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ОГЛЕД О ПО ЛИ ТИЧ КОЈ КО РУП ЦИ ЈИ*

Са же так
У ра ду је ана ли зи ран фе но мен по ли тич ке ко руп ци је, ње ни 

по јав ни об ли ци, ути цај ко ји оства ру је на по ли тич ке ин сти ту ци је, 
као и ме ха ни зми за бор бу про тив ове си стем ске де ви ја ци је у ко ор-
ди на та по ли тич ког си сте ма пост со ци ја ли стич ке Ср би је. Ову др жа-
ву за пљу ску је че твр ти та лас де мо кра ти за ци је и ин сти ту ци је ње ног 
по ли тич ког си сте ма још увек ни су де мо крат ски кон со ли до ва не, 
што их чи ни ра њи ви ма и под ло жним ко руп ци ји на нај ви шим др-
жав ним ни во и ма. Као нај зна чај ни је ко руп тив не аген се аутор овог 
ра да ма пи ра по ли тич ке пар ти је, за ко но дав но те ло ко је до но си за-
ко не по дик та ту по ли тич ких и при ват них ин те ре сних кру го ва, као 
и суд ске и ту жи лач ке ин стан це ко је пра ве ко пер ни кан ске пре о кре-
те у пред у зи ма њу кри вич ног го ње ња и спро во ђе њу ан ти ко руп тив-
не стра те ги је, у за ви сно сти од ди рек ти ва по ли тич ких ин те ре сних 
кар те ла. Да би до шло до су зби ја ња по ли тич ке ко руп ци је, у окви ру 
нор ма тив ног ди зај на, по треб но је уки ну ти кор пус дис кре ци о них 
пра ва и ти ме спре чи ти ар би трар ност у про це су до но ше ња по ли-
тич ких од лу ка.
Кључ не ре чи: по ли тич ка ко руп ци ја, по ли тич ко за ко но дав ство, тр го ви на 

по сла нич ким ман да ти ма, фи нан си ра ње по ли тич ких ак-
тив но сти 

По ли тич ка ко руп ци ја  пред ста вља нај о па сни ју си стем ску де-
ви ја ци ју ко јом се на ру ша ва по ли тич ки по ре дак јед не др жа ве, гра-
ђа ни гу бе по ве ре ње у ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме, под ри ва се со-
ци јал на ко хе зи ја, гу би се тр жи шна утак ми ца и при лив ино стра них 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ин ве сти ци ја. Ко руп ци о на шки ис па ди по ли тич ких ели та де тер ми-
ни шу еко ном ске гу бит ке и лош имиџ, они пред ста вља ју пре пре ку 
из град њи прав не др жа ве и осли ка ва ју оп шти пад ети ке и по бе ду 
пар ти ку лар ног над оп штим ин те ре сом.1) 

По ли тич ка ко руп ци ја ни је ен дем ска вр ста ко ја је при сут на 
са мо у по ли тич ком си сте му Ср би је, већ је она тран зи ци о на рак-
ра на свих пост со ци ја ли стич ких др жа ва ко је су на пре ла зу из ауто-
ри тар ног у де мо крат ски ре жим.2) Ис ко рак из ауто ри тар ног у де-
мо крат ско  не рет ко је не ве што спро ве ден, уз од су ство аде кват ног 
нор ма тив ног окви ра, про фе си о нал них стан дар да и ја сног етич ког 
ком па са по ли тич ких ак те ра су о че них са ни ма ло ла ким за дат ком де-
мо кра ти за ци је и ли бе ра ли за ци је до ју че ра шњих ауто ри тар них дру-
шта ва. Ба ук де мо кра ти је по ли тич ки не до ра слих ели та омо гу ћио је 
„лов у мут ном“ и при хва та ње „не при стој них по ну да“ у јав ном и 
при ват ном по ли тич ком сек то ру. У пост-ко му ни стич ким др жа ва ма 
от кри ве на је за ко ни та тен ден ци ја по ко јој „што је ви ши ни во по-
ли тич ке ко руп ци јеу но вим де мо кра ти ја ма, ма ње је ве ро ват но да ће 
гра ђа ни по др жа ти но ви ре жим и ма ња је ве ро ват но ћа да ће од би ти 
не де мо крат ске ини ци ја ти ве.“3)

Ко руп ци ја ути че на не пра вич ну ди стри бу ци ју мо ћи и ауто-
ри те та у по ли тич ком си сте му и она из и ску је ве ли ке тро шко ве за 
гра ђан ство, за еко ном ски и по ли тич ки раз вој. Еко ном ски струч ња-
ци твр де да се кроз ко руп тив не ка на ле од ли је 5-8% DBP и да је 
ко руп ци ја раз вој но не про дук тив на. Ипак, нај те же је до ку чи ти по-
ли тич ке тро шко ве ове де ви ја ци је ко ји се пр вен стве но ре флек ту ју 
кроз прав ну не си гур ност, не по сто ја ње јав не од го вор но сти и ло шег 
ме ђу на род ног ими џа. Ђо ва ни Сар то ри при ме ћу је да је „по ли тич ка 
ко руп ци ја до сти гла тач ку у ко јој ко рум пи ра де мо крат ску по ли ти-
ку“ и да ко руп ци ја по ста је ко руп ци ја ка да услу га по ста не „јав на 
услу га“ ко ја гра ђа ни ма да је пра во да је про из вољ но ко ри сте и ка да 

1) По ли тич ка ко руп ци ја пре ма ми шље њу Хеј ву да је на уштрб де мо крат ског си сте ма бу-
ду ћи да на ру ша ва прин цип јед на ког трет ма на др жа ве пре ма гра ђа ни ма и прин цип од-
го вор ног вр ше ња вла сти, чи ме ути че на де ле ги ти ми са ње по ли тич ког си сте ма у це ли ни 
узев. О де фи ци ти ма по ли тич ке ко руп ци је де таљ ни је у: Paul Heywo od, „Po li ti cal Cor rup-
tion:Pro blems and Per spec ti ves”, PoliticalStudies, XLV, 1997, стр. 420-421.  

2) Аме рич ка аутор ка Ра сма Кар клинс је је дан од во де ћих струч ња ка за ана ли зу фе но ме на 
пост-ко му ни стич ке ко руп ци је. Она је ма пи ра ла три по јав на об ли ка ове ко руп ци је: 1. 
ад ми ни стра тив на ко руп ци ја на ни ском ни воу; 2. зло у по тре ба слу жбе них овла шће ња; 3. 
пре у зи ма ње др жа ве од стра не ко руп тив них мре жа. Ви де ти: Ra sma Ka ra klins, „Typo logy 
of Post-Com mu nist Cor rup tion“, ProblemsofPost-Communism,vol.49,no.4,July/August 
2002, стр. 22-32.

3) Ric hard Ro se, Wil li am Mis hler, Chri stian Ha erp fer, DemocracyandItsAlternatives:Under-
standingPost-CommunistSocieties, Bal ti mo re: John Hop kins Uni ver sity Press, 1998, стр. 
188.
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по ли тич ки ен ти те ти до стиг ну ста ди јум струк тур не ди фе рен ци ја-
ци је ко ја обез бе ђу је „ра ци о нал но-прав ну“ би ро кра ти ју (у зна че њу 
ко је овој син таг ми да је Макс Ве бер).4) 

Сма тра мо да ко руп ци ја ути че на ква ли тет функ ци о ни са ња  
по ли ти чих ин сти ту ци ја и да ова по ја ва под ри ва до бро упра вља ње 
и прин ци пе на ко ји ма је са здан де мо крат ски ре жим а ту пре све га 
убра ја мо прин цип вла да ви не пра ва, сло бод но и фер из бор но над-
ме та ње и ре пре зен та тив ну и од го вор ну вла ду. Кад се на ру ше ови 
но се ћи сту бо ви де мо крат ског по рет ка, до ла зи до ме га струк ту рал-
ног ко лап са и до ми на ци је скри ве не по ли тич ке аре не. Та да је од 
ма њег зна ча ја по јав на при ро да ко руп тив ног ак та, би ла оно под ми-
ћи ва ње, про фи ти ра ње од не струч но спро ве де них при ва ти за ци ја, 
не по ти зам, кли јен те ли зам,  а на ис тра жи вач ком зна ча ју до би ја пи-
та ње накојиначинкоруптивноделањеутиченаполитичкоодлу-
чивањеикакоононарушавафункционисањеполитичкогсистема? 

У прав цу да ва ња од го во ра на то пи та ње усме рен је и овај 
рад. На шу ана ли зу фе но ме на по ли тич ке ко руп ци је, ње них по јав-
них об ли ка, ути ца ја ко ји вр ши на по ли тич ке ин сти ту ци је, као и 
ме ха ни за ма за бор бу про тив ове си стем ске де ви ја ци је ло ци ра ће-
мо у ко ор ди на та ма по ли тич ког си сте ма пост со ци ја ли стич ке Ср би-
је. Ову др жа ву за пљу ску је че твр ти та лас де мо кра ти за ци је и  ин-
сти ту ци је ње ног по ли тич ког си сте ма још увек ни су де мо крат ски 
кон со ли до ва не, што их чи ни ра њи ви ма и под ло жним ко руп ци ји 
на нај ви шим др жав ним ни во и ма.5) У стра ни ца ма ко је сле де, при-
ме њу ју ћи ме тод сту ди је слу ча ја и ана ли зе са др жа ја ре ле вант них 
нор ма тив них ака та, на сто ја ће мо да де фи ни ше мо по ли тич ку ко руп-
ци ју, да от кри је мо ње не узро ке, обликe у ко ји ма се  ма ни фе сту је, 
по сле ди це ко је им пли ци ра, пре вен тив не ме ре као и ме ха ни зме за 
укла ња ње ко руп тив не прак се из по ли тич ког си сте ма и политичкoг 
жи во та. Реч ју, на ме ра нам је да ин те гра ли стич ки и сло је ви то за хва-
ти мо фе но мен по ли тич ке ко руп ци је и њен ути цај на ин сти ту ци је 
по ли тич ког си сте ма.6)  

4) Ђо ва ни Сар то ри, Упоредниуставниинжењеринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр.  
168.

5) О фе но ме ну ко руп ци је по ли тич ких ели та ви де ти : Вла дан Стан ко вић, „По ли тич ке ели те 
у Ср би ји - од пар то кра ти је до плу то кра ти је“, Политичкаревија, бр. 2/2011,  Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 93-108. Ви де ти и: Сне жа на Грк, „Ср би ја у зо ни ре це-
си о ног су мра ка“, Српскаполитичкамисао,бр. 1/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, стр. 149-170. О ко руп ци ји као ин ди ка то ру ста ња без бед но сти де таљ ни је код: 
Ми ле Ра кић, „Ко руп ци ја као од раз ста ња без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“, Политичка
ревија,бр. 3/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 359-377.

6) У ли те ра ту ри ко ја тре ти ра про блем ко руп ци је уоча ва се гло бал ни при ступ овој де ви-
ја ци ји. При ме ра ра ди, Зо ран Сто јиљ ко вић уоча ва че ти ри ужа фе но ме на (про блем ска 
кру га): 1. те о риј ско-ме то до ло шко од ре ђе ње де фи ни ци је ко руп ци је; 2. „ма пи ра ње ко руп-
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ПОЈ МОВ НО ОДР ЂЕ ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ КО РУП ЦИ ЈЕ 
И ЊЕН УТИ ЦАЈ НА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ

Упр кос чи ње ни ци да су по ли тич ке ели те у ср жи ко руп ци-
о на шких ига ра у пост ко му ни стич ким зе мља ма, за па жа се ма њак 
ака дем ског ин те ре со ва ња за ову про бле ма ти ку. Ра сма Кар клинс 
оце њу је да се узро ци ове тен ден ци је про на ла зе у чи ње ни ци да „од 
ели та за ви си тон ди ску си је о ко руп ци ји, на ро чи то ка да ме ди ји не-
кри тич ки пре но се њи хо ве из ја ве или при вла че ин те ре со ва ње јав-
но сти по је ди но сти ма оп ту жби и скан да ла.“7) Чи ни нам се да про-
блем по ли тич ке ко руп ци је слу жи као „мо не та за пот ку су ри ва ње“ 
у бор ба ма по ли тич ких про тив ни ка и као моћ но по ли тич ко оруж је. 
Из тих раз ло га бор ба про тив ко руп ци је је на аген ди са мо он да ка да 
је то у ин те ре су по ли тич ких ак те ра и ка да по сто ји по ли тич ка во ља 
за ње но су зби ја ње, што је по инер ци ји у вре ме из бор не кам па ње. 
Овај рад је пи сан у пе ри о ду из бор не кам па ње у Ср би ји у ко јој је ве-
ли ки број по ли тич ких пар ти ја као стра те шки циљ на вео бор бу про-
тив ко руп ци је.8) Са мо вре ме ће до не ти суд о то ме да ли ће се ис пу-
ни ти из бор на обе ћа ња или ће оста ти са мо мр тво сло во на па пи ру.

Пре не го што се упу сти мо у ана ли зу по ли тич ке ко руп ци је, 
по треб но је да де фи ни ше мо основ ни кон цепт са ко јим опе ри ше мо. 
Под по ли тич ком ко руп ци јом  под ра зу ме ва се зло у по тре ба јав них 

ци је“ тј. на сто ја ње да се од ре де по јав ни об ли ци, вр сте и ни вои ко руп ци је; 3. от кри ва ње 
кон тек сту ал них и ре ла тив но трај них мо ти ва и узро ка ко руп ци је; 4. из ла га ње еле ме на та 
стра те ги је: етап них и фи нал них ци ље ва, по ља при ме не, ко ри шће ње так ти ка и сред ста-
ва, укљу чу ју ћи и ме то де ева лу а ци је и на по слет ку, оства ри ва ње си нер гет ског ефек та 
ан ти ко руп тив не стра те ги је. На ве де но пре ма: Зо ран Сто јиљ ко вић, „Ка рак тер и ло ги ка 
ко руп ци је“ у зборнику: Са вре ме на др жа ва: струк ту ра и со ци јал не функ ци је (гру па ауто-
ра), ФПН, Kon rad Ade na u er Stif tung, Бе о град, 2010, стр. 198.

7) Ра сма Кар клинс, Системмејенатерао:Корупцијаупосткомунистичкимдруштвима, 
OEBS, Бе о град, 2007, стр. 66.

8) У по ли тич ким про гра ми ма по је ди них стра на ка ко је се бо ре за ула зак у пар ла мент по-
се бан зна чај дат је ко руп ци ји. ДС пле ди ра за не ко рум пи ра ну, ефи ка сну и јеф ти ну власт 
ко ја ће са ра ђи ва ти са не вла ди ним сек то ром и ци вил ним дру штвом у ци љу су зби ја ња ко-
руп ци је. СНС у свом про гра му „Бе ла књи га-про гра мом до про ме на“  кон ста ту је си стем-
ску ко руп ци ју а у Плат фор ми за бор бу про тив ко руп ци је и кри ми на ла на во ди се ели ми-
ни са ње ко руп тив ног од но са из ме ђу ка пи та ла сте че ног пу тем кри ми на ла и тај кун ског 
ка пи та ла са јед не и по ли ти ке са дру ге стра не као и иде ал да ће Ср би ја у бор би про тив 
ко руп ци је би ти при мер  у ре ги о ну са ре зул та ти ма ја сно ви дљи вим гра ђа ни ма, при вре ди 
и стра ним ин ве сти то ри ма. G 17 плус ис ти че ко руп ци ју у пра во су ђу као кључ ни об лик 
ко руп ци је.  Про грам СРС ви ше је ори јен ти сан на по ли ти ку „при ме ре ног“ ка жња ва ња 
ко рум пи ра них функ ци о не ра. ЛДП се за ла же за ми ни ма лан уплив др жа ве у еко но ми ју, 
сма ње ње оби ма јав них на бав ки, уки да ње др жав них аген ци ја ко је ар би трар ним од лу ка-
ма мо гу да ути чу на рас по де лу ре сур са, сма ње ње бро ја ми ни стар ста ва и ре гу ла тор них 
те ла. СПС у свом про гра му кон ста ту је да су сле де ће ме ре кључ не за су зби ја ње ко руп ци-
је: ус по ста вља ње за ко ни то сти, прав не си гур но сти, не за ви сно сти пра во су ђа као и  ја ча-
ње Устав ног су да.  
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овла шће ња (по ве ре не вла сти) у при ват не свр хе, ко ју по ли тич ки ак-
те ри вр ше са лу кра тив ним ци љем (за рад уве ћа ња мо ћи и бо гат-
ства).9) Ти ме је по ли тич ки жи вот фо ку си ран на тра га ње за рен том 
(rentseeking) а не на про дук тив не ак тив но сти, чи ме се уру ша ва де-
мо крат ска иде ја о јав ној уло зи по ли ти ча ра и слу жбе ни ка и њи хо вој 
од го вор но сти би рач ком те лу.

За но си о це по ли тич ке ко руп ци је обич но се узи ма ју пред-
став ни ци плу то кра ти је, би ро кра ти је и тех но кра ти је ко је ка рак те ри-
шу осо би не по пут пол трон ства, бес кру пу ло зно сти, ко ри сто љу бља, 
без об зир но сти, ма ло гра ђан ства.10) По ли тич ка ко руп ци ја ру жи уло-
гу по ли ти ке као све сне, план ске и probono ак тив но сти по ли тич ких 
су бје ка та у ко је убра ја мо др жа ву, по ли тич ке пар ти је, хе те ро ге не 
по ли тич ке ор га ни за ци је (син ди ка ти, не вла дин сек тор, удру же ња ). 
По је ди ни ауто ри по ли тич ки ко рум пи ра не ак те ре сли ко ви то озна-
ча ва ју као пре да то ре, убра ја ју ћи у ту сор ту „ве ли ке успе шне пред-
у зет ни ке“ ко ји су бо гат ство сте кли по мо ћу по ли тич ке по др шке и 
мо но пол ске при ви ле ги је и пар тиј ске по сле ни ке и по ве ре ни ке на 
че лу не при ва ти зо ва них пред у зе ћа.11) За Сар то ри ја је по ли тич ка ко-
руп ци ја оче ки ва ни ефе кат кли јен те ли зма у по ли ти ци и и због те 
чи ње ни це он пра ви де о бу на по ли ти ча ре и функ ци о не ре ко ји су ко-
рум пи ра ни, ко ји се „ку пу ју“ да би не што ура ди ли или про пу сти ли 
да ура де и на по ли ти ча ре ко ји из ну ђу ју но вац за сво ју по ли тич ку 
ка ри је ру и ко ји га уред но кра ду са ми за се бе.12) 

У окви ру по ли тич ког си сте ма, у ли те ра ту ри је при сут но ста-
но ви ште да су пар тиј ски, пра во суд но-без бед но сни, ад ми ни стра-
тив ни, по ре ски, ца рин ски, ин спек циј ски, ме диј ски и ко му нал ни 
под си сте ми нај по дло жни ја ко руп тив на ме та.13) 

По ли тич ку ко руп ци ју де тер ми ни шу не по сред ни фак то ри и 
по сред ни фак то ри. У пр ву гру пу спа да ју: обим на прав на ре гу ла-
ти ва и из да ва ње раз ли чи тих до зво ла и одо бре ња; не ја сни по ре ски 
про пи си, ко ји из и ску ју ду ге про це ду ре и че сте кон так те гра ђа на 

9) Упо ре ди ти: Ми о драг  А. Јо ва но вић, „Де мо крат ска кон со ли да ци ја и по ли тич ка ко руп ци-
ја - слу чај Ср би је“ у: Корупција:основнипојмовиимеханизмизаборбу, гру па ауто ра, 
ПФБ, Бе о град, 2007, стр. 32.  

10) Не бој ша Те о фи ло вић, Ран ко Ку ља ча, Лицеиналичјеполитичкекорупције, Лог, Бе о град, 
2008, стр. 66. Овај аутор ски дво јац на истом ме сту  ана ли зи ра пси хо ло шку ком по нен ту 
ко руп ци је и пси хо ло шку ма три цу де ла ња ко руп тив них ак те ра ко ја се ма ни фе сту је у мо-
рал ном и по ли тич ком дис ква ли фи ко ва њу по ли тич ког про тив ни ка ин три га ма и кле ве та-
ма, ку по ви ни гла со ва, фал си фи ко ва њу из бор не во ље гра ђа на итд.

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, Ibid., стр. 215.

12)  ар то ри, op. cit., стр. 168.

13)  Ви де ти: Че до мир Чу пић, „Си стем ска ко руп ци ја“, Политички живот, бр. 2/2011, ФПН, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, стр. 36.  
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и по ре ских слу жбе ни ка; вла ди не од лу ке у сфе ри јав не по тро шње, 
ин ве сти ци о них про је ка та и екс тра-бу џет ских сред ста ва; обез бе-
ђи ва ње до ба ра и услу га по це на ма ни жим од тр жи шних и мно ге 
дис кре ци о не од лу ке; си стем фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја. На 
по ли тич ку ко руп ци ју по сред но ути чу: ква ли тет чи нов нич ког апа-
ра та; ви си на за ра да у јав ном сек то ру; ка зне ни си стем и ка зне на 
по ли ти ка; ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми кон тро ле као и кон тро ла 
ко ју вр ше ме ди ји и јав но мње ње; тран спа рент ност пра ви ла, за ко на 
и про це ду ра; ка кав при мер пру жа ју нај ви ши др жав ни зва нич ни ци 
и по ли тич ки ли де ри.14) Ве тар у ле ђа по ли тич кој ко руп ци ји да је ор-
га ни за ци ја из бор ног и за ко но дав ног про це са, на чин фи нан си ра ња 
кам па ња али и ко нек ци је из ме ђу по ли тич ких струк ту ра и при ват-
ног бо гат ства. Ти ме се не ис цр пљу је ли ста свих узро ка по ли тич ке 
ко руп ци је, ко јој при до да је мо још и кри зу узро ко ва ну тран зи ци јом, 
ши ро ка дис кре ци о на овла шће ња у до ме ну при ва ти за ци је, за ста-
рео, спор и не е фи ка сан прав ни си стем ко ји је у рас ко ра ку са дру-
штве ним по тре ба ма. 15)

Сју зан Ро уз-Еј кер ман ма пи ра три цен трал не ди мен зи је ко је 
од ре ђу ју да ли ће се по ја ви ти по ли тич ка ко руп ци ја а то су: 1. по-
сто ја ње при ви ле ги ја ко је по ли ти ча ри мо гу да рас по де љу ју  уским 
дру штве ним гру па ма; 2. мо гућ ност имућ ни јих гру па да те по год-
но сти до би ју за кон ским пу тем; 3. ста бил ност по ли тич ких са ве за 
то ком вре ме на. На ве де не ди мен зи је ути чу на спрем ност по ли ти-
ча ра да при ме ми то или не ле гал на сред ства за кам па њу  као и на 
спрем ност имућ ни јих гру па да да ју ми то.16)      

Ко руп ци ја на нај ви шим по ли тич ким ин стан ца ма до во ди до 
по ја ве за ро бља ва ња ин сти ту ци ја или за ро бље не др жа ве, ко ја се 
пре ма оце ни Ра сме Кар клинс огле да у „de facto пре у зи ма њу чи-
та ве др жа ве или јав не ин сти ту ци је од стра не кар те ла по ли тич ке 
ели те и при вред них оли гар ха.“17) Кар клин со ва да ље ела бо ри ра да 
је „за ро бље на др жа ва“ си стем ска ко руп ци ја ве ли ког оби ма у ко-
јој се ус по ста вља скри ве ни по ли тич ки ре жим су про тан устав ној 
свр си др жав них ин сти ту ци ја.18) За ро бља ва ју се и чи не дру штве но 
не де ло твор ним а по ли тич ки свр сис ход ним ле ги сла тив не, ег зе ку-

14) На ве де но пре ма: Ми о драг Јо ва но вић, Ibid., стр. 33.

15) Ви де ти ти по ло ги ју Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа ко ји  пи ше о си стем ско-ин сти ту ци о нал ним 
пред у сло ви ма ко руп ци је и о по ли тич ко-кул тур ним раз ло зи ма. Де таљ ни је: Сто јиљ ко-
вић, op.cit., стр. 214.

16) Ви де ти код: Сју зан Ро уз-Еј кер ман, Корупцијаивласт:узроци,последицеиреформа, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007,  стр. 143-144.

17) Кар клинс, Ibid. стр. 32.

18) Ibid.
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тив не, суд ске и ре гу ла тор не аген ци је, ор га ни го ње ња ко ји не рет ко 
зло у по тре бља ва ју на че ло опор ту ни те та кри вич ног го ње ња у за ви-
сно сти од по ли тич ког хте ња у по гле ду по кре та ња ис тра га о не ком 
сум њи вом чи ну. 

Као нај о па сни је ко руп тив не сек то ре на свим ме ри ди ја ни ма, 
па и у на шем по ли тич ком си сте му,  аутор овог ра да сма тра за ко-
но дав на те ла ко ја до но си про пи се по иде ал ној ме ри ли де ра по ли-
тич ких пар ти ја или њи хо вих фи нан си је ра, а ко ји не рет ко има ју 
не га тив не по сле ди це по ши ре дру штво. Ов де убра ја мо и ко руп-
тив но де ла ње ту жи лач ких и суд ских ин стан ци ко је све сно кр ше 
прин ци пе на ко ји ма је са здан прав ни по ре дак. За рад уже груп них 
еко ном ских или по ли тич ких ин те ре са, ко ји не же ле да до ба це до 
ко лек тив ног, де вал ви ра ју се два кључ на прав на про це са, ства ра ње 
пра ва и ње го ва при ме на. 

ОСВРТ НА ПО ЛИ ТИЧ КО ЗА КО НО ДАВ СТВО   

„Corrumptisimarespublicaplurimaeleges.“
Цицерон

Ути цај ко руп ци ја на по ли тич ке ин сти ту ци је ма ни фе сту је се 
у до ме ну зло у по тре бе за ко но дав них овла шће ња, ка да пред став-
нич ка те ла фи гу ри ра ју као ма ши не за штан цо ва ње за ко на по во љи 
и дик та ту по ли тич ких вр ху шки. Реч је о про да ји про пи са и за ко на 
ко је на ру чу ју по слов не или кри ми нал не гру пе, што све до чи о ко-
руп тив ном по на ша њу пред став ни ка за ко но дав ног те ла и о по ја ви 
кон тро ли са ног по ли тич ког за ко но дав ства. Зо ран Сто јиљ ко вић ма-
пи ра ва ри је те те по ли тич ког за ко но дав ства ко ји се огле да ју у све-
сном при пре ма њу и из гла са ва њу де фект них „прав них пра зни на“ 
за ко на и под за кон ских ака та (ов де до да је мо и прав не стан дар де, 
Т.П.), про јек ци ји не при мен љи вих или те шко при мен љи вих за кон-
ских ре ше ња са број ним „из не на ђе њи ма“ у пре ла зним ре ше њи-
ма.19) 

По ред под ми ћи ва ња за ко но дав ца да би не што учи ни ли, при-
сут на је и си ту а ци ја ка да се ми то да је да би они про пу сти ли од ре-
ђе не рад ње или да би за не ма ри ли сво је ду жно сти (тзв. не чи ње ње 
или про пу шта ње ду жног чи ње ња). При ме ра ра ди, мно ги пар ла-
мен ти и ре гу ла тор на те ла у пост ко му ни стич ким др жа ва ма ни су 

19) Зо ран Сто јиљ ко вић, Ibid.,  стр. 202.  Шта ви ше, сам фе но мен  по ли тич ке ко руп ци је Сто-
јиљ ко вић су жа ва на по ље до но ше ња за ко на, де фи ни шу ћи по ли тич ку ко руп ци ју  као: 
„све сно при пре ма ње из гла са ва ња мањ ка вих за кон ских ака та или под за кон ских од лу ка“ 
до да ју ћи да је реч о „не тран спа рент ном во ђе њу еви ден ци ја фи нан сиј ских тран сак ци ја, 
по себ но у обла сти јав них фи нан си ја.“ Ви де ти: Ibid., стр. 205.
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ис пу ни ли сво ју устав ну оба ве зу да усво је про пи се о фи нан си ра-
њу по ли тич ких стра на ка, су ко бу ин те ре са, пра њу нов ца, оff-sho-
re вла сни штву, кон тро ли из ве шта ја о при хо ди ма и имо ви ни јав них 
функ ци о не ра, за шти ти све до ка и спе ци јал ним ис тра жним тех ни-
ка ма ко ји су нео п ход на ка ри ка у лан цу ан ти ко руп тив них ме ра.20) 
Ова квим ме то да ма му ми фи ци ра ју се не ле гал не рад ње при пад ни ка 
по ли тич ке ели те, да ју се кри ла ко руп ци о на шком ма не ври са њу и 
они се снаб де ва ју ла жним ле ги ти ми те том по зи ва ју ћи се на про бле-
ма тич не за ко не и екс тен зив но ту ма че не прав не стан дар де у њи хо ву 
ко рист. Ан драс Са јо по во дом то га без уви ја ња кон ста ту је: „пост-
ко му ни стич ки ре жи ми на мер но ко ри сте ду би о зне за ко не и прав не 
стан дар де да би обез бе ди ли ауру де мо крат ског ле ги ти ми те та вла-
ди, што је го ре не го да не ра де ни шта.“21)

На осно ву све га из не тог, за кљу чу је мо да се зло у по тре ба за-
ко но дав них овла шће ња ко ји све до че о по ли тич кој ко руп ци ји пред-
став нич ког те ла, огле да у сво је вр сном хек са го ну: 1. про да ја за ко на 
(кре и ра ње ин те ре сно обо је них за ко на); 2. све сно до но ше ње ло ших 
за ко на; 3. про пу шта ње за кон ског ре гу ли са ња по је ди них со ци јал но 
ре ле вант них пи та ња; 4. бло ки ра ње ан ти ко руп циј ских про пи са; 5. 
не вр ше ње над зо ра над из вр шном вла шћу; 6. не де ло твор не пар ла-
мен тар не ис тра ге.  

КО РУП ЦИ ЈА У СУД СКОМ ПО СТУП КУ

„Ићисудији,значиићиправди.“
Аристотел

Ко руп ци ја у суд ском по ступ ку пред ста вља по се бан об лик 
по ли тич ке ко руп ци је до ко је до ла зи ка да при пад ни ци пра во суд них 
вла сти зло у по тре бља ва ју слу жбе ни по ло жај у при ват не свр хе. Овај 
об лик ко руп ци је је из у зет но дру штве но опа сан бу ду ћи да под ри ва 
прин цип вла да ви не пра ва и на че ло јед на ко сти пред за ко ном. Ко-
руп тив но по на ша ње де ли о ца прав де има не ко ли ко по јав них об ли-
ка: de facto ку по про да ја суд ских од лу ка, се лек тив не и ла жне ис тра-
ге (ла жно уту жи ва ње, го ње ње не ви них) и не де ло ва ње ту жи о ца.22) 
Струч но и по ли тич ки не за ви сно пра во су ђе у свим  зе мља ма ко је 

20)  О ово ме оп шир ни је у: Кар клинс, Ibid., стр. 35-36. Пре ма оце ни ове аутор ке ко руп тив но 
ре ле вант но је и  тен ден ци о зно пи са ње ком пли ко ва них про пи са, ка да се њи хо ви твор ци 
ан га жу ју у при ват ном сек то ру где узи ма ју ви со ке  хо но ра ре као то бож је ди ни струч ња-
ци за њи хо во ту ма че ње.   

21)  An dras Sa jo, „Cor rup tion, Cli en te lism, and the Fu tu re of the Con sti tu ti o nal Sta te in Eastern 
Euro pe“, EastEuropeanConstitutionalReview7,no.2,1998, стр. 44.

22)  Кар клинс, op. cit., стр.  37. 
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по ку ша ва ју да ус по ста ве де мо кра ти ју и вла да ви ну пра ва је те шко 
оства рив иде ал јер се не рет ко де ша ва да се тре ћа гра на вла сти из-
врг не у сво ју су прот ност и по ста не део ко рум пи ра ног си сте ма, 
под ри ва ре фор ме и за кон ске нор ме чи ни бес пред мет ним и не при-
мен љи вим. Реч ју, тре ћа гра на вла сти по ста је ко руп тив ни по ли тич-
ки ак тер и тад по ли тич ко а не нор ма тив но игра зна чај ну уло гу у 
про це су при ме не пра ва.23) 

По ли тич ки ра зор на је и зло у по те ба за ко на у ко руп ци о на шке 
свр хе, по сто ја ње ма лог бро ја оп ту жби за ко руп тив на делa што све-
до чи о па ра док су суд ског го ње ња ко руп ци је. Раз о ран је и би ло ко ји 
об лик ту жи лач ког са у че сни штва у ко руп ци ји.24)

Пра во суд ни си сте ми зе ма ља пост ко му ни стич ке тран зи ци је 
(у ко је убра ја мо и Ср би ју) ло ше функ ци о ни шу због ко руп ци је као 
пре пре ке у спро во ђе њу прав де, при ро де ба зич них за ко на, сла бо сти 
у ад ми ни стри ра њу прав де и не спо соб но сти пра во су ђа да функ ци о-
ни ше као коч ни ца дру гим гра на ма вла сти. 25) Ова по ја ва мо же да се 
об ја сни до но ше њем или не по сто ја њем за ко на ко ји ре гу ли шу упра-
вља ње при ват ним тр жи штем а за чи ју при ме ну су ди ја ма не до ста је 
ис ку ство и об у че ност, по го то во што су кон ти нен тал ни прав ни ци 
свик ну ти на мо дел при ме не пра ва ко ји се ис цр пљу је у фор мал но-
ло гич кој при ме ни прав не нор ме на кон кре тан слу чај. Да ље, чак и 
ако су за ко ни ре ла тив но ја сни, ми том се мо гу из бе ћи тро шко ви и 
не при јат но сти суд ске про це ду ре, по го то во што „олим пиј ско на че-
ло“ бр зог, јеф ти ног и ефи ка сног ре ша ва ња спо ро ва узи ма при мат, 
те су гра ђа ни спрем ни да да ју а су ди је да при ме ми то ка ко би из бе-
гли „суд ске оди се је.“ 

Ко рум пи ра но пра во су ђе у пост ко му ни стич ком ис ку ству по-
ка за ло се као из у зет но ску по за де мо кра ти ју јер оно ни је ка дро да 
бу де чу вар устав них вред но сти ни ти га рант не при стра сно сти и јед-
на ко сти пред за ко ном. Оно не мо же да обез бе ди да су до ви бу ду 
струч ни, пре сти жни и не за ви сни од по ли тич ког упли ва и по ли тич-
ке во ље те је ну жна ње го ва ре фор ма. Но, пра во суд на ре фор ма је 
по ли тич ки ком пли ко ва на јер се ре фор ма то ри су о ча ва ју са ди ле мом 
да ли да ко оп ти ра ју по сто је ће су ди је и суд ско осо бље или да поч ну 

23) О ути ца ју по ли ти ке на суд ску ак ци ју (при ме ну пра ва) де таљ ни је смо пи са ли у: Ти ја на 
Пе рић, „По ли ти ка и суд ство“, Политичкаревија,год. (XXIV)  XI, вол. 31, бр. 1/2012, 
стр. 67-77.

24) Та ко,  Кар клин со ва се по себ но освр ће на си ту а ци је ка да ту жи о ци од би ја ју да по кре ну 
ис тра гу о слу ча је ви ма ко ји су ин ди ка то ри ко руп ци је (или то чи не под при ти ском јав ног 
мње ња) као и у слу ча је ви ма нео сно ва ног пре ки да кри вич ног по ступ ка. Ши ре о то ме 
код: Кар клинс, Ibid., стр. 37-38. 

25) Ро уз-Еј кер ман, op. cit.,  стр. 163.



СПМброј3/2012,годинаXIX,свеска37 стр.345-364.

354

од ну ле са но вим пер со нал ним ре ше њи ма. Ова ди ле ма је у др жа ва-
ма не ка да шњег бло ка отво ри ла пи та ње лу стра ци је ко је је иза зва ло 
број не кон тро вер зе у струч ним и ла ич ким кру го ви ма.

Пре ла зак из по ли тич ке у прав ну др жа ву ути цао је на то да 
слу ча је ви ви со ке ко руп ци је тап ка ју у ме сту, да су ди је бу ду чи та-
чи нор ми и да се тре ти ра ју као чи нов ни ци. Су ди је су са мо крај ња 
ка ри ка у лан цу ко ји по ла зи од цен та ра мо ћи ко ји дик ти ра ју по ли-
тич ким пар ти ја ма ко је да ју на ре ђе ња из вр шној вла сти а она по том 
да је ди рек ти ве и ди сци пли ну је тре ћу гра ну вла сти. Да би до шло до 
сма ње ња ко руп ци је у суд ству и ти ме ја ча ња ње го ве не за ви сно сти 
и кре ди би ли те та, сма тра мо да тре ба ство ри ти ме ха ни зам по ком ће 
се по ли тич ка во ља ис цр пљи ва ти у про це су до но ше ња про пи са а 
ни по што у њи хо вој при ме ни. Су ди је би тре ба ло да бу ду хра бри је и 
да не до зво ле да их си стем ди сци пли ну је и да ви ше бу ду окре ну ти 
јав ном мње њу ко је у де мо крат ском си сте му обез бе ђу је ле ги ти ми-
тет суд ским од лу ка ма. У су прот ном, суд ске ин стан це ће би ти дис-
ре ди то ва не и гра ђа ни не ће има ти по ве ре ње у њих.26)  

Слич ну фи зи о но ми ју пра во суд ној ко руп ци ји има и зло у по-
тре ба кон трол них, ис тра жних и над зор них овла шће ња ка ко би се 
при кри ла или под ста кла ко руп ци ја уме сто да се она ис ко ре ни. По-
се бан об лик ове ко руп ци је је ко руп ци ја са мих ан ти ко руп циј ских 
ор га на, за чи је су зби ја ње је нео п хо дан јав ни над зор и јав на од го-
вор ност као sinequanon де мо кра ти је и вла да ви не пра ва.27) Но, не-
рет ко се де ша ва да се зло у по тре бља ва ју ис тра жна и суд ска овла-
шће ња ра ди по ли тич ких уце на и при си ле. Овај ме тод је ре ликт 
ко му ни зма а од ви ја се по ма три ци ко ри шће ња прет ње кри вич ним 
го ње њем ра ди по ли тич ке кон тро ле на осно ву ком про ми ту ју ћег ма-
те ри ја ла (тзв. kompromat), чи ме су се ства ра ли ин сти ту ци о нал ни 
ме ха ни зми за уце њи ва ње.28) 

26) По сто је ем пи риј ска ис тра жи ва ња о ко руп ци ји о пра во су ђу и по ве ре њу ко ја гра ђа ни 
има ју у суд ске ин стан це. О то ме де таљ ни је ви де ти: Сло бо дан Ву ко вић, Право,морали
корупција, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2005, стр. 69-110.

27) Де таљ ни је ви де ти: Кар клинс, Ibid., стр.  38. Овај фе но мен аутор илу стру је при ме ром 
кам па ње „Чи сте ру ке“ ко ја је за по че та у Че шкој 1998.  али са мањ ка вом по ли тич ком во-
љом да се си стем очи сти од ове де ви ја ци је.

28) Ra sma Kar klins, „Typo logy of Post-Com mu nist Cor rup tion“, Problems of Post-Commu-
nism,vol.49,no.4,July/August 2002, стр. 30. Аутор ка илу стру је функ ци ју ком про ма та 
на при ме ри ма Ру си је и Укра ји не, си стем ски об ја шња ва ју ћи ову по ја ву мно го број ним 
не ле гал ним и ко руп тив ним ак тив но сти ма на на тр жи шту не крет ни на,  ко је ни су би ле 
санк ци о ни са не што је да ва ло под сти цај под ми ћи ва њу и уце њи ва њу у ци љу од у ста ја ња 
од кри вич ног го ње ња.
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КО РУП ЦИ ЈА У ПО ЛИ ТИЧ КОМ СИ СТЕ МУ СР БИ ЈЕ

Из ме ђу ни воа по ли тич ке ко руп ци је и по ли тич ког си сте ма in
abstracto не по сто ји ди рект на спо на, већ је кључ ни екс пла на тор ни 
кон цепт, пре ма на шем ви ђе њу, умешност богатих интересних гру-
па да остваре законски утицај и подршку становништва за обез-
беђивање приватних користи јавним (службеним) путем. Из ове 
кон ста та ци је про из ла зи да за ко но дав ни про цес, пра ви ла из бор ног 
гла са ња као и фи нан си ра ње по ли тич ких кам па ња ути чу на по ја-
ву ко руп ци је. У слу ча ју про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма, уске 
ин те ре сне гру пе би ће спо соб не да ус по ста ве сна жне по ли тич ке 
пар ти је ко је има ју кључ ни по ли тич ки ути цај. У по ли тич ким си-
сте ми ма са сна жном пар тиј ском ди сци пли ном и две ком пе ти тив не 
по ли тич ке пар ти је, уз ис кљу че ње свих дру гих по ли тич ких оп ци ја, 
ве ћи су из гле ди за ко руп тив не ис па де  јер уске гру пе по кре ћу кам-
па ње у ко ји ма до би ја ју ле гал не и не ле гал не до на ци је.29) 

У ис тра жи ва њу Me di um Gal lu pa о пер цеп ци ји гра ђа на о 
ни воу ко руп ци је у Ср би ји (ок то бар 2010. го ди не), нај ви ши ни во 
ко руп ци је ве зу је се за по ли тич ке пар ти је (74%), здрав ство (73%), 
суд ство (68%), ту жи ла штво (67%), адво ка ту ру (67%), ца ри ну 
(63%), вла ду (63 %), по ли ци ју (57%), ме ди је (54%), ад ми ни стра-
ци ју (52%), обра зо ва ње (50%). Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је 
пер цеп ци ја гра ђа на о ко руп ци ји ве ћа у оним сек то ри ма ко је су од 
ве ли ког зна ча ја за ре а ли за ци ју  њи хо вих сва ко днев них по тре ба. За 
на шу ана ли зу је на ро чи то ва жан по да так о пер цеп ци ји гра ђа на да 
су по ли тич ке пар ти је нај ва жни ји агенс ко руп ци је јер гра ђа ни сма-
тра ју да се за по шља ва ње, ко је је по ста ло ре дак ре сурс, ис кљу чи во 
до би ја по мо ћу пар тиј ских ве за. 

У по ли тич ком си сте му Ср би је из два ја ју се сле де ћи об ли ци 
по ли тич ке ко руп ци је: 1. тр го ви на по сла нич ким ман да ти ма и ку-
по ви на гла со ва; 2. не ле гал но фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја; 3. 
ко руп ци ја у сфе ри јав них на бав ки; 4. ко руп ци ја у пра во су ђу и 5. 
су коб ин те ре са ви со ких др жав них функ ци о не ра.30) На ша да ља ана-
ли за не ће се сво ди ти  на при ка зи ва ње ефе ка та ко руп ци је у свим на-
ве де ним сек то ри ма, већ ће мо ис тра жи вач ку па жњу уже ка на ли са ти 
на ути цај по ли тич ке ко руп ци је на пар тиј ски си стем, као ужи део 
по ли тич ког си сте ма, ко ји је од фун да мен тал ног зна ча ја за про цес 
по ли тич ког од лу чи ва ња. У том прав цу, иден ти фи ку је мо тр го ви ну 

29)   Ви де ти: Ро уз- Еј кер ман, op. cit., стр. 140-141.

30)   На ве де но пре ма: Ми о драг Јо ва но вић, op. cit., стр. 34.
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ман да ти ма и не ле гал но фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја као две 
нај ко рум пи ра ни је сфе ре у по ли тич ком жи во ту Ср би је. Сма тра мо 
да не раз ви је на по ли тич ка кул ту ра и не е фи ка сност по ли тич ких ин-
сти ту ци ја де тер ми ни шу ви сок ни во ко руп ци је у по ли тич ким пар-
ти ја ма.

ТР ГО ВИ НА ПО СЛА НИЧ КИМ МАН ДА ТИ МА ИЛИ 
О ПИ ТА ЊУ „ВЛА СНИ ШТВА НАД МАН ДА ТОМ“

Под тр го ви ном по сла нич ким ман да ти ма под ра зу ме ва се пре-
ла зак на род них пред став ни ка из јед не по ли тич ке пар ти је у дру гу 
за рад сти ца ња имо вин ске ко ри сти. Реч је о по ли тич кој прак си ко ја 
ни је свој стве на са мо по ли тич ком жи во ту Ср би је већ је по сре ди оп-
шта по ли тич ка по ја ва.31) За на род не пред став ни ке ко ји про ме не по-
ли тич ки дрес ко ри сти се пе жо ра ти ван тер мин „пре ле та чи.“ Да би 
спре чи ле по ли тич ке тран сфе ре, пар ти је не рет ко прак ти ку ју пот пи-
си ва ње блан ко остав ки уна пред (из у зев ЛДП-а и СВМ-а).32) Carte
blanche на род ним по сла ни ци ма за ове по ли тич ке кал ку ла ци је да је 
ди ле ма, још увек не ре ше на у прав ној и по ли тич кој те о ри ји ко ја се 
сво ди на пи та ње да ли је по сла ник ти ту лар свог ман да та или је то 
по ли тич ка пар ти ја са чи је ли сте је он иза бран. 

Чи ни се да је тр го ви на ман да ти ма и по тре ба за чвр стом стра-
нач ком ди сци пли ном до ве ла до  устав не кла у зу ле о стра нач ком им-
пе ра тив ном ман да ту ко ја је у рас ко ра ку са европ ском прак сом сло-
бод ног ман да та, као те ко ви ном бур жо а ске ре во лу ци је. Пре ма ста ву 
уста во твор ца Ми тров дан ског уста ва из не том у кон тро верз ном чла-
ну 102. став 2. „на род ни по сла ник је сло бо дан да, под усло ви ма 
од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви свој ман дат на рас по ла га ње 
по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за на род ног по сла-
ни ка.“33) Ова квим ре ше њем на ве ли ка вра та ушао је им пе ра тив ни 
ман дат док је по себ ним за ко ном тре ба ло да се уре ди по сту пак под-

31) Сла ви ша Ор ло вић за кљу чу је да по ли ти ча ри не рет ко ме ња ју пар тиј ску при пад ност у 
не ин сти ту ци о на ли зо ва ном си сте му и да се овај про цес у по ли тич ком жи во ту Ср би је ин-
тен зи ви рао на кон 2000. го ди не. Де таљ ни је: Сла ви ша Ор ло вић, „По ли тич ке по сле ди це 
из бор ног си сте ма у Ср би ји“, Политичкиживот, бр. 4/2012,ФПН, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, стр. 31.

32)  Ibid.

33)  Овој устав ној од ред би прет хо ди ла је Од лу ка Устав ног су да Ср би је 27. ма ја 2003 ко јом 
је утвр ђе на не у став ност од ред би За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка (чл. 88, став 1, 
тач ке 1 и 9) по ко ји ма је по сла нич ки ста тус био усло вљен члан ством у стран ци из че га 
про из ла зи да је на род ни по сла ник вла сник свог ман да та и да му он не пре ста је ни у слу-
ча ју пре ла ска у дру гу по ли тич ку пар ти ју. 
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но ше ња блан ко остав ки.34) Из бор ни си стем знат но ути че на по на-
ша ње по сла ни ка и по сто ји за ко ни тост по ко јој су по сла ни ци иза-
бра ни на пар тиј ској ли сти  чвр шће ве за ни за пар ти ју и са мим тим, 
ја ча је пар тиј ска ди сци пли на.

У са вре ме ној Ср би ји из гле да да су пар ти је по ста ле нај зна-
чај ни ји по ли тич ки ак те ри, мно го ва жни ји од по ли ти ча ра, те је 
уста во тво рац био во ђен том ло ги ком при ли ком фор му ли са ња го ре 
на ве де не од ред бе. Уз то, по ли тич ки пре ле ти по сла ни ка ни су санк-
ци о ни са ни па се као је ди ни вид њи хо ве од го вор но сти ја вља мо-
рал на од го вор ност, што је по оце ни по је ди них те о ре ти ча ра не до-
вољ но. На ту те му Јо ван Ћи рић за па жа: „ка да до ђе вре ме из бо ра, 
вре ме ка да по ли ти ча ре мо же су сти ћи ка зна за не мо рал но, ко руп-
ци о на шко по на ша ње, мно го не ких дру гих, иде о ло шких фло ску ла 
и ме диј ских ма ни пу ла ци ја, до ла зи до из ра жа ја, па се мно го то га у 
гла сач ком те лу, јед но став но за бо ра ви.“35) У ли те ра ту ри се мо гу на-
ћи и оце не да је дру штве но још опа сни ја си ту а ци ја ка да по сла ни ци 
гла са ју по дик та ту сво је стран ке ко ја за сту па ин те ре се моћ ни ка а 
да јав ност не ма ни ка ква са зна ња о то ме.

Као ин ди ка тор по ли тич ке ко руп ци је ја вља се „ку по ви на гла-
со ва“ ко ја ни је не ле гал на али ни је со ци јал но при хва тљи ва ни ти ле-
ги тим на а уз то ру жи де мо крат ски кре ди би ли тет.  Ку по ви на гла со-
ва у пер спек ти ви мо же до ве сти до си ту а ци је у  ко јој ће по бед ни ци 
из бо ра би ти они ак те ри ко ји су сол вент ни ји, од но сно они ко ји мо гу 
да по ну де ве ћи нов ча ни из нос за је дан глас. То да ље им пли ци ра да 
ће фи нан си је ри по ли тич ких стра на ка, ко ји су не рет ко не за ко ни тим 
пу тем сти ца ли сво је бо гат ство, ди рект но ку по ва ти гла со ве и та ко 
обез бе ди ти кон тро лу у свим сфе ра ма дру штве ног си сте ма. У те о-
ри ји се обич но сма тра да је ку по ви на гла со ва вид из бор не пре ва ре 
али има и ре ше ње по ко ји ма се ра зни об ли ци ча шћа ва ња за дат глас 
сма тра ју ле гал ним.36) Ипак, куп ци гла со ва (по ли тич ке пар ти је) су о-
ча ва ју се са про бле мом ка ко да обез бе де га ран ци ју да ће про дав ци 
гла со ва истин ски гла са ти ка ко су обе ћа ли. На ово пи та ње мо гу ће је 
да ти ве ли ки број од го во ра ко ји се су штин ски сво де на из бор ну пре-

34)  До но ше ње овог за ко на би ло је пра ће но број ним па ра док си ма. Пр во, до нет је За кон о 
На род ној скуп шти ни ко ји ни је раз ра дио спор ну устав ну од ред бу (члан 102. став 2 Уста-
ва) али је за то у чла ну 37 За ко на им пли цит но де фи ни сао сло бо дан ман дат иако то ни је 
за кон ска већ устав на ка те го ри ја. Дру го, блан ко остав ке ни су би ле прав но уре ђе не на 
ре пу блич ком ни воу док на ло кал ном ни воу је су.  Овај про блем је сту ди о зно об ра ђен у: 
Вла дан Пе тров, „За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка од 
2011- да ли је по сла нич ки ман дат ко нач но сло бо дан?“ у збор ни ку: Избориудомаћеми
страномправу,Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 100-101.

35)  Јо ван Ћи рић, „По ли тич ке стран ке као ге не ра тор ко руп ци је“ у збор ни ку: Избориудома-
ћемистраномправу, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012, стр. 61.

36)  Ibid., 64.  
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ва ру ко ја иде у при лог те зи да  по ли тич ке пар ти је де тер ми ни шу ко-
руп ци ју или да су оне, пре ма Ћи ри ће вој те зи, ге не ра тор ко руп ци је.

ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПО ЛИ ТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА   

Ни да нас не гу би на зна ча ју и ак ту ел но сти за па жа ње Мак са 
Ве бе ра да је фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја „нај ма ње пре гле-
да но по гла вље исто ри је пар ти је, али и јед но од ње них нај глав ни-
јих.“37) И у де мо крат ским дру штви ма гра ђа ни су за ин те ре со ва ни 
за то ко ве нов ца у по ли тич кој утак ми ци. Њих пре све га за ни ма ко, 
под ко јим усло ви ма, за шта и ко ли ко нов ца да је оним по ли тич ким 
ак те ри ма за ко је они гла са ју. Ни је сва ки но вац ле ги ти ман ни до бро-
до шао, по го то во ако је сте чен про тив прав ним ме то да ма.38) Из на ве-
де них раз ло га ја вља се по тре ба за нор ма тив ном ре гу ла ти вом и ин-
сти ту ци о нал ним ме ха ни зми ма кон тро ле фи нан си ра ња по ли тич ких 
пар ти ја и из бор них кам па ња. Основ ни циљ до но ше ња ових про пи-
са је су зби ја ње ко руп ци је, под сти ца ње кре ди бил них  по ли тич ких 
пар ти ја и ја ча ње по ве ре ња гра ђа на у по ли тич ке ин сти ту ци је. 

Де мо крат ски по ли тич ки си сте ми тре ба да про на ђу аде кват-
ну фор му лу за фи нан си ра ње по ли тич ких кам па ња а да се при том 
по ли ти ча ри као по кло но прим ци не про да ју сво јим по кло но дав ци-
ма ко ји ће за дат но вац оче ки ва ти по др шку у за ко но дав ном про-
це су, бр же из да ва ње гра ђе вин ских до зво ла, уно сне при ва ти за ци је 
(сли ко ви то су озна че не као бу ра зер ске или бе ћир при ва ти за ци је) 
или пло до но сне уго во ре о кон це си ји. Прав нич ким во ка бу ла ром ис-
ка за но, аран жма ни quidproquoтре ба да бу ду за ко ни ти и ви дљи ви 
(а не ано ним ни) би ра чи ма да би они  има ли по ве ре ње у по ли тич ке 
пред став ни ке. У су прот ном, би ра чи не ће бла го на кло но гле да ти на 
при кри ва ње чи ње ни це да је по клон дат и да за ве ли ку су му  до де-
ље ног нов ца не по сто ји оправ да ње. Та да је ве ро ва тан сце на рио да 
ће би ра чи ка зни ти оне пред став ни ке ко ји се су ви ше ве жу за по себ-
не ин те ре сне гру пе (чи ји су ин те ре си у рас ко ра ку са ин те ре си ма 
оп ште јав но сти) и на тај на чин се по ли тич ки ком про ми ту ју, чи ме 
се бе осу ђу ју на по ли тич ку смрт. 

37)  Макс Ве бер, Привредаидруштво, Том I, Про све та, Бе о град, 1976, стр. 231.

38)  Ви де ти: Зо ран Сто јиљ ко вић, „Ан ти ко руп тив но за ко но дав ство“ у збор ни куПолитичке
странкеизаконодавнаактивностНароднескупштинеРепубликеСрбије,ФПН, UNDP, 
Бе о град, 2012, стр. 215. На овом ме сту  аутор сма тра да је нај ма ње по же љан но вац из 
ано ним них из во ра, од стра них др жа ва или јав них пред у зе ћа и при ват них фир ми ко је су 
у уго вор ним од но си ма са др жа вом.
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Кон клу зи ја ко ја сле ди је да ће си стем гла са ња ко ји под сти-
че ста бил ност огра ни чи ти ко руп ци ју и да ти под сти цај ре фор ма ма. 
Иде ја де мо кра ти је је да по сто ји плу ра ли зам ак те ра и плу ра ли зам 
ин те ре са као и не пред ви ди вост крај њих ис хо да. То зна чи да функ-
ци о не ри тре ба да бу ду не си гур ни у по гле ду по бе де али да исто вре-
ме но ве ру ју да има ју шан су да се вра те на власт, док опо зи ци ја има 
уло гу кон тро ло ра уз стал но опо ми ња ње да ће ко руп ци ја би ти на 
аген ди у кам па њи.39)

Но вац је по стао не ми нов ност у стра нач кој ком пе ти ци ји и 
де мо крат ска по ли тич ка бор ба не мо же да се од ви ја без овог ре-
сур са.40) Иде ал пр вог ре да је да се при су ство нов ца у по ли тич ком 
жи во ту за кон ским пу тем огра ни чи и да му се обез бе ди ле ги ти ми-
тет. Но, про блем на ста је ка да до ђе до зло у по тре ба у фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка и ви со ких пар тиј ских функ ци о не ра. Фи нан-
сиј ска зло у по тре ба ути че на то да по ли тич ки ак те ри ра де про тив 
ан ти ко руп циј ских ефе ка та сло бод них из бо ра. Као нај е кла тант ни ји 
при ме ри ове зло у по тре бе у ли те ра ту ри се на во де: при ло зи ко ји по-
ти чу из кри ми нал ног окру же ња а ко ји се да ју стран ка ма и по ли-
ти ча ри ма, упо тре ба у пар тиј ске свр хе нов ца ко ји во ди по ре кло од 
ко руп ци је, нео вла шће на упо тре ба др жав них ре сур са за пар тиј ске 
свр хе, при хва та ње нов ца у то ку из бор не кам па ње за про тив прав-
не услу ге, тро ше ње нов ца у из бор ној кам па њи за не до зво ље не ак-
тив но сти, тра же ње ре ке та у име по ли тич ке стран ке, фор ми ра ње 
тај них фон до ва ви со ких др жав них функ ци о не ра за стра нач ке свр-
хе, пла ћа ње тро шко ва по ли тич ких стра на ка и функ ци о не ра на по-
сре дан на чин, при ка зи ва њем као тро шко ва при вред них су бје ка та 
и по је ди на ца, фи нан си ра ње пре ко по ли тич ких фон да ци ја ко је су 
за ступ ни ци стра нач ких ин те ре са и нај зад, при кри ве ни тро шко ви 
ме ди ја и ре кла ма ко ји ма се да је по др шка по ли тич ким пар ти ја ма. 41)

За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка42) ко ји се при ме-
њу је од 1. ја ну а ра 2004. го ди не је пи о нир ски по ду хват у нор ма тив-
ном ре гу ли са њу ма те ри је у ко јој по сто ји ве ли ка опа сност за ко руп-
тив но де ло ва ње по ли тич ких ак те ра. По сло ву овог за ко на, на ме ра 
за ко но дав ца је би ла да усме ри др жав на сред ства на рад пар ла мен-

39)  Упо ре ди ти: Ро уз- Еј кер ман, op. cit., стр. 143.

40)  У при руч ни ку „Но вац у по ли ти ци: во дич за по ве ћа ње тран спа рент но сти у на ста ју ћим 
де мо кра ти ја ма“, (USAID) дат је при каз ме ха ни за ма ути ца ја нов ца на по ли тич ко од лу чи-
ва ње. 

41)  На ве де но пре ма: Алек сан дра Дре цун, „Фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка - ком па ра-
тив но и по зи тив но прав ни аспект“ у збор ни ку Корупција:основнипојмовиимеханизми
заборбу,ПФБ, Бе о град,  2007, стр. 46.

42)  За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, Сл. гла сник РС, бр. 72/2003 и 75/2003
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тар них по ли тич ких стра на ка на по кра јин ском и ло кал ном ни воу. 
Њи ме је огра ни че но при су ство нов ца у по ли тич ком жи во ту кроз 
огра ни ча ва ње при ват них из во ра фи нан си ја по по ре клу и ви си ни и 
кроз за бра ну ко ри шће ња из во ра стра ног и до ма ћег по ре кла, у ко ме, 
у би ло ком про цен ту по сто ји јав ни ка пи тал. Пру же на је мо гућ ност 
прав ним и фи зич ким ли ци ма да да ју при ло ге за ре до ван рад по ли-
тич ких стра на ка уз ли ми ти ра ње тог из но са на нај ви ше де сет про-
сеч них ме сеч них за ра да (ка да су да ро дав ци фи зич ка ли ца) тј. на 
нај ви ше сто про сеч них за ра да (ка да су да ро дав ци прав на ли ца).43) 

За кон је ре гу ли сао и ви си ну нов ча ног из но са ко ји мо же да 
се по тро ши за из бор ну кам па њу.44) Пред ви ђе но је и да по ли тич ке 
стран ке тре ба да има ју отво ре не ра чу не (чл. 15), да во де књи го-
вод ство о свим при хо ди ма и рас хо ди ма и да о њи ма под но се  за вр-
шни ра чун скуп штин ском од бо ру за фи нан си је (чл. 16), ду жност да 
обез бе де ме ха ни зме уну тра шње кон тро ле и да од ре де ли це од го-
вор но за фи нан сиј ско по сло ва ње. У то ку из бор не кам па ње, под но-
си лац про гла ше не из бор не ли сте отва ра по се бан ра чун код бан ке, 
ко ји не мо же да се ко ри сти у дру ге свр хе и сва сред ства за фи нан-
си ра ње из бор них тро шко ва мо ра ју би ти упла ће на на тај ра чун чл. 
12). По сло ву За ко на, над зор и кон тро лу над бу џе ти ма по ли тич-
ких пар ти ја и тро шко ви ма кам па ње вр ше Од бор за фи нан си ра ње 
ре пу блич ког пар ла мен та и Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, ко ја има 
оба ве зу да у ро ку од 90 да на од при је ма из ве шта ја из вр ши ње го ву 
про ве ру и по том га об ја ви о тро шку по ли тич ке пар ти је у Слу жбе-
ном гла сни ку. Ова ко кон ци пи ра на кон тро ла је con tra dic tio in adjec to 
бу ду ћи да пред став ни ци стра на ка има ју кључ ну уло гу у кон тро ли 
стра нач ких фи нан си ја.

По је ди ни те о ре ти ча ри за па жа ју да За ко ном ни је ре гу ли са но 
пи та ње ла тент них не ле гал них до на ци ја ко је би се мо гле оба вља-
ти у фор ми зај мо ва или оба вље них услу га са оба ве зом од ло же ног 
пла ћа ња, код ко јих по ли тич ка стран ка и не из вр ша ва сво ју уго вор-
ну оба ве зу.45) Овом за ко ну су упу ће не број не кри ти ке, пре све га из 
ре до ва струч не јав но сти, ко је су пр во бит но до ве ле до из ме на овог 
за ко на а по том до фор му ли са ња но вог ан ти ко руп тив ног нор ма тив-
ног окви ра у ве зи са фи нан си ра њем по ли тич ких ак тив но сти. 46)

43)  Чл. 5 За ко на

44)  Чла ном 9 је про пи са но да у из бор ној го ди ни и при ли ком одр жа ва ња ван ред них из бо ра, 
др жа ва је ду жна да из дво ји 0,1% бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (ума ње ног за тран сфе ре дру-
гим ни во и ма вла сти и ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња), 0, 05%  бу џе та 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (ума ње ног за тран сфе ре од дру гих ни воа вла сти). 

45)  Ми о драг Јо ва но вић, op. cit., стр. 38.

46)  Зо ран Сто јиљ ко вић на во ди сле де ће раз ло ге мањ ка во сти ре ше ња За ко на о фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка: 1. ре ше ње по ком се сред ства за ре дов не стра нач ке ак тив но сти 
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За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти (2011)47) до нет 
је на кон по стиг ну тог кон сен зу са ве ли ког бро ја до ма ћих и  ино стра-
них ак те ра (пре све га, Европ ске ко ми си је, GRE CA, Ве не ци јан ске 
ко ми си је) пре не го што се на шао у скуп штин ској клу пи. Кон сул та-
тив ни про цес ко ји је био увер ти ра до но ше њу овог за ко на ре зул ти-
рао је број ним пред но сти ма, пре све га сво јим ин те гра ли стич ким 
при сту пом, бу ду ћи да ре гу ли ше де ло ва ње и фи нан си ра ње ли ста 
гру па гра ђа на и ко а ли ци ја, а не са мо по ли тич ких стра на ка, као 
што је то чи нио ње гов прет ход ник. Да ље, овим за ко ном уки ну та су 
огра ни че ња у по гле ду укуп не ви си не сред ста ва из при ват них из-
во ра. У по гле ду ви си не по је ди нач них при ло га, у ци љу спре ча ва ња 
за ви сно сти по ли тич ких ак те ра од бо га тих и ути цај них по је ди на ца, 
за ко но да вац се опре де лио за ре ше ње по ком мак си мал на вред ност 
да ва ња из но си 20 про сеч них ме сеч них пла та (ка да су да ро дав ци 
фи зич ка ли ца) и 200 про сеч них пла та за прав на ли ца (чл. 10). За-
ко ном је ре гу ли са но и фи нан си ра ње ре дов ног ра да по ли тич ких су-
бје ка та (чи ји су кан ди да ти иза бра ни за на род не по сла ни ке и од бор-
ни ке), пу тем сред стви ма из јав них из во ра, ко ји се од ре ђу ју у ни воу 
од 0,15 % рас хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, одн. бу џе та ауто ном не 
по кра ји не као и бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (чл. 16). 

За ко ном је уве де но из бор но јем ство (чл. 25) као и по вра ћај 
сред ста ва по ли тич ком су бјек ту ко ји осво ји 1% ва же ћих гла со ва, 
од но сно 0,2 % за стран ке ма њи на (чл. 26) што ути че ко ли ко то-
ли ко на по бољ ша ње ква ли те та и озбиљ ност из бор не по ну де. Нај-
бо ље ре ше ње овог За ко на огле да се у од ре ђи ва њу но вог су бјек та 
ко ји ће да вр ши кон тро лу и над зор а то је Аген ци ја за бор бу про-
тив ко руп ци је, као не стра нач ки и по ли тич ки не у трал ни ор ган (чл. 

де ле свим пар ла мен тар ним стран ка ма та ко што се 30 % по де ли сви ма у јед на ким из но-
си ма, а пре о ста лих 70% се де ли сра змер но бро ју осво је них по сла нич ких и од бор нич ких 
ме ста. Ово ре ше ње, пре ма ње го вој оце ни, по го ду је ак те ри ма са ма лим бро јем по сла ни-
ка (1-2); 2. став за ко но дав ца по ком се дво стру ко (уну тар кам па ња и у окви ру фи нан-
си ра ња ре дов них ак тив но сти) на гра ђу ју по бед ни ци из бо ра, што је кон клу зи ја из ве де на 
из од ред бе да се сред ства за фи нан си ра ње из бор них кам па ња рас по ре ђу ју та ко што се 
20 % де ли у јед на ким из но си ма свим под но си о ци ма про гла ше них из бор них ли ста, а 
пре о ста лих 80 % са мо они ма ко ји су осво ји ли ман да те и то сра змер но бро ју до би је них 
ман да та; 3. не по треб но и ар би трар но ад ми ни стри ра ње јер јав не по ли тич ке фи нан си је 
слу же као ли мит за утвр ђи ва ње ви си не при ку пље них сред ста ва из при ват них из во ра; 4. 
по сто ја ње од ред би ко је су не из во дљи ве (нпр. за кон ско ре ше ње по ком се ли ми ти за при-
ку пље на сред ства у кам па њи од ре ђу ју у од но су на број осво је них ман да та, ко ји се не 
мо же ан ти ци пи ра ти); 5. не ле га лан трет ман ко ји има ју гру пе гра ђа на, бу ду ћи да не ма ју 
ста тус прав ног ли ца и след стве но то ме, не мо гу да уче ству ју у рас по де ли сред ста ва, ни-
ти мо гу да отво ре ра чун пре ко ко га би при ку пља ли при ват не при ло ге. Ипак, по ми шље-
њу овог ауто ра, нај ве ћа бол на тач ка овог За ко на је ре ше ње по ком је над зор и кон тро ла 
над пар тиј ским бу џе ти ма и тро шко ви ма кам па ње по де ље на из ме ђу РИК-а и Од бо ра за 
фи нан си ра ње ре пу блич ког пар ла мен та. О кри ти ци де таљ ни је код: Сто јиљ ко вић, „Ан ти-
ко руп тив но за ко но дав ство“, стр. 219-220.

47)  За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти, СлужбенигласникРС,  бр. 43/2011.
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32). Но вим за кон ским ре ше њи ма обез бе ђу је се и јав на до ступ ност 
по да та ка о при хо ди ма и рас хо ди ма као и си стем ка зне них ме ра и 
санк ци ја за су бјек те ко ји по вре де за кон ске од ред бе. Бит на но ви на 
је про ду же ње ро ка за ста ре ло сти пре кр ша ја на 5 го ди на, што оста-
вља до вољ но про сто ра за ње го во  про це су и ра ње (чл. 41).

Да ре зи ми ра мо,oвим За ко ном де ми сти фи ко ва ни су то ко ви 
фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја и дру гих по ли тич ких су бје ка та 
и јав ност је сте кла увид у њи хо во фи нан сиј ско по сло ва ње. Њи ме 
је обез бе ђен оквир за озбиљ ну кон тро лу по ли тич ких пар ти ја у пар-
тиј ском си сте му у ко јем до не дав но ни је по сто ја ла де мо крат ска по-
ли тич ка кул ту ра ни ти до бри по ли тич ки оби ча ји. Ни је нам на ме ра 
да на пи ше мо хва ло спев но вим за кон ским ре ше њи ма али еви дент-
но је да је на пра вљен ко рак на пред у ар ти ку ли са њу дру штве них те-
жњи  ка бор би про тив по ли тич ке ко руп ци је. Не ће мо би ти пре ве ли-
ки оп ти ми сти, јер нам прав нич ко обра зо ва ње и скром но ис ку ство 
го во ре да је од пре суд ног зна ча ја за ква ли тет јед ног за ко на, ње го ва 
ва ља на при ме на. Ако се овај За кон не бу де при ме њи вао на аде-
ква тан на чин, усле ди ће ре вер зи бил ни про цес и вра ти ће мо се пар 
ко ра ка уна зад и чи шће ње по ли ти ке, или да ци ти ра мо Сар то ри ја, 
„по ли ти ка ан ти по ли ти ке“ по но во не ће би ти су штин ски при о ри тет.  
Ве ру је мо да ће и кре ди би ли тет Аген ци ја за бор бу про тив ко руп-
ци је, као ин сти ту ци је ко ја је још увек ни је до вољ но ета бли ра на, у 
ве ли кој ме ри за ви си ти од ре зул та та ко је бу де по ка за ла у свом ра ду 
у ве зи са при ме ном овог За ко на.

Ti ja na Pe ric

AN ES SAY ON PO LI TI CAL COR RUP TION

Sum mary
This pa per de als with the phe no me non of po li ti cal cor rup tion, its 

forms, the im pact that it has on po li ti cal in sti tu ti ons and mec ha nisms to 
com bat this syste mic de vi a ti ons in the co or di na tes of the post-so ci a list 
po li ti cal system of Ser bia. This co un try dis tricts swept by the fo urth 
wa ve of de moc ra ti za tion, and its in sti tu ti ons and po li ti cal systems are 
not yet con so li da ted de moc racy, which ma kes them vul ne ra ble and su-
scep ti ble to cor rup tion at the hig hest le vels of go vern ment. As the most 
cor rupt agents, the aut hor of this pa per maps the po li ti cal par ti es, the 
le gi sla tu re which pas sed laws dic ta ted by po li ti cal and pri va te cir cles 
of in te rest, as well as ju di cial and pro se cu to rial in stan ces that ma ke the 
Co per ni can turn in un der ta king pro se cu ti ons and im ple men ting an ti-
cor rup tion stra te gi es, de pen ding on the di rec ti ves of po li ti cal in te rest 
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car tels. To lead to sup pres sion of po li ti cal cor rup tion, in the nor ma ti ve 
de sign sho uld be abo lis hed a set of di scre ti o nary and thus pre vent ar bi-
tra ri ness in po li ti cal de ci sion-ma king.
Key words: po li ti cal cor rup tion, po li ti cal le gi sla tion, tra de par li a men tay man-

da tes, fi nan cing po li ti cal ac ti vi ti es
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Re su me
Po li ti cal par ti es are the most cor rupt agent in the po li ti cal system 

of Ser bia and the ir pu blic ima ge is very bad. They ha ve a de ci si ve in-
flu en ce on po li ti cal in sti tu ti ons, who are una ble to ful fill the ir obli ga ti-
ons to ci ti zens. In or der to ac hi e ve sup pres sion of cor rupt prac ti ces in 
po li ti cal li fe, it is ne ces sary to streng hten the in de pen den ce of re gu la-
tory bo di es who mo ni tor the work of po li ti cal in sti tu ti ons and na ti o nal 
aut ho ri ti es de sig na ted to im ple ment an ti-cor rup tion stra te gi es, mo ti va te 
ci vil ac ti vism, apply pu blic ac co un ta bi lity in the in sti tu ti ons (exem pli 
ca u sa: of fi cial re sig na tion, can cel la tion of the ef fects of cor rupt bu si-
ness ar rang ments, the fre qu ency of in ve sti ga ti ons and con vic ti ons for 
cor rup tion). In short, it is ne ces sary to ra i se the ca pa city of the the ac-
tors from the ci vil and pu blic sec tor and in sti tu ti o nal mec ha nisms to 
pro vi de ade qu a te, fa ir and im par tial ap pli ca tion of le gal me a su res. The 
stra te gic goal of an ti-cor rup tion stra tegy in the po li ti cal system of Ser-
bia is re duc tion the le vel of cor rup tion to a to le ra ble ex tent, which is 
3-5% in the most de moc ra tic sta tes.

* Овај рад је примљен 11. јуна 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
10. септембра 2012. године.
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