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ПРИ ЛОГ ДЕ ФИ НИ СА ЊУ ТЕ СТИ РА ЊА  
ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА У ПО ЛИ ЦИ ЈИ –  

НОР МА ТИВ НИ АСПЕК ТИ*

Сажетак:Ин те гри тет по је дин ца зна чи ње го ву спрем ност и спо соб-
ност да се од у пре иза зо ви ма ко ји у пр ви план ста вља ју лич не из над оп штих 
интересa. Са аспек та ра да др жав них слу жбе ни ка ко ји вр ше јав ну власт, 
ин те гри тет има по се бан од нос пре ма ко руп ци ји – ви ше ин те гри те та зна-
чи ма ње ко руп ци је и обр ну то. Као ис тра жни ме тод, те сти ра ње ин те гри-
те та се у ве ћи ни слу ча је ва од но си на при пад ни ке по ли ци је и са став ни је део 
(но ве) ме то до ло ги је су зби ја ња ко руп ци је у ње ним ре до ви ма. Осим от кри ва ња 
ко руп тив них рад њи и про ве ре за ко ни то сти по сту па ња по ли циј ских слу жбе-
ни ка, те сти ра њем ин те гри те та се мо же про ве ра ва ти и ква ли тет при ме не 
слу жбе них овла шће ња. 

Иа ко се у ком па ра тив ном пра ву те сти ра ње ин те гри те та при ме њу је 
већ не ко ли ко де це ни ја, у срп ско за ко но дав ство је уве де но 2016. го ди не, до но-
ше њем За ко на о по ли ци ји. Пр во бит но им по тент на за кон ска ре гу ла ти ва 
зах те ва ла је бр зе из ме не, што ука зу је да кон цепт те сти ра ња ин те гри те та 
код нас ни је нај бо ље схва ћен. У ра ду се де фи ни ше сми сао и су шти на те сти ра-
ња ин те гри те та као ис тра жне ме то де, од ре ђу ју ње го ви раз ли чи ти мо да-
ли те ти при ме не, при ка зу је ком па ра тив на ре гу ла ти ва и ана ли зи ра ју нор ма-
тив на ре ше ња у на шој зе мљи. По себ на па жња је усме ре на на ин тер ни и 
екс тер ни аспект при ме не ре зул та та те сти ра ња ин те гри те та, по себ но 
њи хов зна чај у кри вич ном по ступ ку.

Кључнеречи: те сти ра ње ин те гри те та, по ли ци ја, ко руп ци ја, си му ло-
ва ни по сло ви, За кон о по ли ци ји РС.

* Рад је ре зул тат ра да на про јек ту Раз вој ин сти ту ци о нал них ка па ци те та, стан дар да 
и про це ду ра за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу и те ро ри зму у усло ви ма ме ђу-
на род них ин те гра ци ја (бр. 179045).

591



592

Др Дар ко М. Ма рин ко вић, При лог де фи ни са њу те сти ра ња ин те гри те та у по ли ци ји... (стр. 591–610)

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

По сту па ње по је дин(а)ца  у од ре ђе ним си ту а ци ја ма че сто је де фи ни са но 
за кон ским, оби чај ним или мо рал ним нор ма ма и стан дар ди ма, из че га про-
из и ла зи и оба ве за, од но сно оче ки ва ње, да се та ква пра ви ла и стан дар ди 
по шту ју и спро во де. Да ли ће та ко и би ти ве ли ким де лом за ви си од лич но сти 
по је дин ца, од но сно ње го ве спрем но сти и во ље да се од у пре иза зо ви ма и ис-
ку ше њи ма на ко ја на и ла зи и ко ја се углав ном ти чу ста вља ња у пр ви план 
лич них из над ши рих, јав них ин те ре са. Ин те гри тет (лат. in te gri tas) зна чи 
пот пу ност, не де љи вост, бес пре кор ност, по ште ње – ка да се го во ри о ин те-
гри те ту осо бе, та да се ми сли на ње но по на ша ње и чи ни о це ко ји га узро ку ју 
и де фи ни шу.1 Има ти ин те гри тет зна чи усво ји ти без у слов ну и не по ко ле-
бљи ву оба ве зу пре ма ус по ста вље ним и до го во ре ним вред но сти ма и ду жно-
сти ма – ин те гри тет, с јед не стра не, укљу чу је по што ва ње не че га што је прет-
ход но при хва ће но и до го во ре но, док, с дру ге, ис кљу чу је пот ку пљи вост и 
его и зам на у штрб де фи ни са них пра ви ла и оп штих вред но сти.

Про фе си о нал ни ин те гри тет се мо же де фи ни са ти као свој ство/спо соб-
ност ли ца да по ште но и бес пре кор но из вр ша ва сво је за кон ске и про фе си о-
нал не ду жно сти и оба ве зе, по ка зу ју ћи при то ме ви сок мо рал ни стан дард, 
ко рект ност, не при стра сност и не за ви сност, по шту ју ћи јав ни ин те рес и ис-
кљу чу ју ћи би ло ко ји вид зло у по тре бе овла шће ња.2 Са аспек та ра да др жав-
них слу жбе ни ка ко ји вр ше јав ну власт, ин те гри тет има по се бан од нос пре-
ма ко руп ци ји – ви ше ин те гри те та зна чи ма ње ко руп ци је и обр ну то, из че га 
про из и ла зи и да се ме ре њем, од но сно про ве ром ин те гри те та, ин ди рект но 
мо же ме ри ти/про ве ра ва ти и ко руп ци ја.3 Ово дру го је по себ но ва жно ако се 
има у ви ду да је ко руп ци ја као фе но мен ве о ма ла тент на и те шко мер љи ва.

Обим ис по ља ва ња ко руп ци је у ре до ви ма по ли ци је, као и че сти и бр зи 
ре ци ди ви упр кос успе шно окон ча них и про це су и ра них ис тра га, у пр ви план 
су ста ви ли зах тев за ре фор мом при сту па ње ног спре ча ва ња и су зби ја ња. У 
том кон тек сту учи њен је зна тан на пре дак ка да је реч о ода би ру и ре гру то-
ва њу бу ду ћих слу жбе ни ка, њи хо вој обу ци, ис тра га ма при ту жби на рад4 и 

1 Igor Belyae, Hu man Be ing: In te grity and Who le ness, Jo u r nal of Si be rian Fe de ral Uni ver-
sity, Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces, 2011, Vol. 4, Is sue 5, pp. 634.

2 Til man Hop pe, In te grity Te sting – Aspects of Im ple men ta tion, Ea stern Part ner ship-Co un-
cil of Eu ro pe Fa ci lity Pro ject on “Good Go ver nan ce and Fight aga inst Cor rup tion”, EC CU-Ea P-3/ 
2014, p. 19-20.

3 Carl Kloc kars, Sa nja Kut njak Iv ko vich, Ma ria Ha ber feld, En han cing Po li ce In te grity, 
Sprin ger, 2006, p. 7.

4 Ми шље ње да број жал би под не тих на по сту па ње по ли ци је тач но од ра жа ва сте пен 
ње не ко рум пи ра но сти, те да је си ту а ци ја под кон тро лом уко ли ко је тај број ни зак, че сто је 
по гре шно. Шта ви ше, ре ал ност је та ква да ви сок сте пен ко рум пи ра но сти по ли циј ске ор га-
ни за ци је сма њу је по ве ре ње јав но сти у њу, због че га је ма ња и ве ро ват но ћа да ће јој би ти 
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спољ ној кон тро ли ра да по ли ци је. По ред то га, те о ри ја и прак са су за у зе ле 
ста но ви ште да стра те ги ја су зби ја ња ко руп ци је и дру гих зло у по тре ба мо ра 
об у хва ти ти и спе ци фич не, при кри ве не ис тра жне тех ни ке, ка ко би се, по ред 
ре ак тив ног при сту па, ишло у су срет не же ље ним по на ша њи ма, њи хо вом 
пред ви ђа њу и спре ча ва њу.5 Ипак, тре ба има ти у ви ду и да њи хо ва не кри-
тич ка при ме на мо же до ве сти до ства ра ња сво је вр сне кли ме па ра но је уну тар 
ор га ни за ци је.6 У та квом ам би јен ту по ли циј ски слу жбе ни ци под ле жу ути ску 
да су увек и на сва ком ме сту кон тро ли са ни и про ве ра ва ни, те по че ти да 
сум ња ју у све и сва ког – од ко ле га, до гра ђа на пре ма ко ји ма на сту па ју, не 
осе ћа ју ћи се си гур но, ком фор но и кон цен три са но то ком ре ша ва ња кон крет-
них про бле ма, че сто ви со ко ри зич них за жи вот и те ло.7

Ли те ра ту ра ко ја се од но си на про бле ма ти ку су зби ја ња ко руп ци је у ор га-
ни ма јав не вла сти, нај че шће по ли ци је, ис ти че да је те сти ра ње ин те гри те та 
са став ни део но ве ме то до ло ги је бор бе у овој обла сти, што је са мо де ли мич но 
тач но. На и ме, ка да је реч о ње ном прав ном жи во ту и нор ма тив ној ре гу ла-
ти ви, то је не спор но – у ве ћи ни за ко но дав ста ва те сти ра ње ин те гри те та је уве-
де но кра јем про шлог и по чет ком овог ве ка, при че му тре ба има ти у ви ду да у 
не ким још увек и не по сто ји. Ме ђу тим, са др жин ски је реч о јед ном од об ли-
ка ле ген ди ра ног, при кри ве ног по сту па ња по ли циј ских ор га на ко је, са мо по 
се би, има ду гу тра ди ци ју при ме не.8

2. ТЕ СТИ РА ЊЕ ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА У ПО ЛИ ЦИ ЈИ –  
ПО ЈАМ И ОСНОВ НА ОБЕ ЛЕЖ ЈА

Те сти ра ње ин те гри те та се за сни ва на кон цеп ту при кри ве ног по сма тра-
ња спон та не људ ске ре ак ци је на си ту а ци о не чи ни о це у свом окру же њу. С 
об зи ром да љу ди ге не рал но ни су у ста њу да от кри ју ка да не ко го во ри исти-
ну, а ка да не, као и да (још увек) не по сто је пре ци зни тех нич ки уре ђа ји за 

при ја вље ни ко руп тив ни или дру ги не за ко ни ти ак ти. Слич но то ме, што је ко руп ци ја уко ре-
ње ни ја у по ли циј ској ор га ни за ци ји, то је ма ња ве ро ват но ћа да ње ни при пад ни ци та кве 
рад ње при ја вљу ју сво јим ста ре ши на ма. Пре ма – An drew Fa ull, Po li cing in te grity and pro fes-
si o na lism in the MPDs, In sti tu te for Se cu rity Stu di es, SA Cri me Qu ar terly no 27, March 2009, p. 5.

5 Tim New burn, Li te ra tu re re vi ew: po li ce in te grity and cor rup tion, Her Ma jesty’s In spec-
to ra te of Con sta bu lary, Lon don, UK, 2015, p. 23.

6 Ste ve Rot hlein, Con duc ting in te grity tests on law en for ce ment of fi cers – Is su es and Re-
com men da ti ons, April 2010, до ступ но на ин тер нет адре си http://www.patc.com/we eklyar tic les/
print/le_in te grity_tests.pdf (27.10.2019.)

7 Tim Pren zler, Ca rol Ron ken, Po li ce in te grity te sting in Au stra lia, Cri mi no logy and Cri-
mi nal Ju sti ce, 2001, vol. 1, is sue 3, p. 339

8 Joycelyn Pol lock, Et hi cal Di lem mas and De ci si ons in Cri mi nal Ju sti ce, Wad sworth, 2014, 
p. 205; Ши ре – Ci ril Fij na ut, Gary Marx (ed.), Un der co ver – Po li ce Sur ve il lan ce in Com pa ra ti ve 
Per spec ti ve, The Ha gue-Lon don-Bo ston, 1995.
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та ко не што (тзв. де тек то ри ла жи), тест ин те гри те та пред ста вља до бар 
по сту пак скри нин га и про ве ре по на ша ња по је дин ца у не кој бу ду ћој си ту а-
ци ји, ко јој тест са др жин ски од го ва ра.9

У кон тек сту кри ми на ли стич ке на у ке, те сти ра ње (про фе си о нал ног) 
ин те гри те та је тер мин ко ји об у хва та низ ак тив но сти ко ји ма се по је ди нац 
ста вља у си му ли ра ну, над зи ра ну и кон тро ли са ну си ту а ци ју, ко ја су штин ски 
од го ва ра ње го вом рад ном за дат ку или оба ве зи, с ци љем да се утвр ди да ли 
се он у њој по на ша у скла ду са уна пред де фи ни са ним пра ви ли ма. У те о ри ји 
и за ко но дав ној прак си, те сти ра ње се по пра ви лу ве зу је за по ли циј ске слу-
жбе ни ке – у том сми слу, те сти ра ње ин те гри те та у по ли ци ји се де фи ни ше 
као ис тра жна (са знај на) ме то да ко ја се са сто ји у осми шља ва њу и ства ра-
њу си му ло ва не про блем ске си ту а ци је ко ја зах те ва по сту па ње по ли циј ског 
слу жбе ни ка, у ци љу про ве ре да ли је ње го ва ре ак ци ја у скла ду са за кон ским 
про пи си ма.10 По ла зна осно ва је иден ти фи ко ва ње слу ча је ва за ко је се прет-
по ста вља да их осум њи че ни, по сту па ју ћи у свој ству слу жбе ног ли ца, ко ри-
сти за вр ше ње не за ко ни те рад ње – нпр., то мо же би ти кон тро ла са о бра ћа ја 
у од ре ђе ној ули ци или ау то-пу ту то ком рад ног вре ме на у ноћ ној сме ни, 
па трол ни оби ла зак де ла на се ља то ком ви кен да, обез бе ђе ње ли ца ме ста до 
до ла ска уви ђај не еки пе и сл.,11 на осно ву ко је ис тра жни ор ган кре и ра сли чан, 
си му ло ва ни ам би јент, ка ко би се, под дис крет ним над зо ром и не по сред но 
утвр ди ло да ли су те сум ње тач не, или не. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва сце-

9 Jon Sha ne, Con fi den tial In for man: A Clo ser Lo ok at Po li ce Po licy, Sprin ger, 2016, p. 80.
10 У по ли ци ји Њу јор ка те сти ра ње ин те гри те та је од ре ђе но као ства ра ње си му ло ва не 

си ту а ци је или ста ња ко ји су ди зај ни ра ни та ко да иза зо вуе ре ак ци ју те сти ра ног, при че му је 
по себ но ва жно омо гу ћи ти му пот пу ну сло бо ду да из вр ши или не из вр ши рад њу ко ја пред-
ста вља не за ко ни то по на ша ње – обез бе ђи ва ње сло бод ног и не сме та ног из бо ра зна чи да па сив-
ни су бјект те ста по сту па ау то ном но, по сво јој во љи, ње го ва ре ак ци ја је без при ме са ути ца ја 
ис тра жног ор га на ко ји тест спро во ди. Пре ма – Per for man ce Study: The In ter nal Af fa irs Bu re au’s 
In te grity Te sting Pro gram, pp. 28-30.

Ау стра лиј ска ко ми си ја за ин те гри тет ор га на за спро во ђе ње за ко на (Au stra lian Com-
mis si on for Law En for ce ment In te grity – AC LEI) те сти ра ње ин те гри те та де фи ни ше као над-
зи ра ну, при кри ве ну си му ла ци ју кроз ко ју се про ве ра ва при др жа ва ње за кон ских и под за-
кон ских нор ми за по сле ног, ве за но за ње го ве рад не оба ве зе и ак тив но сти. Пре ма – In qu iry 
in to In te grity Te sting, Par li a men tary Jo int Com mit tee on the Au stra lian Com mis sion for Law 
En for ce ment In te grity, No vem ber 2011, Com mon we alth of Au stra lia, p. 3.

Кан це ла ри ја Ује ди ње них на ци ја за су зби ја ње дро га и кри ми на ла (Uni ted Na ti ons Of fi ce 
on Drugs and Cri me – UNODC) тест ин те гри те та де фи ни ше као ан ти ко руп циј ску ме ру ко ја 
се са сто ји у ан га жо ва њу ле ген ди ра них ислед ни ка, ко ји јав ним слу жбе ни ци ма пру жа ју мо-
гућ ност да из вр ше ко руп тив ну рад њу на на чин да до ка зи о њи хо вој ре ак ци ји бу ду ла ко и 
ве ро до стој но при ку пље ни и пре зен то ва ни и у оним слу ча је ви ма ка да дру ге ме ре и рад ње 
не да ју ре зул та те. Пре ма – An ti-Cor rup tion Tool Kit, CICP-15, Uni ted Na ti ons Of fi ce on Drugs 
and Cri me, Vi en na, Vo lu me 1, No vem ber 2002, p. 189.

11 Не над Ми лић, Ге о про стор ни кон текст кри ми нал не ак тив но сти, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2019, год. 53, бр.1, стр. 134.
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на рио те ста ин те гри те та ни је пре ви ше сло жен и са сто ји се у узи ма њу ис тра-
жног су бјек та уло ге гра ђа ни на ко ји кр ши за кон и у од но су на ког по ли циј ски 
слу жбе ник тре ба да при ме ни сво ја овла шће ња, али он мо же укљу чи ва ти и 
не де ље при пре ма, са озбиљ ном ло ги стич ком по др шком и тро шко ви ма.12 

Иа ко се те сти ра ње ин те гри те та у пр вом ре ду од но си на при пад ни ке 
по ли ци је ко ји при ме њу ју слу жбе на овла шће ња у сфе ри су зби ја ња кри ми-
на ла, одр жа ва ња јав ног ре да и ми ра и кон тро ле без бед но сти са о бра ћа ја,13 
ње му мо гу под ле ћи и дру ги за по сле ни у по ли ци ји, по пут слу жбе ни ка ко ји 
ра де на из да ва њу лич них и пут них ис пра ва, во ђе њу слу жбе них еви ден ци ја, 
као и дру га ли ца ко ја оба вља ју по сло ве ло ги сти ке – прав не, ин фор ма тич ке, 
ма те ри јал но-фи нан сиј ске, ра чу но вод стве не и ад ми ни стра тив не. Ва жно је 
да су они у окви ру свог рад ног ме ста, од но сно у ве зи са по сло ви ма ко је оба-
вља ју, у при ли ци да из вр ше ко руп тив не и дру ге не за ко ни те рад ње.

По ред обез бе ђи ва ња до ка за у ис тра га ма кон крет них слу ча је ва ко руп-
ци је у по ли ци ји, те сто ви ин те гри те та има ју за циљ и да спре че не за ко ни те 
рад ње кроз ства ра ње осе ћа ја све при сут но сти – су бјек тив ног до жи вља ја по-
тен ци јал ног пре ступ ни ка да сва ка при ли ка за не за ко ни ту рад њу у ства ри 
пред ста вља мо гу ћи тест, од но сно клоп ку/зам ку. Су шти на је у то ме да се 
ве ро ват но ћа из вр ше ња не за ко ни тог ак та за си гур но сма њу је ако осо ба ко ја 
хо ће и пла ни ра да га учи ни, зна да на из глед од лич на при ли ка за та ко не што 
у ства ри мо же би ти фин ги ра на од стра не по ли ци је.14 

3. МО ДА ЛИ ТЕ ТИ ТЕ СТИ РА ЊА ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА –  
ЦИ ЉА НО И НА СУ МИЧ НО ТЕ СТИ РА ЊЕ

Те сти ра ње ин те гри те та се уо би ча је но спро во ди ти пре ма кон крет ном 
ли цу, у од но су на ко је по сто је са зна ња да у окви ру свог слу жбе ног ан га жмана 

12 У по ли ци ји Њу јор ка се те сто ви ин те гри те та, пре ма сте пе ну ком плек сно сти њи хо ве 
ре а ли за ци је, ка те го ри шу у три гру пе – Ал фа (нај ма ње сло жен), Бе та (сло же ност сред њег ни воа) 
и Га ма те сто ви (нај ком плек сни ји). Пре ма – Re port to The New York City Com mis sion to Com bat 
Po li ce Cor rup tion, The NYPDs Ran dom In te grity Te sting Pro gram, De cem ber 1996, KPMG, p. 4.

13 Robyn Pha ro ah, Na ti o nal Vic tim of Cri me Sur vey: Over vi ew of key fin dings, ISS Pa per 
175, Pre to ria: ISS, De cem ber 2008, p. 3.

14 Кри ми но ло шке те о ри је ука зу ју на чи ње ни цу да је сва ко од нас по тен ци јал ни пре-
ступ ник, те да у при ли ци за из вр ше ње не за ко ни тог/не мо рал ног ак та че сто се би по ста вља мо 
пи та ња – Да ли ће не ко са зна ти за овај мој по сту пак, ко ја је ве ро ват но ћа да бу дем ухва ћен, 
ка ква је санк ци ја уко ли ко бу дем осу ђен? Слич но то ме, ис тра жи ва ње спро ве де но у ре до ви ма 
њу јор шке по ли ци је су ге ри ше да се као ко ре ла ци о ни фак то ри ко ји ути чу на ко руп тив но 
по на ша ње по ли циј ских слу жбе ни ка из два ја ју по хле па, по вољ не при ли ке за из вр ше ње де ла 
и ве ро ва ње из вр ши о ца да не ће би ти нео т кри вен. Пре ма – Ga reth New ham, Pre ven ting po li ce 
cor rup tion: les sons from the New York City Po li ce De part ment, до ступ но на ин тер нет адре си 
https://www.csvr.org.za/docs/po li cing/pre ven ting po li ce.pdf  (18.7.2019).
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кр ши за кон ске нор ме ко је га де фи ни шу и уре ђу ју. Реч је о те сти ра њу ко је се 
пред у зи ма на осно ву опе ра тив них/оба ве штај них са зна ња, при ја ва гра ђа на 
или ко ле га и сл., и ко је се уо би ча је но на зи ва ци ља но те сти ра ње. Ко ри сти 
од ње го ве при ме не су дво стру ке15 – с јед не стра не, осум њи че ни ко ји из бе-
га ва про це су и ра ње услед не у спе ле при ме не тра ди ци о нал них ис тра жних 
ме то да, на овај на чин ће би ти иден ти фи ко ван, ка жњен и укло њен из по ли-
циј ске ор га ни за ци је, што ће опет, с дру ге стра не, има ти сна жан од вра ћа ју ћи, 
од но сно пре вен тив ни ефе кат на дру ге слу жбе ни ке, ша љу ћи им ја сну по ру ку 
да ће про ћи на исти на чин уко ли ко се од лу че на не за ко ни те рад ње. Ци ља но 
те сти ра ње се нај че шће ко ри сти у ис тра га ма те шких пре кр ша ја или ко руп-
тив них рад њи у по ли циј ској ор га ни за ци ји и су штин ски се не раз ли ку је од 
при кри ве ног ислед ни штва или си му ло ва них по сло ва, као по себ них до ка зних 
рад њи ко је се ко ри сте у кри вич ном по ступ ку.16

На су прот ци ља ном, те сти ра ње се мо же ре а ли зо ва ти и пре ма уна пред 
ин ди ви ду ал но нео д ре ђе ним ли ци ма, од но сно по ли циј ским слу жбе ни ци ма 
у од но су на ко је не по сто је са зна ња да вр ше кон крет не не за ко ни те рад ње 
– реч је о тзв. на су мич ном те сти ра њу ин те гри те та. Из бор ли ца ко ја се у 
ова квим си ту а ци ја ма про ве ра ва ју мо же би ти де ли мич но или пот пу но про-
из во љан. У пр вом слу ча ју те сти ра ју се при пад ни ци оних ор га ни за ци о них 

15 Ste ve Rot hlein, Con duc ting Co vert In ve sti ga ti ons, In te grity Tests and Fi nan cial In ve sti ga-
ti ons on Law En for ce ment Em ployee s, 2014, PATC Le gal & Li a bi lity Risk Ma na ge ment In sti tu te, 
до ступ но на ин тер нет адре си https://www.llr mi.com /ar tic les/le gal_up da te/2014_IA _rot hle in re-
i ter_test sin ve sti ga ti ons_ pt2/ (23.02.2020)

16 По ред на ве де ног об ли ка ци ља ног те сти ра ња, чи ји се основ при ме не ве зу је за сум њу 
о кри ми нал ном по на ша њу од ре ђе ног слу жбе ни ка, у по ли циј ској ор га ни за ци ји се мо же при-
ме њи ва ти и ње гов дру ги мо да ли тет, са по себ ним осно вом и свр хом при ме не. Сми сао та квог 
ци ља ног те ста ни је да се про ве ри осно ва ност на во да о не за ко ни тим рад ња ма по је дин ца, већ 
утвр ђи ва ње ње го вих фи зич ких, пси хич ких и мо рал них ка па ци те та за до де лу од ре ђе них, 
спе ци фич них, ком плек сних и зах тев них по ли циј ских за да та ка. На и ме, и по ред свих про-
фе си о нал них те сто ва ко ји се спро во де у те свр хе, кре и ра ње си му ло ва не си ту а ци је, ана лог-
не ре ал ној, у ко ју ће се од ре ђе ни кан ди дат ста ви ти, нај бо ље ће по ка за ти ње го ву спо соб ност 
за од ре ђе ну вр сту рад ног ан га жма на. На ве де но пре ма – J. Sha ne, 39. 

Та ко нпр., без об зи ра на са вре ме не ме то де пси хо-фи зич ке про ве ре и обу ке, те шко се 
са ве ли ком по у зда но шћу мо же утвр ди ти да ли је од ре ђе ни кан ди дат аде ква тан за уло гу 
при кри ве ног ислед ни ка/тај ног аген та у ци љу ин фил тра ци је у кри ми нал ну гру пу – укљу-
чи ва ње те сти ра ња ин те гри те та као ме ри ла ве ро до стој но сти ње го вог фи зич ког, пси хич ког, 
па и мо рал ног ка па ци те та, је дан је од на чи на за бо ље упра вља ње ри зи ком у овим си ту а ци-
ја ма. И те сти ра ње по вер љи вих са рад ни ка/ин фор ма то ра, у слу ча ју по тре бе за њи хо вим 
укљу чи ва њем у ис тра гу и до де љи ва ње од ре ђе них за да та ка, пред ста вља до бар ме тод ко јим 
ће се утвр ди ти сте пен по ве ре ња у њих, по себ но ка да при па да ју кри ми нал ном ми љеу. Те стом 
ин те гри те та ће се по тен ци јал ни при кри ве ни ислед ник или по вер љи ви са рад ник су о чи ти 
са си му ли ра ним до га ђа јем ко ји ће нај при бли жни је од сли ка ва ти ствар не окол но сти на ко је 
ће (ве ро ват но) на и ћи то ком свог ан га жма на. Ње го ва ре ак ци ја и по на ша ње у те сту се, са ве ли-
ким сте пе ном по у зда но сти, мо гу узе ти као по ка за тељ спо соб но сти пре у зи ма ња пред ви ђе не 
уло ге.
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је ди ни ца по ли ци је ко ји су, с об зи ром на по сло ве из сво је над ле жно сти, из ло-
же ни ви со ком ри зи ку од ко руп ци је и дру гих не за ко ни тих рад њи, због че га 
их, без об зи ра на од су ство сум ње о кри ми нал ном по на ша њу кон крет них по-
је ди на ца из њи хо вих ре до ва, с вре ме на на вре ме, тре ба про ве ра ва ти. Исто ва жи 
и за за по сле не у оним ор га ни ма, од но сно слу жба ма ко је су, на осно ву ста ти-
стич ких ана ли за и про це на, иден ти фи ко ва не као ко руп тив но ви со ко ри зич-
не, у ци љу сма ње ња при ли ка и окол но сти ко је до ње мо гу до ве сти. С дру ге 
стра не, пот пу но на су мич ни те сто ви спро во де се ме то дом слу чај ног узор ка/
из бо ра и мо же им би ти под врг нут би ло ко, у би ло ком оде ље њу/је ди ни ци, 
без не ког по себ ног кри те ри ју ма ода би ра. 

У осно ви, циљ при ме не на су мич них те сто ва је дво јак. Пр ви је ске ни-
ра ње про бле ма ко руп ци је и дру гих не за ко ни тих и не про фе си о нал них по на-
ша ња на раз ли чи тим ни во и ма по ли циј ске ор га ни за ци је, али исто та ко и 
уо ча ва ње до бре прак се, на шта се на до ве зу ју ме ре ко рек ци је не га тив них 
трен до ва, не про фе си о нал ног по сту па ња и про це са обра зо ва ња и обу ке. Ипак, 
слу чај ни те сто ви се углав ном спро во де ка ко би се, у ком би на ци ји са дру гим 
фак то ри ма, иден ти фи ко ва ли и при бли жно од ре ди ли, од но сно по би ли или 
по твр ди ли, ста ти стич ки уо че ни не га тив ни трен до ви уну тар од ре ђе них 
струк ту ра по ли ци је.17 У том сми слу, они су ком па ти бил ни и ме ђу соб но до-
пу њу ју ћи са дру гим ме то да ма њи хо вог иден ти фи ко ва ња и ме ре ња. 

Дру ги циљ при ме не на су мич них те сто ва су штин ски је ве зан за фе но-
мен ге не рал не пре вен ци је – по сто ја ње и при ме на пот пу но на су мич них те-
сто ва ин те гри те та фор ми ра уве ре ње и свест по ли циј ских слу жбе ни ка да 
би ло ка да и би ло где мо гу би ти про ве ра ва ни/ку ша ни, на рав но у ве зи са 
сво јим про фе си о нал ним ан га жма ном, што де лу је од вра ћу ју ће.

На су мич но те сти ра ње ин те гри те та у бор би про тив ко руп ци је, за раз-
ли ку од ци ља ног, има ма ли ка па ци тет ка да је реч о от кри ва њу кон крет них, 
ко руп тив них и дру гих не за ко ни тих рад њи по ли циј ских слу жбе ни ка, што 
је по твр ђе но и ис тра жи ва њи ма.18 С дру ге стра не, уоч љи во је да се на кон 
ње го вог уво ђе ња зна чај но по ве ћа ва број при ја ва од стра не по ли ца ја ца да им 
је ну ђе но ми то или при ја ва ко рум пи ра них ко ле га, те да се ма кар и ма ли део 
овог ра ста за си гур но мо же при пи са ти чи ње ни ци да су они у нај ма њу ру ку 

17 Ви ше – Per for man ce Study: The In ter nal Af fa irs Bu re au’s In ten grity Te sting Pro gram, 
Com mis sion to Com bat Po li ce Cor rup tion, The City of New York, march 2000, p. 18.

18 Ис тра жи ва ње спро ве де но у по ли ци ји Њу јор ка де ве де се тих го ди на про шлог ве ка је 
по ка за ло да је од 826 слу ча је ва на су мич но спро ве де них те сто ва, са 1811 об у хва ће них по ли-
циј ских слу жбе ни ка, са мо је дан ре зул ти рао кри вич ном при ја вом, ко ју је, да ствар бу де још 
го ра, ту жи лац од био. Дру го ис тра жи ва ње, на узор ку од 355 спро ве де них на су мич них те-
сто ва и 762 те сти ра на, та ко ђе спро ве де но у Њу јор ку, по ка за ло је да те сто ви ма ни је от кри-
ве на ни јед на кри вич на рад ња, осим се дам ма њих, про це ду рал них про пу ста у по сту па њу. 
Пре ма – Re port to The New York City Com mis sion to Com bat Po li ce Cor rup tion, The NYPDs 
Ran dom In te grity Te sting Pro gram, De cem ber 1996, KPMG, p. 7.
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по ста ли за бри ну ти, у сми слу да мо гу би ти пред мет над зо ра и те сти ра ња.19 
Иа ко су у по гле ду зах те ва них ма те ри јал но-тех нич ких и људ ских ре сур са, 
вре ме на при пре ме и сце на ри ја ре а ли за ци је, на су мич ни те сто ви ма ње сло-
же ни од ци ља них, њи хо ва при ме на још увек ни је до вољ но раз ви је на и прав-
но уре ђе на – ипак, по след њих го ди на се ме ња став по том пи та њу, у скла ду 
са схва та њем да по ло же ни на су мич ни тест ин те гри те та тре ба вред но ва ти 
као по ка за тељ по ште ња и че сти то сти те сти ра ног слу жбе ни ка, те да он, по-
ред оста лих кри те ри ју ма, до при но си ње го вом ка ри јер ном на пре до ва њу.20

4. ПРАВ НИ ТРЕТ МАН РЕ ЗУЛ ТА ТА ТЕ СТА ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА

Пи та ње прав не при ро де те сти ра ња ин те гри те та се, по сма тра но из угла 
ре пре си је, от кри ва ња и до ка зи ва ња не за ко ни тог по сту па ња, у осно ви сво ди 
на ди ле му да ли је реч о опе ра тив ној или до ка зној рад њи. Хи по те тич ки, оно 
се мо же сме сти ти у оба вред но сна кон тек ста, за ви сно од ста ва и опре де ље-
ња са мог за ко но дав ца – ако од лу чи да те сти ра ње ин те гри те та има зна чај 
до ка зне рад ње, он ће је као та кву и про пи са ти, и обр ну то. С дру ге стра не, 
ка да је реч о прав ном трет ма ну ре зул та та те ста ин те гри те та, тре ба раз ли-
ко ва ти два ње го ва аспек та – пр ви се ти че вред но ва ња ис хо да те сти ра ња 
уну тар по ли циј ске ор га ни за ци је, да кле ин тер но, у сми слу ини ци ра ња слу-
жбе не од го вор но сти или на гра ђи ва ња/на пре до ва ња те сти ра ног, и дру ги, 
ко ји под ра зу ме ва зна чај ре зул та та те ста за кри вич но го ње ње и кри вич ну 
од го вор ност, тј. екс тер но. На зна чај ре зул та та те ста би тре ба ла да ути че и 
вр ста те ста, тј. да ли је реч о ци ља ном или на су мич ном те сти ра њу. 

19 Je remy Po pe, Con fron ting Cor rup tion: Ele ments of a Na ti o nal In te grity System, Tran spa rency 
In ter na ti o nal, Ber lin, 2000, p. 192.

20 У по ли ци ји гра да Њу јор ка ре а ли зу ју се и ци ља ни и на су мич ни те сто ви. Па сив ни 
су бјек ти ци ља ног те сти ра ња су уна пред утвр ђе ни, а по сту пак се нај че шће спро во ди као део 
од ре ђе не кри вич не ис тра ге или ка да по сто ји осно ва на сум ња да је из вр ше на не за ко ни та 
рад ња. С дру ге стра не, на су мич ни те сто ви се вр ше у ци љу сма ње ња трен до ва у ко руп ци ји 
иден ти фи ко ва них на осно ву ста ти стич ке ана ли зе и ни су усме ре ни на кон крет не по је дин це. 
Пре ма – Ric hard Gir gen ti, Re port to the New York City Ran dom In te grity Te sting Pro gram: Com-
mis sion to Com bat Po li ce Cor rup tion, New York, 1996, p. 3. 

У Ау стра ли ји се по тен ци ра при ме на ци ља них те сто ва, док слу чај но те сти ра ње мо же 
би ти при клад но, под усло вом да се до ка зи ко ри сте за ко рек ци ју не про фе си о нал ног по сту-
па ња и про це са обра зо ва ња. Пре ма – In qu iry in to In te grity Te sting, Sub mis sion..., 6.

Лон дон ска по ли ци ја спро во ди на су мич не и ци ља не те сто ве на упо тре бу нар ко ти ка 
за по сле них, као и те сти ра ње ин те гри те та на осно ву оба ве штај них са зна ња, ка ко би иден-
ти фи ко ва ла ко руп ци ју. По др жа ва се огра ни че на упо тре ба слу чај них те сто ва обез бе ђе ња 
ква ли те та, ко ји ни су усме ре ни на от кри ва ње ко руп ци је, већ дру га, по себ но осе тљи ва пи-
та ња, као што су ра си зам, сек си зам и за не ма ри ва ње жр та ва зло чи на. Пре ма – Po li ce In te grity 
and Cor rup tion – Me tro po li tan Po li ce Ser vi ce, HMIC In spec ting po li cing in the pu blic in te rest, 
No vem ber 2014, p. 26-28.
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4.1. Ис ход те ста ин те гри те та

Ре зул тат при ме не те ста ин те гри те та мо же би ти дво јак – те сти ра ни су-
бјект је про шао тест (по зи ти ван ис ход те ста) или те сти ра ни су бјект ни је 
про шао тест (не га ти ван ис ход те ста). По зи тив ним ре зул та том сма тра ју се 
си ту а ци је у ко ји ма је те сти ра ни по сту пио у скла ду са за кон ским и дру гим про-
пи си ма ко ји уре ђу ју ње го ву слу жбе ну ду жност или рад њу, и ти ме по(до)ка зао 
свој про фе си о нал ни ин те гри тет. У ши рем кон тек сту, по зи ти ван ис ход те ста 
би тре бао да об у хва ти и при ја ву те сти ра ног о из ло же но сти ко руп тив ној рад-
њи и ли цу ко је је рад њу пред у зе ло, у слу ча ју да су у њој са др жа ни еле мен ти 
кри вич ног де ла, у ци љу по кре та ња кри вич ног по ступ ка (нпр. ка да је реч о 
ну ђе њу или обе ћа њу по кло на слу жбе ном ли цу, у ци љу из вр ше ња или не из-
вр ше ња слу жбе не рад ње, сти чу се еле мен ти кри вич ног де ла да ва ња ми та).

Не га ци ја прет ход но на ве де ног зна чи не га ти ван ис ход те ста и по вре ду 
слу жбе не ду жно сти и ди сци пли не и/или кри вич ног за ко на. По ред ре зул та та 
– про шао/ни је про шао, од но сно – по зи ти ван/не га ти ван, тре ба узе ти у об зир 
и мо гућ ност да се, на кон ре а ли за ци је те ста, не мо же по у зда но утвр ди ти о 
ком, од два прет ход но на ве де на, ис кљу чи ва ис хо да, је реч. На и ме, сам на чин 
при ме не или усло ви ре а ли за ци је те ста, нај че шће услед не пла ни ра не по ја ве 
тре ћег фак то ра, мо гу ре зул ти ра ти не у трал но шћу ре зул та та и из о стан ком ре-
ак ци је те сти ра ног, од но сно не мо гућ но шћу од ре ђе ња да ли је про ве ру про шао 
или не.21 Слич но пи та ње се мо же по ста ви ти и ка да па сив ни су бјект про ђе, 
од но сно по ло жи тест – да ли се он мо же по но во те сти ра ти и ка да? Оно има 
сми сла у слу ча ју да се на кон из вр ше ног те сти ра ња са по зи тив ним ис хо дом 
по но во сти чу са зна ња да исти су бјект (и да ље) вр ши не за ко ни те рад ње.22

4.2. Ин тер но вред но ва ње ре зул та та те ста ин те гри те та

Ре зул тат те ста ин те гри те та ко ји те сти ра ни ни је про шао, не за ви сно од 
ка рак те ра те ста, тј. да ли је он ци ља ни или на су мич ни, у по ли циј ској ор га-
ни за ци ји би тре бао да слу жи за по кре та ње и во ђе ње ди сци плин ског по ступ-
ка, у ко ме ће, сход но за ко ну, би ти аде кват но санк ци о ни сан – у ве зи с тим 
не ма не ке по себ не ди ле ме. У том сми слу, ор ган ко ји је из вр шио те сти ра ње у 

21 У та квим слу ча је ви ма би тре ба ло по но ви ти те сти ра ње, во де ћи ра чу на да па сив ни 
су бјект не от кри је да је истом прет ход но већ био из ло жен. Ка ко би се из бе гла мо гућ ност 
зло у по тре ба, број по на вља ња би тре ба ло све сти на јед но до дат но те сти ра ње. 

22 Код та квог ста ња ства ри би тре ба ло пред ви де ти од ре ђе ни вре мен ски рок пре ко га 
не би би ло мо гу ће спро ве сти ре те сти ра ње, нпр. шест ме се ци или го ди ну да на од пр во бит-
но спро ве де ног те ста. Уво ђе ње вре мен ског ин тер ва ла у ко ме се те сти ра ње не мо же по но во 
пред у зе ти има зна чај са аспек та за шти те сло бо да и пра ва па сив ног су бјек та, јер би се, у 
слу ча ју ње го вог из о стан ка, иста осо ба мо гла из но ва и из но ва те сти ра ти, што би, без сум ње, 
зна чи ло зло у по тре бу ове ис тра жне тех ни ке, уз од го вор ност оних ко ји је при ме њу ју.
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про пи са ном ро ку тре ба да по ша ље из ве штај о ре зул та ту те ста ор га ну над-
ле жном за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти, ка ко би се про ве ра ва ном, 
у скла ду са за ко ном, из ре кле од го ва ра ју ће ме ре. У ци љу што пот пу ни јег 
уви да у ре зул та те те ста, ди сци плин ском ор га ну, уз из ве штај, тре ба до ста-
ви ти и ау дио/ви део сним ке са чи ње не то ком ње го ве ре а ли за ци је, као и дру ге 
ма те ри ја ле ко ји по твр ђу ју ре зул тат те ста. 

Ме ђу тим, ди ску та бил но је ка ко вред но ва ти ис ход по зи тив ног те ста 
ин те гри те та, тј. да ли он тре ба и мо же има ти, и ка кве, по зи тив не ефек те на 
ка ри јер ни ста тус те сти ра ног? 

У од го во ру на ово пи та ње би тре ба ло раз ли ко ва ти слу ча је ве ци ља ног од 
на су мич ног те сти ра ња. Код ци ља ног те ста, чи ње ни ца да је те сти ра ни про-
шао про ве ру не мо же би ти афирмативнo вред но ва на и до ве сти до ње го вог 
на гра ђи ва ња би ло ко је вр сте, укљу чу ју ћи и на пре до ва ње у слу жби. Та кав 
став узи ма у об зир чи ње ни цу да је основ при ме не те ста сум ња у (не)за ко ни-
тост по сту па ња, ко ја је ти ме што је су бјект те сти ра ња исти про шао не у тра-
ли са на – ма те ма тич ки ре че но, сум ња и ње на не га ци ја вра ћа ју ста ње ства ри 
у по чет ну, нул ту тач ку ко ор ди нат ног си сте ма XY, код ко га се на оси X при-
ка зу је сум ња у не за ко ни то вр ше ње слу жбе них за да та ка и овла шће ња, а на 
оси Y ре зул та ти при ме не те ста ин те гри те та.

С дру ге стра не, по зи ти ван ис ход на су мич но спро ве де ног те ста, као и 
ци ља ног ко ји се вр ши ра ди утвр ђи ва ња по доб но сти кан ди да та за до де лу 
од ре ђе них рад них за да та ка23, мо же/тре ба би ти ар гу мент ка ри јер ног на пре-
до ва ња. Ње го ва при ме на у овом слу ча ју ни је ини ци ра на сум њом у не за ко-
ни то по на ша ње те сти ра ног, пре ма ње му не по сто је ин фор ма ци је о ка жњи вим 
рад ња ма. Про шав ши тест слу жбе ник је до ка зао свој ин те гри тет, због че га та кву 
чи ње ни цу тре ба афир ма тив но тре ти ра ти у да љем гра ђе њу ње го ве про фе сио-
нал не ка ри је ре. Ова кво схва та ње ува жа ва став да се те сто ви ин те гри те та спро-
во де не са мо ра ди иден ти фи ко ва ња при пад ни ка по ли ци је ко ји су скло ни ко-
руп тив ној прак си, за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка или при ку пља ње 
до ка за за ту жи ла штво, већ и утвр ђи ва ње оних по ли ца ја ца ко ји су по у зда ни, 
не пот ку пљи ви, за слу жу ју уна пре ђе ње и ис пу ња ва ју ви со ке про фе си о нал не 
стан дар де у ци љу рас по ре ђи ва ња у по себ не/спе ци јал не је ди ни це или до де лу 
из у зет но по вер љи вих за да та ка. 

Ипак, по зи тив но вред но ва ње те ста ин те гри те та је до не кле и ди ску та бил-
но, с об зи ром да до во ди у не рав но пра ван по ло жај оне по ли циј ске слу жбе-
ни ке ко ји ни су (ни ка да) те сти ра ни, па са мим тим ни су ни би ли у мо гућ но сти 
да про ђу тест, у од но су на оне ко ји су га успе шно окон ча ли.

Прет ход но ре че но од но си се на ин тер но вред но ва ње ре зул та та те ста 
ин те гри те та у од но су на те сти ра ног, са аспек та за ко ни то сти, од но сно не за-

23 Ви ди на по ме ну 16.
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ко ни то сти ње го вих рад њи. Дру ги кон текст ин тер ног вред но ва ња, за раз ли-
ку од прет ход ног, не при да је зна чај ути ца ју ре зул та та те ста на по је дин ца, 
већ по ли циј ску ор га ни за ци ју у це ли ни или ње не ор га ни за ци о не де ло ве, и 
по пра ви лу об у хва та ве ћи број на су мич но ре а ли зо ва них те сто ва – њи хо ви 
ис хо ди до при но се иден ти фи ко ва њу про бле ма у вр ше њу слу жбе них за да та-
ка и при ме ни овла шће ња, от кри ва њу ко руп тив них жа ри шта, утвр ђи ва њу 
до бре прак се, ана ли зи за кон ских и под за кон ских ор га ни за ци о них и ма те ри-
јал них ре ше ња, уо ча ва њу не до вољ но до брих обра зов них ме то да и про це са 
и сл., ка ко би се пред у зе ле ме ре на њи хо вом пре ва зи ла же њу и уна пре ђе њу.

4.3. Екс тер но вред но ва ње те ста ин те гри те та

Екс тер ни аспект ис хо да те ста до ла зи у об зир са мо у слу ча ју ка да је он 
не га ти ван, од но сно ка да те сти ра ни у над зи ра ној си му ло ва ној си ту а ци ји по-
вре ди од ред бе кри вич ног за ко на, и у осно ви се сво ди на ди ле му да ли та кав 
ње гов ис ход мо же има ти, и ка кав, зна чај за кри ми на ли стич ку ис тра гу, кри-
вич ни по сту пак и кри вич ну од го вор ност те сти ра ног. Хи по те тич ки, у ве зи 
са прет ход но на ве де ним мо гу се за у зе ти два од луч на и су прот ста вље на 
ста ва, чи ју тач ку кон вер ген ци је, ко ја у ства ри пред ста вља и ре ше ње ове 
ди ле ме/про бле ма, чи ни ка рак тер те ста, тј. да ли је реч о на су мич ном или 
циљ ном те сту.

Пре ма пр вом схва та њу, те сти ра ње ин те гри те та, не за ви сно од ње го вог 
ка рак те ра, ни је до ка зна рад ња, па ни ре зул та ти ње го ве при ме не не мо гу 
би ти тре ти ра ни као до каз, ни ти се ко ри сти ти у кри вич ном по ступ ку ве за но 
за од лу чи ва ње о кри ви ци те сти ра ног. То зна чи да тест ин те гри те та, би ло да 
је он ци ља ни или на су мич ни, у кон тек сту кри вич но-про це сног пра ва и кри ми-
на ли сти ке има зна чај по ли циј ске, опе ра тив не рад ње, ко ја пру жа са зна ња на 
осно ву ко јих се мо гу пред у зе ти дру ге, так ти че/опе ра тив не и до ка зне ме ре и 
рад ње, али он, eo ip so, не обез бе ђу је чи ње ни це ре ле вант не за при ме ну нор ми 
кри вич ног пра ва. Дру гим ре чи ма, те сти ра ње ин те гри те та је (са мо) опе ра-
тив на рад ња и ме ха ни зам де тек ци је ко руп тив них по на ша ња у по ли ци ји, на 
осно ву чи јих ре зул та та се пла ни ра ју и при ме њу ју ме ре њи хо ве пре вен ци је 
и ре пре си је, због че га се у пот пу но сти, или го то во у пот пу но сти, на ла зи у 
над ле жно сти по ли ци је – од да ва ња пред ло га и овла шће ња за ње го ву при-
ме ну, до прак тич не ре а ли за ци је, што ни ка ко не мо же би ти слу чај са до ка-
зним рад ња ма.

С дру ге стра не, ако се за у зме став да ре зул та ти те сти ра ња ин те гри те та 
има ју ста тус прав но-ре ле вант них чи ње ни ца и кри вич но про це сну ва лид ност, 
то зна чи и да те сти ра ње ин те гри те та има ста тус до ка зне рад ње, од но сно, ако 
се узме у об зир ње на при ро да – тај ност по сту па ња и кре и ра ње си му ли ра ног 
ам би јен та у ко ме се ре а ли зу је, по себ не до ка зне рад ње. Та кво вред но ва ње се 
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ис кљу чи во мо же од но си ти на ци ља не те сто ве и има упо ри ште у иден тич-
ном, или го то во иден тич ном, фак тич ком осно ву при ме не и су шти ни рад њи 
(ци ља ног) те сти ра ња ин те гри те та и си му ло ва них по сло ва/де лат но сти као 
кри ми на ли стич ких ис тра жних/са знај них ме то да, при че му те сти ра ње сво ју 
ау то но ми ју у од но су на си му ло ва не по сло ве/де лат но сти за сни ва на спе ци фич-
но сти ма ам би јен та ко ји се њи ме кре и ра и су бјек та на ко јег се тај ам би јент 
од но си – реч је о до га ђа ју ко ји зах те ва по сту па ње по ли циј ског слу жбе на у 
ци љу ње го вог ре ша ва ња. Код си му ло ва них по сло ва/де лат но сти фин ги ра ни 
ми ље је ши ре по ста вљен и об у хва та уна пред не де фи ни са не, по вр сти и ка-
рак те ру, мо да ли те те си ту а ци ја у ко ји ма се мо гу из вр ши ти кри вич на де ла, 
од стра не би ло ког ли ца, без зах те ва за не ким ње го вим по себ ним свој ством.

У слу ча ју да се (ци ља но) те сти ра ње ин те гри те та ква ли фи ку је као (по-
себ на) до ка зна рад ња, про це ду ра ње го ве при ме не мо ра би ти у скла ду са 
за кон ским стан дар ди ма, у пр вом ре ду укљу че но шћу јав ног ту жи о ца и су да 
у про це ду ру пред ла га ња и одо бре ња при ме не ме ре. Ипак, на ме ће се пи та ње 
ра ци о нал но сти та квог ста ва, с об зи ром на по сто ја ње до ка зне рад ње си му-
ло ва них по сло ва/де лат но сти – да ли је спе ци фич ност ам би јен та ко ји се си-
му ли ра и су бјек та ко ји се у ње му про ве ра ва до вољ но сна жан ар гу мент за 
ње го ву ау то ном ност?

5. ТЕ СТИ РА ЊЕ ИН ТЕ ГРИ ТЕ ТА У СРП СКОМ ЗА КО НО ДАВ СТВУ

На кон ду жих на ја ва, тест ин те гри те та је у срп ско за ко но дав ство уве ден 
2016. го ди не, За ко ном о по ли ци ји24 (у да љем тек сту За кон). Иа ко је ини ци јал-
но пред ста вљен као ин стру мент пре вен ци је ко руп ци је, за јед но са ана ли зом 
ри зи ка од ко руп ци је и про ве ром имов ног ста ња, За кон је сам тест де фи ни сао 
као ин стру мент су зби ја ња ко руп ци је ко ји под ра зу ме ва си му ли ра ње ре ал не 
си ту а ци је иден тич не рад ним ак тив но сти ма те сти ра ног, ко ју је те сти ра ни 
ду жан да ре ша ва ка ко би се уви де ла ње го ва ре ак ци ја и по сту па ње, без оба-
ве зе прет ход ног оба ве шта ва ња ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој је те сти ра ни 
за по слен. Ни шта ви ше ни је ре че но, осим да ће об ли ке и на чи не при ме не 
те сто ва ин те гри те та про пи са ти ми ни стар. Ова ква за кон ска ре гу ла ти ва је у 
нај ма њу ру ку би ла оп скур на – иа ко се ра ди ло о но вом прав ном ин сти ту ту, 
за кон је остао нем у по гле ду основ не на ме ре ње го вог по сто ја ња/уво ђе ња, 
усло ва при ме не, су бјек та и објек та те сти ра ња, по сле ди ца ре зул та та те сти-
ра ња, ко ри шће ња и чу ва ња при ку пље ног ма те ри ја ла итд. Дру гим ре чи ма, 
та ко по ста вље ну за кон ску ба зу је би ло те шко, ако не и не мо гу ће, раз ра ди ти 
под за кон ским ак том.

24 За кон о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, број 6/2016. од 28.01.2016.
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Пре не го што је кон цепт те сти ра ња ин те гри те та у по ли ци ји из 2016. 
го ди не у прак си за жи вео, за ко но да вац је по стао све стан ње го ве ло ше ре гу-
ла ти ве, на ко ју је по себ но ука за но у сту ди ји Te sti ra nje in te gri te ta po li ca ja ca.25 
За то су већ 2018. го ди не усле ди ле из ме не – тест ин те гри те та је овај пут де-
таљ ни је, мо же се ре ћи и озбиљ ни је, уре ђен чла ном 230а За ко на,26 ко јим је 
про пи са но да је реч о ме ха ни зму кон тро ле ре ак ци је и по сту па ња за по сле ног 
у си му ли ра ној си ту а ци ји, ко ја је иден тич на ње го вим рад ним ак тив но сти ма, 
без оба ве зе прет ход ног оба ве шта ва ња ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој је те-
сти ра ни за по слен. Свр ха спро во ђе ња те ста је де фи ни са на дво ја ко – ја ча ње 
про фе си о нал ног ин те гри те та за по сле них, с јед не, од но сно ја ча ње пре вен-
тив ног де ло ва ња, с дру ге стра не, при че му се на во ди да тест ин те гри те та 
слу жи као ин ди ка тор за по кре та ње пред ис тра жног по ступ ка, про це ну и 
ана ли зу ри зи ка од ко руп ци је, от кри ва ње по вре да слу жбе не ду жно сти, про-
ме ну ме то до ло ги је ра да и про це ду ра при ли ком не по сред ног по сту па ња 
за по сле них, као и утвр ђи ва ње вр сте и по тре бе за обу ка ма за по сле них. 

Сам по сту пак спро во ђе ња те ста ин те гри те та, пре ма За ко ну, об у хва та 
ини ци ја ти ву, од лу ку и план спро во ђе ња, при че му се ини ци ја ти ва за по кре-
та ње до но си на осно ву обра зло же ног из ве шта ја, ко ји об у хва та ана ли зу про-
тив прав ног по сту па ња за по сле них у Ми ни стар ству, ана ли зу ри зи ка и угро-
же но сти од ко руп ци је, оба ве штај них по да та ка и опе ра тив них са зна ња о 
про тив прав ним по ја ва ма и до га ђа ји ма или при ту жби на рад за по сле них у 
Ми ни стар ству. Пи са ну и обра зло же ну ини ци ја ти ву за спро во ђе ње те ста 
до но си ми ни стар, ди рек тор по ли ци је или на чел ник Сек то ра уну тра шње 
кон тро ле ( у да љем тек сту СУК), док од лу ку о ис пу ње но сти усло ва за спро-
во ђе ње до но си на чел ник СУК-а, на ко ју се, у слу ча ју ис пу ње но сти усло ва, 
на до ве зу је из ра да пла на спро во ђе ња те ста. 

Тест ин те гри те та, пре ма сло ву За ко на, мо ра би ти ускла ђен са на че лом 
за ко ни то сти, основ ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма, про фе си о нал ним 
ин те гри те том и до сто јан ством те сти ра ног, уз екс пли цит ну за бра ну под стре-
ка ва ња те сти ра них на из вр ше ње кри вич ног де ла или по вре ду слу жбе не 
ду жно сти. У ци љу из бе га ва ња евен ту ал них не до у ми ца, ис ти че се да ак тив-
но сти пред у зе те при ли ком спро во ђе ња те ста ин те гри те та не спа да ју у по-
себ не до ка зне рад ње про пи са не За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку, као и да 
се у ње го вом спро во ђе њу мо гу ко ри сти ти ле ген ди ра на сред ства и до ку мен-
та, уз мо гућ ност ау дио/ви део до ку мен то ва ња. Сам ре зул тат те ста ин те гри-
те та мо же би ти по зи ти ван или не га ти ван – тест ин те гри те та има не га ти ван 
ре зул тат уко ли ко те сти ра ни ни је до ка зао свој про фе си о нал ни ин те гри тет, 

25 So fi ja Man dić, Sa ša Đor đe vić, Te sti ra nje in te gri te ta po li ca ja ca, Be o grad, Be o grad ski cen-
tar za bez bed no snu po li ti ku, 2016.

26 За кон о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, број 6/2016, бр. 24/2018 и 87/2018.
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у ком слу ча ју ће се при ку пље ни ма те ри јал ко ри сти ти ра ди по кре та ња и во-
ђе ња ди сци плин ског по ступ ка.

Пре ци зни је де та ље и про це ду ру ре а ли за ци је те ста ин те гри те та про пи-
сао је ми ни стар уну тра шњих по сло ва, до но ше њем Пра вил ни ка о на чи ну 
спро во ђе ња те ста ин те гри те та, ма ја 2018. го ди не.27 

5.1. Ко мен тар за кон ске ре гу ла ти ве

Не ма сум ње да је са да шње за кон ско ре ше ње ве ли ким де лом от кло ни ло 
не до ре че но сти прет ход ног, иа ко је, као и пре две го ди не, тест ин те гри те та 
сме штен у ми ље пре вен ци је ко руп ци је у по ли ци ји, иа ко му ту ни је ме сто, с 
об зи ром да ње го ва су шти на и сми сао при мар но ни су са др жа ни у пре вен ци ји, 
већ ре пре си ји – то по себ но ва жи за ци ља но те сти ра ње, ко је се по де фи ни-
ци ји спро во ди у слу ча ју сум ње да од ре ђе но слу жбе но ли це по ли ци је вр ши 
не за ко ни те рад ње. Сна жну пре вен тив ну уло гу има ју на су мич ни те сто ви, уз 
на по ме ну да сва ка ре пре сив на ак тив ност у се би са др жи из ве сну до зу пре-
вен ци је, на ро чи то ако је ка рак те ри ше ви со ка ефи ка сност.28 Ме ђу тим, из на-
ве де них за кон ских нор ми се не мо же екс пли цит но за кљу чи ти да ли се те сти-
ра ње ин те гри те та код нас огра ни ча ва са мо на ци ља но те сти ра ње, или у об зир 
до ла зе оба ње го ва мо да ли те та. По сред но, с об зи ром на за ко ном де фи ни са ну 
функ ци ју те ста, ње гов ре пре сив ни аспект (до ми нант но ци ља ни тест) са др-
жан је у од ред би да он слу жи као ин ди ка тор за по кре та ње пред ис тра жног 
по ступ ка и от кри ва ње по вре да слу жбе не ду жно сти, док је пре вен тив ни (у 
осно ви на су мич ни тест) пре те жан у слу ча је ви ма ка да тест слу жи за про це ну 
и ана ли зу ри зи ка од ко руп ци је, про ме ну ме то до ло ги је ра да и про це ду ра 
при ли ком не по сред ног по сту па ња за по сле них, као и утвр ђи ва ње вр сте и 
по тре бе за обу ка ма за по сле них.

Про пи са ни по сту пак спро во ђе ња те ста ин те гри те та је у јед ном свом 
де лу под ло жан кри ти ци. У том сми слу, мо же се сма тра ти ди ску та бил ним 
ре ше ње пре ма ко ме на чел ник СУК-а, по ред ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
и ди рек то ра по ли ци је, до но си (ма да је аде кват ни ји тер мин под но си) ини ци-

27 Пра вил ник о на чи ну спро во ђе ња те ста ин те гри те та, Слу жбе ни гла сник РС, број 
39 од 25. ма ја 2018.

28 И Кан це ла ри ја Ује ди ње них на ци ја за су зби ја ње дро га и кри ми на ла иден ти фи ку је дво-
стру ку свр ху ис пи ти ва ња ин те гри те та као спе ци јал не ис тра жне ме то де, у скла ду са чла ном 
50. Кон вен ци је УН про тив ко руп ци је (UN Con ven tion aga inst Cor rup tion) – с јед не стра не, 
реч је о функ ци ји при ку пља ња до ка за, док је, с дру ге, реч о од вра ћа ју ћој функ ци ји. Иа ко 
су у не ким аспек ти ма ком пле мен тар не, на ве де не функ ци је су и ме ђу соб но су прот ста вље не 
– те сти ра ње ин те гри те та ко је не ма ин фор ма ци о ни, од но сно ис тра жни зна чај, мо же би ти 
успе шно ка да је у пи та њу ефе кат од вра ћа ња по је ди на ца од из вр ше ња де ли ка та, и обр ну то 
(vi ce ver sa). Ви ди – Tec hni cal Gu i de to the UN Con ven tion aga inst Cor rup tion, Uni ted Na ti ons 
Of fi ce on Drugs and Cri me, Uni ted Na ti ons, New York, 2009, p. 186.
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ја ти ву за спро во ђе ње те ста, ако се има у ви ду да од лу ку о ис пу ње но сти усло-
ва за ње го во спро во ђе ње до но си упра во он – про из и ла зи да на чел ник СУК-а 
се би са мом мо же под не ти ини ци ја ти ву за спро во ђе ње те ста ин те гри те та и 
исто вре ме но од лу чи ва ти о њој?! 

Пре ма За ко ну, ини ци ја ти ва за по кре та ње те ста ин те гри те та се до но си на 
осно ву обра зло же ног из ве шта ја – пи та ње је ко са чи ња ва и до ста вља та кав 
из ве штај и о ком из ве шта ју је, за пра во, реч. Да ли се он по себ но са ста вља за 
ове по тре бе или је реч о уо би ча је ном, ре дов ном из ве шта ва њу, да ли се ми сли 
на из ве штај или из ве шта је ко ји фи гу ри ра(ју ) у окви ру СУК-а, од но сно ње-
го вих ор га ни за ци о них је ди ни ца, или у об зир до ла зе и дру ги из ве шта ји ко ји 
цир ку ли шу уну тар МУП-а, по себ но Ди рек ци је по ли ци је? Ово пи та ње на кнад-
но ни је ре ше но ни Пра вил ни ком. 

За кон ни је де фи ни сао вре ме при ме не рад ње те сти ра ња ин те гри те та – то 
је про пи сао Пра вил ник.29 Ова ко ва жно пи та ње са аспек та за шти те пра ва 
па сив ног су бјек та је ипак тре ба ло про пи са ти За ко ном, ко ји, уо ста лом, про-
пи су је и дру га (основ на) фор мал на обе леж ја рад ње те сти ра ња ин те гри те та, 
у ко ја сва ка ко спа да и вре ме ње не при ме не.

Пре ма За ко ну, ре зул тат те ста ин те гри те та мо же би ти по зи ти ван или 
не га ти ван – не га ти ван ис ход зна чи да те сти ра ни ни је до ка зао свој про фе сио-
нал ни ин те гри тет, због че га ће се ма те ри јал до ко га се те сти ра њем до шло 
ко ри сти ти за по кре та ње и во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка. За што са мо 
ди сци плин ског? Зар ре зул та ти не га тив ног те ста не ће по слу жи ти и као ин ди-
ка тор по кре та ња пред ис тра жног по ступ ка (ка ко про пи су је За кон), у слу ча ју 
да је реч о по на ша њу ко је ин ди ци ра на кри вич но де ло? Оп шти је, не га ти ван 
ре зул тат те ста ин те гри те та се мо же при ме ни ти у свим За ко ном на ве де ним 
слу ча је ви ма – као ин ди ка тор за по кре та ње пред ис тра жног по ступ ка, за про-
це ну и ана ли зу ри зи ка од ко руп ци је, от кри ва ње по вре да слу жбе не ду жно сти, 
про ме ну ме то до ло ги је ра да и про це ду ра при ли ком не по сред ног по сту па ња 
за по сле них, као и за утвр ђи ва ње вр сте и по тре бе за обу ка ма за по сле них. 
Дру гим ре чи ма, би ло ко ји ис ход те ста, био он по зи ти ван или не га ти ван, 
ре ле ван тан је за про це ну и ана ли зу ри зи ка од ко руп ци је, про ме ну ме то до-
ло ги је ра да и про це ду ра по сту па ња за по сле них и утвр ђи ва ње аде кват не 
обу ке за по сле них – тест је у овом слу ча ју сво је вр стан лак мус па пир за са-
гле да ва ње и про ве ру ак ту ел них и хи по те тич ких ре ше ња и уна пре ђе ње по-
сто је ћег ста ња ства ри. С дру ге стра не, по зи ти ван ис ход те ста, по ло ги ци 
ства ри у од но су на прет ход но на ве де но, не мо же би ти од зна ча ја за пред ис-
тра жни и /или ди сци плин ски по сту пак, с об зи ром да њи ме ни је ни от кри-
ве но не за ко ни то или за слу жбу не при ме ре но по на ша ње.

29 Вре мен ски рок при ме не те ста огра ни ча ва се на нај ду же два на ест ме се ци од да на одо-
бре ња пла на на осно ву ког се тест ре а ли зу је.
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6. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА И НЕ КИ ПРЕД ЛО ЗИ

Те сти ра ње ин те гри те та чи ни ефи ка сним от кри ва ње и ра све тља ва ње 
не за ко ни тих по на ша ња у по ли ци ји, иа ко се спро во ди у кон стру и са ним/си-
му ло ва ним си ту а ци ја ма – њи ме се пре ва зи ла зе про бле ми при ку пља ња до-
ка за са ко ји ма се су о ча ва ју ис тра ге ко руп ци је у ње ним ре до ви ма, по пут 
со фи сти ци ра них ме то да при кри ва ња и из бе га ва ња тра ди ци о нал них ис тра-
жних ме то да од стра не осум њи че них – вер зи ра них по ли циј ских слу жбе ни-
ка, као и њи хо ва ме ђу соб на со ли дар ност и удру жи ва ње у ци љу оме та ња 
спро во ђе ња до ка зних рад њи. Те сти ра ње омо гу ћа ва при ку пља ње ди рект них, 
не двој бе них до ка за, ко ји се не за сни ва ју на сла бим ин ди ци ја ма и ин фор ма-
ци ја ма о про шлим до га ђа ји ма (ко рак иза про бле ма), не по у зда ним ис ка зи ма 
(сум њи вих) све до ка и лич ним ин те ре си ма до у шни ка или са рад њи са уз бу-
њи ва чи ма/зви жда чи ма, ко ји мо гу би ти из ло же ни опа сно сти. Та кве осо би не 
те сто ва да ју од го вор на пи та ње за што они, упр кос ре ла тив но ви со кој про-
сеч ној це ни при ме не, оп ста ју и стал но се уна пре ђу ју.

До ме ти ци ља ног те сти ра ња су го то во па ис кљу чи во ре пре сив ни, с об зи-
ром да се оно пред у зи ма пре ма кон крет ном ли цу за ко је по сто је са зна ња да 
се у вр ше њу слу жбе них по сло ва по на ша не за ко ни то. Ка да је, пак, реч о на су-
мич ним те сто ви ма, и по ред ста ва зна чај ног бро ја те о ре ти ча ра и за ко но да ва ца 
да их тре ба из бе га ва ти, упра во они има ју сми сла у сфе ри пре вен ци је ко руп-
ци је у по ли ци ји, као и уна пре ђе њу по ли циј ске про фе си је у це ли ни. Дру гим 
ре чи ма, спро во ђе ње на су мич них те сто ва, по ред оста лих ме то да ске ни ра ња 
ста ња у по ли циј ској ор га ни за ци ји, мо же по мо ћи у про це ни и ана ли зи ри зи-
ка од ко руп ци је, по бољ ша њу не по сред ног по сту па ња и обу ке за по сле них. 
При то ме тре ба има ти у ви ду да ве ћи број пред у зе тих те сто ва омо гу ћа ва 
ја сни ју сли ку про бле ма.

Те сти ра ње ин те гри те та је у на шем за ко но дав ству је дан сво је вр стан 
прав ни хер ма фро дит – оно је фор мал но опе ра тив на/кри ми на ли стич ка рад ња, 
док је су штин ски/ма те ри јал но реч о спе ци јал ној ис тра жној ме то ди, од но сно 
по себ ној до ка зној рад њи (си му ло ва них по сло ва/услу га, де лом и ан га жо ва ња 
при кри ве ног ислед ни ка). Ма те ри јал ни ка рак тер те ста де фи ни ше и сам За кон 
о по ли ци ји, ква ли фи ку ју ћи га као кре и ра ње и над зор (спе ци фич не) си му ло ва-
не си ту а ци је, те да се у ње го вом спро во ђе њу мо гу ко ри сти ти ле ген ди ра на сред-
ства и до ку мен та, уз мо гућ ност ау дио/ви део до ку мен то ва ња – ова са др жи на 
и ме то до ло ги ја ра да упра во је свој стве на спе ци јал ним, по себ ним до ка зним 
ме то да ма, док те сти ра ње ин те гри те та фор мал но-прав но не ма то свој ство. 

Ре пре сив на ко но та ци ја ци ља ног те ста ин те гри те та ко ји омо гу ћа ва не-
по сре дан увид у не за ко ни те рад ње те сти ра ног, уз ма те ри јал ни/са др жин ски 
кон текст са мог те ста као спе ци јал не ис тра жне ме то де, зах те ва ње го во тре-
ти ра ње, па ти ме и нор ми ра ње, као до ка зне, а не опе ра тив не рад ње – ни је 
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ло гич но/ра ци о нал но спро во ди ти сло жен по сту пак ре а ли за ци је те ста ин те гри-
те та да би се до шло до са зна ња фор мал не вред но сти осно ва сум ње/ин ди ци-
ја, ко ја, у ства ри, су штин ски има ју зна чај до ка за. У слу ча ју да ре зул та ти 
те ста слу же (са мо) као ин ди ка тор по кре та ња пред ис тра жног по ступ ка, то 
зна чи да би се на ње га мо ра ло на до ве за ти пред у зи ма ње си му ло ва них по сло-
ва као (по себ не) до ка зне рад ње, ко ја је са др жин ски и су штин ски иден тич на 
са мом те сту, што је не по треб но, не е ко но мич но и у крај њем слу ча ју, са аспек-
та де кон спи ра ци је рад ње, опа сно ду пли ра ње. 

Ако се за у зе ме став да је од ре ђе ње (ци ља ног) те ста ин те гри те та као опе-
ра тив не рад ње у на шем за ко но дав ству у кон флик ту са ње го вом са др жи ном 
и су шти ном, те да та ко осе тљи ва, ин тру зив на ме то да ра да не би тре ба ла 
би ти са став ни део опе ра тив них, про це сно не фор мал них ме ра и рад њи, шта 
пред ла же мо као ре ше ње?

Ци ља но те сти ра ње ин те гри те та тре ба про пи са ти као по себ ну до ка-
зну рад њу. У том сми слу, члан 174. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку би се до-
пу нио на на чин да се, по ред два на ве де на об ли ка си му ло ва них по сло ва – си-
му ло ва не ку по ви не, про да је или пру жа ња по слов них услу га и си му ло ва ног 
при ма ња и да ва ња ми та, као тре ћи уве де и те сти ра ње ин те гри те та, те да 
СУК бу де овла шће ни пред ла гач за ње го ву при ме ну. У том сми слу, при мар-
на функ ци ја та квог, у осно ви ци ља ног те ста, би ла би про ак тив но ухва ти ти 
по ли циј ског слу жбе ни ка-пре ступ ни ка и обез бе ди ти до ка зе о ње го вој кри ви ци 
у окви ру фор мал не кри ми на ли стич ке/кри вич не ис тра ге. Ци ља но усме рен тест 
као опе ра тив на рад ња би до ла зио у об зир са мо у слу ча ју да по ли ци ја, од но сно 
СУК, рас по ла жу ве о ма ни ским сте пе ном са зна ња о не за ко ни тим ак тив но сти ма 
по је дин ца или гру пе, ко ја ни су до вољ на да ту жи лац на осно ву њих су ди ји 
за прет ход ни по сту пак ква ли тет но обра зло жи пред лог о при ме ни по себ не 
до ка зне рад ње, па би та кав тест имао свр ху да их оја ча и ква ли фи ку је као 
до вољ но јак ар гу мент за до но ше ње по зи тив не од лу ке, или их, пак, опо врг не. 

С дру ге стра не, За кон о по ли ци ји би и да ље са др жао од ред бе о при ме ни 
те ста ин те гри те та као опе ра тив не/кри ми на ли стич ке рад ње (та кво ре ше ње 
има мо са да) и то пре те жно у фор ми на су мич ног те сти ра ња, ко је би сво ју 
при ме ну на шло на по љу пре вен ци је, са гле да ва ња и ана ли зе ко руп тив них и 
дру гих не за ко ни тих по на ша ња, као и ко рек ци је и уна пре ђе ња при ме не по-
ли циј ских овла шће ња (ка ко са аспек та по ве ћа ња њи хо ве ефи ка сно сти, та ко 
и бо ље за шти те сло бо да и пра ва гра ђа на).30

30 Ва жно је да се на су мич ни те сто ви спро во де сен зи бил но ка ко не би ште ти ли ат мосфе-
ри ко ле ги јал но сти, за јед ни штва и рад не ети ке узор них слу жбе ни ка. У том ци љу је по треб но 
ус по ста ви ти до бру ин тер ну ко му ни ка ци ју кроз ко ју би се те сто ви пред ста вља ли као не што 
што је у ин те ре су це ле ор га ни за ци је и уна пре ђе ња ње них про фе си о нал них стан дар да. Може 
се раз ми шља ти и о уво ђе њу да ва ња са гла сно сти за по сле них на под ло жност те сти ра њу ин-
те гри те та то ком сво је рад не ка ри је ре.
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На кра ју – оправ да но је по ста ви ти пи та ње да ли се тест ин те гри те та, осим 
по ли циј ских слу жбе ни ка, мо же при ме ни ти и на дру га слу жбе на ли ца ко ја 
при ме њу ју за кон и вр ше јав ну власт, по себ но она из ло же на ин тен зив ном ко-
руп тив ном ути ца ју (нпр. ца ри ни ци или слу жбе на ли ца ко ја за кљу чу ју уго во-
ре у име др жа ве/ло кал не за јед ни це). Ши ри оп сег при ме не те ста ин те гри тета 
је при хва тљив, а опре де ље ње за ко но дав ца је да ли ће га спро ве сти у жи вот, 
или не. Шта ви ше, у раз ма тра ње се мо же узе ти и пи та ње при ме не те ста ин те-
гри те та у пра во суд ним ор га ни ма, ко је је та ко ђе из ло же но сна жним иза зо-
ви ма под ми ћи ва ња – ипак, тре ба има ти у ви ду опа сност да њи хо ва не за ви-
сност мо же би ти зна чај но угро же на при ме ном те сто ва, у слу ча ју да из вр шна 
власт те сти ра ње ко ри сти као на чин ка жња ва ња су ди ја или ту жи ла ца чи је 
им ми шље ње не од го ва ра. За то би не за ви сност са мог ор га на ко ји би спро-
во дио те сто ве у овом слу ча ју би ла од кру ци јал не ва жно сти.31
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Con tri bu tion to De fi ning In te grity Te sting in Po li ce –  
Nor ma ti ve Aspects

Ab stract: In te grity of an in di vi dual me ans the ir pre pa red ness and ca pa bi lity 
to re sist chal len ges which bring to the fo re per so nal abo ve ge ne ral in te rests. From 
the aspect of work of ci vil ser vants who per form pu blic aut ho rity, the in te grity is 
in spe cial re la ti on ship with cor rup tion – the mo re in te grity me ans less cor rup tion 
and vi ce ver sa. As an in ve sti ga ti ve met hod, in the ma jo rity of ca ses in te grity te-
sting re fers to po li ce of fi cers and it ma kes an in te gral part of a (new) met ho do logy 
of sup pres sing cor rup tion wit hin the ir own ranks. In ad di tion to re ve a ling cor-
rup ti ve ac ti vi ti es and te sting le ga lity of po li ce of fi cers’ con duct, in te grity te sting 
can be used to as sess the qu a lity of use of po li ce po wers.

Alt ho ugh in te grity te sting has been in use in com pa ra ti ve law for se ve ral 
de ca des, it was in tro du ced in to Ser bian le gi sla tion in 2016, by adop ting the Law on 
Po li ce. Ini ti ally im po tent le gal re gu la ti ons re qu i red fast amend ment, which sug ge-
sted that in te grity te sting con cept had not been un der stood well in our co un try. The 
pa per de fi nes the pur po se and es sen ce of in te grity te sting as an in ve sti ga ti ve met hod, 
it de ter mi nes va ri o us mo da li ti es of its ap pli ca tion, it pre sents com pa ra ti ve re gu la ti ons 
and analyses nor ma ti ve so lu ti ons in our co un try. Spe cial at ten tion is di rec ted at 
in ter nal and ex ter nal aspects of ap pli ca tion of in te grity te sting re sults, par ti cu larly 
the ir sig ni fi can ce in cri mi nal pro ce du re.

Keywords: in te grity te sting, po li ce, cor rup tion, si mu la ted de als, Law on Po li ce 
of the Re pu blic of Ser bia.
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