Студијски програми: МАС политик. – пол. аналитика и менаџмент у пол., МАС политик. - јавна управа, лок.
самоуправа и јавне политике

Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: Институције и корупција
Наставник (Презиме, средње слово, име): Чупић Ђ. Чедомир, Стојиљковић Б. Зоран, Орловић М. Славиша
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање корупције као опаке друштвене појаве односно истраживање њене природе,
облика, садржаја и суштине. Такође, упознавање са врстама корупције током историје и посебно у савременом
друштвеном и политичком животу. Изучавајући корупцију, битно је и упознати какав је однос институција
према корупцији и како корупција продире у институције. Посебно ће бити обрађена политичка корупција,
корупција у осетљивим деловима власти и државној и локалној администрацији, као и корупција у значајним
јавним службама (државним и локалним), као што су здравство, образовање и др. Изучавањем корупције
студенти ће стећи знања како се са њом може изаћи на крај и свести је у оне границе које не угрожавају ред,
сигурност и стабилност друштва и државе.
Исход предмета: Теоријска и практична знања о улози и последицама корупције по друштвени и политички
живот. Такође, ова знања ће користити како би се на стручан начин борило против корупције као друштвеног
зла.
Садржај предмета
Теоријска настава 1. Појам, одређења и облици корупције током историје; 2. Политичка корупција; 3.
Корупција у правосудно-безбедносном систему; 4. Корупција у пореским, царинским и инспекцијским
службама; 5. Корупција у здравству; 6. Корупција у образовању; 7. Стратегија и тактика борбе против
корупције; 8. Антикорупцијски системски закони; 9. Инструменти и органи за борбу против корупције; 10.
Улога независних државних органа у борби против корупције; 11. Консолидација демократије и хоризонтална
одговорност: допуна установа полиархије успостављањем хоризонталне одговорности различитих грана власти
и независних контролних агенција; 12. Установе хоризонталне одговорности у Србији из упоредне
перспективе: примери старих и нових демократија
Литература: Вукотић, Владимир, Систем и корупција (2000), Београд: Институт друштвених наука, Центар за
економска истраживања; Гоати, Владимир (2006), Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу,
Београд: Фридрих Еберт Стифтунг; Гоати, Владимир (2008), Политичке партије и партијски системи,
Подгорица: ЦЕДЕМ; Ејкерман, Сјузан Роуз (2007), Корупција и власт: узроци, последице и реформа, Београд:
Службени гласник; Ејкерман, Сјузан Роуз (ур) (2008), Економија корупције: међународни зборник, Београд:
Службени гласник; Мијатовић, Бошко и Беговић Бошко (ур) (2001),Корупција у Србији, Београд:Центар за
либерално-демократске студије; Поуп Џереми (2004),Антикорупцијски приручник, Транспаренцy
Интернатионал, Београд; Чупић, Чедомир (2006), Институције и корупција, у: Павловић, Вукашин (ур),
Политичке институције и демократија, Београд: ФПН; Чупић, Чедомир (2010), Политика и одговорност,
Београд: Удружење за политичке науке Србије и Чигоја штампа
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 1 Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад: 1
Методе извођења наставе: Наставу ће изводити најпознатији стручњаци који се баве корупцијом у оквиру
наведених институција.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испт
60
колоквијум-и
..........
40
семинар-и

