
Поштоване студенткиње / студенти Београдског универзитета, 

 Као што вам је добро познато, корупција је круцијални проблем којим су 

угрожени темељи савременог демократског друштва – владавина права и заштита 

људских слобода и права. Према дефиницији једне од најзначајнијих организација 

специјализованих за борбу против корупције Transparency International (TI), појам 

корупције означава злоупотребу поверених овлашћења, као и поткупљивање, тј, 

подмићивање службених лица, ради стицања приватне користи. Корист може бити 

новац, награда у натури (поклони), услуга или други вид користи (привилегија и 

погодност). Корист се може „примити” и за „повезано лице” - лице у односу 

зависности с лицем које обавља коруптивне радње или, на пример, за политичку 

странку или интересну групу. Одговорно лице тада злоупотребљава своја овлашћења 

тако што другима омогућава погодности које им не припадају. 

 Делатности које су најподложније корупцији су: поступци јавних набавки, 

прикупљање пореза и других јавних прихода, именовања у сфери власти, донације за 

политичке кампање, одлучивање у сфери образовања и здравства, и слично.  

 Спречавање корупције као глобалног феномена један је од главних задатака 

како чланица Европске уније, тако и држава које се налазе у процесу приступања ЕУ, 

међу којима се налази и Република Србија. Такође, као један од приоритета Владе 

Републике Србије прокламован је и принцип нулте толеранције корупције у 

Републици. 

 Агенција за спречавање корупције (донедавно, Агенција за борбу против 

корупције) је, на основу Закона о спречавању корупције, независни и самостални 

државни орган који координише активности борбе против корупције у Републици 

Србији.  

 У оквиру редовних активности, Агенција за спречавање корупције спроводи 

истраживање о стању корупције на Универзитету у Београду у перцепцији студената 

тог универзитета. Истраживање је организовано методом анонимне анкете студената 

(путем попуњавања електронског упитника) на Правном, Филозофском, Факултету 

политичких наука, Медицинском, Математичком и Факултету организационих наука, 

које високошколске установе представљају групације друштвено-хуманистичких, 

медицинских, техничко-технолошких и природно-математичких наука Универзитета у 

Београду. Упитник је сачинила стручна служба Агенције за спречавање корупције. 

 Упитник садржи питања која се тичу перцепције студената таргетираних 

факултета о корупцији на Универзитету у Београду, на која је лако одговорити у 

кратком року. Према проценама стручне службе Агенције, за попуњавање упитника 

није потребно више од 10 минута. 

 Резултати ових истраживања Агенцији ће бити од великог значаја за 

усмеравање даљих активности на спречавању корупције. 

 Позивамо Вас да попуњавањем онлајн упитника на линку 

https://forms.gle/Bd2bBe21qNzBQCnp9 најкасније до 29. октобра 2021. године 



допринесете овом истраживању. 

 Уверени у заинтересованост вас, студената Универзитета у Београду да живите 

и радите у друштву без корупције, ценећи ваш став о овом општедруштвеном 

проблему,  

 унапред захваљујемо на сарадњи. 


