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ППРРООББЛЛЕЕММИИ    ППООЛЛИИТТИИЧЧККЕЕ    ККООРРУУППЦЦИИЈЈЕЕ      
 

Аутор у овом раду говори о општим проблемима политичке корупције у свету и 
код нас. Он најпре даје приказ афере „чисте руке“, која се у Италији догађала по-
четком деведесетих година. Затим, аутор покушава да дефинише политичку кору-
пцију генерално, а посебну пажњу поклања питањима финансирања политичких 
странака и посланичких плата. Ћирић даје приказ најзначајнијих међународних доку-
мената који говоре о финансирању политичких странака, а затим даје и приказ ви-
сина посланичких плата у појединим земљама, На крају, анализира се и питање 
трговине посланичким мандатима, односно питање ко је власник једног посланичког 
мандата посланик, или његова партија. То такође може бити извор бројних мани-

пулација и коруптивног понашања у политици, о чему се у овом тексту говори. 
Кључне речи: чисте руке, Италија, политичка одговорност, финансирање поли-

тичких партија, посланичке плате, трговина мандатима, Србија 

 
 

Чисте руке (у политици) 
 

Као шлагворт за читаву причу о проблемима политичке корупције, могу 
нам послужити следеће речи Слободана Јовановића – „Странка постаје дру-
штво за експлоатисање власти и, као све групе, које су руковођене егоистич-
ким побудама, шири око себе корупцију.“

1
 У истом тексту, мало даље, Јова-

новић каже и ово: „Страначка владавина изметнула се у олигархију полити-
чара од заната, којима је главни циљ да од државе извуку што више користи 
за себе и за своје присталице.“2

 
Као шлагворт, такође може послужити и  филозофско-политички драм-

ски текст Жан Пол Сартра из 1948. под насловом „Прљаве руке“, односно 
једна синтагма на коју се понекад, поједини политичари могу позивати. Ипак, 
најјаче асоцијације када се говори о чистим и прљавим рукама (у политици), 
о томе да ли је могуће у политици бити чистих руку, или се политика као 
људска делатност, мора посматрати онако скептично и цинично како је то 
тврдио Слободан Јовановић, јављају се у вези скандала, који је познат под 
именом „Чисте руке“, а одигравао се у Италији почетком деведесетих година 
прошлог века. („Mani Pulite“) 

––––––––––––– 
1
 Слободан Јовановић; – „Држава – књига прва – државна организација – поратна 

држава“, Београд, Геца Кон, 1936. стр.198 
2
 Слободан Јовановић,  oп. цит. стр.. 199 
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Италијанска афера „Чисте руке“, уследила је после неколико других по-
литичко-финансијских скандала, у вези са делатношћу око прања новца, фи-
нансирања политичких странака, у коју су биле уплетене „Banco Ambrozino“, 
затим Ватиканска банка и масонска ложа „Пи 2“, а што је све резултовало и у 
једном судском процесу, тзв. „Maxi trial-u“.  

Почетак и данас актуелне и релативно успешне борбе против мафије на 
Сицилији, везује се за комунистичког посланика Пио Ла Тореа, који је 1980. 
иницирао одговарајућу измену италијанског кривичног законика по којем би 
и само чланство у мафијашкој организацији, било третирано као кривично 
дело. Две године након тога, Ла Торе је био убијен, али су у италијанском 
законику извршене одговарајуће реформе, које су омогућиле спровођење тзв. 
Maxi Trial-a (на италијанском Maxi-proceso) у оквиру којег је по први пут 
уведена и искоришћена институција „сведока-сарадника“ („colaboratore della 
giustizia“) у лику једног од тада главних мафијаша-покајника Томаза Бушете 
(Tommaso Buscetta).

3
  

Осим непосредних ефеката у виду директних осуђујућих пресуда, овај 
Maxi Trial имао је своје ефекте и на политички живот у Италији, када је 1992. 
године ухапшен Марио Кијеза (Mario Chiesa) члан италијанске социјалисти-
чке партије и када се истрага проширила на многе политичаре, пре свега 
чланове Демохришћанске и Социјалистичке партије. Била је то афера позната 
под именом „Чисте руке“. Кијеза је био ухапшен у сервису за прање кола са 
кесом у којој се налазило 7 милиона лира, за које је Кијеза признао да су биле 
намењене за подмићивање и за финансирање Социјалистичке партије. Шеф 
странке, Бетино Кракси, оптужио је Кијезу за лажи, али је истрага кренула 
даље и врло брзо се из Милана проширила на целу земљу, а многи индустри-
јалци и политичари су том приликом били похапшени. 23.маја 1992. бомбом 
је на Сицилији убијен судија Фалконе, а 2. септембра исте године, социјалис-
тички посланик Серђо Морони (Sergio Moroni) био је оптужен за корупцију и 
извршио самоубиство. Габријеле Каљари (Gabriele Cagliari), један од значај-
них индустријалаца тога доба у Италији, био је оптужен за корупцију и иле-
гално финансирање политичких партија, такође је био ухапшен и не дуго по 
хапшењу, извршио самоубиство у затвору, а његова супруга је након тога, 
суду предала суму од 3 милиона долара намењених за илегално финансирање 
странака (Социјалистичке и Демохришћанске партије). На крају је истрага 
дошла и до дугодишњег италијанског премијера Бетина Краксија, лидера 
Социјалистичке партије, који је децембра 1993. био позван на суд, на сведо-
чење, а маја 1994. побегао и добио азил у Тунису, где је 2000. године умро.

4
 

Између осталих, забележена је и једна гротескна ситуација, када је један 

––––––––––––– 
3
 О свему томе, о Maxi trial-u  на интернет сајту: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxi_Trial  
4
 О тим и још многим другим елементима читаве приче о афери „чисте руке“, видети 

на сајту: http://en.wikipedia.org/wiki/Betino_Craxy  
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социјалистички политичар признао сва своја криминална дела и повезаност 
са мафијом чим је на вратима свог стана угледао два карабињера, која су ме-
ђутим била дошла само да му уруче новчану казну за саобраћајни прекршај.5

  
Афера „Чисте руке“ требала је да симболизује морално „прочишћење“ и 

означи крај периода у којем су политичари индиректно, али понекад и дирек-
тно били повезани са криминалним подземљем. Да ли се и колико у том 
„моралном прочишћењу“, названом „чисте руке“ успело, то је друго питање, 
али је извесно да је та афера означила „политички крај“ Демохришћанскe 
партије.

6
  

Треба поменути и бившег италијанског министра спољних послова Де 
Микелиса, који је 1996. осуђен на 1 годину и 6 месеци затвора због више ко-
рупционашких скандала, али је он након изласка из затвора основао тзв. Нову 
социјалистичку партију Италије, заједно са сином Бетина Краксија, Бобом 
Краксијем. На парламентарним изборима 2006. изабран је за члана итали-
јанског Парламента, али је он ипак своје место уступио Лучу Баранију (Lucio 
Barani).  

У вези са италијанском афером „чисте руке“, поставља се питање посто-
јања и непостојања спремности, тј. храбрости надлежних државних органа, а 
пре свега тужилаштва и полиције, да покрену истрагу и да макар само позову 
на информативни разговор неке високе политичке функционере, поводом 
различитих афера о којима се у медијима пише и говори. Уколико ни поли-
ција ни тужилаштво углавном немају храбрости да политичарима постављају 
питања и траже одговоре, да их изводе на суд, остају само нерасветљене 
афере о којима се прича у јавности.  

Ми можемо наравно говорити о томе да Италија и њени политичари сва-
како нису светао пример морала и „чистих руку“, али, судећи макар само по 
истоименој афери у Италији се, као и у појединим другим земљама, ипак по-
некад догађа да и политичари буду изведени пред суд. Када афере и оптужбе 
у јавном, политичком животу, не доживљавају свој судски епилог, тиме се 
даје за право свима онима који су спремни да тврде да је у политици немо-
гуће остати чистих руку. Независност, али и храброст правосуђа (што нису 
исте ствари, јер храбрости може недостајати упркос неких, иначе добрих инс-
титуционалних решења која говоре о независности7

) представљају први, 

––––––––––––– 
5
 Види http://en.wikipedia.org/wiki/Maxi_Trial  

6
 O афери „чисте руке“, видети на интернет сајту: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite  
7
 Не мора увек постојати нешто што би се могло означити као класична цензура, али 

показује се да је ауто-цензура, а то ће рећи непостојање храбрости, у ствари најгори и 
најрестриктивнији вид цензуре. Како када је реч о новинарству, тако изгледа још и више 
када се ради о правосуђу. (О томе у књизи Ј. Ћирића, А. Кнежевић-Бојовић, Р. Сепија и 
М. Рељановића; – „Јавни тужиоци и њихова улога у успостављању владавине права“, 
Београд 2006. 
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основни и најважнији гарант да нико неће бити изнад закона, да ће заиста по-
стојати „владавина права“ у већој мери,

8
 те да ће и „чистих руку“ (у полити-

ци), ипак бити нешто више. 
   

О самом појму политичке корупције 
 

Овде би требало разјаснити шта у ствари подразумевамо под појмом „по-
литичка корупција“. Да ли је то ситуација када политичари бивају корумпи-
рани од стране онога ко је формално изван политике, или је то ситуација када 
политичари корумпирају тог некога изван политике? Као што ћемо још виде-
ти, ми овај термин овде употребљавамо у једном ширем, не само правном 
значењу, као политиколошко-социолошки појам,

9
 што значи да под термином 

„политичка корупција“ подразумевамо и то када политичари некога корум-
пирају, као и то када политичаре неко корумпира, у суштини као један свеоп-
шти неморал и неодговорност, првенствено оних који се налазе на политич-
ким функцијама.  

Најчешћа ситуација можда јесте у томе да политичари бивају корумпира-
ни од стране тзв. економске елите10

, али то не значи да се не може догађати и 
обрнуто. Предмет нашег интересовања су појединачни, али и не само поједи-
начни примери неморалног и неодговорног понашања припадника изабране 
политичке елите.11

 Ово није неважно питање, јер чини нам се да имају права 
они који тврде да појединачни примери неморала који долазе са врха 
друштвене пирамиде, од стране оних који се налазе на власти, да ти примери 
имају свог врло великог негативног утицаја на све друге чланове друштва и 
могу деловати подстицајно и на све остале.

12
 У данашње време изузетног 

значаја и утицаја медија, понашање и деловање свих оних који се налазе у 

––––––––––––– 
8
 Говорећи о владавини права у кљизи „Корупција и владавина права“, Слободан 

Вуковић, „владавину права“ схвата као недостижни идеал којем се тежи, као један 
бесконачан низ степеница до врха – идеала „владавине права“. (С.Вуковић; – Корупција и 
владавина права; – Београд, 2003) На тим степеницама неко се налази ближе врху, неко 
ближе дну.  

9
 У једном смислу, „политичка корупција“ се дефинише као „злоупотреба политичке-

државне власти од стране владиних службеника за нелегалне приватне сврхе. тј. 
остваривање незаконитих приватних циљева“. Оваква дефиниција може се пронаћи у 
wikipediјi, (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruptionn Иста дефиниција употребљена 
је и у тексту Robin-a Hodess-a; – „Political corruption“, доступном на интернет адреси: 
www.transparency.org/content/download/4459/26786/file/introduction_to_Political_corruption.
pdf  

10
 Ма шта под тим подразумевамо – тајкуне, бизнисмене из света легалног или света 

илегалног бизниса, или нешто сасвим друго. 
11

 Како представника владајућих, тако и представника опозиционих странака. 
12

 Јован Марић; – „Какви смо ми Срби, – прилози за карактерологију Срба“; – 
Београд, 1998. 
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жижи интересовања најшире јавности (а то су и политичари, између осталих) 
има врло великог значаја и утицаја и на јачање, или разградњу свеопштег 
друштвеног морала, односно на понашање свих конзумената савремених ме-
дија. Културолошко-едукативна функција политичара свуда у свету је, па и у 
Србији, веома велика,

13
 па и о томе ваља водити рачуна када говоримо о 

неморалу и корупцији политичара.  
Готово свакодневни примери корупције највиших политичких лидера у 

свету, дају и довољно подстицаја и довољно инспирације за разматрања о ко-
рупцији. Али, истовремено, када је Србија у питању, то може бити и депласи-
рано. Јер, шта више рећи након случаја првог човека Светске банке, „ухваће-
ног на делу“ у корупционашком скандалу, или након случаја првог човека 
француске Републике,

14
 као и многих других сличних случајева.

15
  Имамо ли 

ми онда било каквог етичког основа и права да сами себи и нашим политича-
рима било шта приговарамо. Не звучи ли онда све то што причамо о корум-
пираности и неодговорности рецимо наше политичке елите,

16
 у најмању руку 

претерано,
17

 у циљу одређене предизборне политичке кампање? И, није ли 
––––––––––––– 

13
 Robert Harris; – „Political Corruption, In and Beyond the Nation State“; Routledge, 

2003. pp. 72-73 
14

 То није први, а вероватни ни последњи слуичај корупције у политичком врху 
Француске. Сетимо се само Жоржа Помпидуа и „афере Стевице Марковића“, афере у коју 
су били уплетени и главни „бос“ корзиканске мафије Франсоа Маркантони и супруга 
Председника Помпидуа. Афера је на крају „заташкана смрћу, тј. убиством Стевице 
Марковића. (О свему томе видети на сајту www.profil.co.yu/prikazitekst.asp?Tekst=375 )  

15
 Узмимо у обзир само неколико најсвежијих примера. Амерички генерал, заменик 

шефа УНМИК-а осумњичен за корупцију и везе са Рамушом Харадинајом, „замољен је да 
напусти покрајину“ (у тексту под насловом „Стивен Шук напустио Косово“ на првој 
страни листа „Политика“ од 19.12.2007. Или у тексту под насловом „Скандал у врху 
Интерпола“ у листу „Политика“ од 15.01.2008. на страни 3. се каже да је Џек Селеби, 
први човек међународне полицијске организације, поднео оставку због оптужбе да је 
годинама био у вези са подземљем. Личном интервенцијом Председника Јужноафричке 
Републике, Табо Мбекија истрага против Селебија је неколико пута обустављана, а 
Сандра Лонарда Мастела, супруга италијанског министра правосуђа, Клементе Мастела, 
била је умешана у корупционашку аферу, због чега је министар поднео оставку. (У тексту 
под насловом „Уздрмана Продијева влада“ у „Политици“ од 17.01.2008. на страни 2.) Или 
на пример случај сина бившег Генералног секретара УН Кофија Анана, у афери „Нафта за 
храну“ (У тексту Claudie Rosett; – „Annan’s son Took Payments through 2004“,  доступно на 
сајту www.nysun.com&article/5372/  

16
 Слободан Вуковић, који се и свеобухватно и истрајно бави проблемима корупције, 

тврди да да је за раширеност корупције у српским друштвеним условима, крива и 
неодговорна политичка елита. (На пример у С.Вуковић; – Право и корупција; – у 
зборнику радова „ Криминалитет у транзицији: феноменологија, превенција и државна 
реакција“, издање Института за криминолошка и социолошка истраживанја; Београд, 
2007. стр. 103-115 

17
 О томе, видети и код Ј.Ћирић, А.Кнежевић-Бојовић; Р.Сепи и М.Рељановић; – 

“Улога јацног тужилаштва у успостављању владавине права“, – Београд 2006. 
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читава прича о корупцији у Србији понекад чак помало и „надувана“, готово 
део једне анти-српске хајке и кампање, која треба да поткрепи на Западу 
одавно укорењене стереотипове о Балкану и о „мрачној  Византији“.

18
  

И заиста, ако корупцији подлежу и они који се налазе на врло високим 
светским положајима, зашто онда нас то у великој мери „декуражира“ када су 
у питању неки домаћи актери неких домаћих афера. Но то ипак не значи да о 
корупцији не треба говорити, да не треба стално указивати и на њене корене 
и негативне последице, могуће правце борбе против ње. Отуда и ова „прича“ 
о корупцији, о једном њеном сегменту, а то је политичка корупција.  

Иако бити политичар, у Србији, а вероватно и не само у њој, не мора 
бити толико много цењено,

19
 показује се да може бити врло уносно, нарочи-

то, уколико и када дође до „спреге“ политичке и економске моћи, када се 
тешко може разлучити која из које произилази.20 Евидентна је у сваком слу-
чају разлика између политике, која је практична дисциплина и било чега дру-
гога, нарочито у сфери моралности – оно што је (исувише) практично, обично 
и није много морално.21  

Постоји неколико врло важних сегмената, проблема, које свакако треба 
посебно поменути када говоримо о политичкој корупцији. То су пре свега оп-
шта питања политичке одговорности, затим питања финансирања политичких 
странака, а под тим подразумевамо и питање посланичких плата, те на крају 
питања „трговине посланичким мандатима“. То је оно што, чини нам се треба 
да буде предмет нашег интересовања овде.    

 
О политичкој одговорности уопште 

 
Потребно је рећи да је политичка одговорност (министара) настала у ота-

џбини парламентаризма, у Енглеској. Прво је постојала само кривична одго-

––––––––––––– 
18

 Флоскула о “мрачној Византији“, о Византији као „земљи завере, свакојаких 
чудеса и корупције“ у Западном свету веома је укорењена и широко распрострањена. (о 
томе код Георгија Острогорског; – „Историја Византије“, Београд, 1969.) 

19
 Крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века у Институту за 

криминолошка и социолошка истраживања је рађено истраживање колико су поједина 
занимања вреднована и поштована у најширој јавности, те се показало да су се на прва 
три места „пласирали“ лекари, судије и официри. ( О томе у књизи Угљеше Звекића 
„Професија судија“, Београд, 1984. стр.110)  

20
 О томе на пример и Андрија Гамс; – Својина, Београд, 1995. стр. 107-110 

21
 У том се смислу не тако ретко може чути и израз “реал-политика“ што представља 

још јачи, виши степен „приземљења“ политике, тј. њеног удаљавања од етичких 
принципа. Тако су реал-политичари спремни, позивајући се на то да „сила Бога не моли“, 
да игноришу све аргументе права, морала и правде, одакле до корупције је само један 
корак. Данас се узима, нарочито у релацијама међународне политике да је квалитет бити 
аетични политичар тј. реал-политичар, јер се реално мора сагледавати истина „да је сила 
изнад права“. О принципу да је „сила изнад права“ и о томе шта све то значи, видети и 
код Радмиле Накараде; – Случај Космета – јединствена произвољност; – Социолошки 

преглед 3/2007. стр. 319 
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ворност, сходно којој је Доњи дом енглеског Парламента, путем „impeach-
ment-a“ могао оптужити министре Горњем дому и овај им је у својству суд-
ског органа судио и, у датом случају, изрицао одговарајућу казну која је 
повлачила и њихово удаљење с дужности. Међутим, крајем XVIII века долази 
до увођења политичке одговорности, када Доњи дом добија право да именује 
и обара и владу и све министре, без обзира на евентуалну кривичну одговор-
ност и „impeachment“. Неко дакле уопште није морао бити кривично (правно) 
– субјективно одговоран, али је могао бити позван на политичку одговорност 
и могао је бити смењен са политичке дужности. Тако је у ствари превентивно 
средство, а то је политичка одговорност, заменило једно друго репресивно 
средство, које се појављује у виду кривичне одговорности, а које је постојало 
пре тога.

22
  

Суштина политичке одговорности јесте у релативно лакој, бар теоријски 
лакој, сменљивости нечасних политичара – функционера – без да се доказује 
њихова добра или лоша намера. Посланици су дакле добили овлашћење да 
смењују оне код којих постоји објективна веза – каузалитет између њиховог 
чињења или нечињења и проузрокованих последица, без да се „улази“ у про-
блематику субјективне стране кривичне одговорности. Министар се дакле 
више није могао позивати на своје добре намере, нити му је било неопходно 
доказивти лоше намере. 

Али, да ли и колико често посланици практикују та своја овлашћења, ту 
своју „моћ“ да смењују неморалне политичаре? И да ли и сами посланици 
могу бити корумпирани? Јер, и посланици су политичари, професионалци, 
који за то добијају плату. Изгледа и код нас и у другим земљама, сасвим рет-
ко, рекли бисмо изузетно. То да се у парламенту релативно ретко и у сваком 
случају не много делотворно поставља питање политичке одговорности, на 
најбољи могући начин се сагледава управо на примеру најстаријег, британс-
ког парламентаризма, где се политичка одговорност остварује тек на следе-
ћим изборима пред бирачима, док се парламентарна одговорност услед тога 
што кабинет има стабилну парламентарну већину не поставља. У Британији 
је у читавом  20. веку, у само два случаја – 1924 и 1979. године Влади од стра-
не Парламента било изгласано неповерење, док је у свим другим случајевима, 
Влада била та која је распуштала Парламент, процењујући који је то тренутак 
најповољнији за расписивање нових избора.23

 Практично дакле, када осети да 
је изгубила поверење – већину у Парламенту, Влада се „самораспушта“ и 
распушта Парламент. Тако се у суштини остварује примат Владе над Парла-
ментом, примат извршне над законодавном влашћу, па се тако и питања 
политичке одговорности релативизују и минимизирају.  

––––––––––––– 
22

 Mиодраг Јовичић; – Oдговорност носилаца јавних функција – упоредноправна 
анализа;  Београд, 1968. стр. 13-14 

23
 Mирослав Живковић; – Функционисање британског двостраначког 

парламентаризма; -“Правни живот“ 12/2003, стр.812 
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Уместо у Парламенту, проблеми и питања политичке одговорности, сада 
се постављају на изборима, директно пред бирачима. У ситуацији када извр-
шна власт доминира над законодавном, долази до ситуације да и министар 
појединац –актер неког корупционашког сканадала, исто као и влада и 
парламентарна већина, потичу из исте политичке опције – политичке странке. 
Тешко је онда очекивати да ће неко гласати фактички сам против себе. Сам 
против сопствених интереса.24

 Како очекивати да ће се неки појединац из ре-
дова посланика парламентарне већине «осмелити» да гласа против онога што 
каже његова партијска централа, те да тиме у ствари сам себе пресели из 
већине у мањину, из власти у опозицију – да практично сам себе „распусти“. 
Ово је могуће, али, мање-више ипак само у коалиционим владама, где се 
парламентарна већина састоји из неколико странака, и где временом може 
доћи до мањих или већих отворених политичких сукоба, до изгласавања не-
поверења свом коалиционом савезнику, до преласка на другу страну, што на-
равно не мора бити гарант да су ту у питању баш сасвим „чисте руке“ како 
смо то рекли на почетку, већ да су у питању својеврсна погађања, меше-
тарења, уцењивања, речју нешто што врло много има везе са корупцијом. 

Све у свему ако су посланици у Парламенту изузетно морални, честити 
људи, они могу скупити „већину“ и изгласати неповерење Влади, али тада 
изгласавају неповерење и сами себи и иду на нове изборе, у неизвесност, која 
се на крају може завршити и тиме да (ни) они сами не буду поново изабрани, 
већ на пример неки други, можда послушнији партијској централи.

25
 Отуда 

обично нико и не жели да превише ризикује, те се зато и не догађа често 
изгласавање неповерења Влади и превише често потезање питања политичке 
одговорности уопште, која остаје тек „мртво слово на папиру“, односно 
нешто што је сасвим блиско моралној одговорности, без правих, адекватних, 

––––––––––––– 
24

 На ово се надовезује једно посебно питање о којем ћемо још говорити, а то је 
питање „ко је власник посланичког мандата“? односно питање „за кога су бирачи гласали 
– да ли за партијску листу, или за појединце – посланичке кандидате“? То питање јесте и 
питање изборног система. У пропорционалном изборном систему се гласа за партијску 
листу, а у већинском систему за појединце. У већинском изборном систему, изабрани 
посланици по природи ствари могу бити слободнији и независнији од своје партијске 
„централе“ и не морају гласати увек у складу са одлуком ппосланичког клуба, тј. главног 
одбора странке, што је несумњиво предност, али већински изборни систем носи са собом 
неке друге проблеме, фактички води „двопартијском систему“ и онемогућава да се у 
Парламенту искажу све политичке опције, које у друштву егзистирају, тако да Парламент 
више не мора да буде верна слика друштва.  

25
 Овде се међутим отвара једно, готово антрополошко питање – „а због чега се људи 

баве политиком уопште – због чега им је стало до тога да остану на власти?“. 
Најједноставнији и најлогичнији одговор јесте у томе да „власт“ сама по себи доноси 
одговарајуће бенефите, што је нараввно проблематично у моралном смислу, јер 
имплицира да се политичари (посланици) понашају морално зато да би остали на власти и 
имали одговарајуће користи од тога, а што опет значи, да на крају крајева ипак нису 
много морални.   
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претећих санкција. Све то на врло директан и изразит начин отупљује оштри-
цу политичке одговорности26

 и из Парламента је пребацује на опште изборе, а 
избори су једном у 4 године или евентуално нешто чешће, али опет релативно 
ретко.

27
 Проблем, а код политичке одговорности има више проблема,28

 је исто 
тако и у томе што док дође до наредних избора, ствари се забораве и у први 
план избијају нека друга питања, која нису повезана са питањима моралне и 
политичке одговорности, већ су завијена у различите идеолошке фразе и об-
ланде, те бирачи заборављају и више се не руководе својим стварним, аутен-
тичним интересима и моралним назорима, већ искривљеним, идеологизова-
ним стереотиповима о слободи, демократији, социјалној правди, братству-
јединству, светлом путу у бољу будућност, у Европу, итд.

29
 Политичка одго-

ворност30
 тако остаје на маргинама идеолошко-догматске приче у којој, као и 

у свакој религиозној догматици,
31

 конкретна питања нечије одговорности, па-
дају у заборав, те се не тако ретко може догодити да упркос нечијем „дока-
заном неморалу“ људи ипак оптирају  управо за њега, јер они други, или су 

––––––––––––– 
26

 Норберто Бобио; – Будућност демократије, – (превод са италијанског, Београд 
1990. стр. 110-115 

27
 Овде се отвара још једно занимљиво питање: „шта ако некој, нарочито малој 

странци, која је случајно ушла у Парламент и коалициону Владу, у ствари и није много 
стало да добро прође на следећим, будућим изборима?“ До следећих избора је далеко, 
довољно далеко да се могу остварити значајне личне и групне економске користи и тада 
једну странку, односно њене лидере уопште ни не мора занимати то што ће њихова 
странка лоше проћи на следећим изборима. У ситуацији непостојања партијско-
политичке традиције, када партије (странке) дејствују као „дуготрајући системи“, као што 
је то на пример у западним земљама развијене демократије, свим члановима једне странке 
(нарочито ако је странка мала по броју чланова и гласача) не развија се ни одговарајућа 
политичка свест и историјска одговорност пред поколењима.   

28
 Некоме ће можда звучати банално, али делатност једне странке може се упоредити 

са делатношћу једног привредног предузећа. У тржишним системима и условима који су 
дуготрајни и стабилни  нема брзог и лаког успеха „преко ноћи“.  

29
 Наташа Мрвић-Петровић – Јован Ћирић; – Сукоб јавног и приватног интереса у 

троуглу моћи, новца и политике; Београд, 2004. 
30

 Политичка одговорност захтева по природи ствари стабилност историјских 
прилика, те у ситуацији транзиције на пример, односно сталних мењања и спољних и 
унутрашњих околности, нема ни политичке одговорности у правом смислу. Тако на 
пример, Ђорђе Игњатовић, доста сликовито, каже да се Србија од 1804. до 2007. године 
непрекидно налази у некаквој транзицији (Ђ.Игњатовић; – Криминолошки аспекти 
транзиције“; у зборнику радова Института за криминолошка и социолошка истраживања 
„Криминалитет у транзицији: феноменологија, превенција и државна реакција“, Београд 
2007, стр. 11-25) а тиме он хоће да каже да се ни свест о одговорности, ни одговорност 
уопште није ни могла учврстити и стабилизовати. 

31
 Овде употребљавамо термин „религиозна догматика“ нимало случајно, јер су по 

много чему идеологија, политика и религија, веома сличне, а првенствено по количини 
страсти оних који верују у религију, политику или идеологију. 
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гори, или ништа бољи. Политичка убеђења једноставно нису рационалне 
природе,

32
 те упркос појединачним колебањима јавног мњења, ствари се од-

вијају као да је реч о фудбалу на пример, бирачи, навијачи, остају најчешће 
верни истом клубу, истој партији, традиционално оптирајући увек за исту 
страну, упркос томе што та страна стално губи, или стално прави некакве 
афере – скандале. Тако се показује сва начелна слабост политичке одговор-
ности, која се налази више у сфери идеологије, ирационалности и емотивно-
сти, а знатно мање у сфери права или уопште рационалности.

33
 Изгледа да се 

и у свету и код нас догађа оно што је у своје време један италијански десни-
чарски новинар изговорио, пишући о тајним везама света политике и света 
мафије: „Запушите нос и гласајте за Демохришћане“.

34
  

  
О финансирању политичких странака 

и посланичким платама 
 

Током деведесетих година у Србији је готово табу тема била тема финан-
сирања политичких странака и ту готово да је био постигнут својеврсни кон-
сензус власти и опозиције. Истина, повремених критика тим поводом је би-
вало. Опозиција је критиковала владајући СПС да је он присвојио имовину 
претходног Савеза Комуниста, а владајући СПС је критиковао опозицију да је 
плаћеничка, тј. финансирана из иностранства. Осим тога, повремено су се 
јављали и они (пре свега из редова владајућег СПС-а) који би говорили да 
грађани, тј. порески обвезници, нису дужни да финансирају политичке стран-
ке. Тако је област финансирања политичких странака остајала потпуно нере-
гулисана, изгледа на опште задовољство многих политичких актера. Ако се 
међутим занемаре све демагошке пароле о томе да је „боље, праведније и 
корисније да се новац из буџета користи за школе, болнице и пензије“, него 
за политичке странке, јасно је ипак да се демократска, некорумпирана поли-
тичка елита и власт у једној земљи не може изграђивати, уколико је питање 
финансирања политичких странака нерегулисано.

35
 Сматра се да је веома 

важно регулисати област финансирања политичких странака и да је важно за 
ту сврху обезбедити одговарајућа средства из буџета.

36
 

––––––––––––– 
32

 Смиљан Лазин; -Политичка психологија; – Београд, 1996, стр.11 
33

 Славомир Милосављевић; – Иван Радосављевић; – Основи политичке 
методологије; – Београд 2003, – стр. 332-336 

34
 Види Џон Дики; – „Коза ностра – историја сицилијанске мафије“ (превод са 

енглеског), Београд, 2007. стр. 286 
35

 О томе на пример и Зорица Радовић у чланку под врло индикативним насловом 
„Новац у политици као демократско питање“, – „Страни правни живот“, 1-3/1996. 

36
 О томе како је ово питање регулисано, након пада комунизма у свим земљама 

транзиције, Пољској, Чешкој, Словачкој, Мађарској, Словенији, Румунији, Бугарској, као 
и балтичким републикама, видети у књизи „Monitoring the EU Accession Process: 
Corruption and Anti-Corruption Policy“, Open Society Institute, Budapest, 2002. 
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 Питање је међутим да ли и колико ова област финансирања политичких 
странака може бити потпуно регулисана, можда нарочито, ако се има у виду 
то да су у једном знатном временском периоду, политичке странке биле 
принуђене на различите врсте сналажења и „пословања“, што је једним делом 
и као навика, остало да фигурира и до дана данашњег.  

Нерегулисана област финансирања политичких странака, отвара знатне 
могућности различитих злоупотреба, односно догађа се оно што се у теорији 
назива »клијентелизам«, где је сваки политичар – посланик, или странка у 
целини, клијент свог богатог, моћног финансијера. То је и разлог због чега се 
у развијеним, демократским земљама покушава приступити правном регули-
сању ове материје финансирања политичких странака, како би се предупре-
диле све практичне и теоријске, основане или неосноване шпекулације у вези 
тога ко, како и на који начин финанисра политичке странке.37

  
Имајући све ово у виду, чини нам се да није сувишно овде навести пре 

свега један међународни документ који се бави проблематиком финансирања 
политичких странака. Ради се о Препоруци Комитета Министара Савета 
Европе –  Recomendation Rec(2003)4 – Препорука је усвојена 8. априла 2003. 
на 835. заседању заменика министара. Ево најзначајнијих одредаба из ове 
Препорука.  

 Члан 1 – Државе ће обезбедити подршку политичким партијама. 
Државна помоћ мора бити ограничена на разумну меру. Државна помоћ може 
бити финансијске природе. Објективни, фер и разумни критерији морају бити 
примењени приликом додељивања државне помоћи политичким партијама. 
Држава мора обезбедити да државна помоћ не наруши независност политич-
ких партија. 

Члан 3 – Мере предузете од стране државних власти у пружању (фи-
нансијске) подршке политичким партијама, морају бити такве да 

– се спречи сукоб интереса; 
– осигура транспарентност донација и спрече тајне донације; 
– спрече предрасуде у вези са активностима појединих политичких 
партија; 
– обезбеди независност политичких партија 
Члан 4 – Пореско законодавство у једној земљи може дозволити пореске 

олакшице за донације политичким партијама. Пореске олакшице морају бити 
ограничене. 

––––––––––––– 
37

 Али, ствар је и овде слична као и код политичке одговорности, – компликована и 
неефикасна и без правих и адекватних санкција, а више као једна морална категорија. 
Основни проблем је у томе, како то истичу и западни аналитичари, што законе треба да 
доносе и примењују, односно да спроводе санкције, они на које тај закон и треба да се 
односи, а то су сами политичари и њихове странке. (О томе и Александра Дрецун; – 
Финансирање политичких странака – компаратаивно и позитивноправни аспект – у 
зборнику радова „Корупција основни појмови и механизми за борбу“; Београд, 2007. стр. 
48) 
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Члан 5 – Донације правних лица политичким партијама, морају бити ре-
гистроване у књигама или на рачунима правних лица. Мора се обезбедити од 
стране државе да сваки акционар, или било који други запослени у правном 
лицу, буде обавештен о донацији правног лица.Држава мора забранити прав-
ним лицима која се налазе под њеном контролом, односно правним лицима 
која се налазе под контролом јавних власти, да дају било какве донације 
политичким партијама. 

Члан 7 – Државе ће на посебан начин ограничити, забранити или посебно 
регулисати донације које долазе из иностранства. 

Члан 8 – Правила која се тичу финансирања политичких партија ће се на 
исти начин примењивати и када је реч о финансирању појединачних (пред)-
изборних кампања. 

Члан 11 – Државе ће захтевати од политичких партија, као и од правних 
лица – донатора да воде уредно књиговодство о томе. 

Члан 12 – Државе ће захтевати да се на рачунима политичких партија 
посебно региструје свака донација, укључујући ту и природу и вредност 
сваке донације.У случају када донације прелазе одговарајућу суму, сваки 
донатор мора бити посебно идентификован. 

Члан 13 – Државе ће захтевати од политичких партија, да најмање једном 
годишње презентују своје рачуне независним властима. Државе ће захтевати 
да политичке партије, најмање једном годишње широј јавности, макар су-
марно презентују своје финансијске извештаје. 

Члан 14 – Државе ће обезбедити независно надгледање финансирања 
политичких партија и (пред)изборних кампања. Независно надгледање укљу-
чује и супервизију рачуна и трошкова политичких партија и свих других 
учесника у (пред)изборним кампањама. 

Члан 15 – Државе треба да изврше промоцију специјализације у области 
правосуђа, полиције, инспекција и других органа задужених за борбу против 
илегалног финснсирања политичких партија. 

Члан 16 – Државе треба да обезбеде довољно ефикасне мере у вези фи-
нансирања политичких партија и (пред)изборних кампања, тако да оне делују 
као ефективне и пропорционалне санкције.  

 Јасно је наравно да су све ове одредбе прилично општег, декларативног 
карактера, више смернице, те да се у пракси, може појавити читав низ проб-
лема. 

Закон о финансирању политичких странака постоји у Србији.
38

 Укратко, 
према одредбама нашег закона (чл.5 ст.4) једно физичко лице у виду прилога 
у једној календарској години може једној политичкој странци дати највише 
десет просечних месечних зарада у Републици Србији, десет просечних зара-
да за претходну календарску годину. Осим тога у ставу 7. истог члана се каже 

––––––––––––– 
38

 Закон је донет јула 2003. и објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ 
од 18. јула 2003..  
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да висина средстава из приватних извора, осим чланарине, коју политичка 
странка прикупља за свој редовни рад, може у једној календарској години 
износити до 100% средстава која политичка странка добија из буџета. У вези 
са тим је и одредба из члана 4 став 1,2 и 3, где се каже »Средства из јавних 
извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичке странке, 
чији су кандидати изабрани за посланике, односно одборнике, одређују се на 
нивоу 0,15% буџета Републике Србије...« У ставу 2 овог члана се каже »Сред-
ства из става 1 овог члана у висини 30% распоређују се у једнаким износима 
политичким странкама које имају посланике или одборнике, а остатак 
средстава (70%) сразмерно броју посланичких, односно одборничких места.« 
Свакако су значајне и одредбе овог закона по којима је »Забрањено примање 
материјалне и финансијске помоћи од: страних држава; страних правних и 
физичких лица; анонимних дародаваца; јавних установа и јавних предузећа, 
установа и предузећа са учешћем државног капитала, без обзира на висину 
учешћа; приватних предузећа која обављају јавне услуге по основу уговора са 
државним органима и јавним службама за време док постоји уговорни однос; 
предузећа и других организација која врше јавна овлашћења; хуманитарних 
организација; верских организација; приређивача игара на срећу; итд« Такође 
је важно истаћи и обавезу једног правног лица, односно овлашћеног лица у 
дотичном правном лицу које даје прилог једној политичкој странци, да о томе 
обавести скупштину акционара и органе управљања правног лица. За кршење 
одредаба овог закона, предвиђена је новчана казна за политичку странку у 
висини од 200.000 до 1.000.000 динара, док је за одговорно лице из политичке 
странке, предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара, а то 
се заиста чини недовољним. 

Наравно, велики је проблем и велико питање како стварно и делотворно 
казнити једну политичку странку уколико она не испуни обавезе прописане у 
једном, конкретно овом закону о финансирању.

39
 Да ли треба посезати за заб-

раном странке? Забранити једну политичку странку у случају да она прекрши 
неку законску одредбу јесте једна крајње проблематична мера са демократске 
тачке гледишта, али и са практичне тачке. Јер, и таква евентуална одредба, 
одлука о забрани, се врло лако може изиграти пуким преименовањем странке, 
или на неки сличан начин, што може представљати проблем, нарочито уко-
лико се ради о »великој«, популарној странци, која ужива подршку знатног 
дела бирачког тела. Санкција изречена у виду забране рада једне политичке 
странке могла би бити више него контра-продуктивна.

40
  

––––––––––––– 
39

 Могуће је сасвим лако замислити ситуацију да једна странка упорно крши 
законске одредбе о финансирању, тако што добија „анонимна“ финансијска средства и 
уредно плаћа новчане казне, али управо из тих анонимних, нелегално прикупљених 
средстава. 

40
 Евентуалне одредбе о забрани рада једне политичке странке врло се лако дају 

изиграти, тако да једна странка брзим и једноставним преименовањем може наставити са 
радом, па тако на пример од „конзервативне странке“, може постати „странка 
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Аналитичари такође истичу и проблем који се састоји у томе што по 
овом закону, финансијску контролу спроводи Одбор за финансије Народне 
скупштине41

 Да ли је дакле Одбор за финансије Народне скупштине право 
место где треба вршити финансијску контролу рада политичких странака. 
Могло би се рећи  да странке, тј. политичари, сами себе контролишу. И на 
крају никога и не кажњавају, што је апсурд своје врсте, а што се у стварности 
и догађа.

42
 

Питање финансија лако постаје идеолошко питање, а не књиговодствено-
правно питање. Сетимо се времена владавине Слободана Милошевића и фи-
нансирања „Отпора“ и још неких невладиних организација и политичких 
странака,

43
 када се финансирање из иностранства од стране многих није 

доживљавало као неморална, коруптивна, криминална ствар, већ као нешто 
„нормално“ у свеопштој борби за демократију.

44
 Другим речима, у једном 

тренутку, у једним условима, једна ствар је била сматрана  као позитивна и 
пожељна, а касније у другим условима, иста та ствар се третира негативно. 
Тешко да то може имати некаквог анти-коруптивног, превентивног дејства и 
ефекта. 

У оквиру овог сегмента треба свакако обратити пажњу и на проблеме 
посланичких плата. То је питање које увек, у свим земљама изазива пажњу и 
одређено подозрење. Тако је на пример у Великој Британији посланичка 
плата око 60.000 фунти годишње.45

 Постоји иницијатива међу самим посла-
ницима, невезано за то којој странци припадају, да се плате повећају чак на 

––––––––––––– 

конзервативаца“, при чему ће сви знати о чему се ту у ствари ради, односно гласачи и 
симпатизери једне странке у таквим ће случајевима бити задовољни, јер се на тај начин 
успело „доскочити“ недемократској власти на пример и њеном покушају да забрани 
(угуши) опозицију и њен глас. Из света права и правне аргументације и регулативе тако 
се веома брзо и лако прелази у свет „политике“, где је све могуће, дозвољено и релативно. 
(О томе Наташа Мрвић-Петровић и Јован Ћирић у књизи „Сукоб јавног и приватног 
интереса у троуглу моћи, новца и политике“; Београд, 2004.)  

41
 О томе на пример Веривца Бараћ; – Доминантна и маргинална корупција; – у 

књизи „Борба против корупције у Србији“, Београд, 2006. стр. 29. 
42

 Подсећамо на оно што смо већ истицали – проблем је у томе што они на које се 
правне норме о финансирању странака односе, треба сами себе да контролишу. ( О томе 
Александра Дрецун; – оп.цит. стр.48) 

43
 О томе на пример и књизи Тима Маршала; – Игра сенки; – (превод са енглеског), 

Београд, 2003. 
44

 О томе исто тако видети и у тексту Roger-a Cohen-a „Who Really Brought Down 
Milosevic?“, у листу „Nju Jork Times“, од 26.октобра 2000. доступно на интернет адреси: 
http://query.nytimes.com/gst/fulpage.html?res=9AODE6D81F3BFA15752E1A9889CBB638sec
=8spon=8pagewanted=print  

45
 Упореди  www.parliament.uk/about/howmembers/pay.mps.cf  
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100.000. То међутим изазива отпоре и незадовољство у широј јавности, међу 
пореским обвезницима, који на то имају веома циничне коментаре.

46
 

С друге стране, у Канади се сматра да су посланици исувише мало плаће-
ни у односу на експерте, који по квалификацијама и рангу одговарају њима. 
Посланичка плата у Канади износи око 150.000 канадских долара годишње.47

 
Ипак, и у Канади, као у Британији, свака расправа и нарочито иницијатива 
која би ишла за тим да се повећају посланичке плате, изазива буру негодо-
вања у јавности. Чини се да је у том смислу занимљиво погледати колико 
износе посланичке плате у поређењу са просечном платом (зарадом) обичног 
радника, гледано по појединим земљама.  

 
 

Малта ----------------------  73,3% 
Луксембург -----------------70,1% 
Белгија ---------------------- 48,9% 
Мађарска ------------------- 42,1% 
Француска ------------------ 38,4% 
Британија ------------------- 33,1% 
Холандија -------------------32,8% 
Словачка -------------------  31,4% 
Чешка -------------------------29,4% 
Естонија --------------------- 25,0% 
Грчка ------------------------- 22,8% 
САД ---------------------------23,4% 
Пољска -----------------------21,0% 
Словенија --------------------19,2% 
Португалија ---------------- 15,0% 

 
Ови проценти,48 показују колико је просечна плата радника мања од 

посланичке. Тако на пример, просечна плата у Грчкој чини 22,8% посланичке 
плате. Јасно је дакле да се највише исплати бити посланик у Португалији, где 
је посланичка плата за више од 6 пута већа од обичне плате, у сваком случају 
много боље, него бити посланик на Малти, где је посланичка плата једва за 
трећину већа од просечне радничке плате.  

Питање које се поводом ових података може поставити јесте питање да 
ли је добро, или лоше уколико су посланичке плате високе. Могло би се 
закључивати на различите начине. Високе посланичке плате, обезбеђују њи-
хову самосталност и независност, али са друге стране, високим платама, они 
се могу и поткупљивати, јер тада њихова политичка делатност, постаје 

––––––––––––– 
46

 Упореди:   

(http://money.uk.msn.com/guides/salarycentre/article.aspx?cp-documentid=4750381  
47

 Види: http://jacksnewswatch.com/2008/03/10/mps-salaries-not-competitive-expert  
48

  Извор: www.swivel.com/data_columns/show/3030741  
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изузетно исплатива, лукративна, те тако политика постаје уточиште оних који 
желе велику и брзу зараду. Када некога добро платите, онда тиме на неки на-
чин купујете и његову послушност, нарочито послушност према партијским 
централама и шефовима својих странака. У ситуацији релативно високих 
плата, посланици не желе да својим самосталним, независним радом, изгубе 
поверење и место посланика, које је, због тако високих плата, исплативо. 
Подаци из горње табеле се могу интерпретирати на различите начине.  Није 
добро дакле, ни када је посланичка плата исувише мала, ни када је исувише 
велика, те ми због тога сматрамо да је између Малте са једне и Португалије с 
друге стране, потребно наћи неку средину, на пример онако како је то ура-
ђено у Британији, која је земља са најдужом парламентарном, демократском 
традицијом, где је плата посланика отприлике три пута већа од просечне 
плате, а ми мислимо да ни више, ни мање од тога не би било упутно. 

 
Tрговина посланичким мандатима 

 
Једна од тема које су заокупљале пажњу српске јавности у последњих не-

колико година, јесте и тема – може ли један посланик, изабран са листе једне 
странке, да пређе на листу неке друге странке, било да је она у Парламенту, 
или да се ради о (до тада) ванпарламентарној странци, која тиме постаје пар-
ламентарна странка. 

49
 О овом комплексном питању је најпре Уставни суд 

Србије заузео своје мишљење,50
 констатацијом да је посланик власник ман-

дата, те да он има права да са својим мандатом слободно располаже и да 
практично слободно прелази из једне у другу странку. Ово је по мишљењу 
многих, „отворило врата“ могућој трговини и корупцији међу посланицима, 
односно међу највишим политичким функционерима. Затим је, Устав Србије 
из 2006.године, у свом члану 102. практично ову ситуацију разрешио на пот-
пуно другачији начин, изричито констатујући да су политичке странке, а не 
појединци, посланици, власници мандата, те створио могућност да путем уна-
пред потписаних „бланко“ оставки, једна странка може непослушног посла-
ника слободно мењати. И ово решење, иако остаје да се доради доношењем 
новог, свеобухватног закона о избору народних посланика, изазива значајне 
контроверзе, јер практично доводи до тога да укида слободу свести и савести 
једног посланика и нагони га да више не гласа онако како он сматра да је 
целисходно у датом тренутку, већ онако како му странка, тј. централа, „врх“ 
странке наложи. Овим се de facto  укида „слободно посланичко уверење“ и 
посланици престају да буду посланици (изасланици) народа, већ посланици 
(изасланици) политичких странака (елита). Ако бисмо све то конзистентно 
––––––––––––– 

49
 Подсећамо да се такав случај догодио у српском парламенту, када је један 

посланик СРС, прешао у Карићеву странку „Покрет снага Србије“, чиме је тај покрет, на 
један чудан, да не кажемо вештачки начин постао парламентарна странка. 

50
 Маја месеца 2003. године, након што су се догодили “прелази“ из ДСС у неке 

друге владајуће странке. 
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довели до краја, то би могло значити да више од десетак посланика не би ни 
требало да буде у Парламенту, јер би се ствар могла скратити и поједноста-
вити, као да је реч о једном акционарском друштву, тиме што би шеф пос-
ланичке групе у Парламенту, унапред поседовао одређени број гласова – 
акција. Скупштина, уместо народне, тада постаје скупштина акционарског 
друштва, а то значи да принципи комерцијализације и трговине, на овај или 
онај начин, избијају у први план. У том контексту, критике на рачун пред-
ставничке, вишестраначке демократије, или, како се то у своје време код нас 
говорило, „буржоаске демократије“, као система у којем се све најважније 
одлуке доносе у уском кругу, пре свега економске елите, заиста добијају на 
снази.

51
 

Сасвим је дакле разумно да се спречи искривљавање представничке де-
мократије у том правцу да посланици постану само пука „трансмисија“ поли-
тичких странака, а не оно што би, макар према основним идеолошким 
поставкама, посланици требало да буду – „глас народа“.  

Све у свему, делује сасвим разумно и оправдано када се каже „Обесми-
слити играрију са чланом 102“ (мисли се на Устав Србије) – Једина утешна 
околност у овом жалосном уставном решењу, јесте да се поступак давања 
посланичке оставке ипак мора прецизније и потпуније прописати законом.“

52
 

У жељи да одговоримо на питање да ли у још некој земљи постоји (фор-
мална) могућност да једна политичка странка замени свог „непослушног“ по-
сланика у Парламенту, консултовали смо одговарајуће законе у Италији, 
Аустрији, Француској, Немачкој, Шведској и Румунији и ни у једној од тих 
земаља нисмо наишли на могућност да једна политичка странка путем унап-
ред дате бланко оставке или на неки други сличан начин замени свог „непо-
слушног“ посланика, који је у Парламенту почео да гласа мимо упутстава 
партијске централе, а по свом „нахођењу“.

53
 Свуда су посланици слободни 

приликом свог гласања и одлучивања, па и по могућности да напусте свој 
посланички клуб и да пређу у неку другу странку. У Немачкој постоје изве-
сна ограничења у вези са прелажењем из једне у другу странку, у том смислу 
да посланик не може постати формално члан неке друге странке, неког 
другог посланичког клуба, али може наступати самостално, при чему му се 
ограничавају само нека права на дискусију и постављање парламентарних пи-
тања,54

 али не и право да гласа по својој савести, што de dacto значи да по-
сланик може својим гласом подржати ставове и гласање неке друге партије, 
било оне из власти, било оне у опозицији. 

––––––––––––– 
51

 О томе на пример у своје време и Јован Ђорђевић у свом обимном уџбенику 
“Друштвенополитички систем“, Београд, 1983. стр. 132. 

52
 О томе у истоименом тексту “Обесмислити играрије са чланом 102“, Слободана 

Антонића, у листу „Политика“од 16. августа 2007, на страни 11. 
53

 Видети о томе на сајту: www.legislationline.org  
54

 На истом сајту www.legislationline.org  
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У политичкој и уставној теорији се сматра да је замена императивног, 
слободним мандатом, једна од врло важних тековина Француске буржоаске 
револуције, те макар и због тога увођење неке врсте новог императивног 
мандата кроз одредбу да партије могу смењивати непослушног посланика, 
није добро решење.55

 То отвара могућност да они буду корумпирани, тј. да 
њихов глас буде купљен од супарничке странке, али и у случају везаног (им-
перативног) мандата та опасност постоји, опасност да овог пута  глас једног 
посланика буде купљен од стране управо његове странке. 

 
Да ли се по питању политичке корупције 

нешто уопште може закључити  
или учинити? 

 
Питању корупције уопште, данас се и код нас и у свету посвећује врло 

велика пажња, али, чини се као да упркос томе, корупције има још и више. 
Један од разлога може бити и у томе да и код нас, али и у многим другим 
земљама света, предоминација политике у односу на друге области друштве-
ног живота, пре свега у односу на економију, и даље постоји. То што су при-
ходи и плате високих политичких функционера у западним земљама релатив-
но ограничене за време њихове активне службе, још увек не мора ништа зна-
чити, јер „уновчавање“ свог политичког ангажмана, врло често следи тек на-
кон престанка активног мандата, када „бивши политичари“, сада постају врло 
цењени и више него добро плаћени предавачи на приватним Универзитетима 
и саветници богатих приватних предузећа. Због свега тога није ни чудно што 
Модел кодекса понашања јавних службеника, који је усвојен од стране 
Комитета Министара Савета Европе, маја месеца 2000. године инсистира на 
томе да политичари (јавни службеници уопште) не би требало да неко време 
након истека мандата, престанка јавне службе, обављају било какву функцију 
у приватним предузећима.

56
 На сличним етичким и правним принципима  

инсистира се и у налазима и извештајима европске међудржавне организације 
за борбу против корупције – GRECO.

57
  

Упркос свему, корупције ни у свету ни код нас није мање, вероватно 
управо и због тога што у свету политике егзистира више морална и политичка 

––––––––––––– 
55

 Златија Ђукић-Вељовић; – Огледи о политичком представништву и изборима, 
Правни факултет у Београду, 1995. стр. 56-57. (Цитирано према Миодраг Јовановић; – 
Демократска консолидација и политичка корупција – случај Србија; – у зборнику радова 
„Корупција, основни појмови и механизми за борбу“, приредио Горан Илић; Правни 
факултет Београд, 2007. стр. 36) 

56
 Текст Модела кодекса о којем овде говоримо, види у  Н.Мрвић-Петровић; .Ћирић; 

– Сукоб јавног и приватног интереса у троглу моћи, новца и политике; Београд, 2005. 
стр. 212-219. 

57
 Јован Ћирић; – GRECO у борби против корупције; – Страни правни живот, 1-

3/2006 
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одговорност, а мање директна кривичноправна и кривичне санкције. Осим 
тога, уколико желимо да путем добрих плата, добијемо непоткупљиве, сло-
бодне, независне, политичаре – посланике, врло лако можемо доћи у ситуа-
цију да политика постане изузетно привлачна за оне који желе брзу и лаку 
зараду. И обрнуто.  

У сваком случају нема једног, јасног и недвосмисленог рецепта за борбу 
против корупције уопште, а нарочито за борбу против политичке корупције, 
која нужно имплицира најширу корупцију сваке врсте. То наравно казује да је 
корупција не само правно, већ и социолошко и психолошко, па у одређеној 
мери и антрополошко питање. У вези са тим се наравно могу појавити и про-
блеми који би олако имплицирали закључак да су антрополошке каракте-
ристике одређених народа и крајева такве да су на пример јужњаци, Срби или 
Италијани склонији корупцији, него северњаци, на пример Финци. Али, 
макар само наша искуства с Финцима, с Мартијем Ахтисаријем, или на при-
мер Хеленом Рантом,
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 могу наводити на сасвим супротан закључак. Укратко, 

колико год проучавали феномен корупције, или само онога што називамо по-
литичка корупција, до коначних решења ипак нећемо доћи, што је уосталом 
случај са друштвеним наукама уопште, а што све дотичне друштвене науке 
чини увек и изнова актуелним, привлачним, изазовним свакој новој генера-
цији истраживача. Корупција је управо пример за то, – колико год знамо о 
њој, увек има онога што још можемо проучити и ново открити. 

У В. Британији је почетком деведесетих година за владе Џона Мејџора 
формиран Парламентарни Комитет за стандарде јавног живота, тзв. Нилов 
комитет,59

 који је имао и има за задатак да испитује понашања јавних лично-
сти (службеника) и указује на евентуалне злоупотребе и коруптивна понаша-
ња.

60
 Домети и резултати рада тог комитета су међутим крајње ограничени, 

вероватно и због тога што тај комитет, првенствено оперише јавном опоме-
ном (моралним прекорима – санкцијама) као најјачом санкцијом, те се по 
много чему и не разликује много од нашег републичког одбора за решавање 
сукоба интереса.  Оно, на шта смо, између осталог, овде желели да укажемо, 
јесте и то да у Србији понекад постоји можда и претерана спремност на 
својеврсну самокритику и самоопуживање када је корупција у питању, а што 
је последица и погрешне перцепције од стране исполитизираног јавног мње-
ња, које је спремно да увек и свуда види корупцију61

 Нису дакле ни Србија, 
ни њени политичари ни по чему специфични и другачији од осталих, што ни 
у ком случаку није за утеху, можда јесте за некакво разумевање, а у сваком 

––––––––––––– 
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 Патологом захваљујући чијем проблематичном вештачењу о догађајима у 
косовском селу Рачак, је и почело бомбардовање Југославије 1999. године. 

59
 По имену Џона Нила, угледног судије, првог Председника тог Комитета. 

60
 О томе и Александра Дрецун; – оп. цит. стр. 47 

61
 Упореди Мирјана Васовић; – Представе о корупцији 2001-2006 – ефекат 

политизације; – Социолошки преглед, 2/2007. 
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случају може бити повод за сва она размишљања на која смо малопре ука-
зивали о антрополошким аспектима корупције уопште. 
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The author in this work speaks about general problems of political corruption in the 

world and in Serbia. The author tries to define the phenomenon of political corruption and 
pays special attention to financing political parties. Ćirić gives the overview of international 
documents about financing political parties and gives us the overview of MP’s salaries in 
some western countries. At the end it is analyzed the question of trading MP’s mandate, as 
a matter of fact who is the owner of the mandate of one representative – that representative, 
or his/her political party. That also could be the origin of different manipulations and 
corruption. 
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