ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ
ПРАВНИ СТАТУС
Адвокатска канцеларија Филиповић је адвокатска канцеларија која је организована и
регистрована пред Адвокатском комором Војводине у форми адвокатске канцеларије са
регистрованим седиштем на адреси Максима Горког 53, 21000 Нови Сад, Република Србија.
Пуно регистровано име адвокатске канцеларије је Адвокат Бранислав Филиповић (даље:
„Адвокат”).
Адвокат је уписан у именик Адвокатске коморе Војводине у складу са Законом о адвокатури,
Статутом Адвокатске коморе Србије („Службени Гласник РС“ бр. 85/2011, 78/2012 анд
86/2013), Статутом Адвокатске коморе Војводине („Сл. лист АП Војводине", бр. 36/2012,
23/2013, 52/2015 и 50/2017) и Кодексом професионалне етике адвоката („Службени Гласник
РС“ бр. 27/2012) (даље: „Релевантни прописи“).
У складу са Релевантним прописима, адвокат Бранислав Филиповић, је руковалац адвокатске
канцеларије (даље: „Руковалац”), чији је ПИБ: 106372253 а матични број: 57396849.
У складу са Релевантним прописима, адвокатска канцеларија нема правни субјективитет. У
складу са тиме, правну помоћ пружа адвокат уз помоћ адвокатских приправника (даље:
„Правници“).
ОБИМ ПРАВИЛНИКА
Овај Правилник о спречавање корупције (даље: „Правилник“) се примењује на све Правнике и
друго особље, укључујући и адвокатске приправнике. Овај правилник се такође примењује и
на сва лица ангажована по основу уговора о делу зависно од случаја до случаја. Штавише, све
особе које ангажује Адвокат на било који начин, укључујући и оне који су ангажовани на
извршавању појединачног задатка, приџаваће се у складу са овим правилником (даље:
„Особље Адвоката“).
ОПШТИ ПРЕГЛЕД
Појам мита
Начелно речено, подмићивање је свако нуђење, давање или обећавање, службеном или неком
другом лицу, финансијске или неке друге користи у циљу подстицања тог лица да изврши
радњу или употреби своје овлашћење незаконито да би стекло незакониту предност. Другачије
речено, то је однос између особе која нуди накнаду другој особи да би незаконито добила
одређену корист или предност и те друге особе.
Такође начелно речено, корупција је злоуптреба поверених овлашћења, која су по својој
природи обично јавна овлашћења, да би се стекла неоправдана предност и друге незаконите
користи. Корупција има неколико видова у којима се испољава и према томе можемо је
поделити на крупну корупцију, ону која јавља на највишим нивоима државног организовања и
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ситну корупцију односно административну која се јавља на нижим нивоима државног апарата.
Корупција се поред осталих облика дефинише и као подмићивање.
Кривични законик Републике Србије ( „Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005,
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) у одређивању штетних дејстава одређених
понашања, инкриминише подмићивање као кривично дело као и друга слична понашања попут
поредовања приликом подмићивања и друга.
Трошкови и ефекти подмићивања и корупције
Корупција има изузетан утицај на друштво. Конкретно, утиче на квалитет услуге који пружају
државни органи и јавне службе, ометају економски развој, утиче на смањење страних
инвестиција, утиче на смањење поверења грађана у јавне институције и великој мери слаби
принцип владавине права. Стога, корупција у озбиљној мери представља претњу за друштво,
како на институционалном тако и на економском плану.
ОБЛИЦИ МИТА И КОРУПЦИЈЕ КОЈИ СУ ЗАБРАЊЕНИ ЗАКОНОМ
Примање мита од стране службеног лица (пасивно подмићивање)
Пасивно подмићивање наступа када службено лице директно или индиректно захтева или
прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе
или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним
овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену
радњу коју би морало извршити.
Давање мита службеном или неком другом лицу (активно подмићивање)
Акитвно подмићивање наступа када неко лице учини, понуди или обећа поклон или другу
корист неком службеном или другом лицу да оно у оквиру свог службеног овлашћења или у
вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити
или да не изврши службену радњу коју би морало извршити или ко посредује при оваквом
подмићивању службеног лица.
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА ЗАКОНОМ
Правила и мере за спречавање подмићивања
Особље Адвоката не сме дати, понудити или обећати никакву корист, награду, финансијску
олакшицу или било какву другу новчану накнаду, службеном лицу домаће или стране државе
или неком другом лицу, у случају ако би таква радња била окарактерисана као незаконита или
неморална.
Особље Адвоката не сме захтевати, тражити или прихватити никакву корист, награду,
финансијску олакшицу или било какву другу новчану накнаду, у случају ако би таква радња
била окарактерсиана као незаконита или неморална.
Особље Адвоката не сме се ни на који начин умешати или учествовати у било којој форми
подмићивања или корупције.
Особље Адвоката ће се у потпуности придржавати и усагластити са забраном нелојалног или
дургог недозвољеног ангажовања клијената које је предвиђено Кодексом професионалне етике
адвоката ( „Службени гласник РС“ бр. 27/2012)
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Особље Адвоката је обавезно да обавести Руковаоца о било којој радњи или околности која
изазива сумњу о постојању корупције.
Особље Адвоката ће без одлагања обавестити надежне институције у вези било које радње или
околности која изазива сумњу о постојању корупције.
Повреда правила и мера за спречавање подмићивања
У случају повреде неке од горе наведених обавеза за спречавање подмићивања од стране било
ког члана Особља Адвоката, Руковалац ће применити одговарајуће мере како би обезбедио
општу и специјалну превенцију таквог понашања међу Особљем Адвоката.
Усавршавање и оспособљавање
Адвокат ће предузети све неопходне кораке како би било обезбеђено да Особље Адвоката буде
добро упознато са свим формама корупције и нелојалног понашања, као и околностима у
којима постоји висок ризик у вези давања и пружања мита, као и обавезама Особље Адвокат а у
вези са тим феноменом.
Извештавање и надзор
Адвокат ће благовремено и у складу са прописима извршити измене Правилника у циљу
прилагођавања правном и социјалном контексту феномена давања и примања мита. Стога ће
Правилник у сваком тренутку бити у потпуности примењив како би било какав ризик од
изложености Особље Адвоката коруптивном понашању био елиминисан.
Овај Правилник се примењује од 23.04.2018. године.

У Новом Саду, дана 23.04.2018. године

Адвокат Бранислав Филиповић

