ко ли ко смо про це ни ли да ће 
би ти по треб но да се си стем оспо со би.

На жа лост, у вре ме ка да је Џеј коб био сло бо дан да до ђе у Ср би ју, ја ни сам 
био у зе мљи. По сле то га су се ње го ве оба ве зе ин тен зи ви ра ле. Да не би-
смо гу би ли на вре ме ну, у Ниш је на кра ју до пу то вао Џеј ко бов са рад ник 
Ар ту ро Фи ла сто.

Рад с Ар ту ром био је за ме не пот пу но но во ис ку ство. Као но ви нар, на ви као 
сам на нај ра зли чи ти је љу де. Сва ког да на сам их сре тао. Али, ово је би ло 
не што пот пу но но во. Млад, мр шав, не у ред не фри зу ре, окру глих на о ча-
ра… ма, исти Ха ри По тер. А, при том, кад га по гле даш у очи, сти чеш ути-
сак да му ви диш је ди ни це и ну ле ка ко иду го ре-до ле, као у фил му Ma trix.

Са со бом је но сио свој лап топ „Mac Bo ok Pro“, на ко ји је, чи ни ми се, бар 
де сет пу та уку ца вао раз ли чи те ши фре да би мо гао да ра ди на ње му. При-
том, сва ки пут ка да би из ла зио из на ше ре дак ци је, ко ја је, ина че, би ла у 
при зе мљу згра де, да би за па лио ци га ре ту, Ар ту ро је га сио свој ра чу нар, 
ста вљао га у ра нац, ра нац ста вљао на ле ђа и та ко из ла зио на ци га рет-па у зу.

Скре ну ли смо му па жњу да не ма по тре бе да све то ра ди, да ни ко од нас 
не ма по тре бу да за ви ру је у ње гов ра чу нар, али је он са мо клим нуо гла ву 
и сле гао ра ме ни ма у сти лу „Ма, ве ру јем, али…“, и по но во ста вљао ра чу-
нар у ра нац и од ла зио да за па ли.

По сма тра ју ћи и слу ша ју ћи га, схва тио сам ко ли ко озбиљ но схва та то што 
ра ди, од но сно ко ли ко за пра во мо гућ но сти за евен ту ал не „без бед но сне 
ри зи ке“ по сто ји.

КР ШТЕ ЊЕ

Си стем је по сле де се так да на био по ста вљен и спре ман за рад. Би ло је по-
треб но да му да мо име.

Тра жи ли смо не што крат ко, ја сно, јед но став но, да ни је пре ви ше ко ри шће-
но, да се, што би ре као Вук, чи та ка ко је на пи са но, а пи ше ка ко се из го ва-
ра, од но сно да не ма „ен гле ска“ сло ва као што су q, w, x... Раз ми шља ли смо 
та да и о кам па њи у окви ру ко је ће мо про мо ви са ти иде ју да нам се гра-
ђа ни обра те и при ја ве ко руп ци ју, а да оста ну „не ви дљи ви“. Ње гов на зив 
за пра во би био део ин тер нет адре се на ко јој би се на ла зио сајт пре ко ко-
га би се ко руп ци ја при ја вљи ва ла, а ко ји би био на пи сан ис пред адре се Ју-

жних ве сти.

Би ло је ту ра зних иде ја. На при мер, „Ми ле из Еи“, ле ген дар ни из ми шље ни 
лик из злат ног до ба Елек трон ске ин ду стри је Ниш, ко јег су  зна ли сви жи-
ви. Адре са би се ла ко пи са ла: mi le.ju zne ve sti.com. Раз ми шља ју ћи о кам па њи 
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то ком ко је би смо по зи ва ли гра ђа не да при ја ве ко руп ци ју, кре ну ли смо од 
то га да би Ми ле био не ки сим па ти чан, до бро ћу дан, се ди чи ки ца са бр ко-
ви ма и у пла вом, рад нич ком ком би не зо ну, ко га сви во ле и сви му се по-
ве ра ва ју, а он нај бо ље зна шта да ље с про бле ми ма ко је ви ди. Али, то ни-
је про шло.

Вре ме је про ла зи ло, про би ја ли смо ро ко ве за по кре та ње сај та, а пра во 
ре ше ње ни смо има ли. Ако ни шта кре а тив но не сми сли мо, би ће tor.ju zne-
ve sti.com.

Бу квал но 10 ми ну та пре ис те ка ро ка ко ји смо са ми се би по ста ви ли по ја-
ви ла се иде ја – Пе рун!

Са ма чи ње ни ца да је у пи та њу ста ро сло вен ско вр хов но бо жан ство иза зи ва 
не ка кво стра хо по што ва ње. Ме ђу тим, мно го нам је би ла за ни мљи ви ја дру-
га ствар. За раз ли ку од ве ћи не дру гих бо го ва за ко је се ве ро ва ло да љу де 
ка жња ва ју у за гроб ном жи во ту, за Пе ру на се ве ро ва ло да зле љу де, кри во-
клет ни ке, ло по ве... ка жња ва док су жи ви. У дав на вре ме на, ка да ни је би-
ло уго во ра, љу ди су се за по што ва ње до го во ра за кли ња ли упра во Пе ру ну.

Он је био бог му ња и гро мо ва, пре те ча да на шњег Све тог Или је.

На рав но, ни је нам био циљ да се ве зу је мо за ре ли ги ју, али је сим бо ли ка 
би ла ја сна – же ли мо да они ко ји бу ду уме ша ни у ко руп ци ју бу ду ка жње-
ни док су још жи ви или још бо ље док су на вла сти.

ПЕ РУН

Че твр тог ју ла 2012. Пе рун је по чео с ра дом.

На ци о нал ни ме ди ји о то ме су из ве шта ва ли као о „Ни шком Ви ки лик су“, 
што је у ве ли кој ме ри до при не ло да ве ли ки број гра ђа на чу је за мо гућ-
ност да ано ним но при ја ве ко руп ци ју. 

Већ пр вог да на до би ли смо де се так до ја ва. На жа лост, са мо је јед на би ла 
„упо тре бљи ва“, од но сно про вер љи ва. Све оста ле би ле су при че о на си љу 
у по ро ди ци, при че о пар тиј ским пре ле та њи ма или јед но став но слу ча је ви 
ко је но ви на ри не мо гу до ка за ти. Во де ћи се пра ви лом у Ју жним ве сти ма  
да вест ни је оно што но ви нар зна, већ оно што мо же да до ка же, ни је би-
ло ве ли ке ко ри сти од ве ћи не до ја ва.

Та, јед на вест ко ју смо до би ли од но си ла се на ни шки „Во до вод“. Гра ђа нин 
ко ји нам је по слао ин фор ма ци ју на пи сао је да, та да још ак ту ел на, власт 
(ко ја се про ме ни ла све га 10 да на ка сни је) ужур ба но за по шља ва сво је ви со-
ке функ ци о не ре у др жав ним пред у зе ћи ма ко ји су до та да би ли на јав ним 
функ ци ја ма и ко ји би, на кон фор ми ра ња но ве вла сти, оста ли без по сла.

Уз до ја ву, гра ђа нин нам је до ста вио и ко пи је уго во ра о за по сле њу не ко-
ли ко јав но сти до бро по зна тих име на. Ни је би ло вре ме на да про ве ра ва мо 
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аутен тич ност уго во ра јер се оче ки ва ло да сва ког ча са бу де озва ни че на но-
ва власт у гра ду, што би са мо убр за ло пар тиј ска за по шља ва ња.

Уме сто то га, по зва ли смо ди рек то ра „Во до во да“ и за тра жи ли ко мен тар. 
Ис по ста ви ло се да су сви по да ци би ли тач ни. Две не де ље ка сни је об ја ви-
ли смо текст „Стра нач ко за по шља ва ње у Во до во ду“.

Тих да на до би ја ли смо ве ли ки број до ја ва, али је би ло све ви ше оних ко је 
смо те шко или ни ка ко мо гли да до ка же мо. На при мер, да је ди рек тор ло-
кал не би бли о те ке као се кре та ри цу за по слио сво ју љу бав ни цу или да са-
о бра ћај ни по ли цај ци у Пи ро ту до би ја ју но вац од вла сни ка ка фа не да „не 
ди ра ју“ од ре ђе не ауто мо би ле ко ји су не про пи сно пар ки ра ни ис пред тог 
уго сти тељ ског објек та.

На рав но, би ло је ту и до ста пред ло га за из ве шта ва ње или пи та ња у ве-
зи с ра зним те ма ма – од то га „због че га не пи та те шта се де ша ва са из-
град њом но вог кли нич ког цен тра“ до кре а тив них иде ја за из ве шта ва ње 
о не по ти зму на фа кул те ти ма, где су че сто де ца аси стен ти на пред ме ти ма 
сво јих ро ди те ља и слич но.

На рав но, ана ли зи ра ли смо пред ло ге и про ве ра ва ли их.

Та ко смо до шли и до при че о елек трон ском бил бор ду, та ко зва ном ЛЕД-
па не лу, ко ји је по ста вљен не по сред но ис пред спо ме ни ка осло бо ди о цу Ни-
ша у Пр вом свет ском ра ту, вој во ди Пе тру Бо јо ви ћу, код Град ске ку ће у 
цен тру Ни ша. По ред то га, упо зо рио је ано ним ни из вор, тај све тле ћи па-
но ни је по се до вао по треб ну до зво лу Оп шти не.

Про ве ри ли смо, све је би ло тач но. Ре зул тат то га био је на лог оп штин ске 
ин спек ци је да се екран по ме ри не ко ли ко ме та ра у стра ну о тро шку вла-
сни ка, ко ји је мо рао да пла ти и по треб ну так су.

Уз на ци о нал не ме ди је ко ји су по хвал но пи са ли о „Пе ру ну“, ми смо га ре-
кла ми ра ли и пре ко бил бор да, по де лом фла је ра по гра ду и кам па њом на 
Феј сбу ку. Си гур но је то ути ца ло на гра ђа не да нам у све ве ћем бро ју ша-
љу ин фор ма ци је о про бле ми ма, али и о ко руп ци ји.

Та ко смо до би ли до ја ву да Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу гра-
да“ оба вља ре кон струк ци ју цен трал ног град ског тр га без по треб них до-
зво ла, а да гра ђе вин ска ин спек ци ја не ре а гу је.

На и ме, на че лу ин спек ци је био је функ ци о нер Ује ди ње них ре ги о на Ср би-
је, чи ји је пред сед ник у Ни шу био ди рек тор Ди рек ци је.

КОЦ КА (GAM BLE)

Ипак, јед на од при ча по себ но ми је оста ла у се ћа њу. Гра ђа нин ко ји нам је 
по слао ин фор ма ци ју на сло вио је као „Афе ра ин декс и у Ни шу“, алу ди ра-
ју ћи на до бро по зна ту ко руп ци ју с кра гу је вач ког Уни вер зи те та.
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На вод но, је дан сту дент је не ко ли ко ме се ци ра ни је од бра нио ди плом ски 

рад пред тро чла ном ко ми си јом про фе со ра и до био ди пло му фа кул те-

та иако већ го ди на ма ни је до ла зио у Ср би ју из Сје ди ње них Др жа ва, где 

ина че жи ви. Сва име на би ла су ту, од сту ден та пре ко про фе со ра и струч-

не слу жбе, а чо век је твр дио да је о све му оба ве ште на и по ли ци ја, али да 

не ко сто пи ра ис тра гу и да би на ше укљу чи ва ње у при чу омо гу ћи ло да се 

ума њи при ти сак на по ли цај це ко ји ра де на слу ча ју.

На жа лост, све то би ло је ско ро не мо гу ће до ка за ти. Ни је нам се ис пу шта ла 

та при ча, па смо од лу чи ли да ура ди мо не што што ни смо ура ди ли ни ка да 

пре, али ни по сле то га – об ја ви ли смо текст ко ји је, што би ре кли на ен-

гле ском „ти зер“ (срп. за дир ки вач). По зај ми ли смо на слов из по ру ке ко ју 

смо до би ли од уз бу њи ва ча, али цео текст је на пи сан та ко као да зна мо о 

ком фа кул те ту и о ко јим про фе со ри ма је реч. Дру гим ре чи ма – бле фи ра-

ли смо. За пра во, за ба ци ли смо уди цу и че ка ли.

Би ли смо си гур ни да ће текст про чи та ти не ко од љу ди ко ји мо гу да нам 

по ну де до ка зе – про фе сор с тог фа кул те та, при ја тељ по ме ну тог сту ден-

та, па мо жда и по ли цај ци ко ји су по кре ну ли ис тра гу, али не успе ва ју да 

је на ста ве.

Про це на је би ла до бра. Већ су тра дан из Основ ног су да у Ни шу са оп ште но 

је да се про тив тро ји це про фе со ра Фа кул те та спор та и фи зич ке кул ту ре 

(ДИФ) во ди ис тра га у ве зи с те мом ко ју смо отво ри ли.

Сре ди ном ја ну а ра 2013. Основ но ту жи ла штво по ди гло је оп ту жни цу, и 

су ђе ње и да ље тра је.

У ме ђу вре ме ну, осо ба за ко ју се ис по ста ви ло да нам је пре ко „Пе ру на“ до-

ста ви ла ин фор ма ци је о том слу ча ју, до ста ви ла нам је и но ву до ку мен та-

ци ју ко ја би мо гла да бу де пре суд на за да љи ток су ђе ња. Про ве ри ли смо 

аутен тич ност, али се ис по ста ви ло да суд већ рас по ла же тим до ку мен ти ма.

Ве ру јем да је при ча о „Пе ру ну“ по мо гла да и у јав но сти ство ри мо имиџ 

ме ди ја ко ји се бо ри про тив ко руп ци је и не ус те же се да отво ри „не при јат-

не те ме“. Та ко се зна чај но по ве ћао и број гра ђа на ко ји су нам ука зи ва ли 

на спор не де та ље при ли ком име но ва ња нај ви ших град ских и по ли тич ких 

функ ци о не ра. На рав но, знам да би тре ба ло и са ми но ви на ри да про ве ре 

не ке по дат ке, али то у прак си ни је баш ла ко из во дљи во, пре све га због 

не до стат ка вре ме на (чи тај: нов ца).

Та ко смо да ни ма, у на став ци ма, пи са ли о функ ци о не ри ма ко ји не са мо 

да исто вре ме но оба вља ју ве ли ки број пла ће них функ ци ја већ су по је ди не 

њи хо ве функ ци је не спо ји ве јед на са дру гом због мо гу ћег су ко ба ин те ре са.
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Ка да смо до би ли ту до ја ву, лу пи ли смо ша ком о че ло – чо ве че, па ка ко 

нам је то до са да про ми ца ло? Зна ли смо да ти љу ди оба вља ју те функ ци је, 

али ни ка да ни смо ста ви ли на па пир шта све исто вре ме но ра де.

Ис по ста ви ло се да је пред сед ник ни шког СПС-а био на чак пет јав них 

функ ци ја: ди рек тор ЈП „Ниш Стан“, по моћ ник гра до на чел ни ка, члан Управ-

ног од бо ра „Апо те ка Ниш“, од бор ник у Скуп шти ни Гра да Ни ша и на род ни 

по сла ник. По ред то га био је и пред сед ник фуд бал ског клу ба „Рад нич ки“ 

и пред сед ник Скуп шти не Омла дин ске фил хар мо ни је „На ис сус“.

Ина че, не по сред но пре тог тек ста до би ли смо, с очи то из ми шље не имејл 

адре се, ин фор ма ци ју да је Зо ран Пе ри шић, ко ји је ме сец да на пре то га иза-

бран за гра до на чел ни ка Ни ша убр зо на кон то га име но вао тро ји цу сво јих 

по моћ ни ка, али да се то кри је од јав но сти. У сво јој по ру ци ано ним ни гра-

ђа нин је на вео и име на но вих „двор ја на“.

Про ве ри ли смо ин фор ма ци је и све су у пот пу но сти би ле тач не.

МО БИНГ ИЛИ НА СИ ЉЕ У ПО РО ДИ ЦИ

Ме ни је вр ло илу стра ти ван при мер ко руп ци је би ла при ча о не по ти зму 

у ни шкој „То пла ни“. Вра ћао сам се из Бе о гра да с не ког са стан ка. Пе так. 

Сам у ко ли ма и пре мо рен од це ло не дељ ног јур ца ња. Не где на по ла пу та 

ка Ни шу за стао сам на бен зин ској пум пи да се осве жим и про тег нем но-

ге. По на ви ци сам про ве рио имејл и ви део за ни мљи ву по ру ку ко ја је сти-

гла пре ко „Пе ру на“.

„Ди рек тор ка ’То пла не’ Го ри ца Ми тић да нас је пред крај рад ног вре ме на 

пот пи са ла уго во ре о за по сле њу свог си на Вла да Ми ти ћа и Мар те, ћер ке 

Сне жа не Мар ко вић, ди рек тор ке прав не слу жбе“, пи са ло је украт ко у по ру ци.

Бит но је да по ме нем да се све де ша ва са мо не ко ли ко да на пре за ка за не 

сед ни це Скуп шти не Гра да, на ко јој ће но во фор ми ра на ло кал на власт сме-

ни ти до та да шње ди рек то ре.

Нај че шће сам про ве ру исти ни то сти та квих по да та ка про ве ра вао на тај 

на чин што сам слао зах тев за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав-

ног зна ча ја, тра же ћи да ми до ста ве ко пи ју уго во ра с тим-и-тим, или чак 

на во де ћи и де ло вод ни број тра же ног уго во ра. Али, овог пута ни сам имао 

вре ме на за та ко не што. Чак и ка да би ми у за кон ском ро ку од 15 да на до-

ста ви ли то што тра жим, било би ка сно, ди рек тор ка ће већ би ти сме ње на.

Од лу чио сам да бле фи рам. По звао сам ди рек тор ку те ле фо ном, ре као јој 

да сам упра во до био уго во ре ко је је она пот пи са ла с Вла да ном и Мар том, 

али да су очи то фо то гра фи са ни ка ме ром не ког ста рог мо бил ног те ле фо на, 

па је лош ква ли тет сли ке и за мо лио је да ми по ша ље ске ни ра не вер зи је. 
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На рав но, пр во ње но пи та ње би ло је „А, ко Вам је до ста вио те уго во ре?“ 

Ипак, по сле кра ће рас пра ве, не не ги ра ју ћи да ти уго во ри по сто је, али од-

би ја ју ћи да о то ме при ча, пред ло жи ла је да у по не де љак одем до „То пла-

не“ и обе ћа ла је да ће ми их по ка за ти. За пра во ми је ди рек тор ка „То пла не“ 

та ко по твр ди ла да уго во ри по сто је и да су ин фор ма ци је ко је имам тач не.

Текст је, оче ки ва но, био ве о ма чи тан, али ме ни је у се ћа њу остао и због 

пр ве ре че ни це.

„Ка да би у ни шкој ’То пла ни’ шеф ко мер ци ја ле пао у не ми лост ге не рал ног 

ди рек то ра, то ве ро ват но не би био мо бинг, већ на си ље у по ро ди ци“, алу-

ди ра ју ћи, ка ко се ка сни је мо гло ви де ти, на од нос мај ка–син.

Мо рам да по ме нем да тај текст, осим ве ли ке па жње у јав но сти, ни је иза-

звао ско ро ни ка кве по сле ди це. Тач ни је, ре а го вао је је ди но Град ски од бор 

Де мо крат ске стран ке, чи ји је ди рек тор ка би ла члан, са оп ште њем да ће 

про тив ње би ти по кре нут ди сци плин ски по сту пак уну тар стран ке.

Још се пра ши на о слу ча ју из „То пла не“ ни је сле гла, а на ма је, по сле не пу-

них ме сец да на, сти гла те ле фон ска до ја ва да је Да вор, ро ђе ни брат тек 

по ста вље ног ше фа ка би не та гра до на чел ни ка Ни ша, Де ја на Ан дре је ви ћа, 

ми мо кон кур са по чео да ра ди у ЈП „Пар кинг сер вис“ и да је од мах по ста-

вљен за ше фа слу жбе па у ка.

Од лу чи ли смо да при ме ни мо сли чан сце на рио као про шли пут. Ни смо 

има ли по твр ду да је ин фо р ма ци ја тач на, али сам по звао ше фа ка би не та 

гра до на чел ни ка и од мах за тра жио ко мен тар, пра ве ћи се да је реч о ак си-

о му. Чо век је об ја шња вао да он ни је ути цао на за по сле ње и та ко да ље, али 

је ме ни за пра во то би ла по твр да да је ин фо р ма ци ја тач на.

Са мо дан на кон об ја вљи ва ња тек ста „Пар тиј ско-по ро дич но за по шља ва-

ње“ гра до на чел ник Ни ша је са оп штио да је на ло жио ди рек то ру „Пар кинг 

сер ви са“ да от пу сти Да во ра и још дво ји цу мла ди ћа ко ји су при мље ни 

истог да на ка да и он.

„ВУК СА ОВ ЦОМ НЕ ШТО ИМА“

Слу чај вре дан па жње би ла су и су ђе ња ви со ким град ским функ ци о не ри-

ма ко ји су би ли оп ту же ни за ко руп ци ју. Кра јем 2012. имеј лом смо до би-

ли ано ним ну до ја ву од осо бе ко ја се пред ста ви ла да ра ди у Основ ном ту-

жи ла штву, у ко јој се на во ди да је та ин сти ту ци ја у по след њих не ко ли ко 

ме се ци постиглa вр ло спор не на год бе. Ма ње-ви ше, то је би ло све од упо-

тре бљи вих по да та ка. Ни је би ло име на окри вље них, њи хо вих функ ци ја, 

да ту ма ка да се све то де ша ва ло, па чак ни гра да или оп шти не.
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Од го во ри ли смо на мејл, тра же ћи до дат не ин фор ма ци је, ка ко би смо се би 

бар ма ло скра ти ли пут. По сле не ко ли ко раз ме ње них меј ло ва уз бу њи вач 

је пред ло жио да се ви ди мо. Ни је по ста вљао ни ка кве по себ не усло ве по 

пи та њу вре ме на и ло ка ци је. Ис по ста ви ло се да је из Ни ша и да се ра ди о 

ту жи ла штву у том гра ду. Искре но, ни да нас не знам име осо бе, ни ти ње-

ну по зи ци ју у тој ин сти ту ци ји, а пол на мер но са да не по ми њем. Углав ном, 

до би ли смо при лич но пре ци зне по дат ке, али да би смо спре чи ли мо гућ-

ност да не ко уна пред са зна за чи ме за пра во тра га мо, до го во ри ли смо се 

да при ме ни му опро ба ну так ти ку.

Од лич но у це лој при чи би ло је да се све по кло пи ло с на шом ра ни јом иде-

јом да про ве ри мо ко ме се све су ди за ко руп ци ју и у ком пра цу ства ри те ку. 

По сла ли смо зах тев за при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, тра же-

ћи бро је ве пред ме та у свим по ступ ци ма у ве зи с ко руп ци јом у по след ње 

две го ди не. То нам је омо гу ћи ло да пре ко пор та ла су до ва про ве ри мо ко-

ме се све су ди.

Већ на пр ви по глед ви де ли смо три до бро по зна та име на: Ми љан Јо ва-

но вић (УРС), бив ши град ски већ ник и пр ви ди рек тор „Пар кинг сер ви са“, 

Је ли ца Ве ла ја (УРС), на чел ни ца град ске Упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и 

спорт, ина че упра ве кроз ко ју про ла зи ско ро 30% град ског бу џе та, и Са-

ња Ми цић, не ка да шња пред сед ни ца Град ског од бо ра Је дин стве не Ср би је 

у Ни шу и са вет ни ца ди рек то ра ЈКП „Тр жни ца“.

Ис по ста ви ло се да су ско ро сви суд ски по ступ ци окон ча ни у по след њих 

не ко ли ко ме се ци. А, ако се има у ви ду да је 13. ју ла фор ми ра на но ва скуп-

штин ска ве ћи на у Ни шу, и да су сви окри вље ни би ли чла но ви пар ти ја ко-

је ће чи ни ти власт на ре пу блич ком и град ском ни воу, те ма је до би ја ла на 

зна ча ју. Са из у зет ком Са ње Ми цић, ко ја је по сти гла на год бу, при зна ла 

кри вич но де ло и ума ње на јој је ка зна, Јо ва но вић и Ве ла ја су се на го ди-

ли пре из ри ца ња пре су де, ко ја би за њих зна чи ла ели ми на ци ју из тр ке за 

но ве јав не функ ци је и при ста ли да пла те сим бо лич не су ме нов ца у ху ма-

ни тар не свр хе.

„УЗ БУ ЊИ ВАЧ ЈЕ СВЕ ТИ ЊА“

Ко ли ко је ме ни по зна то, ни је дан уз бу њи вач ко ји нам се ика да обра тио ни-

је због то га тр пео по сле ди це. Не мо гу да твр дим да ни је от кри вен. Да се 

раз у ме мо, мо жда и је сте, али ја за то не знам, а мо гу с ве ли ком си гур но-

шћу да твр дим да, иако се то де си ло, ни је би ла на ша кри ви ца.

Про сто, у мом ин те ре су, као но ви на ра и уред ни ка јед ног ме ди ја, је сте да се 

то ни ка да ни  не де си, јер ако бар је дан бу де от кри вен и о то ме се про чу је, 
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ве ли ка је шан са да ће се на кон то га мно го ма њи број гра ђа на уоп ште усу-

ди ти да нам се обра ти.

Искре но, де си ло се јед ном да се по ја ви ла сум ња да нам је је дан од слу-

жбе ни ка град ске упра ве до ја вио за од ре ђе не зло у по тре бе у ко је су би ли 

уме ша ни ње го ви ше фо ви. На мер но ка жем „сум ња“ по што од би јам да по-

ве ру јем да је иден ти тет те осо бе от кри вен, јер, да не ула зим у сит на црев-

ца, то би ну жно зна чи ло да је не ко имао увид у мо је или ње го ве при ват не 

те ле фон ске ли стин ге.

Углав ном, на кон об ја вљи ва ња тек сто ва о те ми ко ју не бих да на во дим, јер 

би при лич но ја сно би ло о ко ме го во рим, где смо на ве ли да нам је из вор 

био је дан од слу жбе ни ка, ја вио ми се уз бу њи вач твр де ћи да шеф сум ња 

на ње га и да је за тра жио од струч них слу жби да при пре ме до ку мен та ци ју 

за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка. По што ми је об ја снио да је и он 

ту ин фор ма ци ју до био од ко ле га ко је су га упо зо ри ле, што зна чи да ве ћи 

број љу ди зна за пла ни ра ни ди сци плин ски по сту пак, од лу чио сам да по-

зо вем ди рект но ше фа и да га пи там. Упи тао сам га да ли је тач но да тра га 

за „ин сај де ром“ и да ће по кре ну ти по сту пак про тив не ко га због цу ре ња 

ин фор ма ци ја, али ме чо век уве ра вао да то ни је тач но. На рав но, ни сам ни 

оче ки вао да ће од го во ри ти по тврд но. По звао сам та да не ко ли ко ко ле га, 

до пи сни ка ути цај них на ци о нал них ме ди ја и украт ко им об ја снио ствар, 

па су и они по зва ли на ве де ног ше фа и по ста ви ли му исто пи та ње.

На кон пет на е стак ми ну та уз бу њи вач ме је звао и ре као да је шеф у па ни-

ци звао слу жбе ни ке ко ји ма је тра жио до ку мен та ци ју и ре као им да пре-

у зму не ке дру ге по сло ве, а да ово за ди сци плин ску при ја ву од ло же. Ис-

ход при че, ко ли ко ја знам, је сте да иден ти тет уз бу њи ва ча ни је от кри вен, 

а са мим тим и да ни је сно сио би ло ка кве по сле ди це.

ПРИ МЕР ЛО ШЕ ПРАК СЕ

Ипак, слу чај уз бу њи ва ча, на кон ко га је ве ћи део јав но сти на ју гу Ср би је 

ве ро ват но пр ви пут чуо за тај тер мин, био је у ве зи с ни шким КП до мом.

Јед ног да на, пре ко мо бил ног те ле фо на, ја ви ла ми се осо ба ко ју сам од-

ра ни је по зна вао из ви ђе ња, чак ми слим да ни сам знао ни да је ра ди ла 

у За во ду за из вр ше ње за вод ских санк ци ја, ка ко се за пра во за твор зо ве. 

Тра жи ла је да се ви ди мо што пре твр де ћи да има до ка зе ко ји ука зу ју на 

озбиљ ну ко руп ци ју у тој др жав ној ин сти ту ци ји. Сте као сам ути сак да је 

при лич но уз не ми ре на. С об зи ром на то да та да ни сам био у Ни шу, до го-

во ри ли смо да се по под не истог да на са ста не с мо јим ко ле гом из ре дак-

ци је Ацом Стан ко вом, на ме сту ко је је она пред ло жи ла.
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Уве че сам се чуо с Ацом, на ко га је очи то прет ход ни раз го вор оста вио јак 
ути сак. По ла са та пред пла ни ра ни са ста нак уз бу њи вач га је по но во звао, 
та да са дру гог бро ја те ле фо на. Нер во зним и дрх та вим гла сом за тра жио 
је про ме ну ло ка ци је, а ка да су се са ста ли, ис при чао је да је по сум њао да 
га не ко пра ти.

По да ци и до ку мен та ци ја ко је је дао Аци би ли су за и ста за па њу ју ћи. Од 
то га да је из за тво ра бу квал но не ста ло не ве ро ват них 140 то на ли ма, ко ји 
се ко ри сти у за твор ској фа бри ци бој ле ра „Де ли град“, пре ко пут них на ло га 
из ко јих се ви ди да је слу жбе ни ка ми он из за тво ра до Про ку пља и на зад 
пре ла зио 552 ки ло ме тра иако су два гра да уда ље на ма ње од 30 ки ло ме-
та ра, или из ве шта ја по ко ји ма је за не ис прав но и не ре ги стро ва но во зи ло 
ре ги стро ва на по тро шња го ри ва.

На кон се ри је тек сто ва о тим ма ни пу ла ци ја ма из Ми ни стар ства прав де 
је по твр ђе но да је у ни шки за твор по сла та ван ред на кон тро ла, али и да 
су сви до ку мен ти на ко је су се Ју жне ве сти по зи ва ле про гла ше ни за „слу-
жбе ну тај ну“. Од мах на кон то га, Ју жним ве сти ма ја ви ла се чи та ва гру па 
не ка да шњих рад ни ка КП до ма, твр де ћи да су они не ко ли ко ме се ци ра-
ни је от пу ште ни с по сла упра во јер су ука зи ва ли на оно о че му су Ју жне 
ве сти пи са ле. 

Би ло је са свим си гур но да се ни ко од нас до та да ни је су срео с та ко озбиљ-
ном те мом. Би ли смо при лич но за те че ни.

До га ђај, ко ји бих ја озна чио као исто риј ски ка да је у пи та њу за шти та уз-
бу њи ва ча, де сио се 1. мар та 2013, ка да је за ме ник управ ни ка ни шког за-
тво ра (управ ни ка ни су има ли) су спен до вао на чел ни цу Слу жбе за обу ку 
и упо шља ва ње због то га што је при ја ви ла ко руп ци ју. На и ме, Кр стић је у 
име КП до ма, на ме мо ран ду му и с пе ча том те уста но ве, упу ти ла до пис 
по ли ци ји у ко јем је ука за ла на мо гу ће зло у по тре бе.

Ипак, вре ди по ме ну ти да је она не ко ли ко ме се ци пре то га од Аген ци је за 
бор бу про тив ко руп ци је већ до би ла ста тус „уз бу њи ва ча јав но сти“, што је 
слу чај чи ни ло још те жим и спе ци фич ни јим. Тач ни је, био је то пр ви за бе-
ле же ни слу чај од ма зде због при ја вљи ва ња ко руп ци је.

Ин фор ма ци ја о су спен зи ји је истог мо мен та по ста ла удар на вест у ве ћи ни 
ме ди ја у зе мљи, а усле ди ле су и оштре ре ак ци је по ве ре ни ка за ин фор ма ци-
је од јав ног зна ча ја, Ро до љу ба Ша би ћа, ди рек тор ке Аген ци је за бор бу про-
тив ко руп ци је, Та тја не Ба бић, за штит ни ка гра ђа на Са ше Јан ко ви ћа, па чак 
и вр ши о ца ду жно сти ам ба са до ра Ми си је ОЕБС у Ср би ји По ле Ти де, ко ји 
су за тра жи ли хи тан са ста нак с ми ни стром прав де Ни ко лом Се ла ко ви ћем.

На кон за јед нич ког са стан ка одр жа ног већ то ком по по дне ва ми ни стар је 
са оп штио да је по ни штио ре ше ње о су спен зи ји и Ва лен ти ну Кр стић вра-
тио на по сао.
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Не пу них де сет да на ка сни је Ми ни стар ство је сме ни ло за ме ни ка на чел-
ни ка ко ји је пот пи сао су спен зи ју. Тач ни је, име но ва ло је но вог на чел ни ка 
и ње го вог за ме ни ка.

Ипак, и да ље за бри ња ва чи ње ни ца о ко јој се ма ло го во ри, а то је да је Аген-
ци ја за бор бу про тив ко руп ци је Ва лен ти ни ста тус уз бу њи ва ча до де ли ла 
на го ди ну да на, да то уско ро ис ти че, а да иако је вра ће на на по сао про тив 
ње ни је об у ста вљен ди сци плин ски по сту пак. Та ко ђе, без по сла у за тво ру 
оста ло је и де вет слу жбе ни ка ко ји су ука зи ва ли на ко руп ци ју. На жа лост, 
они су до би ли от ка зе пре усва ја ња За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је или пре не го што су за тра жи ли за шти ту Аген ци је по што су до-
би ли от каз, што су за кон ска огра ни че ња због ко јих ни су мо гли да до би ју 
исту вр сту прав не за шти те као Ва лен ти на.

Иако се ни сам ра ни је ба вио том ана ли зом, при ку пља ју ћи по дат ке за овај 
текст до шао сам до не ко ли ко за кљу ча ка. Пре све га, да гра ђа ни ни су све-
сни опа сно сти ко јој се из ла жу при ја вљу ју ћи зло у по тре бе, али и да је бор ба 
про тив ко руп ци је у Ср би ји и да ље на ста кле ним но га ма. Још је дан слу чај, 
као што су Ва лен ти на и ње не от пу ште не ко ле ге на нео би не на док на ди ву 
ште ту ко ју не ве ру јем да би смо ус пе ли де це ни ја ма да са ни ра мо. 



ЗАВРШНА РЕЧ

За шти та гра ђа на ко ји ука жу на озбиљ но на ру ша ва ње јав ног до бра пре ва-

зи ла зи лич ни ин те рес са мих уз бу њи ва ча. Та мо где је јав ни ин те рес пре-

че сто жр тва зло у по тре ба, не за ко ни то сти и си стем ске не де ло твор но сти, 

на ште ти је и ко лек ти ви тет, али и сва ко од гра ђа на, лич но и опи пљи во. 

Кад год се на ру ши јав ни ин те рес, гра ђа ни Ср би је оста ју ус кра ће ни или 

оште ће ни у оби му и ква ли те ту оства ри ва ња не ког свог пра ва. Нај ви ше 

ко ри сних ини ци јал них по да та ка о по ја ва ма ко ји ма се кр ши јав ни ин те-

рес има ју упра во гра ђа ни. Без ин фор ма ци ја ко је они мо гу да пру же на-

по ри др жав них ор га на и слу жбе ни ка осу ђе ни су, у нај бо љем слу ча ју, на 

по ло ви чан успех. Због то га За штит ник гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, све и 

да је хтео, ни је мо гао да се оглу ши на по зив По ве ре ни ка за ин фор ма ци је 

од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти да по мог не у ства ра њу 

ква ли тет ног прав ног окви ра за за шти ту уз бу њи ва ча. Реч је ту, ка ко о за-

шти ти са мих уз бу њи ва ча – гра ђа на, та ко и о за шти ти свих дру гих гра ђа-

на – од оно га на шта уз бу њи ва чи мо гу да ука жу ако им се пру жи ра зум на 

мо гућ ност, по др шка и за шти та за са ве стан чин.

Мо дел за ко на ко ји је на стао као ре зул тат ра да Рад не гру пе, са ста вље не 

од пра ву вич них, ин сти ту ци о нал не ствар но сти све сних и днев ном по ли-

ти ком нео п те ре ће них љу ди, пот по мог нут је на ла зи ма пи о нир ског ис тра-

жи ва ња јав ног мње ња и ана ли за ма слу ча је ва уз бу њи ва ња у Ср би ји, али 

и са гле да ва њем ком па ра тив них ис ку ста ва и нај бо љих свет ских прак си. 

Си ту а ци ја је би ла обес хра бру ју ћа: ве о ма ма ло зе ма ља све та мо же се по-

хва ли ти си сте мом за шти те уз бу њи ва ча ко ји бес пре кор но ра ди. Чи ни се 

да кре а тив ност оних ко ји по се жу за од ма здом ка ко би ка зни ли са да шње 

и обес хра бри ли по тен ци јал не уз бу њи ва че, а још мно го ви ше страх ели та 

од де ста би ли за ци је си сте ма на чи јем су вр ху, до ко је би, стра ху ју, мо гло 

до ћи услед тран спа рент но сти у не при јат ним ства ри ма, уни вер зал но чи-

ни да за шти та уз бу њи ва ча бу де ви ше те о риј ски не го прак ти чан кон цепт. 

Очи глед но је да та кве од лу ке ни су ру ко во ђе не јав ним ин те ре сом, већ лич-

ним про јек ци ја ма и кал ку ла ци ја ма. На рав но да из о ста нак ши ро ко рас-

про стра ње них „нај бо љих прак си“ ни је по мо гао у пи са њу мо де ла за ко на.
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Рад ној гру пи ни је не до ста ја ло мо ти ва ци је, упор но сти и кре а тив но сти. 
Циљ ни је био на пи са ти без ли чан нор ма тив ни текст, по пу ким пра ви ли ма 
прав нич ке стру ке, већ та кав ко ји ће по ну ди ти при мен љи ва, кре а тив на и 
што је по себ но бит но – де ло твор на, а ипак прав но кон зи стент на ре ше ња. 
Ре зул тат ње ног ра да до био је не по де ље не по хва ле до ма ће и ме ђу на род не 
струч не јав но сти. По себ но они ко ји ову про бле ма ти ку до бро по зна ју и не 
ба ве се њом на ad hoc осно ви, пре по зна ли су нов ква ли тет и ду би ну по ну-
ђе них ре ше ња. Уме сто од го во ра ти па de us ex mac hi na, ре ше ње је тра же но и 
на ђе но у сло же ном, али ра зу мљи вом и ло гич ном са деј ству ни за др жав них 
и не др жав них ак те ра, на раз ли чи тим ни во и ма. За шти та уз бу њи ва ча је 
дру штве ни и др жав ни ин те рес и не мо же би ти сва ље на на је дан пар ра-
ме на. Рад на гру па ни је флер то ва ла ни са по пу ли змом. За шти та уз бу њи-
ва ча не сме из гу би ти из ви да да уз бу њи ва чи ни су свр ха са ми се би и да је 
њи хо ва ро бу сна за шти та, ко ја у слу ча ју овог мо де ла укљу чу је и ван ред не 
прав не олак ши це, као што је обр ну ти те рет до ка зи ва ња да ни су жр тве 
од ма зде, мо же да бу де оправ да на са мо ин те ре сом за шти те оп штег до бра.

Оста ло је да се на да мо да ће из вр шна и за ко но дав на власт на ћи сна ге и 
во ље да по ну ђе ни Mодел опре ме свим де та љи ма ко ји су нео п ход ни да 
Мо дел пре ра сте у за кон над ко јим „вла сни штво“ и од го вор ност за ње-
го во спро во ђе ње осе ћа ју сви др жав ни ор га ни и дру штве ни ак те ри, као 
и да до тог мо мен та не ће про ћи мно го вре ме на ко је се ме ри про пу ште-
ним при ли ка ма, пре кр ше ним пра ви ма и из гу бље ним по ве ре њем гра ђа на.

За штит ник гра ђа на

Са ша Јан ко вић



МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА 

„ЗА ШТИ ТА УЗ БУ ЊИ ВА ЧА“
23–24. мај 2013.

КЛУБ ПО СЛА НИ КА (ТОЛ СТО ЈЕ ВА 2) 

ПРОГРАМ

Дан пр ви, че твр так, 23. мај 2013.

08.30–09.00    Ре ги стра ци ја уче сни ка

09.00–10.00    Увод на обра ћа ња

Ро до љуб Ша бић, по ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка 
о лич но сти 

Ни ко ла Се ла ко вић, ми ни стар прав де и др жав не упра ве

Њ. е. Мајкл Де вен порт (Mic hael Dаvenport),  ам ба са дор Ује ди ње ног кра љев ства у 
Ре пу бли ци Ср би ји

Њ. е. Ло рент Лу ис Сто квис (La u rent Lo u is Sto kvis), ам ба са дор Кра ље ви не Хо лан-
ди је у Ре пу бли ци Ср би ји

Та тја на Ба бић, ди рек тор ка Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је

Саша Јанковић, заштитник грађана

10.00–11.15
Па нел 1 – ка ко јав ност пер ци пи ра уз бу њи ва че – „мо ме нат 
уво ђе ња за шти те“

Мо де ра тор: Зо ран Га ври ло вић, БИ РО ДИ

Пре драг Кур чу бић, Ip sos Stra te gic Mar ke ting 

Суелет Дрејфус (Suelette Dreyfus), Катедра за компјутерске и информационе системе, 
Универзитет у Мелбурну, Аустралиjа (онлајн учешће – skype веза)

 11.15–11.45 Па у за за ка фу

11.45–13.00 Па нел 2 – про пи си о за шти ти уз бу њи ва ча – нај бо ље прак се  

Мо де ра тор: Не ма ња Не на дић, Тран спа рент ност – Ср би ја

Марк Ко ен (Mark Co hen), Кан це ла ри ја спе ци јал ног са вет ни ка САД 

Пол Сти вен сон (Paul Step hen son), струч њак за за шти ту уз бу њи ва ча 

Марк Ворт (Mark Worth), Transparency International

13.00–14.15 Ру чак  

14.15–15.30
Па нел 3 – про пи си о за шти ти уз бу њи ва ча  – нај бо ље прак се – II део  
(пред ста вља ње Мо де ла за ко на)

Проф. Бран ко Лу бар да, Од бор Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, пред сед ник 

Ана Мајерс (Anna Myers), Савет Европе, евалуаторка „GRECO“
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15.30–15.45 Па у за за ка фу

15.45–17.00 Па нел 4 – уло га удру же ња гра ђа на у за шти ти уз бу њи ва ча

Мо де ра тор: Па вле Ди ми три је вић, БИ РО ДИ

Том Ди вајн (Tom De vi ne), кон сул тант „USAID/JR GA“ / Про је кат од го вор не вла сти 
(GAP) (он лајн уче шће – skype ве за)

Ана Ма јерс (An na Myers), ко ор ди на тор ка Међународнe мрежe НВО за уз бу њи ва че 

Фран че ска Вест (Fran ce sca West), Pu blic Con cern at Work 

Зденка Ковачевић, Сретење

Дан дру ги – петак, 24. мај 2013.

09.00–10.15 Па нел 5 – за шти та уз бу њи ва ча у обла сти на ци о нал не без бед но сти

Мо де ра тор: проф. Ми ро слав Ха џић, Бе о град ски цен тар за без бед но сну по ли ти ку

Са ша Јан ко вић, за штит ник гра ђа на

Не бој ша Ро дић, ди рек тор Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је

Бенџамин Бакланд (Benjamin Buckland), DCAF 

 10.15–10.30 Па у за за ка фу

10.30–11.45 Па нел 6 – за шти та уз бу њи ва ча и Ин фор ма ци о не ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је 

Мо де ра тор: Вла дан Јо лер, SHA RE

Пре драг Бла го је вић, Ју жне ве сти / ПЕ РУН

Фа био Пје тро сан ти (Fa bio Pi e tro san ti), су о сни вач Her mes Cen ter (Glo ba Le aks Pro ject)

Грегори Енгелс (Gregory Engels), Пиратска партија (Pirate Parties International)

11.45–13.00 Па нел 7 – за шти та уз бу њи ва ча и ме ди ји 

Мо де ра тор: Дра га на Ни ко лић Со ло мон, Ми си ја ОЕБС у Ср би ји

Сте ван Дој чи но вић, НУНС/ЦИНС

Ми ран да Па тру чић, ОЦ ЦРП/ЦИН

Слободан Георгијев, БИРН

13.00–14.15 Ру чак  

14.15–15.30 Па нел 8 – за шти та уз бу њи ва ча у Ре пу бли ци Ср би ји 

Мо де ра тор: Не ве на Ру жић, Слу жба по ве ре ни ка 

Ро до љуб Ша бић, по ве ре ник 

Мар ко Пе тро вић, Si e mens DOO Бе о град

Бојана Меденица, Транспарентност – Србија

15.45–17.00 Из ве штај са Па нел ди ску си ја и за кљу че ње кон фе рен ци је

Крај!

Кон фе рен ци ја се ор га ни зу је у окви ру Про јек та „За шти та уз бу њи ва ча“ 

ко ји спро во ди По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту 

по да та ка о лич но сти уз по др шку:
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