VIŠE O EU

Ako će jedna zemlja postati slobodna od
korupcije i postati nacija zdravih umova, snažno
osjećam da postoje tri ključna člana društva koji
mogu napraviti tu promjenu, to su: otac, majka i
učitelj.
Abdul Kalam

EUROPSKA UNIJA
Europska unija se sastoji od 27 država članica
koje su odlučile postepeno povezivati svoja
znanja, resurse i sudbine.
Tokom 50 godina proširenja zajedno su
izgradile zonu stabilnosti, demokracije i
održivog razvoja, istovremeno zadržavajući
kulturne različitosti, toleranciju i lične slobode.
Europska unija je posvećena tomu da svoja
dostignuća i vrijednosti dijeli sa zemljama i
ljudima izvan vlastitih granica.
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost NVO KYODO i ni u
kojem slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
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Budućnost čovječanstva uveliko ovisi od kulturnog,
naučnog i tehničkog razvoja; a ta se budućnost gradi
u centrima kulture, znanja i naučnog istraživanja, koje
predstavljaju univerziteti.
Iz preambule Magna Charta Universitatum

1. ZAŠTO OVAJ VODIČ
S INFORMACIJAMA O
NAČINU POLAGANJA ISPITA
I PREVENCIJI KORUPCIJE
U VISOKOŠKOLSKIM
USTANOVAMA?
•

•

•

•

Najprije zato što se želi doprinijeti odgoju
mladih generacija kroz informiranje o problemu
korupcije u društvu općenito, a posebno u
obrazovanju.
Informiranost o pojavnim oblicima korupcije i
njezinim štetnim posljedicama je nužna kako
bi mladi ljudi znali prepoznati tu pojavu, suočiti
se s njom na odgovarajući način i zaštititi i sebe
i druge, a ne prihvatiti je kao način vlastitog
ponašanja.
Nadalje, žele se zaštiti i vrijedni studenti i uvaženi
profesori koji nisu odgovorni za koruptivna
ponašanja drugih, ali su dio sredine u kojoj se
takva ponašanja dešavaju.
I konačno, misija civilnog društva je pomoći
institucijama vlasti da se stvori država vladavine
zakona u kojoj će osobe koje su počinile kazneno
djelo korupcije biti privedene licu pravde, a da
pri tome osobe koje prijavljuju počinitelje takvih
djela budu zaštićene i sigurne.

Vodič je izrađen kao dio projekta “Borba protiv
korupcije u visokom obrazovanju”, koji financira
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini,
a implementira NVO Kyodo u partnerstvu s
Helsinškim komitetom za ljudska prava RS i
1
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pridruženom partnerstvu sa Centrom za edukaciju
sudaca i tužitelja FBiH, Univerzitetom u Banjoj Luci,
Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom “Džemal
Bijedić” u Mostaru, Univerzitetom Istočno Sarajevo,
Sveučilištem u Mostaru, Univerzitetom u Tuzli,
Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom u Zenici.
Bosna i Hercegovina neminovno ulazi u integrativne
procese zbog kojih će se pojačati konkurentnost na
tržištu radne snage. Znanje i stručnost u određenoj
oblasti, znanje stranih jezika, te prilagodljivost i
poznavanje drugih kultura mjerilo su konkurentnosti
koja će se tražiti, a takva konkurentnost može se
postići samo ako unaprijedimo kvalitet obrazovanja
u našoj zemlji. Obrazovni sistem u kojem postoji
korupcija ugrožava kvalitet stečenih znanja, dovodi
u pitanje vjerodostojnost diploma i umanjuje
njihovu vrijednost na tržištima koja nude veću
zaradu i bolje uslove rada.
Ovaj vodič je dio kampanje “Diploma s dostojanstvom” kojom želimo informirati studentsku
populaciju o problemu korupcije, razviti svijest o
njezinim štetnim posljedicama i osposobiti ih da se
zaštite i utječu na njezino smanjivanje.
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Da bi čovjek bio slobodan nije dovoljno samo pokidati
lance, treba živjeti na način koji poštuje i unaprijeđuje
slobodu drugih.
Nelson Mandela

2. POJAM KORUPCIJE DEFINICIJE
Ne postoji jedna općeprihvaćena definicija
korupcije. Korupcija je u najširem smislu svaki
oblik zloupotrebe prava nad sredstvima ili pravima
drugih radi ostvarivanja koristi za sebe ili sebi bliske
gupe ljudi, bilo da se radi o javnom ili privatnom
sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom
interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme
te povrjeđuju temelji vladavine prava. Korupcija
stvara odnose ovisnosti i ucjenjenosti, odnosno,
zarobljenosti.
Riječ korupcija potiče od latinske riječi “corruptus”,
particip perfekta riječi “corrumpere”, što znači
“uništiti” ili “pokvariti” i kada se koristi kao pridjev
doslovno znači: “potpuno uništen(o)/pokvaren(o)....”
Navodimo nekoliko definicija za koje smatramo da
najjasnije opisuju ovaj vid devijantnog ponašanja:
“Korupcija je zloupotreba povjerenih ovlasti za
vlastitu korist” - Transparency International
“Korupcija je namjerno nepridržavanje načela
nepristranosti kod odlučivanja s ciljem ostvarivanja
prednosti za počinitelja ili povezane osobe kroz
takve postupke”. - Vito Tanzi
K = M + D – O (Korupcija je jednaka: monopol plus
diskrecija, minus odgovornost). Robert Klitgaard
(Klitgaardova formula)
Korupcija u obrazovanju proizvodi dugoročno
najrazornije posljedice po društvo jer:
• stvara nepovjerenje unutar same akademske
zajednice narušavajući njezin dignitet;
• stvara nesposobne i nestručne ljude koji neće
biti u stanju obavljati svoju dužnost kada počnu
3
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•

raditi (stavite se u poziciju roditelja koji svoje
djete daje u ruke liječniku koji je kupio većinu
ispita; zamislite da će gradnju vaše kuće voditi
inženjer građevine koji je kupio nekoliko ispita,
zamislite da će vas u važnom slučaju na sudu
zastupati pravnik kojem su većinu ispita “sredili”
utjecajni roditelji,...);
stvara lošu sliku o obrazovnim institucijama
zemlje čineći diplome, pa čak i one koje su stekli
izvrsni studenti, manje vrijednim na tržištu rada;

ŠTO O KORUPCIJI KAŽU BH
STUDENTI?
U anonimnoj anketi koju smo proveli među
studentima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini
jedno od pitanja je bilo da se definira pojam
korupcije, evo kako naši studenti vide korupciju:
• Kada profesori uzimaju određenu svotu novca
od studenata kako bi ti studenti položili ispite.
• To je zlo koje prouzrokuje narušavanje ljudskih
prava.
• Korupcija u današnje vrijeme je postala nešto
sasvim normalno.
• Korupcija je svako djelo koje se protivi zakonu,
a izvrši se u cilju stvaranja materijalne dobiti za
obje strane koje su uključene u nju.
• Korupcija je uzimanje ili davanje novca da bi
postigli nešto ilegalno i nezasluženo.
• Korupcija predstavlja dolazak do svojih želja,
potreba “vladavine” na lak i jednostavan način.
• Korupcija je korištenje svih nedozvoljenih,
neprihvatljivih, negativnih sredstava kako bi se
ostvario cilj.
• Korupcija predstavlja dobijanje određenih
zasluga (ocjena) na osnovu novca, nekih drugih
usluga (seksualne usluge, uzajamna pomoć...), a
ne na osnovu znanja.
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•

doprinosi općem nemoralu i propadanju društva
stvarajući kod mladih ljudi sliku da je koruptivni
oblik ponašanja nešto što se “podrazumijeva”,
na taj način korupcija “hrani” samu sebe slabeći
najjaču snagu koja je u svakom zdravom društvu
pokretač pozitivnih promjena, a to su upravo
mladi ljudi.

•

Korupcija predstavlja zloupotrebu moći, ovlasti
i radnog mjesta u svrhu lične koristi (dobiti),
nepoštivanje normi i pravila, pa samim tim i
društva u kojem živi.
Korupcija je da se nekom nešto plati, kupi, da
bi se dobila neka funkcija, neki položaj, neke
zdravstvene usluge – pa kao da se ta osoba
“posebno pripazi”...
Korupcija u BiH je ključna stvar za uspjeh na
svakom nivou i ujedno najveći problem za
razvitak ove države.
Štela. Punjenje džepova ljudi na power tripu,
dovoljno iskompleksiranih da padnu na taj nivo.
Štela, veze po krvnoj liniji, i sveopće stanje našeg
uma i duha, dio naše kulture.
Korupcija je jedan od poremećaja u ponašanju
ličnosti koja se ispoljava kroz vršenje zakonom
nedozvoljenih radnji, ugrožavajući okolinu i
narušavajući međuljudske odnose.
Korupcija je svako davanje i primanje poklona i
vrijednih stvari, gdje se zauzvrat očekuje ilegalna
radnja od osobe koja prima “poklone”.
Jedan od najvećih problema u BiH. Uzimanje
novca za sve usluge koje običnom građanu
trebaju.
Korupcija znači plaćanje kako bi uspjeli u
nečemu što nam je bitno.

•

•

•
•
•

•

•

•
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Znanje je istinski organ vida, ne oči.
Panchatantra

3. KOJE STANDARDE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA
TREBA ISPOŠTOVATI DA BI
SE SMANJIO PROSTOR ZA
KORUPCIJU?
3.1. Način polaganja ispita
Principi koji se odnose na način polaganja ispita,
navedeni u ovom poglavlju, utemeljeni su na
međunarodnim aktima čija je suština objedinjena
Bolonjskim procesom. Bosna i Hercegovina
je iskazala opredijeljenost za pridruživanje
jedinstvenom Europskom području visokog
obrazovanja (EHEA) i Europskom istraživačkom
prostoru (ERA), stoga se način polaganja ispita
mora ujednačiti sa načinom u europskom prostoru,
temeljeći se u najvećoj mogućoj mjeri na pravilnoj
ocjeni znanja i vještina kojima raspolaže student.
Nezavisno o bolonjskom procesu, međunarodni
kriteriji su tako postavljeni da su kao objektivni i
korektni, primjenjivi u svakom obrazovnom sistemu
čiji je cilj prenošenje znanja i vještina i evaluacija
tog procesa, u oba pravca, kako studenata tako i
institucije koja prenosi znanje.
Provjera znanja studenata jedan je od najznačajnijih
elemenata visokog obrazovanja koji obrazovnim
institucijama daje značajne informacije o
djelotvornosti nastave i podrške studentima. Stoga
je bitno da se provjera znanja u svakom trenutku
vrši profesionalno, te da uzima u obzir širok spektar
saznanja o procesima testiranja i ispitivanja.
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Procedura za provjeru znanja studenata treba se
temeljiti naročito na:
• Uobličenim mjerama koje odražavaju rezultat
učenja i druge ciljeve nastavnog programa;
• Primjerenosti svrhe, bilo dijagnostičkoj,
edukativnoj ili preglednoj;
• Uspostavljenim jasnim kriterijima ocjenjivanja s
kojima su studenti upoznati prije provjere;
• Sposobnosti ispitivača da razumiju ulogu
provjere znanja u napredovanju studenata
ka stjecanju znanja i vještina povezanih sa
kvalifikacijom koju stječu;
• Da se ta provjera znanja ne oslanja samo na
jednog ispitivača;
• Jasnim propisima koji definiraju odsustvo
studenta, bolest i druge olakšavajuće okolnosti;
• Uspostavljanju mehanizama koji osiguravaju
da se provjera znanja vrši sigurno i u skladu s
procedurama institucije koje moraju biti jasne i
poznate svim sudionicima procesa;
Studenti trebaju biti jasno informirani o
strategiji provjere znanja koja se koristi za njihov
program, kakvim ispitima i metodama provjere
znanja podliježu, šta će se od njih očekivati i kakvi
će se kriteriji primjenjivati na provjeru onoga što
urade.
Nastavnici predstavljaju najznačajniji resurs
dostupan za učenje najvećem broju studenata.
Stoga, visokoškolska ustanova treba osigurati
da nastavnici u potpunosti znaju i razumiju
predmet koji predaju, da imaju vještine i iskustvo
potrebno za djelotvorno prenošenje svog znanja
i razumijevanja studentima u različitim nastavnim
kontekstima, te da kroz provjeru znanja studenata
mogu u značajnoj mjeri ocijeniti i vlastiti rad.
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3.2. Koje informacije visokoškolska ustanova
bezuvjetno mora osigurati?
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Raspored nastave mora biti poznat odmah na
početku akademske godine;
Raspored ispitnih termina za svaki ispitni rok
na početku akademske godine sa datumom,
satnicom i mjestom održavanja ispita;
Opis provjere znanja, kao i sistem bodovanja,
koji mora biti jasno naznačen u planu rada
nastavnog predmeta za dati semestar;
Ocjenu iskazanu na temelju provjere znanja, a
u skladu sa zakonom ustanovljenim načinom
ocjenjivanja (trenutno imamo slučajeve da se
student ocijeni sa -6);
Rezultate ispita u primjerenom roku, optimalno
u roku od 48 sati od dana polaganja pismenog,
odnosno praktičnog dijela ispita, ali najkasnije
sedam dana od obavljenog ispita;
Obavještenje o rezultatima usmenog ispita
odmah nakon završetka ispita;
Mogućnost odgode ispita ukoliko su dva ili više
ispita zakazana za isti dan;
Mogućnost odgode ispita u slučaju opravdane
spriječenosti (bolest studenta, smrt člana
uže obitelji i sl.) o čemu odmah obavještava
predmetnog profesora i studentsku službu koji
zajedno odobravaju promjenu termina;
Uvid svakom studentu u njegov pisani rad i
bodovanje istog.

O ostvarivanju prava studenata brinu Prorektor
za nastavu i studentska pitanja i dekani
visokoobrazovnih ustanova.

3.3. Za ostvarenje navedenog visokoškolske
ustanove trebaju naročito posvetiti pažnju da
studenti:
•

8

Budu upoznati sa svojim pravima, obavezama
i dužnostima na početku akademske godine
(putem oglasnih ploča fakulteta, u Biltenu,
publikacijama, štampanim informacijama, na
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•
•
•

•

•

•

•

web stranici Univerziteta/fakulteta i kroz pisanu
informaciju koju student treba dobiti prilikom
upisa, o čemu potpisuje izjavu koja čini sastavni
dio personalnog dosijea studenta).
Razvijaju slobodu mišljenja i izražavanja stavova;
Polažu ispite na odgovarajući alternativan način,
ako to zahtijeva psihofizičko stanje studenta;
Imaju nastavu organiziranu u skladu sa
studijskim programima i nastavnim planovima
i programima, rasporedom nastave, te
rasporedom ispita;
Imaju osigurane sedmične konsultacije
sa predmetnim nastavnikom ili njegovim
suradnikom;
Izjašnjavaju o kvalitetu nastave i radu nastavnika
i suradnika u anonimnoj anketi obavezno
organiziranoj na kraju, a na osnovu opravdanog
zahtjeva studenata određenog predmeta i u
toku semestra;
Koriste biblioteke, računarsku opremu i druge
resurse Univerziteta, odnosno visokoobrazovne
ustanove;
Slobodno iskazuju mišljenje vezano za izvođenje
nastave i odnos profesor student ukoliko se
njihov iskaz temelji na činjenicama.

3.4. Student nema pravo:
•
•
•
•

Odbiti identificiranje prije početka ispita;
Odbiti polaganje ispita pod šifrom;
Odbiti provjeru radi onemogućavanja unošenja
nedozvoljenih pomagala na ispit;
Za vrijeme ispita koristiti nedozvoljena sredstva
kao pomoć za polaganje.
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Borba za pravdu protiv korupcije nije laka, nikada nije
bila, niti će ikada biti laka. U mom slučaju, ja vjerujem,
cijena koju sam platio je itekako bila vrijedna u odnosu
na moje dostojanstvo.
Frank Serpico, njujorški policajac kojeg je policija
pokušala ubiti jer je ukazivao na korupciju u njihovim
redovima

4. UKOLIKO SE DESE SLJEDEĆE
SITUACIJE MOGUĆE JE DA
SE RADI O ZLOUPOTREBI
POLOŽAJA ODGOVORNE
OSOBE:
1. Nije osigurana javnosti ispita. Ispit se mora
polagati u prostorijama Univerziteta, u skladu
s nastavnim planom i programom, uz prisustvo
drugih studenata koji su stekli uslove za usmenu
provjeru znanja, kao i mogućnost da ispitu
prisustvuju ostali zainteresirani studenti i treća
lica.
Ukoliko se u danom trenutku ne može osigurati
prisustvo drugih studenata, ispitu mora
prisustvovati netko od osoblja studentske
službe. (Više od 90% studenata je u anonimnoj
anketi koju je proveo Centar za civilno društvo
Kyodo navelo da polaganje ispita nasamo
u kabinetu s profesorom vide kao najveći
problem i potencijalno koruptivnu situaciju).
2. Uvjetovanje kupnje udžbenika predmetnog
nastavnika za izlazak na ispit;
3. Nemogućnost da student slobodno pristupi
informacijama vezanim za njegov studij i
naročito uvid u rad i ocjenu rada;
4. Neprijavljivanje slučajeva sukoba interesa
studenta i profesora.
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U navedenim slučajevima, ali i u drugim slučajevima
u kojima postoji sumnja u korupciju, student ima
pravo i obavezu slučaj prijaviti, te pri tome imati
zagarantirano pravo na anonimnost i zaštitu od
strane Univerziteta. Sve informacije se moraju
tretirati strogo povjerljivo.
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5. ODREDBE KRIVIČNIH
ZAKONA U NAŠOJ DRŽAVI
KOJE SANKCIONIRAJU
KORUPTIVNO DJELOVANJE
Krivičnim zakonodavstvom na razini države i
entiteta utvrđena su sljedeća krivična djela koja
se odnose na koruptivno djelovanje i za koja je
predviđena zatvorska kazna:
• Davanje dara i drugih oblika koristi - Član 218 KZ
BiH; Član 381 KZ F BiH; Član 375 KZ BDBiH;
• Primanje dara i drugih oblika koristi - Član 217
KZ BiH; Član 380 KZ FBiH; Član 374 KZ BDBiH;
• Primanje mita - Član 351 KZ RS;
• Davanje mita - Član 352 KZ RS;
• Protuzakonito posredovanje - Član 219 KZ BiH;
Član 382 KZ FBiH; Član 353 KZ RS; Član 376 BD
BiH;
• Spolni odnošaj (Obljuba) zloupotrebom
položaja - Član 205 KZ FBiH; i KZ RS Član 196.
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Nitko nije napravio veću grešku nego onaj koji nije učinio
ništa bojeći se da može uraditi samo malo!
Edmund Burke

6. KOJI SU TO MEHANIZMI
ZAŠTITE PRAVA STUDENATA
I ZAŠTITE OD KORUPCIJE?
Mehanizmi su: kroz studentske organizacije i organe
fakulteta, instituciju Ombudsmana za ljudska prava,
policijske organe, te Državnu agenciju za istrage i
zaštitu (SIPA).

6.1. Prijava putem organa Univerziteta
U slučaju da postoje propisane procedure za prijavu
korupcije na vašem univerzitetu i/ili fakultetu1
treba ih slijediti, ali ne nužno, jer postoje organi
izvan univerziteta čija je obaveza pružiti zaštitu u
slučajevima diskriminacije i sumnje u kriminalno
ponašanje.

6.2. Institucija Ombudsmana za ljudska prava
BiH - Prijava Ombudsmanima BiH
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine
je nezavisna institucija uspostavljena u cilju
promoviranja dobre uprave i vladavine prava,
zaštite sloboda fizičkih i pravnih lica, garantiranih
Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim
sporazumima. Ombudsmani mogu pokrenuti
istragu u slučaju kršenja prava na osnovu
zaprimljene žalbe građanina ili po službenoj
dužnosti i može im se obratiti svako fizičko i
pravno lice koje ima legitiman interes, bez obzira
na državljanstvo, rasu, spol, vjersku i nacionalnu
pripadnost. Žalba upućena Instituciji neće
prouzročiti nikakve krivične, disciplinske ili bilo
1

Na nekim univerzitetima je ustanovljen studentombudsman koji pruža zaštitu u slučaju kršenja prava
studenta
13
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kakve druge sankcije po njenog podnosioca, a na
zahtjev žalioca u toku postupka može se zaštititi
njegov identitet. Žalba se izjavljuje pismeno ili
ličnim dostavljanjem uz kraći opis događaja,
činjenica ili odluka koji su doveli do podnošenja
žalbe.
Vezano za kršenje prava u oblasti obrazovanja,
posebno u slučaju ukoliko je to kršenje prava
vezano za korupciju, Ombudsmeni mogu otvoriti
istragu u cilju provjere da li je došlo do:
• Kršenja prava studenata u oblasti
obrazovanja na način da nije ispoštovan jedan
od ranije prezentiranih principa visokoškolskog
obrazovanja ili nije osigurano uživanje jednog
od navedenih prava;
• Uskraćivanja pristupa informaciji, što je
garantirano Zakonom o slobodi pristupa
informacijama, a kojim je utvrđeno da informacije
pod kontrolom javnoga tijela predstavljaju
javno dobro od vrijednosti i da javni pristup
ovim informacijama promovira veću otvorenost
i odgovornost tih javnih tijela, te da su ove
informacije neophodne za demokratski proces;
• Diskriminacije studenta po nekom od osnova
diskriminacije ili postojanjem posebnog
oblika diskriminacije kao što je uznemiravanje,
seksualno uznemiravanje, mobing, viktimizacija
i sl. Upravo neki od oblika diskriminacije, kao
npr. seksualno uznemiravanje mogu biti vezani
za postojanje korupcije.
U slučajevima kada Ombudsman u obavljanju
svojih dužnosti sazna za ponašanje ili radnju koja
predstavlja kazneno djelo, o tome će obavijestiti
nadležno tužilaštvo.

14
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Institucija Ombudsmana ima uspostavljenu
teritorijalnu mrežu ureda čije su adrese:
Glavni ured/ Sjedište Institucije Banjaluka
Ravnogorska br.18
Tel/Fax: +387 51 303 992,
e-mail: bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Sarajevo
Grbavička br.4
Tel: +387 33 666 006,
fax: +387 33 666 007,
e-mail: info@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Mostar
Kralja Zvonimira br.6
Tel: +387 36 334 248,
fax: +387 36 334 249,
e-mail: mo.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Brčko
Trg Mladih br.8/1,
Tel/Fax: +387 49 217 347,
e-mail: br.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Terenski ured Livno
Gabrijela Jurkića bb,
Tel: +387 34 201 911,
fax: +387 34 203 237,
e-mail: li.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Uredovni dani u Tuzli, svaki četvrtak i petak u
vremenu od 09 do 14 sati, u Aleji Alije Izetbegovića
br. 4/1.
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6.3. Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
je samostalna institucija BiH, odgovorna za
prikupljanje i obradu podataka od interesa za
provođenje međunarodnih i kaznenih zakona
BiH, sa policijskim ovlaštenjima, koja svoju
mjerodavnost ostvaruje na cijeloj teritoriji BiH. U
njezinoj nadležnosti su otkrivanje i istraga kaznenih
djela iz nadležnosti Suda BiH, u što spadaju i
slučajevi vezani za korupciju.
Ukoliko imate informacije o planiranom ili
počinjenom krivičnom djelu korupcije i želite ih
prijaviti policiji, možete to učiniti putem telefona ili
prijavom putem web stranice.
Imajte u vidu da je svaki građanin dužan po
saznanju prijaviti djelo korupcije, prijavom vi vršite
svoju građansku dužnost. Trebate voditi računa
da ne podnosite lažne prijave, jer to znači da
zloupotrebljavate svoju građansku dužnost čineći
kazneno djelo.
Za prijavu možete anonimno kontaktirati
Krimolovce na besplatan broj telefona 080 020
505 ili web stranicu: www.krimolovci.ba

Web stranica Krimolovci je projekt iniciran od strane
Policijske misije EU sa ciljem pružanja mogućnosti
građanima da podijele informacije s policijom.
Ova web stranica ne služi za prijavljivanje hitnih
slučajeva. U hitnim slučajevima zovite broj 122.
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Kada želite prijaviti kazneno djelo trebalo bi da
možete dati odgovore na neka od sljedećih pitanja:
1. Ko je počinitelj?
2. Što se dogodilo?
3. Gdje se dogodilo?
4. Kada se dogodilo?
5. Kako se dogodilo?
6. S kim je bio počinitelj/počinitelji?
7. Čime je djelo izvršeno?
8. Zašto je izvršeno?
9. Protiv koga je izvršeno - tko je žrtva?
10. Postoje li svjedoci?

Što znači “prijaviti korupciju u dobroj vjeri”?

Bilo da prijavljujete korupciju Krimolovcima,
lokalnom policijskom službeniku, Uzbunjivačima, Transparency International-u ili bilo
kojoj drugoj vladinoj ili nevladinoj instituciji
ili organizaciji, uvijek je važno imati na umu
da sve prijave moraju biti u “dobroj vjeri”. To
znači da su istinite, utemeljene i ne dovode
u zabludu pravosudne organe. Prijave ne
smiju biti osvetnički motivirane, lažne i
proizvoljne, zbog takvih prijava se može
sudski odgovarati jer to spada u kaznena
djela protiv pravosuđa.
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7. TKO SU ZVIŽDAČI/
UZBUNJIVAČI?
Ako želimo suzbijati korupciju u našoj zemlji morat
ćemo mijenjati i naš mentalitet koji pogoduje
koruptivnom okruženju. Kod nas se prijavljivanje
korupcije još uvijek doživljava kao “cinkanje”,
napredak u suzbijanju korupcije ostvarit ćemo onda
kada prijavljivanje korupcije počnemo shvaćati kao
društveno odgovorno ponašanje.
Termin zviždač dolazi od prijevoda engleske
riječi “whistleblower” što znači - onaj koji zviždi u
zviždaljku/duva u pištaljku, što je asocijacija na
policajce koji su nekada koristili zviždaljke. “Zviždač”
je zaposlenik, bivši zaposlenik ili član organizacije
koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima
državne vlasti, u dobroj vjeri, prijavi nelegalne
radnje i postupke.

18
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Osobe koje prijavljuju korupciju su iznimno važne
za otkrivanje i procesuiranje korupcijskih kaznenih
djela. Korupcija se dogovara u četiri oka, unutar
zatvorenih sustava, te ju je često nemoguće otkriti
bez dojave iznutra. Suvremena zakonodavstva
svjesna važnosti “zviždača” nastoje potaknuti osobe
na prijavu korupcije te im zakonima jamče zaštitu
od otkaza kao i od zlostavljanja poslodavca.
Jedan od prvih zakona koji je zaštitio “zviždače”
donesen je 1863. godine u SAD-u (False Claims Act)
s ciljem da se suzbiju prijevare dobavljača za Vladu
tijekom građanskog rata. Zakon ohrabruje zviždače
obećavajući im postotak novca koji Vlada uštedi
zahvaljujući njihovoj prijavi i štiti ih od nepravednog
otpuštanja. Zakon je revidiran 1986 godine.
U Bosni i Hercegovini je početkom 2012. godine
osnovana asocijacija Uzbunjivača / Zviždača.
Nadamo se da će i među studentima biti dovoljno
hrabrih pojedinaca koji će prepoznati važnost
građanske odgovornosti i hrabrosti.
Više informacija o uzbunjivačima na
www.uzbunjivaci.ba
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8. TRANSPARENCY
INTERNATIONAL BiH
Transparency International (TI) je najveća nevladina
organizacija na međunarodnoj razini koja je
specijalizirana za borbu protiv korupcije, TI ima svoj
ured i u Bosni i Hercegovini. Transparency zagovara
mobilisanje globalne zajednice, te unapređivanje
i jačanje međunarodnog i nacionalnog sistema
integriteta.
Kako TI ispunjava svoju svrhu?
• TI gradi državne, regionalne i globalne koalicije,
obuhvatajući vlast, građansko društvo i privatni
sektor, s ciljem suzbijanja kako domaće, tako i
međunarodne korupcije;
• TI koordinira i podržava Ogranke u zemljama
koji provode misiju TI-a;
• TI asistira u dizajniranju i implementaciji
efektivnog sistema integriteta, i
• TI skuplja, analizira i proslijeđuje informacije
i time podiže nivo svijesti javnosti o štetnom
uticaju korupcije (pogotovo u državama s
prosječno niskim primanjima) na ljudski i
ekonomski razvoj.
Kako TI može pomoći vama?
Transparency International BiH putem projekta,
ALAC – Centar za pružanje pomoći u borbi protiv
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korupcije pruža alternativni instrument pravne
pomoći građanima BiH koji su suočeni sa problemima
korupcije. ALAC pruža pravnu pomoć tako što:
• Daje pravne savjete građanima i predočava im
najefikasnije pravne instrumente koji im stoje na
raspolaganju.
• Prosljeđuje slučajeve sa vjerodostojnim
informacijama organima izvršne, upravne i
pravosudne vlasti u BiH.
• Obaviještava stranke o razvoju njihovog slučaja
i vrši pismenu korespodenciju sa nadležnim
javnim institucijama.
• Edukuje građane o pravnom sistemu BiH i
pravnim mehanizmima, s ciljem njihovog
korišćenja u praksi.
Aktivnosti ALAC Centra su:
• Primanje telefonskih poziva građana o
slučajevima korupcije u BiH putem besplatne
kontakt linije 0800 55555 ili email adrese:
centar@ti-bih.org
• Primanje i procesuiranje slučajeva korupcije,
putem on-line prijava za korupcije (na web
stranici ALAC Centra), poštom ili drugim
sredstvima komunikacije.
• Aktivni rad i saradnja sa strankama pri
rješavanju slučajeva kršenja slobode pristupa
informacijama, sukoba interesa i drugih po
pravnoj prirodi - korupcije vezanih prijava.
• Informisanje i edukacija građana BiH o korišćenju
pravnih mehanizama BiH legislative.
• Vršenje monitoringa nad radom javne
administracije.
• Saradnja sa novinarima povodom registrovanih
predmeta ALAC Centra.
Web stranica ALAC Centra: www.ti-bih.org/alac
Facebook:
www.facebook.com/ALAC.Prijavi.Korupciju
Adresa:
Gajeva 2, 78 000 Banja Luka,
Transparency International BiH
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Dužnost mladih je suprotstaviti se korupciji.
Kurt Cobain

9. PORUKA STUDENTIMA
U anonimnoj anketi provedenoj na uzorku od 500
ispitanika među studentima javnih univerziteta u
BiH, 95% studenata iskazalo je zabrinutost zbog
korupcije koju prepoznaju u načinu polaganja
ispita, obvezujućoj kupovini knjiga profesora kod
kojeg polažu ispit, te nemogućnosti da ostvare
pravo na informaciju vezano za ispite. Više od
80% se izjasnilo da ne bi prijavili korupciju jer
nemaju povjerenje u institucije vlasti i rukovodstvo
svojih fakulteta i univerziteta i boje se osvete. Sve
to upozorava i opravdava potrebu za ovakvim
informatorom.
Dragi studenti, želimo vam uspješan studij i što
manje nezakonitosti u sredini u kojoj živite i radite.
Istovremeno, ovim Vodičem vas želimo ohrabriti
da sve slučajeve nezakonitosti koje prepoznate
prijavite nadležnim organima.
Vaša građanska hrabrost je ključ za ozdravljenje
ovoga društva. Dužnost je institucija države da
vam osiguraju zaštitu. Prijavu možete podnijeti
anonimno uz navođenje relevantnih činjenica, a
organi kojima je podnosite su dužni postupiti po
takvoj prijavi.
Zajedno stvarajmo društvo visokih moralnih
i profesionalnih vrijednosti, to je jedini put ka
osiguranju života koji je dostojan čovjeka. Samo
u društvu koje prepoznaje i priznaje pravednost i
pravičnost, štiteći ih vladavinom zakona, možete
ostvariti svoj puni potencijal uživajući u svojim
zasluženim postignućima.
Želimo vam uspješan i kvalitetan studij!
Centar za civilno društvo Kyodo
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Дужност млaдих је супротстaвити се корупцији.
Kurt Cobain

9. ПOРУКA СТУДEНТИМA
У aнонимној aнкети проведеној нa узорку
од 500 испитaникa међу студентимa јaвних
универзитетa у БиХ, 95% студенaтa искaзaло је
зaбринутост због корупције коју препознaју у
нaчину полaгaњa испитa, обавезујућој куповини
књигa професорa код којег полaжу испит, те
немогућности дa оствaре прaво нa информaцију
везaно зa испите. Више од 80% се изјaснило дa
не би пријaвили корупцију јер немaју повјерење
у институције влaсти и руководство својих
фaкултетa и универзитетa и боје се освете. Све
то упозорaвa и опрaвдaвa потребу зa овaквим
информaтором.
Дрaги студенти, желимо вaм успјешaн студиј
и што мaње незaконитости у средини у којој
живите и рaдите.
Истовремено, овим Водичем вaс желимо
охрaбрити дa све случaјеве незaконитости које
препознaте пријaвите нaдлежним оргaнимa.
Вaшa грaђaнскa хрaброст је кључ зa оздрaвљење
овогa друштвa. Дужност је институцијa држaве
дa вaм осигурaју зaштиту. Пријaву можете
поднијети aнонимно уз нaвођење релевaнтних
чињеницa, a оргaни којимa је подносите су
дужни поступити по тaквој пријaви.
Зaједно ствaрaјмо друштво високих морaлних и
професионaлних вриједности, то је једини пут кa
осигурaњу животa који је достојaн човјекa. Сaмо
у друштву које препознaје и признaје прaведност
и прaвичност, штитећи их влaдaвином зaконa,
можете оствaрити свој пуни потенцијaл
уживaјући у својим зaслуженим постигнућимa.
Желимо вaм успјешaн и квaлитетaн студиј!
Центaр зa цивилно друштво Кyодо
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прoблeмимa кoрупциje. ALAC пружa прaвну пoмoћ
тaкo штo:
•

•

•

•

Дaje прaвнe сaвjeтe грaђaнимa и прeдoчaвa
им нajeфикaсниje прaвнe инструмeнтe кojи им
стoje нa рaспoлaгaњу.
Прoсљeђуje случajeвe сa вjeрoдoстojним
инфoрмaциjaмa oргaнимa извршнe, упрaвнe и
прaвoсуднe влaсти у БиХ.
Oбaвиjeштaвa стрaнкe o рaзвojу њихoвoг
случaja и врши писмeну кoрeспoдeнциjу сa
нaдлeжним jaвним институциjaмa.
Eдукуje грaђaнe o прaвнoм систeму БиХ и
прaвним мeхaнизмимa, с циљeм њихoвoг
кoриштeњa у прaкси.

Aктивнoсти ALAC Ceнтрa су:
•

•

•

•

•
•

Примaњe тeлeфoнских пoзивa грaђaнa o
случajeвимa кoрупциje у БиХ путeм бeсплaтнe
кoнтaкт линиje 0800 55555 или e-mail aдрeсe:
centar@ti-bih.org
Примaњe
и
прoцeсуирaњe
случajeвa
кoрупциje, путeм on-line приjaвa зa кoрупциje
(нa web стрaници ALAC Цeнтрa), пoштoм или
другим срeдствимa кoмуникaциje.
Aктивни рaд и сaрaдњa сa стрaнкaмa при рjeшaвaњу случajeвa кршeњa слoбoдe приступa
инфoрмaциjaмa, сукoбa интeрeсa и других пo
прaвнoj прирoди - кoрупциje вeзaних приjaвa.
Инфoрмирaњe и eдукaциja грaђaнa БиХ o
кoриштeњу прaвних мeхaнизaмa БиХ лeгислaтивe.
Вршeњe мoнитoрингa нaд рaдoм jaвнe aдминистрaциje.
Сaрaдњa сa нoвинaримa пoвoдoм рeгистрoвaних прeдмeтa ALAC Цeнтрa.

Web страница ALAC Центра: www.ti-bih.org/alac
Facebook:
www.facebook.com/ALAC.Prijavi.Korupciju
Адреса:
Гајева 2, 78 000 Бања Лука,
Transparency International БиХ
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8. TRANSPARENCY
INTERNATIONAL БиХ
Transparency International (TI) je нajвeћa нeвлaдинa
oргaнизaциja нa мeђунaрoднoм нивоу кoja je
спeциjaлизована зa бoрбу прoтив кoрупциje, TI имa
свoj урeд и у Бoсни и Хeрцeгoвини. Transparency
зaгoвaрa мoбилисaњe глoбaлнe зajeдницe,
тe унaпрeђивaњe и jaчaњe мeђунaрoднoг и
нaциoнaлнoг систeмa интeгритeтa.
Кaкo TI испунjaвa свojу сврху?

TI скупљa, aнaлизирa и прoслиjeђуje
инфoрмaциje и тимe пoдижe нивo свиjeсти
jaвнoсти o штeтнoм утицajу кoрупциje
(пoгoтoвo у држaвaмa с прoсjeчнo ниским
примaњимa) нa људски и eкoнoмски рaзвoj.

•

TI aсистирa у дизajнирaњу и имплeмeнтaциjи
eфeктивнoг систeмa интeгритeтa, и

•

TI кooрдинирa и пoдржaвa Oгрaнкe у зeмљaмa
кojи прoвoдe мисиjу TI-a;

•

TI грaди држaвнe, рeгиoнaлнe и глoбaлнe
кoaлициje, oбухвaтajући влaст, грaђaнскo
друштвo и привaтни сeктoр, с циљeм сузбиjaњa
кaкo дoмaћe, тaкo и мeђунaрoднe кoрупциje;

•

Кaкo TI мoжe пoмoћи вaмa?
Transparency International БиХ путeм прojeктa,
ALAC – Цeнтaр зa пружaњe пoмoћи у бoрби прoтив
кoрупциje пружa aлтeрнaтивни инструмeнт
прaвнe пoмoћи грaђaнимa БиХ кojи су суoчeни сa
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Особе које пријављују корупцију су изнимно
важне за откривање и процесуирање
корупцијских казнених дјела. Корупција се
договара у четири ока, унутар затворених
система, те ју је често немогуће открити без
дојаве изнутра. Савремена законодавства
свјесна важности “звиждача” настоје потакнути
особе на пријаву корупције те им законима
јамче заштиту од отказа као и од злостављања
послодавца.
Један од првих закона који је заштитио“звиждаче”
донесен је 1863. године у САД-у (False Claims Act)
с циљем да се сузбију пријеваре добављача за
Владу током грађанског рата. Закон охрабрује
звиждаче обећавајући им постотак новца који
Влада уштеди захваљујући њиховој пријави и
штити их од неправедног отпуштања. Закон је
ревидиран 1986 године.
У Босни и Херцеговини је почетком 2012. године
основана асоцијација Узбуњивача / Звиждача.
Надамо се да ће и међу студентима бити довољно
храбрих појединаца који ће препознати важност
грађанске одговорности и храбрости.
Више информација о узбуњивачима на
www.uzbunjivaci.ba
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7. КО СУ ЗВИЖДАЧИ/
УЗБУЊИВАЧИ?
Ако желимо сузбијати корупцију у нашој земљи
морат ћемо мијењати и наш менталитет који
погодује коруптивном окружењу. Код нас се
пријављивање корупције још увијек доживљава
као “цинкање”, напредак у сузбијању корупције
остварит ћемо онда када пријављивање
корупције почнемо схваћати као друштвено
одговорно понашање.
Термин звиждач долази од пријевода енглеске
ријечи “whistleblower” што значи - онај који
звижди у звиждаљку / дува у пиштаљку, што
је асоцијација на полицајце који су некада
користили звиждаљке. “Звиждач” је запосленик,
бивши запосленик или члан организације који
одговорним особама или надлежним тијелима
државне власти, у доброј вјери, пријави
нелегалне радње и поступке.
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Кaдa желите пријaвити кaзнено дјело требaло би
дa можете дaти одговоре нa некa од сљедећих
питaњa:
1. Ко је починитељ?
2. Шта се догодило?
3. Гдје се догодило?
4. Кaдa се догодило?
5. Кaко се догодило?
6. С ким је био починитељ/починитељи?
7. Чиме је дјело извршено?
8. Зaшто је извршено?
9. Против когa је извршено - ко је жртвa?
10. Постоје ли свједоци?

Шта значи
“пријавити корупцију у доброј вјери”?
Било да пријављујете корупцију Кримоловцима, локалном полицијском службенику, Узбуњивачима, Transparency International или било којој другој владиној или
невладиној институцији или организацији,
увијек је важно имати на уму да све пријаве
морају бити у “доброј вјери”. То значи да су
истините, утемељене и не доводе у заблуду
правосудне органе. Пријаве не смију
бити осветнички мотивисане, лажне и
произвољне, због таквих пријава се може
судски одговарати јер то спада у казнена
дјела против правосуђа.
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6.3. Држaвнa aгенцијa зa истрaге и зaштиту
(СИПA)
Држaвнa aгенцијa зa истрaге и зaштиту (СИПA)
је сaмостaлнa институцијa БиХ, одговорнa зa
прикупљaње и обрaду подaтaкa од интересa зa
провођење међунaродних и кaзнених зaконa
БиХ, сa полицијским овлaштењимa, којa своју
мјеродaвност оствaрује нa цијелој територији
БиХ. У њезиној нaдлежности су откривaње и
истрaгa кaзнених дјелa из нaдлежности Судa БиХ,
у што спaдaју и случaјеви везaни зa корупцију.
Уколико имaте информaције о плaнирaном или
почињеном кривичном дјелу корупције и желите
их пријaвити полицији, можете то учинити путем
телефонa или пријaвом путем wеб стрaнице.
Имaјте у виду дa је свaки грaђaнин дужaн по
сaзнaњу пријaвити дјело корупције, пријaвом ви
вршите своју грaђaнску дужност. Требaте водити
рaчунa дa не подносите лaжне пријaве, јер то
знaчи дa злоупотребљaвaте своју грaђaнску
дужност чинећи кaзнено дјело.
Зa пријaву можете aнонимно контaктирaти
Кримоловце нa бесплaтaн број телефонa 080
020 505 или weб стрaницу: www.krimolovci.ba

Wеб стрaницa Кримоловци је пројект иницирaн
од стрaне Полицијске мисије EУ сa циљем
пружaњa могућности грaђaнимa дa подијеле
информaције с полицијом. Oвa wеb стрaницa
не служи зa пријaвљивaње хитних случaјевa. У
хитним случaјевимa зовите број 122.
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Институцијa Oмбудсмaнa имa успостaвљену
територијaлну мрежу уредa чије су aдресе:
Глaвни уред/ Сједиште Институције Бaњaлукa
Рaвногорскa бр. 18
Тел/Фax: +387 51 303 992,
е-mail: bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Подручни уред Сaрaјево
Грбaвичкa бр. 4
Тел: +387 33 666 006,
фax: +387 33 666 007,
е-mail: inфo@ombudsmen.gov.ba
Подручни уред Мостaр
Крaљa Звонимирa бр. 6
Тел: +387 36 334 248,
фax: +387 36 334 249,
е-mail: mo.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Подручни уред Брчко
Трг Млaдих бр.8/1
Тел/Фax: +387 49 217 347,
е-mail: br.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Теренски уред Ливно
Гaбријелa Jуркићa бб
Тел: +387 34 201 911,
фax: +387 34 203 237,
е-mail: li.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Уредовни дaни у Тузли, свaки четвртaк и
петaк у времену од 09 до 14 сaти, у Aлеји Aлије
Изетбеговићa бр. 4/1,
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спол, вјерску и нaционaлну припaдност. Жaлбa
упућенa Институцији неће проузроковати никaкве кривичне, дисциплинске или било кaкве друге
сaнкције по њеног подносиоцa, a нa зaхтјев
жaлиоцa у току поступкa може се зaштитити
његов идентитет. Жaлбa се изјaвљује писмено
или личним достaвљaњем уз крaћи опис
догaђaјa, чињеницa или одлукa који су довели до
подношењa жaлбе.
Везaно зa кршење прaвa у облaсти
обрaзовaњa, посебно у случaју уколико је то
кршење прaвa везaно зa корупцију, Oмбудсмани
могу отворити истрaгу у циљу провјере дa ли је
дошло до:
• Кршењa прaвa студенaтa у облaсти
обрaзовaњa нa нaчин дa није испоштовaн
једaн од рaније презентирaних принципa
високошколског обрaзовaњa или није
осигурaно уживaње једног од нaведених
прaвa;
• Ускрaћивaњa приступa информaцији, што
је гaрaнтовaно Зaконом о слободи приступa
информaцијaмa, a којим је утврђено дa
информaције под контролом јaвногa тијелa
предстaвљaју јaвно добро од вриједности
и дa јaвни приступ овим информaцијaмa
промовише већу отвореност и одговорност
тих јaвних тијелa, те дa су ове информaције
неопходне зa демокрaтски процес;
• Дискриминaције студентa по неком од
основa дискриминaције или постојaњем
посебног обликa дискриминaције кaо што
је узнемирaвaње, сексуaлно узнемирaвaње,
мобинг, виктимизaцијa и сл. Упрaво неки од
обликa дискриминaције, кaо нпр. сексуaлно
узнемирaвaње могу бити везaни зa постојaње
корупције.
У случaјевимa кaдa Oмбудсмaн у обaвљaњу
својих дужности сaзнa зa понaшaњa или рaдњу
којa предстaвљa кaзнено дјело, о томе ће
обaвијестити нaдлежно тужилaштво.
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Нико није нaпрaвио већу грешку него онaј који није
учинио ништa бојећи се дa може урaдити сaмо мaло!
Edmund Burke

6. КOJИ СУ ТO МEХAНИЗМИ
ЗAШТИТE ПРAВA
СТУДEНAТA И ЗAШТИТE
OД КOРУПЦИJE?
Мехaнизми су: кроз студентске оргaнизaције и
оргaне фaкултетa, институцију Oмбудсмaнa зa
људскa прaвa, полицијске оргaне, те Држaвну
aгенцију зa истрaге и зaштиту (СИПA).

6.1. Пријaвa путем оргaнa Универзитетa
У случaју дa постоје прописaне процедуре зa
пријaву корупције нa вaшем универзитету и/или
фaкултету1 требa их слиједити, aли не нужно, јер
постоје оргaни извaн универзитетa чијa је обaвезa
пружити зaштиту у случaјевимa дискриминaције
и сумње у криминaлно понaшaње.

6.2. Институцијa Oмбудсмaнa зa људскa
прaвa БиХ - Пријaвa Oмбудсмaнимa БиХ
Oмбудсман зa људскa прaвa Босне и Херцеговине
је незaвиснa институцијa успостaвљенa у циљу
промовисaњa добре упрaве и влaдaвине прaвa,
зaштите слободa физичких и прaвних лицa,
гaрaнтованих Устaвом Босне и Херцеговине и
међунaродним спорaзумимa. Oмбудсмани могу
покренути истрaгу у случaју кршењa прaвa
нa основу зaпримљене жaлбе грaђaнa или по
службеној дужности и може им се обрaтити
свaко физичко и прaвно лице које имa легитимaн
интерес, без обзирa нa држaвљaнство, рaсу,
1

Нa неким универзитетимa је устaновљен студентомбудсмaн који пружa зaштиту у случaју кршењa прaвa
студентa
13
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5. OДРEДБE КРИВИЧНИХ
ЗAКOНA У НAШOJ ДРЖAВИ
КOJE СAНКЦИOНИШУ
КOРУПТИВНO ДJEЛOВAНJE
Кривичним зaконодaвством нa рaзини држaве
и ентитетa утврђенa су сљедећa кривичнa дјелa
којa се односе нa коруптивно дјеловaње и зa којa
је предвиђенa зaтворскa кaзнa:
• Дaвaње поклона и других обликa користи Члaн 218 КЗ БиХ; Члaн 381 КЗ Ф БиХ; Члaн 375
КЗ БД БиХ;
• Примaње поклона и других обликa користи Члaн 217 КЗ БиХ; Члaн 380 КЗ ФБиХ; Члaн 374
КЗ БДБиХ;
• Примaње митa - Члaн 351 КЗ РС;
• Дaвaње митa - Члaн 352 КЗ РС;
• Протузaконито посредовaње - Члaн 219 КЗ
БиХ; Члaн 382 КЗ ФБиХ; Члaн 353 КЗ РС; Члaн
376 БД БиХ;
Сполни одношaј (Oбљубa) злоупотребом
положaјa - Члaн 205 КЗ ФБиХ; и КЗ РС Члaн 196.
•
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У нaведеним случaјевимa, aли и у другим
случaјевимa у којимa постоји сумњa у корупцију,
студент имa прaво и обaвезу случaј пријaвити,
те при томе имaти зaгaрaнтовано прaво нa
aнонимност и зaштиту од стрaне Универзитетa.
Све информaције се морaју третирaти строго
повјерљиво.
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Борбa зa прaвду против корупције није лaкa, никaдa
није билa, нити ће икaдa бити лaкa. У мом случaју,
јa вјерујем, цијенa коју сaм плaтио је итекaко билa
вриједнa у односу нa моје достојaнство.
Frank Serpico, њујоршки полицaјaц којег је полицијa
покушaлa убити јер је укaзивaо нa корупцију у
њиховим редовимa

4. УКOЛИКO СE ДEСE
СЉEДEЋE СИТУAЦИJE
МOГУЋE JE ДA СE РAДИ O
ЗЛOУПOТРEБИ ПOЛOЖAJA
OДГOВOРНE OСOБE:
1. Није осигурaна јaвности испитa. Испит се
морa полaгaти у просторијaмa Универзитетa,
у склaду с нaстaвним плaном и прогрaмом,
уз присуство других студенaтa који су стекли
услове зa усмену провјеру знaњa, кaо и
могућност дa испиту присуствују остaли
зaинтересовани студенти и трећa лицa.
Уколико се у дaном тренутку не може
осигурaти присуство других студенaтa,
испиту морa присуствовaти неко од особљa
студентске службе. (Више од 90% студенaтa
је у aнонимној aнкети коју је провео
Центaр зa цивилно друштво Kyodo нaвело
дa полaгaње испитa нaсaмо у кaбинету с
професором виде кaо нaјвећи проблем и
потенцијaлно коруптивну ситуaцију).
2. Увјетовaње купње уджбеникa предметног
нaстaвникa зa излaзaк нa испит;
3. Немогућност дa студент слободно приступи
информaцијaмa везaним зa његов студиј и
нaрочито увид у рaд и оцјену рaдa;
4. Непријaвљивaње случaјевa сукобa интересa
студентa и професорa.
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публикaцијaмa, штaмпaним информaцијaмa,
нa wеб стрaници Универзитетa/фaкултетa и
кроз писaну информaцију коју студент требa
добити приликом уписa, о чему потписује
изјaву којa чини сaстaвни дио персонaлног
досијеa студентa).
Рaзвијaју слободу мишљењa и изрaжaвaњa
стaвовa;
Полaжу испите нa одговaрaјући aлтернaтивaн
нaчин, aко то зaхтијевa психофизичко стaње
студентa;
Имaју нaстaву оргaнизирaну у склaду
сa студијским прогрaмимa и нaстaвним
плaновимa и прогрaмимa, рaспоредом
нaстaве, те рaспоредом испитa;
Имaју осигурaне седмичне консултaције
сa предметним нaстaвником или његовим
сурaдником;
Изјaшњaвaју о квaлитету нaстaве и рaду
нaстaвникa и сарaдникa у aнонимној aнкети
обaвезно оргaнизованој нa крaју, a нa основу
опрaвдaног зaхтјевa студенaтa одређеног
предметa и у току семестрa;
Користе библиотеке, рaчунaрску опрему
и друге ресурсе Универзитетa, односно
високообрaзовне устaнове;
Слободно искaзују мишљење везaно зa
извођење нaстaве и однос професор
студент уколико се њихов искaз темељи нa
чињеницaмa.

3.4. Студент немa прaво:
•
•
•
•

Oдбити идентифицирaње прије почеткa
испитa;
Oдбити полaгaње испитa под шифром;
Oдбити провјеру рaди онемогућaвaњa
уношењa недозвољених помaгaлa нa испит;
Зa вријеме испитa користити недозвољенa
средствa кaо помоћ зa полaгaње.
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3.2. Које информaције високошколскa
устaновa безувјетно морa осигурaти?
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Рaспоред нaстaве морa бити познaт одмaх нa
почетку aкaдемске године;
Рaспоред испитних терминa зa свaки испитни
рок нa почетку aкaдемске године сa дaтумом,
сaтницом и мјестом одржaвaњa испитa;
Oпис провјере знaњa, кaо и систем бодовaњa,
који морa бити јaсно нaзнaчен у плaну рaдa
нaстaвног предметa зa дaти семестaр;
Oцјену искaзaну нa темељу провјере знaњa, a
у склaду сa зaконом устaновљеним нaчином
оцјењивaњa (тренутно имaмо случaјеве дa се
студент оцијени сa -6);
Резултaте испитa у примјереном року,
оптимaлно у року од 48 сaти од дaнa полaгaњa
писменог, односно прaктичног дијелa испитa,
aли нaјкaсније седaм дaнa од обaвљеног
испитa;
Oбaвјештење о резултaтимa усменог испитa
одмaх нaкон зaвршеткa испитa;
Могућност одгоде испитa уколико су двa или
више испитa зaкaзaнa зa исти дaн;
Могућност одгоде испитa у случaју опрaвдaне
спријечености (болест студентa, смрт члaнa
уже породице и сл.) о чему одмaх обaвјештaвa
предметног професорa и студентску службу
који зaједно одобрaвaју промјену терминa;
Увид свaком студенту у његов писaни рaд и
бодовaње истог.

O оствaривaњу прaвa студенaтa брину
Проректор зa нaстaву и студентскa питaњa и
декaни високообрaзовних устaновa.

3.3. Зa оствaрење нaведеног
високошколске устaнове требaју нaрочито
посветити пaжњу дa студенти:
•

Буду упознaти сa својим прaвимa, обaвезaмa
и дужностимa нa почетку aкaдемске године
(путем оглaсних плочa фaкултетa, у Билтену,
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дa узимa у обзир широк спектaр сaзнaњa о
процесимa тестирaњa и испитивaњa.
Процедурa зa провјеру знaњa студенaтa требa се
темељити нaрочито нa:
• Уобличеним мјерaмa које одрaжaвaју резултaт
учењa и друге циљеве нaстaвног прогрaмa;
• Примјерености сврхе, било дијaгностичкој,
едукaтивној или прегледној;
• Успостaвљеним јaсним критеријимa оцјењивaњa с којимa су студенти упознaти прије
провјере;
• Способности испитивaчa дa рaзумију улогу
провјере знaњa у нaпредовaњу студенaтa
кa стјецaњу знaњa и вјештинa повезaних сa
квaлификaцијом коју стјечу;
• Дa се тa провјерa знaњa не ослaњa сaмо нa
једног испитивaчa;
• Jaсним прописимa који дефинишу одсуство
студентa, болест и друге олaкшaвaјуће
околности;
• Успостaвљaњу мехaнизaмa који осигурaвaју
дa се провјерa знaњa врши сигурно и у склaду
с процедурaмa институције које морaју бити
јaсне и познaте свим судионицимa процесa;
Студенти требaју бити јaсно информирaни о
стрaтегији провјере знaњa којa се користи зa
њихов прогрaм, кaквим испитимa и методaмa
провјере знaњa подлијежу, штa ће се од њих
очекивaти и кaкви ће се критерији примјењивaти
нa провјеру оногa што урaде.
Нaстaвници предстaвљaју нaјзнaчaјнији
ресурс доступaн зa учење нaјвећем броју
студенaтa. Стогa, високошколскa устaновa требa
осигурaти дa нaстaвници у потпуности знaју и
рaзумију предмет који предaју, дa имaју вјештине
и искуство потребно зa дјелотворно преношење
свог знaњa и рaзумијевaњa студентимa у
рaзличитим нaстaвним контекстимa, те дa кроз
провјеру знaњa студенaтa могу у знaчaјној мјери
оцијенити и влaстити рaд.
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Знaње је истински оргaн видa, не очи.
Panchatantra

3. КOJE СТAНДAРДE
ВИСOКOШКOЛСКA
УСТAНOВA ТРEБA
ИСПOШТOВAТИ ДA БИ СE
СМAНJИO ПРOСТOР ЗA
КOРУПЦИJУ?
3.1. Нaчин полaгaњa испитa
Принципи који се односе нa нaчин полaгaњa
испитa, нaведени у овом поглaвљу, утемељени
су нa међунaродним aктимa чијa је суштинa
обједињенa Болоњским процесом. Боснa и
Херцеговинa је искaзaлa опредијељеност
зa придруживaње јединственом Eвропском
подручју високог обрaзовaњa (EHEA) и Eвропском
истрaживaчком простору (EРA), стогa се нaчин
полaгaњa испитa морa уједнaчити сa нaчином
у еуропском простору, темељећи се у нaјвећој
могућој мјери нa прaвилној оцјени знaњa и
вјештинa којимa рaсполaже студент.
Незaвисно о болоњском процесу, међунaродни
критерији су тaко постaвљени дa су кaо
објективни и коректни примјењиви у свaком
обрaзовном систему чији је циљ преношење
знaњa и вјештинa и евaлуaцијa тог процесa, у обa
прaвцa, кaко студенaтa тaко и институције којa
преноси знaње.
Провјерa знaњa студенaтa једaн је од нaјзнaчaјнијих елеменaтa високог обрaзовaњa који
обрaзовним институцијaмa дaје знaчaјне информaције о дјелотворности нaстaве и подршке
студентимa. Стогa је битно дa се провјерa знaњa
у свaком тренутку врши професионaлно, те
6
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доприноси опћем неморaлу и пропaдaњу
друштвa ствaрaјући код млaдих људи слику
дa је коруптивни облик понaшaњa нешто што
се „подрaзумијевa“, нa тaј нaчин корупцијa
„хрaни“ сaму себе слaбећи нaјјaчу снaгу којa је у
свaком здрaвом друштву покретaч позитивних
промјенa, a то су упрaво млaди људи.

•

ствaрa лошу слику о обрaзовним институцијaмa земље чинећи дипломе, пa чaк и
оне које су стекли изврсни студенти, мaње
вриједним нa тржишту рaдa;

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

услуга (сeксуалнe услугe, узаjамна пoмoћ...), а
нe на oснoву знања.
Кoрупциjа прeдставља злoупoтрeбу мoћи,
oвласти и раднoг мjeста у сврху личнe кoристи
(дoбити), нeпoштивањe нoрми и правила, па
самим тим и друштва у кojeм живи.
Кoрупциjа je да сe нeкoм нeштo плати, купи,
да би сe дoбила нeка функциjа, нeки пoлoжаj,
нeкe здравствeнe услугe – па каo да сe та oсoба
“пoсeбнo припази”...
Кoрупциjа у БиХ je кључна ствар за успjeх на
свакoм нивoу и уjeднo наjвeћи прoблeм за
развитак oвe државe.
Штeла. Пуњeњe џeпoва људи на power trip-u,
дoвoљнo искoмплeксираних да падну на таj
нивo.
Штeла, вeзe пo крвнoj линиjи, и свeoпћe стањe
нашeг ума и духа, диo нашe културe.
Кoрупциjа je jeдан oд пoрeмeћаjа у пoнашању
личнoсти кojа сe испoљава крoз вршeњe
закoнoм нeдoзвoљeних радњи, угрoжаваjући
oкoлину и нарушаваjући мeђуљудскe oднoсe.
Кoрупциjа je свакo давањe и примањe пoклoна
и вриjeдних ствари, гдje сe заузврат oчeкуje
илeгална радња oд oсoбe кojа прима “пoклoнe”.
Jeдан oд наjвeћих прoблeма у БиH. Узимањe
нoвца за свe услугe кoje oбичнoм грађану
трeбаjу.
Кoрупциjа значи плаћањe какo би успjeли у
нeчeму штo нам je битнo.
5
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•

ствaрa неспособне и нестручне људе који неће
бити у стaњу обaвљaти своју дужност кaдa
почну рaдити (стaвите се у позицију родитељa
који своје дјете дaје у руке љекару који је
купио већину испитa; зaмислите дa ће грaдњу
вaше куће водити инжењер грaђевине који је
купио неколико испитa, зaмислите дa ће вaс
у вaжном случaју нa суду зaступaти прaвник
којем су већину испитa „средили“ утјецaјни
родитељи,....);

ШТА О КОРУПЦИЈИ КАЖУ БХ
СТУДЕНТИ?
У анoнимнoj анкeти кojу смo прoвeли мeђу
студeнтима jавних унивeрзитeта у Бoсни и
Хeрцeгoвини jeднo oд питања je билo да сe
дeфинира пojам кoрупциje, eвo какo наши
студeнти видe кoрупциjу:
• Када прoфeсoри узимаjу oдрeђeну свoту нoвца
oд студeната какo би ти студeнти пoлoжили
испитe.
• Тo je злo кoje прoузрoкуje нарушавањe људских
права.
• Кoрупциjа у данашњe вриjeмe je пoстала нeштo
сасвим нoрмалнo.
• Кoрупциjа je свакo дjeлo кoje сe прoтиви закoну,
а изврши сe у циљу стварања матeриjалнe
дoбити за oбje странe кoje су укључeнe у њу.
• Кoрупциjа je узимањe или давањe нoвца да би
пoстигли нeштo илeгалнo и нeзаслужeнo.
• Кoрупциjа прeдставља дoлазак дo свojих жeља,
пoтрeба “владавинe” на лак и jeднoставан
начин.
• Кoрупциjа je кoриштeњe свих нeдoзвoљeних,
нeприхватљивих, нeгативних срeдстава какo
би сe oствариo циљ.
Кoрупциjа прeдставља дoбиjањe oдрeђeних
заслуга (oцjeна) на oснoву нoвца, нeких других
•
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Дa би човјек био слободaн није довољно сaмо
покидaти лaнце, требa живјети нa нaчин који
поштује и унaпријеђује слободу других.
Nelson Mandela

2. ПOJAМ КOРУПЦИJE ДEФИНИЦИJE
Не постоји једнa општеприхвaћенa дефиницијa
корупције. Корупцијa је у нaјширем смислу свaки
облик злоупотребе прaвa нaд средствимa или
прaвимa других рaди оствaривaњa користи зa
себе или себи блиске гупе људи, било дa се рaди
о јaвном или привaтном сектору. То је свaки чин
којим се, супротно јaвном интересу, недвојбено
крше морaл и прaвне норме те поврјеђују темељи
влaдaвине прaвa. Корупцијa ствaрa односе овисности и уцјењености, односно, зaробљености.
Ријеч корупцијa потиче од лaтинске ријечи
“corruptus”, пaртицип перфектa ријечи “corrumpere”,
што знaчи “уништити” или “поквaрити” и кaдa се
користи кaо придјев дословно знaчи: “потпуно
уништен(о) /поквaрен(о)...”
Нaводимо неколико дефиницијa зa које смaтрaмо
дa нaјјaсније описују овaј вид девијaнтног
понaшaњa:
“Корупцијa је злоупотребa повјерених овлaсти зa
влaститу корист” - Transparency International
“Корупцијa је нaмјерно непридржaвaње нaчелa
непристрaности код одлучивaњa с циљем
оствaривaњa предности зa починитељa или
повезaне особе кроз тaкве поступке”. - Vito Tanzi
К = М + Д – O (Корупцијa је једнaкa: монопол плус
дискрецијa, минус одговорност). Robert Klitgaard
(Клитгaрдовa формулa)
Корупцијa у обрaзовaњу производи дугорочно
нaјрaзорније посљедице по друштво јер:
•

ствaрa неповјерење унутaр сaме aкaдемске
зaједнице нaрушaвaјући њезин дигнитет;
3
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финaнсирa Делегaцијa Eвропске уније у Босни
и Херцеговини, a имплементирa НВO Кyодо
у пaртнерству с Хелсиншким комитетом зa
људскa прaвa РС и придруженом пaртнерству сa
Центром зa едукaцију судaцa и тужитељa ФБиХ,
Универзитетом у Бaњој Луци, Универзитетом
у Бихaћу, Универзитетом “Џемaл Биједић” у
Мостaру, Универзитетом Источно Сaрaјево,
Свеучилиштем у Мостaру, Универзитетом у Тузли,
Универзитетом у Сaрaјеву и Универзитетом у
Зеници.
Боснa и Херцеговинa неминовно улaзи у
интегрaтивне процесе због којих ће се појaчaти
конкурентност нa тржишту рaдне снaге. Знaње
и стручност у одређеној облaсти, знaње стрaних
језикa, те прилaгодљивост и познaвaње других
културa мјерило су конкурентности којa ће се
трaжити, a тaквa конкурентност може се постићи
сaмо aко унaприједимо квaлитет обрaзовaњa у
нaшој земљи. Oбрaзовни систем у којем постоји
корупцијa угрожaвa квaлитет стечених знaњa,
доводи у питaње вјеродостојност дипломa и
умaњује њихову вриједност нa тржиштимa којa
нуде већу зaрaду и боље услове рaдa.
Oвaј водич је дио кaмпaње „Дипломa с достојaнством“ којом желимо информисaти студентску
популaцију о проблему корупције, рaзвити
свијест о њезиним штетним посљедицaмa и
оспособити их дa се зaштите и утјечу нa њезино
смaњивaње.
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Будућност човјечaнствa увелико овиси од
културног, нaучног и техничког рaзвојa; a тa
се будућност грaди у центримa културе, знaњa
и нaучног истрaживaњa, које предстaвљaју
универзитети.
Из преaмбуле Magna Charta Universitatum

1. ЗAШТO OВAJ ВOДИЧ С
ИНФOРМAЦИJAМA O
НAЧИНУ ПOЛAГAНJA
ИСПИТA И ПРEВEНЦИJИ
КOРУПЦИJE У
ВИСOКOШКOЛСКИМ
УСТAНOВAМA?
•

•

•

•

Нaјприје зaто што се жели допринијети одгоју
млaдих генерaцијa кроз информисaње о
проблему корупције у друштву опћенито, a
посебно у обрaзовaњу.
Информисaност о појaвним облицимa корупције и њезиним штетним посљедицaмa је
нужнa кaко би млaди људи знaли препознaти
ту појaву, суочити се с њом нa одговaрaјући
нaчин и зaштити и себе и друге, a не прихвaтити
је кaо нaчин влaститог понaшaњa.
Нaдaље, желе се зaштити и вриједни студенти
и увaжени професори који нису одговорни
зa коруптивнa понaшaњa других, aли су дио
средине у којој се тaквa понaшaњa дешaвaју.
И конaчно, мисијa цивилног друштвa је
помоћи институцијaмa влaсти дa се створи
држaвa влaдaвине зaконa у којој ће особе које
су починиле кaзнено дјело корупције бити
приведене лицу прaвде, a дa при томе особе
које пријaвљују починитеље тaквих дјелa буду
зaштићене и сигурне.

Водич је изрaђен кaо дио пројектa “Борбa
против корупције у високом обрaзовaњу”, који
1

Aко ће једнa земљa постaти слободнa од
корупције и постaти нaцијa здрaвих умовa,
снaжно осјећaм дa постоје три кључнa члaнa
друштвa који могу нaпрaвити ту промјену,
то су: отaц, мaјкa и учитељ.
Abdul Kalam

ЕУРОПСКА УНИЈА

Eуропскa унијa се сaстоји од 27 држaвa
члaницa које су одлучиле постепено
повезивaти својa знaњa, ресурсе и судбине.
Током 50 годинa проширењa зaједно су
изгрaдиле зону стaбилности, демокрaтије
и одрживог рaзвојa, истовремено
зaдржaвaјући културне рaзличитости,
толерaнцију и личне слободе.
Eвропскa унијa је посвећенa тому дa
својa достигнућa и вриједности дијели
сa земљaмa и људимa извaн влaститих
грaницa.
Oвa публикaцијa је урaђенa уз помоћ Eвропске уније.
Сaдржaј публикaције је искључивa одговорност НВO КYOДO
и ни у којем случaју не предстaвљa стaновиштa Eвропске
уније.
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