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бити и остваривање или очување ин-
тереса њених финансијера.

Било би нетачно рећи да је „власт 
као плен” и могућност да се она злоу-
потреби или да се за себе остваре при-
вилегије мотив који имају сви учесни-
ци у политичкој борби. Чак и када је 
тај мотив за бављење политиком глав-
ни, он није једини. Међутим, моћ коју 
доноси власт представља превелики 
улог и искушење да би се све препус-
тило савести појединаца. Неопходно 
је осмислити многа правила са циљем 
да институционално и законски зауз-
дају злоупотребе власти. Као што ви-
димо, не само у Србији, правила и ор-
гани који их спроводе су тај проблем 
само ублажили а никако решили.

Финансирање изборне кампање је најри-
зичнија фаза, доба када је демократија нај-
више изложена опасностима корупције. Раз-
лог за то је чињеница да је у тих неколико 
месеци нужно прикупити и утрошити много 
више новца (чијег год) него у „мирнодопско” 
време, било да је циљ улазак у политички 
живот, избегавање политичке смрти или 
очување постојећег стања.

Укратко о законском оквиру

У Србији постоје прописи који имају за 
циљ да спрече злоупотребу јавних ресурса 
уопште, па и случајеве те врсте који се догоде 
током изборне кампање или у вези са њом. 
Очигледно је да су ти прописи недовољни 
да би се жељени ефекат постигао или макар, 
да је њихова примена далеко иза оне која би 
могла да обезбеди да новац и друга средства 
буду употребљена на најбољи начин.

Кад је реч о изборној кампањи постоји 
и неколико посебних правила, смештених 
у неколико прописа. Закон о финансирању 
политичких активности, као основни у овој 
области, садржи правила о забрањеним из-

Укратко о злоупотреби
јавних ресурса и

финансирању кампање

Иако се о корупцији која је у вези са фи-
нансирањем изборних кампања говори као о 
појави која има своје различите видове (зло-
употреба јавних ресурса, промовисање инте-
реса скривених или познатих донатора, ку-
повина гласова итд.), у крајњој линији се све 
може свести на злоупотребу јавних ресурса. 
Суштинска разлика не постоји, различита је 
само временска димензија: партија која је 
на власти у прилици је да злоупотреби јав-
не ресурсе који су јој на основу вршења вла-
сти доступни; партије које имају изгледа да 
ће доћи на власт, у прилици су да прибегну 
продаји свог будућег утицаја на доношење 
одлука о располагању јавним ресурсима; у 
неким случајевима ће улазак у изборну трку 
и „борба за власт” имати за циљ прилику да 
се у структуре власти укључе припадници 
групе која на ту власт претендује или да се 
на власти очувају они који се на тим пози-
цијама тренутно налазе; у другим случаје-
вима ће, поред остваривања интереса групе 
која се на изборима надмеће, значајан циљ 
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друге изворе прихода. Тим пре, они којима 
пролазак није био загарантован, морали су 
да имају на располагању и веома значај-
не приватне изворе финансирања. Закон 
познаје могућност да се у ту сврху користе 
прилози физичких и правних лица (до 20, 
односно 200 просечних зарада), прикупље-
не чланарине, други приходи странке осим 
буџетских (нпр. од издавања пословних 
просторија) и кредити.

Осим тога, ваља приметити да, ма ко-
лико била издашна, буџетска средства ни 
најуспешнијим такмацима нису могла бити 
довољна да подмире све трошкове избор-
не кампање. Другим речима, ризик од ко-
рупције приликом прикупљања средстава за 
кампању, која би била у вези са злоупотре-
бом јавних средстава или продајом будућег 
политичког утицаја постојао је код свих, 
осим можда код неколико мањинских стра-
нака које су водиле знатно јефтинију кам-
пању, без скупог медијског оглашавања и на 
ограниченој територији.

Посредно (легално) финансирање из 
јавних извора има мањи значај за изборну 
кампању. Законска одредба налаже органи-
ма власти који нефинансијски помажу поли-
тичке субјекте (нпр. тако што им изнајмљују 
просторије под бесплатним условима) да 
такво поступање уреде интерним актом и 
да према свима поступају једнако. Један 
од значајних видова оваквог финансирања 
јесте и давање бесплатних термина за пред-
стављање учесника на изборима на јавном 
радио и ТВ сервису, у једнаком трајању.

Свако друго финансирање из јавних изво-
ра је изричито забрањено и представља не 

само кршење Закона о фи-
нансирању политичких ак-
тивности већ и злоупотребу 
службеног положаја – нпр. 
уплаћивање новца из буџета 
или средстава јавних пре-
дузећа за потребе вођења 
кампање, бесплатно анга-
жовање јавних ресурса (нпр. 
аутобуса), коришћење служ-
бених возила и рада јавних 
службеника за вођење кам-
пање и слично. Поред тога 
забрањено је финансирање 

ворима прихода, правила о неновчаним да-
вањима из јавних извора и многа друга, која 
имају посредан значај за ову ствар.

Директно финансирање изборне кам-
пање јавним средствима је уређено на на-
чин који би се могао укратко описати мак-
симом – „дајмо им новац, да га не би сами 
узели или тражили на другом месту”. На-
име, буџетско финансирање кампања је са 
сваким новим законом из ове области све 
издашније. Решења из актуелног закона су 
донела до дуплог повећања ових издатака у 
односу на правила која су важила у пери-
оду од 2004. до 2011. Наиме, сада се за фи-
нансирање активности учесника у изборној 
кампањи издваја 0,1% свих буџетских рас-
хода, како на републичком нивоу, тако и 
из буџета Покрајине, градова и општина. 
Раније се износ издвајања рачунао у одно-
су на приходе буџета (редовно мање од рас-
хода), и то тек након одбитка трансфера. 
У апсолутним износима, према проценама 
Транспарентност – Србија, за финансирање 
свих изборних кампања у мају 2012. било је 
издвојено око 17,4 милиона евра из буџета 
разних нивоа власти.

Међутим, само једна петина тог новца је 
била расположива током кампање (поло-
вина за председничке изборе) – остатак је 
долазио за накнаду трошкова онима који 
су успели да пређу изборни цензус. Другим 
речима, чак и они учесници у кампањи који 
су, судећи по истраживањима јавног мњења, 
могли са сигурношћу да рачунају на улазак 
у скупштину, иницијално су морали да нађу 
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било јасно да представља злоупотре-
бу, одредба је пре свега значајна зато 
што ставља ван закона и понашања 
код којих злоупотреба не мора имати 
видљив финансијски карактер. Дакле, 
министар или председник општине не 
само да не би смео да службеним во-
зилом крене на партијски митинг или 
конвенцију, већ не би смео на скупу, 
на који је позван у својству министра 
или председника општине да промо-
више своју изборну листу (нпр. тако 
што би рекао на отварању неке школе 
„ово је важан дан за читав овај крај, а 
ако ми победимо биће направљена и 
модерна сала за физичко”).

Међутим, одредбе о коришћењу 
јавних ресурса за вођење кампање не при-
мењују се на оне функционере којима су из 
безбедносних разлога, одлукама надлеж-
них органа, додељени на коришћење неки 
јавни ресурси, без обзира на то у коју сврху 
их користе. У таквој ситуацији су били неки 
од најактивнијих учесника у кампањи (нпр. 
бивши председник Тадић, министар унутра-
шњих послова и кандидат за председника 
Дачић, потпредседник Демократске странке 
и министар одбране Шутановац итд.).

Трећи важан пропис из ове материје је 
Опште обавезујуће упутство Републичке ра-
диодифузне агенције. Тим упутством су еми-
терима наметнуте одређене обавезе у вези 
са представљањем и оглашавањем учесника 
на изборима, као и посебне обавезе за јав-
не сервисе у погледу обима оглашавања и 
слично. Нарочито су међу њима важне оне 
обавезе које се односе на представљање кан-
дидата ван посебног изборног програма и о 
представљању активности носилаца јавних 
функција.

Разни облици злоупотребе
јавних ресурса1

Већ дуго времена у јавности је присутан 
утисак да током периода изборне кампање 

1 У тексту су преузети делови из извештаја органи-
зације Транспарентност – Србија: Финансирање 
председничке и парламентарне изборне кампање 
у Србији – мај 2012 (са подацима прикупљеним и 
анализираним до 31. јула 2012.). 

и од стране неких правних лица (која оба-
вљају делатности од јавног интереса), као и 
од правних лица и предузетника који нису 
измирили пореске обавезе.

Законски оквир у вези са злоупотребама 
јавних функција допуњен је усвајањем Зако-
на о Агенцији за борбу против корупције (у 
примени од 1. јануара 2010.), који у чл. 29. 
став 2–4. прописује:

Функционер не може да користи јавне 
ресурсе и скупове на којима учествује и 
сусрете које има у својству функционе-
ра, за промоцију политичких странака, 
односно политичких субјеката.
Изузетно од става 2. овог члана, функ-
ционер може да користи јавне ресурсе 
ради заштите личне безбедности, уко-
лико је таква употреба јавних ресурса 
уређена прописима из те области или 
одлуком служби које се старају о безбед-
ности функционера.
Функционер је дужан да увек недвосмис-
лено предочи саговорницима и јавности 
да ли износи став органа у којем врши 
јавну функцију или став политичке 
странке, односно политичког субјекта.

Први поменути став изричито забрањује 
коришћење јавних ресурса и промотив-
них скупова које функционер има у сврху 
вођења кампање. То значи да су неки об-
лици коришћења јавних ресурса стављени 
изричито ван снаге овим законом. Док је за 
коришћење нпр. службених возила у сврху 
вођења изборне кампање и без ове одредбе 
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Табела бр. 1: Интензитет видљивих активности јавних функционера
 у доба кампање и ван ње  – изабрани примери

(засновано на новинским најавама) 

Име јавног
функционера

Функција Странка
13.3.2011.–
25.4.2011.

13.3.2012.–
25.4.2012.

%
(2011 = 100)

Мирко Цветковић Премијер ДС 4 12 300

Милутин Мркоњић Министар СПС 1 6 600

Славица Ђукић-
Дејановић

Председница НС СПС 2 22 1100

Ивица Дачић Министар СПС 15 32 213

Жарко Обрадовић Министар СПС 10 18 180

Душан Бајатовић
Народни посланик/

Директор ЈП
СПС 1 7 700

Оливер Дулић Министар ДС 13 24 185

Драган Ђилас Градоначелник ДС 5 18 360

Душан Петровић Министар ДС 5 21 420

Драган Шутановац Министар ДС 6 20 333

Бојан Пајтић
Председник Владе АП 

Војводине
ДС 8 17 213

Борис Тадић
Председник Републике 

Србије
ДС 4 20 500

Милан Марковић Министар ДС 6 8 133

Милан Кркобабић
Заменик

Градоначелника
ПУПС 0 3 300

Предраг Марковић Министар УРС 4 17 425

Зоран Станковић Министар УРС 8 7 88

Верица Калановић Министар УРС 10 9 90

Расим Љајић Министар СДП 9 5 56

УКУПНО  111 268 241

долази до значајног пораста промотивних 
активности јавних функционера. Како нису 
постојали чврсти показатељи у том погле-
ду, Транспарентност – Србија је током мо-
ниторинга финансирања мајских избора 
усмерила део пажње и на ово питање. Ради 
веће објективности показатеља, праћене су 
само неке од активности јавних функционе-
ра, укључујући, и то: конференције, округли 
столови, посете инфраструктурним објекти-
ма у изградњи, фабрикама, отварање нових 
путева, присуство културним, спортским и 
догађајима забавног карактера, потписивање 

уговора са инвеститорима, обележавање зна-
чајних датума и додељивање награда.

Из посматрања смо искључили догађаје 
који би евентуално могли да доведу до 
пристрасних резултата као што су састанци 
са страним државним званичницима, се-
днице Владе и других државних органа и 
конференције за штампу организоване тим 
поводом, будући да ниво тих активности не 
зависи нужно од воље јавног функционера о 
којем је реч. Како би узорак посматрања био 
релевантан, упоредили смо са истим вре-
менским периодом претходне године.



24

Број 1| 2012 Немања Ненадић

тини Стара Пазова” уз присуство ми-
нистра за људска и мањинска права, 
државну управу и локалну самоуправу, 
Милана Марковића. У 14.00 истог дана 
најављена посета члана Председништва 
Демократске странке Милана Марко-
вића предузећу „Алегра” у Старој Пазо-
ви, у оквиру активности у кампањи.

• У Врању, 5. априла у 13.30, у компанији 
„Симпо”, представљени су нови произ-
води настали на основу идеја младих 
дизајнера који су победили на конкур-
су Министарства пољопривреде уз об-
раћање министра пољопривреде Ду-
шана Петровића. Истог дана, у 14.45, 
потпредседник Демократске странке 
Душан Петровић посетио је у Врањској 
Бањи једно пољопривредно газдинство 
у оквиру предизборне кампање листе 
„Избор за бољи живот – Борис Тадић”.

• У селу Бездан у близини Сомбора, 10. 
априла у 14.45 министар унутрашњих 
послова Ивица Дачић обишао је лабо-
раторију за производњу опојне дроге 
марихуане – сканка, откривене у акцији 
криминалистичке полиције МУП-а Ср-
бије и Полицијске управе у Сомбору. 
Нешто раније истог дана, у 13.00, кан-
дидат за председника Србије и носи-
лац парламентарне листе Коалиције 
СПС-ПУПС-ЈС Ивица Дачић посетио је 
Кулу и разговарао са грађанима. У 16.00 
учествовао је на предизборном скупу 
Коалиције СПС-ПУПС-ЈС у Сомбору.

Други тип потенцијалних злоупотреба 
могу бити примери промотивних актив-
ности које немају никакве везе са пословима 
које у оквиру своје надлежности има јавни 
функционер:

• У Костолцу, 2. априла од 11.55 до 13.35 
министар унутрашњих послова Иви-
ца Дачић обишао је Термоелектрану 
Костолац Б и почетак радова на ревита-
лизацији Блока Б2.

• У Новом Саду, 5. априла у 14.00 ми-
нистар унутрашњих послова Ивица 
Дачић посетио је Полицијску управу у 
Новом Саду, где му је директор ЈП „Ср-
бијагас” Душан Бајатовић уручио уни-
форме за припаднике Интервентне једи-
нице. У овом примеру, директор јавног 

Просечно посматрано, јавни функционе-
ри су били 140% активнији у поређењу са 
истим периодом прошле године, док је ниво 
активности био мањи само у три од осам-
наест случајева. Активности Председника 
Републике повећане су пет пута, Председни-
це Народне скупштине једанаест пута, Ми-
нистар за инфраструктуру био је шест пута 
присутнији у јавности него прошле године у 
исто време а директор јавног предузећа „Ср-
бијагас” седам пута. Све ово јасно указује да 
су промотивне активности организоване у 
оквиру вршења јавне функције намерно пла-
ниране за период изборне кампање.

Може се поставити питање зашто би се 
политичари уопште више ангажовали на 
јавним пословима, ако су већ значајно анга-
жовани и у политичкој кампањи своје стран-
ке. Објашњење је једноставно – жеља да се 
у доба кампање привуче медијска пажња 
ван посебних термина посвећних изборном 
процесу. На овај начин „једнак медијски 
третман” политичких субјеката током пе-
риода кампање постаје не много више од 
фарсе. Ни једна од ових активности нити 
са њима повезани трошкови се наравно не 
могу наћи у извештајима о финансирању 
кампање. Како би се овакве појаве спречиле, 
неопходно је предузети одговараће кораке, 
било кроз измене закона које би обезбеди-
ле контролу активности јавних функционера 
(забрана промотивних активности у својству 
носиоца јавне функције током периода из-
борне кампање) или изменама медијског за-
конодавства (увођењем забране медијима да 
извештавају о оваквим промотивним актив-
ностима као да је реч о обављању државног 
посла).

Политичка промоција повезана
са коришћењем јавних ресурса

Забележени су и други начини коришћења 
јавне функције у политичке сврхе. Један од 
њих је и мешање кампање странке са „редов-
ним” активностима функционера у току истог 
дана, уз вероватно коришћење јавних сред-
става за обављање јавне функције и партијске 
промоције. Наводимо три таква примера:

• У Старој Пазови, 11. априла у 12.00 одр-
жана је презентација „Е-управа у опш-
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тивно учествује у догађајима које су орга-
низовале разне јавне институције, на врло 
сличан начин као што би то чинио и да се 
још увек налази на јавној функцији. У овим 
случајевима бивши председник државе сва-
како није могао да „злоупотреби јавну функ-
цију” (јер је није ни имао), али су то учинили 
други функционери који су га на овакве до-
гађаје позивали или му омогућили да у про-
моцијама запажено учествује. Навешћемо 
неколико оваквих примера:

• У Лесковцу, 18. априла, у 13.00 на тра-
си аутопута између Владичиног Хана и 
Врања обележен је почетак радова на 
изградњи две деонице јужног крака Ко-
ридора 10. Обележавању су присуство-
вали министар за инфраструктуру Ми-
лутин Мркоњић, директор „Коридора 
Србије” Михајло Мишић и кандидат ДС 
за председника Србије, Борис Тадић.

• У Панчеву, 25. априла, у 11.00 у Рафи-
нерији Панчево пуштено је у рад по-
стројење за регенерацију истрошене 
сумпорне киселине уз учешће генерал-
ног директора НИС-а Кирила Кравчен-
ка, министра животне средине и прос-
торног планирања Оливера Дулића 
и кандидата Демократске странке за 
председника Србије Бориса Тадића.

• 3. маја, министар унутрашњих послова 
и председнички кандидат СПС, Ивица 
Дачић, министар Милутин Мркоњић и 
председнички кандидат Борис Тадић 
присуствовали су отварању дела оби-
лазнице око Београда (овај део пута 
је након избора затворен и радови су 
настављени јер до церемоније отварања 
заправо није био завршен).

• 3. маја, председнички кандидат Бо-
рис Тадић, министар Оливер Дулић и 
министар одбране Драган Шутановац 
присуствовали су церемонији предаје 
кључева у насељу „Степа Степановић” у 
Београду, у оквиру промоције резултата 
пројекта Министраства животне среди-
не, рударства и просторног планирања.

• 12. маја – Министар Милутин Мркоњић 
и председнички кандидат Борис Тадић 
присуствовали су почетку радова на 
изградњи Жежељевог моста у Новом 
Саду; Министарство за инфраструктуру 
на свом веб-сајту поставило је тим по-

предузећа учествовао је у активностима 
које су очигледно изван описа његовог 
посла (то јест, посла због којег је јавно 
предузеће којим руководи основано).

Активности бившег председника Бори-
са Тадића заслужују посебну пажњу, како 
због њихове бројности, тако и због специфи-
чности статуса. Било је пуно активности на-
водно организованих у својству вршења јав-
не функције, у периоду након расписивања 
парламентарних избора, а пре подношења 
оставке на председничку функцију, као што 
су посете сеоским газдинствима и преду-
зећима. Снимци ових посета су емитовани у 
оквиру редовног информативног програма о 
активностима носиоца јавне функције, а кас-
није су коришћени у спотовима за кампању 
његове коалиције и председничке кандида-
туре, што су поједини политички опоненти 
без успеха оспоравали код РРА.

Нова ситуација је настала након што је 
Борис Тадић поднео оставку на место пред-
седника, истовремено настављајући да ак-
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кална фабрика за прераду дрвета ради 
поново.

• Отварање рекреативног парка у Нишу, 
28. априла, уз учешће председника 
нишке општине Медијана и министра 
спољних послова и функционера Демо-
кратске партије Вука Јеремића.

• 21. априла, министар одбране Драган 
Шутановац присуствовао је отварању 
слободне трговинске зоне у Смедереву 
(која је постоји више од деценије).

Директна промоција јавних 
институција

Иако јавне институције нису директно 
плаћале оглашавања политичких странака 
и кандидата, овај вид подршке у кампањи 
био је широко заступљен када су у питању 
промоције локалних лидера, као што су гра-
доначелници и директори јавних предузећа. 
Овакав вид промоције био је заступљен у 
новинама са националном и локалном пок-
ривеношћу (нпр. „Сомборске новине”). Спи-
сак плаћених текстова локалних самоуправа 
у београдској штампи, за коју располажемо 
прецизним подацима о цени огласног прос-
тора, приказан је у табели број 2. Иако се у 
овим новинским текстовима не позива ди-
ректно на гласање за одређену политичку 
партију, у њима се углавном похвално гово-
ри о раду актуелне власти и кандидата, често 
уз фотографије или изјаве кандидата у кон-
тексту њихове кандидатуре за локалне или 
парламентарне изборе.

водом извештај под насловом 
„Социјалисти подржавају Та-
дића”.

Још једна проблематична об-
ласт која отвара могућност ин-
директне злоупотребе јавних ре-
сурса, а која свакако предствља 
посредну подршку приватних 
фирми кампањама појединих 
кандидата (неновчани прилог) су 
ситуације у којима су председнич-
ки кандидати или партијски ли-
дери посећивали велике фирме. У 
извештајима о кампањи ова врста 
подршке нигде није забележе-
на (нпр. као неновчани прилог фирме која 
је омогућила промоцију). Тако на пример, 
кандидат за председника Борис Тадић, по-
сетио је 30. априла фабрику Лафарж у Бео-
чину, а 24. априла фабрику Горење. Поред 
оваквих обилазака, познате међународне 
фирме са којима је Србија закључила уго-
воре коришћене су у директно, како у по-
литичким обраћањима тако и у промотив-
ним спотовима за кампању. Један од таквих 
примера је компанија FIAT, коју су у својим 
кампањама помињали коалиција УРС и ко-
алиција око ДС, представљајући државни 
уговор закључен са овом компанијом као 
резултат доброг рада њихових партија и 
председничких кандидата.

Било је још много примера прикривене 
кампање као што су нпр. догађаји које су во-
дећи политичари користили да промовишу 
своју листу или кандидата. Навешћемо неко-
лико таквих примера:

• Почетак радова у индустријској зони 
у Јагодини, у чему су учествовали 
потпредседница Владе Верица Калано-
вић (УРС) и градоначелник Јагодине 
(ЈС) Драган Марковић Палма.

• У Прокупљу, 28. априла, промоција 
председничког кандидата УРС и мини-
стра здравља, поводом куповине новог 
рендгенског апарата за локалну болни-
цу.

• У Куршумлији, 21. априла, потпредсе-
дница Владе, Верица Калановић изја-
вила је да је УРС „урадио оно што је и 
обећао”, да је нов пут завршен и да ло-
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о злоупотребама јавних ресурса на друге 
начине. Примери обухватају повећано при-
мање људи у радни однос у јавним служба-
ма (здравствени центри, библиотеке, јавна 
предузећа) под условом да запослена особа 
или њен рођак пружи подршку кампањи и 
„донесе одређени број гласова” партији која 

Запошљавање и доделе
разних видова помоћи

Постоје сумње, које су и до нас дошле то-
ком мониторинга финансирања кампање, 
али не и довољно чврсти докази на које бис-
мо могли да се позовемо у овом извештају 

Табела бр. 2: Промоција органа
локалне власти у штампи током кампање 

Новине Датум Страна Оглашивач Оглас
Цена у РСД 
(без ПДВ-а 
и попуста)

Нин (Рингиер) 15.03.2012. 63 Општина РУМА Општина РУМА ПР текст 70.000

Нин (Рингиер) 15.03.2012. 64 Општина РУМА Општина РУМА ПР текст 140.000

Прес 18.03.2012. 24 Град ЛОЗНИЦА Лозница отворен град 160.000

Нин (Рингиер) 22.03.2012. 61
Скупштина града 

КРАЉЕВА
Краљево ПР текст 70.000

Нин (Рингиер) 22.03.2012. 62
Скупштина града 

КРАЉЕВА
 Краљево ПР текст 140.000

Прес 25.03.2012. 24 Град ЛОЗНИЦА Лозница отворен град 370.000

Нин (Рингиер) 29.03.2012. 70
Општина

ВЛАДИМИРЦИ 
Општина Владимирци ПР 

текст
70.000

Курир 02.04.2012. 7
Скупштина града БЕО-

ГРАДА
Активности градске 

скупштине 
93.000

Курир 08.04.2012. 43
Скупштина града БЕО-

ГРАДА
Активности градске 

скупштине 
93.000

Yellow Cab 10.04.2012. 12 Општина СТАРИ ГРАД Хајде да видимо 33.498

Курир 18.04.2012. инсерт Општина ВОЖДОВАЦ Општина Вождовац инсертер 220.000

Нин (Рингиер) 19.04.2012. 63 Општина СВИЛАЈНАЦ 
Општина Свилајнац ПР 

текст
70.000

Вечерње
новости

19.04.2012. 26
Општинска скупштина 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Велико Градиште ПР текст 126.000

Нин (Рингиер) 26.04.2012. 83
Општинска 

скупштина ШИД
Шид ПР текст 140.000

Нин (Рингиер) 26.04.2012. 85
Општинска

скупштина ШИД
Шид ПР текст 70.000

Политика 28.04.2012. инсерт
Скупштина града БЕО-

ГРАДА
Градска скупштина

инсертер
520.000

Ало! 28.04.2012. инсерт
Скупштина града БЕО-

ГРАДА
Градска скупштина инсертер 720.000

Данас 30.04.2012. 1
Скупштина града

КРАГУЈЕВЦА
Активности скупштине

града Крагујевца 
249.600

Данас 30.04.2012. 3
Скупштина града

КРАГУЈЕВЦА
Активности скупштине гра-

да Крагујевца 
249.600

Курир 03.05.2012. 44
Скупштина града БЕО-

ГРАДА
Активности скупштине гра-

да Београда 
140.000

УКУПНО     3.744.698
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Док су укупни буџетски расходи током 
првих шест месеци 2012. остали у складу са 
планираним буџетом, запажа се значајно 
повећање расхода у априлу (кључни месец 
кампање) у поређењу са другим месецима 
ове године. Укупна потрошња у априлу била 
је 96 милијарди РСД у поређењу са 70 ми-
лијарди у мају, 79 милијарди у марту и 74 ми-
лијарде у фебруару. Поред тога, потрошња са 
буџетских позиција из којих се плаћају јавне 
набавке и субвенције била је два пута виша 
у априлу у поређењу са осталим месецима. 
У вези са овим, ваља приметити да је Упра-
ва за јавне набавке у јулу месецу обавестила 
јавност да је у првој половини ове године до-
шло до троструког повећања набавки спро-
ведених „по хитном поступку” у поређењу са 
целом 2011. годином (случајеви када тендер 
за набавку уопште није спроведен, већ је 
спроведено директно преговарање са потен-
цијалним понуђачима због наводне хитности 
или других разлога). Укупна вредност ових 
набавки била је 8 милијарди РСД или 70 
милиона ЕУР. Чак и да је само 5% средстава 
од ових нетранспарентних набавки отишло 
на незаконито финансирање кампање, то 
би био значајан извор непријављених при-
хода кампање. Наравно, и ове потенцијалне 
злоупотребе заслужују даље испитивање и 
надамо се да ће то бити учињено пре него 
што ти трошкови буду подвргнути редовној 
ревизији буџета за 2012.

Главни закључци мониторинга 
финансирања кампање

Главни закључци мониторинга као и по-
ређења података су:

• Највећи део пријављених прихода 
изборне кампање дошао је из буџе-
та (око 55% за парламентарне изборе 
и 85% за председничке изборе). Пос-
матрано у динарима, износ финанси-
рања из буџета је удвостручен у односу 
на претходну изборну кампању. Иако је 
ово увећање буџетских дотација довело 
до повећања транспарентности по-
датака о изворима финансирања 
кампање, оно је такође утицало на 

контролише јавну институцију. Други вид 
злоупотреба на које се сумња односи се на 
расподелу разних видова државне помоћи 
(нпр. помоћ при самозапошљавању) људи-
ма спремним да подрже или гласају за од-
говарајућу партију. Како је овај облик злоу-
потреба уско повезан са куповином гласова, 
коју закон третира као кривично дело али и 
са ненаменским трошењем јавних ресурса, и 
тужилаштво и Државна ревизорска институ-
ција би требало да темељно испитају овак-
ве наводе. За контролу тачности и потпу-
ности извештаја о финансирању кампање, 
коју спроводи Агенција за борбу против ко-
рупције, ове информације би такође биле 
од великог значаја. Предуслов за озбиљну 
и темељну истрагу о овим појавама био би 
јавни позив свим лицима која о овоме имају 
сазнања да их пријаве надлежном органу, 
уз обезбеђивање чврстих уверења да ће слу-
чајеви бити испитани а сведоцима пружена 
заштита. Ниједна институција до сада није 
упутила овакав позив нити јавно показала 
намеру да се упусти у контролу ових појава.

Повећање јавних расхода?

У првој половини 2012, према доступним 
подацима Министарства финансија, укуп-
на јавна потрошња кретала се у оквирима 
планиране, док је ниво буџетских прихода 
значајно смањен. Међутим, ово смањење 
буџетских прихода имало је и једну добру 
последицу – мање расположивог новца за 
финансирање промотивних активности у 
периоду изборне кампање, тако да се може 
претпоставити да је фискални дефицит ве-
роватно довео до тога да се део јавних ресур-
са сачува од узалудног расипања.
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за једног председничког кандидата 
(кандидат за председника групе грађа-
на, М. Зукорлић), извештаји о финан-
сирању кампање кључних учесника на 
изборима (ДС, СНС, УРС) за веома ску-
пе покрајинске изборе у АП Војводини 
и локалне у Београду и Новом Саду, 
што указује на то да је обим скривених 
прихода и расхода много већи него што 
би се могло закључити само на осно-
ву анализе извештаја о финансирању 
председничке и парламентарне изборне 
кампање.

• Неколико партија није правовремено 
на својим веб страницама објавило 
имена већих донатора – ДСС, УРС, 
СПС (реч је о прилозима који су касније 
пријављени у извештајима о финанси-
рању кампање), док укупна вредност 
ових необјављених прилога износи око 
120 милиона динара.

• Коалиција Преокрет (ЛДП) није под-
нела јединствен извештај за све 
странке окупљене у овој коали-
цији (достављен посебан извештај за 
једну од чланица коалиције – странку 
Богата Србија).

• ДС и УРС узеле су кредит за кам-
пању од банака које су у делимич-
ном државном власништву и које 
због ове чињенице не могу бити финан-
сијери политичких партија.

• ДС, УРС, ДСС, СПС нису пријавиле 
трошкове превоза за најмање један 
од већих митинга или конвенција које 
су током кампање организовале; СНС 
није пријавила трошкове јавних 
догађаја уопште, укључујући и трош-
кове митинга у Београду, коме је при-
суствовало око 60.000 људи.

• СНС није пријавила трошкове ог-
лашавања у штампаним медијима 
у одговарајућем делу извештајног образ-
ца3 (30 миллиона динара без попуста); 

3 Могуће је да су ову врсту трошкова у извештају наве-
ли у оквиру ставке „остали трошкови изборне кам-
пање– ангажовање маркетиншке агенције” у којој 
би требало да буду наведени други трошкови плаће-
ни агенцијама изван оних већ наведених (ТВ радио, 
штампа, интернет, оглашавање путем билборда). 

то да укупни трошкови кампање 
буду већи.

• Други најзаступљенији вид прихода 
су кредити банака, око 30% (12% за 
председничке изборе), што отвара пи-
тање из којих извора ће ови креди-
ти бити отплаћени.

• У структури пријављених прихода, вео-
ма мали део чине средства при-
купљена из приватних извора; око 
15% прихода за парламентарне и 5% за 
председничке изборе. Донације грађана 
имају занемарљиву улогу у финанси-
рању кампања.

• Вредност укупно пријављених трош-
кова парламентарне и председнич-
ке изборне кампање је двоструко 
виша него на претходним избори-
ма. Укупно посматрано, пријављени 
трошкови за обе врсте избора износе 
око 3 милијарде динара, што износи 
преко 400 динара по једном државља-
нину Србије или преко 750 динара по 
гласачу.

• У пријављеним трошковима кампање за 
обе врсте избора, лавовски део заузи-
мају трошкови оглашавања на ТВ 
станицама (за парламентарне изборе 
износи преко 75%).

Током мониторинга забележено је и не-
колико сумњи на кршење прописа или еви-
дентних одступања од правила2, укључујући 
и следеће:

• Око 25% пријављених трошкова 
(37% за парламентарне и 2% за председ-
ничке изборе) није покривено прија-
вљеним приходима (више него на 
претходним изборима), што отвара пи-
тање како ће и када ови трошкови 
бити подмирени као и да ли се ови 
трошкови уопште могу платити 
накнадно а да се не прекрши Закон.

• До краја јула 2012, нису били поднети 
или објављени финансијски извештаји 

2 Анализа се односи на шест политичких партија/ко-
алиција које су освојиле највише мандата у парла-
менту као националне листе и њихове кандидате за 
председника. Утврђена кршења и одступања од про-
писа других политичких партија, коалиција и група 
грађана стога нису овде наведена, осим изузетно. 
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• Дошло је до куповине гласова – је-
дан такав случај из Новог Сада је јавно 
познат, а постоји сумња и за многе друге 
случајеве; постоје у многим случајевима 
и сумње у индиректну куповина гласова 
(кроз запошљавање и разне друге корис-
ти) али те сумње још нису истражене.

• Агенција за борбу против корупције 
објавила је за сада само делимичну ана-
лизу поднетих извештаја, а још увек 
није познато када ће контрола бити за-
вршена. Резултати мониторинга који је 
спроводила Агенција још нису објавље-
ни; није познато да су до сада Агенција 
или други органи покретали прекршај-
не поступке због кршења правила о фи-
нансирању кампање.

• Републичка радиодифузна агенција 
објавила је резултате мониторинга на-
ционалних емитера, укључујући податке 
о заступљености разних листа у инфор-
мативном и комерцијалном програму, 
али још увек није вршила анализе или 
доносила одлуке које би се тицале по-
штовања правила о финансирању кам-
пање. Полиција и тужилаштво за сада 
се нису оглашавали у вези са кршењем 
правила о финансирању кампање или 
кршења других изборних прописа.

Имајући у виду број уочених случајева кр-
шења прописа и случајева у којима постоји 
сумња на овакво кршење, јасно се уочава 
потреба за даљим активностима надлежних 
органа. Од највећег је значаја да Агенција за 

борбу против корупције обави своје 
задатке добро и сачини свеобухват-
ну анализу пријављених прихо-
да и расхода, али такође и да утврди 
који расходи у извештајима нису при-
казани и из којих извора су ти расхо-
ди били плаћени. Једнако је важно да 
свој део посла обаве и други органи – 
пре свих полиција и тужилаштво кад је 
реч о сумњама у кривична дела и РРА 
када је реч о поштовању Упутстава од 
стране емитера. До суштинских поме-
на у овој области може довести једино 
правовремено и делотворно санкци-
онисање свих прекршилаца. Један од 
предуслова за делотворнију контролу 
може бити и позив свима који имају 

постоји сумња да су овакави пропусти 
учињени у још неколико случајева.

• СНС није пријавила део трошко-
ва оглашавања путем билборда у 
одговарајућем делу извештајног 
образца – вредност непријављених 
трошкова процењена је на више од 50 
милиона динара.

• За ДС, УРС, ЛДП, СНС, ДСС и СПС 
постоји сумња да су трошкови ТВ 
оглашавања остали делом скри-
вени и/или да нису приказани у 
одговарајућим извештајима о фи-
нансирању кампање (преливање 
између извештаја за парламентарне, 
председничке или другу врсту избора) 
или да су емитовали ТВ огласе за 
председничке и парламентарне из-
боре на регионалним и локалним 
ТВ станицама, где оваквог вида огла-
шавања није требало да буде.

• Председнички кандидати ДС и 
СНС учествовали су у забавним 
програмима, што је Републичка ради-
одифузна агенција толерисала.

• ДС, СПС и УРС злоупотребили су 
промотивне ресурсе јавних инсти-
туција; ово је нарочито било упадљи-
во у кампањи бившег председника (и 
председничког кандидата ДС током 
кампање) Бориса Тадића, који је учест-
вовао у неколико промотивних догађаја 
које су организовале јавне институције 
у којима су функционери из ДС и СПС 
били министри или директори.
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(отклањање погрешно дефинисане „на-
мере” као елемента бића кривичног 
дела) и редефинисати и допунити кри-
вично дело „давања и примања мита у 
вези са гласањем”;

• Донети Закон о транспарентности ме-
дијског власништва;

• Јасније утврдити обавезе Републичке 
радиодифузне агенције и Државне реви-
зорске институције у процесу контроле;

• Успоставити чврсту везу између одреда-
ба о финансирању кампање и изборног 
законодавства (утврдити правило да се 
проглашење листе политичке партије/ 
коалиције/ групе грађана или канди-
дата на изборима услови пружањем 
доказа да је отворен посебан рачун за 
финансирање кампање, именовано од-
говорно лице и да је коалициони спора-
зум оверен);

• Створити механизме у Закону о буџет-
ском систему који би обезбедили да се 
средства за финансирање изборне кам-
пање и средства за контролу коју оба-
вља Агенција за борбу против корупције 
обезбеде у проценту утврђеном у Закону 
о финансирању политичких активности;

• Увести забрану учешћа јавних функци-
онера у промотивним активностима у 
својству носиоца јавне функције током 
изборне кампање. ●

сазнања о злоупотребама да их поделе са на-
длежним органима.

Србији је такође неопходан јаснији 
и потпунији законски оквир финанси-
рања кампање. Између осталог, као при-
оритетне области у којима би актуелне про-
писе требало побољшати истичу се следеће:

• Обезбедити већу јавност података током 
кампање и након њеног окончања;

• Регулисати на примерен начин оглаша-
вање других субјеката у кампањи (нпр. 
НВО, фирми итд.) ради спречавања за-
обилазног кршења правила о финанси-
рању кампање;

• Утврдити посебна правила финанси-
рања из буџета у случају спровођења 
више изборних процеса у исто време 
и јасније дефинисати границу између 
трошкова за редован рад политичких 
странака и финансирања кампање;

• Утврдити обавезне услове уговора о кре-
диту за потребе финансирања кампање 
и начин отплате тих кредита;

• Јасније дефинисати овлашћења и обаве-
зе Агенције за борбу против корупције 
у погледу контроле извештаја о трошко-
вима кампање и рокове за спровођење 
ове контроле;

• Редефинисати кривично дело из Закона 
о финансирању политичких активности 


