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Без напретка у сузбијању корупције 

  
 
Према најновијем извештају организације Transparency International Србија се налази 
на 83. месту у борби против корупције, од 180 посматраних земаља. Са индексом 
корупције 3.5 Србија је остварила минималан напредак и попела се за два места у 
односу на прошлу годину. Без обзира на ту чињеницу Србија је и даље иза свих 
земаља бивше СФРЈ, осим Босне и Херцеговине. 
  
Према овом извештају, више корупцијe има у Србији него Црној Гори, која је на 69. 
месту и Македонији, која је на 71. месту на овој листи, а најбоље рангирана земља у 
региону је Словенија која се са индексом корупције 6.6 налази на 27. месту. Хрватска 
са индексом корупције 4.1 заузима 66. место. По корупцији, иза Србије су Албанија (95. 
место) и Босна и Херцеговина (99. место). 
  
Председник организације Транспарентност Србија Владимир Гоати каже да је Србија 
по корупцији „у друштву са Салвадором, Тринидадом и Тобагом". 
  
„Влада Србије још није озбиљно схватила опасност корупције, о њој се много прича и 
пуно институција учествује у тој борби, а практично никакав помак није учињен. Србија 
стагнира у борби са корупцијом, што се одражава на улагања страних инвеститора у 
Србији. Богатим људима са Запада српска влада личи на човека у скупом 
Арманијевом оделу, који долази по оброк у народну кухињу" - оценио је Гоати, 
настојећи да укаже на расипничко понашање владе са 25 министарстава, која упркос 
притиску јавности још није смањила свој обим. 
  
Програмски директор организације Транспарентност Србија Немања Ненадић истакао 
је да је корупција у Србији константна већ три године, иако се за протекле две године 
„за нијансу" поправила. 
  
„Решење да се слика Србије поправи је у примени антикорупцијских закона, који су већ 
донети, што је препоручено и у извештају Европске комисије. Србији се замера још 
неусаглашен однос државе према независним телима, што није осветљен процес 
доношења одлука и финансирања странака, нити регулисано лобирање" - рекао је 
Ненадић. 
  
Директорка Агенције за борбу против корупције Зорана Марковић оценила је да је 
индекс корупције у Србији „јасан показатељ да су декларативне изјаве остале само у 
том домену и да Влада мора да покаже озбиљније напоре". 
  
„Стагнирање на пољу борбе против корупције у протекле три године заредом показује 
да појединачне институције не могу саме да се изборе" - каже Марковићева.  
 


