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НЕЗАВИСНА(РЕГУЛАТОРНА)
ТЕЛАИИНСТИТУЦИЈЕУСРБИЈИ

Сажетак
Ре гу ла тор на те ла су др жав не ин сти ту ци је над ле жна да уре-

ђу ју по је ди не обла сти од по себ ног дру штве ног ин те ре са. У  са-
вре ме ном упо ред ном пра ву, с раз во јем док три на о де ре гу ла ци ји, 
ли бе ра ли за ци ји и о за шти ти људ ских пра ва, у по ра сту су њи хо ва 
уло га и зна чај. По ред ових јав них аген ци ја на ста ју и ре гу ла тор-
на те ла с ве ћим сте пе ном не за ви сно сти и са мо стал но сти у од но су 
на из вр шну власт. Та ква те ла и ин сти ту ци је за до во ља ва ју по тре бе 
гра ђа на и ефикаснe кон тролe из вр шне вла сти. Аутор у овом члан-
ку ис тра жу је по ло жај по себ них не за ви сних ре гу ла тор них те ла и 
ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји. По ред не до ста та ка у нор ма тив-
ном окви ру, тех нич ке пре пре ке и по ли тич ки при ти сци оте жа ва ју 
функ ци о ни са ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Са ста но ви шта по-
што ва ња на че ла вла да ви не пра ва, нео п ход но je из ме ни ти прав не 
про пи се и ство ри ти усло ве за не сме та но де ло ва ње не за ви сних ре-
гу ла тор них те ла и ин сти ту ци ја.
Кључнеречи: не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је, јав не аген ци је, 

вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, за шти та људ ских пра ва, 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, Ко ми си ја за за шти ту 
кон ку рен ци је, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, За штит-
ник гра ђа на.

НАСТАНАКИРАЗВОЈНЕЗАВИСНИХ
(РЕГУЛАТОРНИХ)ТЕЛА

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла ни су но ва по ја ва. Пр ве стра ни це 
ове исто ри је отво ре не су у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма на-
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кон уста но вља ва ња по себ не аген ци је у обла сти тран спор та кра јем 
XIX ве ка.1) Ко ми си ја је осно ва на од лу ком Кон гре са и би ла је не за-
ви сна од из вр шне вла сти. Она је по ста ла пр ви при мер не за ви сног 
ре гу ла тор ног те ла. Аме рич ко ис ку ство пре са ђе но је уз од ре ђе на 
при ла го ђа ва ња на европ ско тло. У по је ди ним др жа ва ма, као што је 
Ве ли ка Бри та ни ја,2) ре гу ла тор на те ла не ма ју не за ви сну при ро ду.3) 
Та кво ста но ви ште се од 80-тих го ди на про шлог ве ка по сте пе но ме-
ња и упо до бља ва но вим зах те ви ма тр жи шта и гло бал них еко ном-
ских кре та ња. 

На ста нак и раз вој не за ви сних ре гу ла тор них те ла је по сле ди-
ца кон цеп циј ског пре о бра жа ја си сте ма др жав не упра ве и про це-
са де цен тра ли за ци је, де ре гу ла ци је и ли бе ра ли за ци је. У кон тек сту 
гло ба ли за ци је, за да так јав ног сек то ра је да пра вед но, еко но мич но 
и ефи ка сно пру жа услу ге гра ђа ни ма. У том сми слу, у по је ди ним 
дру штве ним обла сти ма кон сти ту и шу се јав не аген ци је на ко ја се 
пре но се јав на овла шће ња. Та ква те ла упра вља ју од ре ђе ним сег-
мен ти ма тр жи шта и до но се про пи се ра ди њи хо вог ре гу ли са ња. У 
Европ ској уни ји, то су де лат но сти, при ме ра ра ди, у обла сти ме ди ја 
и те ле ко му ни ка ци ја, про из вод ње и тр го ви не елек трич ном енер ги-
јом, тран спор та и тр го ви не услу га ма.4) 

Уло га не за ви сних аген ци ја је ви ше стру ка. С об зи ром на то 
да функ ци о ни шу на на че ли ма спе ци ја ли за ци је и про фе си о на ли-
за ци је, не за ви сна ре гу ла тор на те ла обез бе ђу ју јеф ти ни ју и ква ли-
тет ни ју услу гу гра ђа ни ма, тран спа рент ни је по слу ју, ма ње су под-
ло жна ко руп ци ји од др жав не ад ми ни стра ци је. На из ве стан на чин, 

1) Та ко је 1887. го ди не осно ва на Ко ми си ја за ре гу ли са ње про ме та же ле зни цом, пу те ви ма 
и ре ка ма (In ter sta te Com mer ce Com mis sion, скра ће но ICC), a 1934. го ди не и Ко ми си ја за 
ре гу ли са ње те ле граф ских, те ле фон ских и ра дио ве за (Fe de ral Com mu ni ca ti ons Com mi-
sion). ICC је ре гу ли са ла же ле знич ки тран спорт из ме ђу са ве зних др жа ва а ка сни је је ње-
на над ле жност и од го вор ност про ши ре на на тран спорт наф те (1906), друм ски са о бра ћај 
(1935) и во де ни са бра ћај (1940).

2) У Ве ли кој Бри та ни ји ми ни стри рас по ла жу пра вом да кон тро ли шу фи нан си је и да ју ин-
струк ци је иако се сма тра да су ре гу ла тор на те ла не за ви сна од вла де. Она су по зна та под 
на зи ви ма: „ад хок те ла“(„ad hoc bo di es“),„кван гос“ („gu an gos“) или „ква зи а у то ном не 
не вла ди не аген ци је“ („qu a si-auto no mo us non-go ver nmmen tal agen ci es“) и „не де парт мен-
ска јав на те ла“ („non-de part ment pu blic bo di es“). Упо ре ди ти: J. Adler, Constitutionaland
AdministrativeLaw,7thedition,Pal gra ve Mac mil lan, Lon don, 2009, pp. 83–84.

3) Д. Шу пут, „Са мо стал на ре гу ла тор на те ла у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је“, Те-
лекомуникације, http://www.fi le:///C:/Do cu ment and Set tings/user/Desk top/mr_de jan_su-
put_sa..., стр. 2 /пре у зе то 15. 11. 2010/.

4) Упо ре ди ти: Com mis sion of the Euro pean com mu ni ti es, Greenpaperonservicesofgene-
ral interest, Brus sels, COM (2003), http://eur-lex.euro pa.eu/Le xUr.Serv/si te/en/com/2003/
com2003_0270en01.pdf/пре у зе то 12. 11. 2010/. Ви де ти и: K. S. Jo han sen, RegulatoryInde-
pendenceinTheoryandPractice–aSurveyofIndependentEnergyRegulatorsinEightEuro-
peanCountries,AKF For la get, Fe bru ary 2003, p. 15, http://www.akf.dk/ud gi vel ser.../2003/
re gu la tory_in de pen den ce/ пре у зе то 12. 11. 2010/
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ре гу ла тор на те ла раз вла шћу ју и об у зда ва ју из вр шну власт. Тран-
сфе ром јав но прав них овла шће ња, по сло ви из над ле жно сти др жав-
не упра ве пре но се се на не за ви сне аген ци је. У од ре ђе ним слу ча је-
ви ма, не за ви сна те ла по пут ре ви зо ра или ом буд сма на мо гу има ти 
и кон трол на овла шће ња над упра вом. За то су она зна ча јан уче сник 
у пар ла мен тар ном над зо ру над упра вом и о њи ма се го во ри као о 
„че твр тој вла сти“. Упо тре бом на ве де ног ме ха ни зма пар ла мен тар не 
кон тро ле ег зе ку ти ве рав но те жа из ме ђу но си ла ца др жав них вла сти 
је ста бил ни ја.5) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла, ка ко смо при ме ти ли, 
ди рект но или ин ди рект но пар ти ци пи ра ју у функ ци о ни са њу по де ле 
вла сти и за шти ти људ ских пра ва. Та ква уло га ле ги ти ми ше их као 
ин стру мент вла да ви не пра ва. 

На ве де не за слу ге у по бољ ша њу ква ли те та тр жи шних услу-
га и раз во ју де мо кра ти је до при не ле су по пу лар но сти не за ви сних 
ре гу ла тор них те ла. Да нас смо су о че ни с по ја вом хи пер про дук ци је 
јав них аген ци ја. Њи хо ва док три на и прак са је у ди на мич ном кре-
та њу, што оте жа ва те о риј ску ева лу а ци ју.6) Ре гу ла тор на те ла до би-
ја ју раз ли чи те функ ци је и уло ге, али њи хо во есен ци јал но обе леж је 
ни је про ме ње но. Не за ви сност и са мо стал ност је су шти на при ро де 
по себ них ре гу ла тор них те ла.7) 

Не за ви сност ре гу ла тор них те ла мо же би ти ужа или ши ра, 
али она не под ра зу ме ва њи хо ву нео д го вор ност већ ор га ни за ци о ну 
и функ ци о нал ну са мо стал ност у ра ду од из вр шне вла сти. По пра-
ви лу, пар ла мент вр ши из бор и раз ре ше ње ор га на не за ви сних ре гу-
ла тор них те ла, као и над зор – уви дом и оце ном њи хо вих из ве шта ја. 
Ре гу ла тор на те ла има ју нео п ход на фи нан сиј ска сред ства пред ви-
ђе на у цен трал ном бу џе ту, пра во да до но се под за кон ске про пи се о 
уну тра шњој ор га ни за ци ји и да са мо стал но од лу чу ју о ан га жо ва њу 
са рад ни ка и дру гих за по сле них ли ца у ре гу ла тор ном те лу. Дру ги 
зна ча јан аспект не за ви сно сти ре гу ла тор них те ла је њи хо ва де по-
ли ти зо ва ност. Ин сти ту ци о нал на де по ли ти за ци ја га ран ту је се од-

5) При ме на те о ри је „коч ни ца и рав но те жа“ је јед но од ту ма че ња раз ло га на стан ка не за-
ви сних ре гу ла тор них те ла у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Кон грес је кре и ра њем 
не за ви сних јав них аген ци ја (independentagency) на сто јао да огра ни чи ауто ри тет пред-
сед ни ка. 

6) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла ни су „хо мо ге ни прав ни по јам ни ти но ва ка те го ри ја прав них 
ли ца јав ног пра ва.“ (Г. Бре бан, АдминистративноправоФранцуске,ЈП „Слу жбе ни лист 
СРЈ“, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 65.

7) Не за ви сна ре гу ла тор на те ла (јав не аген ци је) су из ван си сте ма др жав не упра ве. Иако их 
др жа ва осни ва и вр ши кон тро лу над њи хо вим ра дом, јав не аген ци је за раз ли ку од јав них 
слу жби (управ них аген ци ја) има ју дру га чи ју при ро ду по сло ва, фи нан си ра ња, од но са 
пре ма из вр шној вла сти, струк ту ру ор га на и на чи на од лу чи ва ња. О то ме: Б. Ми ло са-
вље вић, Управноправо,трећеизмењеноидопуњеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни он, 
Бе о град, 2010, стр. 172–173.
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ред бом по ко јој је не спо ји во исто вре ме но оба вља ње функ ци је у 
ре гу ла тор ном те лу и по ли тич кој стран ци. Пер со нал на не за ви сност 
јем чи се за бра ном су ко ба ин те ре са, ста ту сним по год но сти ма у ви-
ду тра ја ња ман да та чла но ва ор га на ре гу ла тор них те ла и од ре ђи ва-
њем ни воа за ра да за по сле них.  

Пред но сти ре гу ла тор них те ла мо гу би ти и по тен ци јал но њи-
хо ва нај ве ћа сла бост. Ма сов на им пле мен та ци ја не за ви сних те ла 
по ве ћа ва тро шко ве у бу џе ту. За њи хо во функ ци о ни са ње по треб на 
су зна чај на фи нан сиј ска ула га ња, ис пу ња ва ње сло же них тех нич ких 
и ка дров ских усло ва. У си ро ма шним зе мља ма, као што је Ср би ја, 
не до ста так ре сур са ком про ми ту је иде ју не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. С дру ге стра не, ре гу ла ци ја тр жи шта по мо ћу не за ви сних те ла 
под сти че „про из вод њу“ ад ми ни стра тив них про це ду ра, „ин фла ци ју 
про пи са“ и би ро кра ти за ци ју др жав ног апа ра та. Зна ча јан део нор-
ма тив не де лат но сти од ви ја се у окри љу ових ре гу ла тор них те ла, 
а шу ма не ус кла ђе них про пи са па ра ли ше функ ци о ни са ње прав ног 
си сте ма и тр жи шта. Ре гу ла тор на те ла ни су иму на на опи јум ски ка-
рак тер вла сти, па се та да по ста вља веч но пи та ње: „Ко ће кон тро ли-
са ти кон тро ло ре?“ Зло у по тре бља ва ју ћи свој по се бан ста тус, јав не 
аген ци је се мо гу пре о бра ти ти у „оту ђе не цен тре мо ћи“. Нео д го-
вор но оба вља ње над зор них и ре гу ла тор них над ле жно сти угро зи ће 
и по де лу вла сти, од но сно на че ло вла да ви не пра ва. Јед на од ре ал-
них опа сно сти за не за ви сна ре гу ла тор на те ла, по себ но у тран зи ци-
о ним дру штви ма, је сте да мо гу да по ста ну плен круп ног ка пи та ла 
и кор по ра тив них ин те ре са. У та квом слу ча ју, уме сто да су зби ја ју 
ко руп ци ју, ре гу ла тор на те ла под сти чу при стра сност и тр жи шну 
не е фи ка сност. 

У Ре пу бли ци Ср би ји, у по след њих не ко ли ко го ди на осно ва-
не су јав не аген ци је и не за ви сна ре гу ла тор на те ла у раз ли чи тим 
обла сти ма.8) У окви ру „функ ци о нал но де цен тра ли зо ва не“9) др жав-
не упра ве по сто ји ко ло плет ових прав них су бје ка та ко ји оба вља ју 
од ре ђе на управ но-јав на овла шће ња. У по ре ђе њу са окол ним др жа-
ва ма, Ср би ја ка сни са уво ђе њем не за ви сних ре гу ла тор них те ла у 
прав ни си стем. То је ре зул тат су бјек тив них и објек тив них узро ка. 
Ана ли зу по ло жа ја не за ви сних ре гу ла тор них те ла оте жа ва и не до-
вољ но пре ци зна прав на ре гу ла ти ва. 

8) С. Ли лић, Управноправо&управнопроцесноправо,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, 2009, стр. 279.

9) Овај по јам, у скра ће ном об ли ку, пре у зет је од проф. др Зо ра на Р. То ми ћа (З. Р. То мић, 
Општеуправноправо,петоскраћеноиосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009,стр. 169).
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Ге не рал ни прав ни ре жим за осни ва ње не за ви сних ре гу ла-
тор них по сто ји у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (члан 137. ст. 1–2), За-
ко ну о др жав ној упра ви (члан 4) и За ко ну о јав ним аген ци ја ма.10) 
Сход но Уста ву и по зи тив но прав ним про пи си ма, јав на овла шће ња 
се мо гу по ве ри ти по себ ним ор га ни ма пре ко ко јих се оства ру је ре-
гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма или де лат но сти ма ра ди 
ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег оства ри ва ња пра ва и оба ве за гра ђа на 
и за до во ља ва ња њи хо вих по тре ба од не по сред ног ин те ре са. Не за-
ви сна аген ци ја се мо же осно ва ти по себ ним за ко ном ако су ис пу-
ње ни основ ни усло ви: да по сло ви аген ци је не зах те ва ју ста лан и 
не по сре дан по ли тич ки над зор, ако аген ци ја по сло ве мо же вр ши ти 
ква ли тет ни је и ефи ка сни је од ор га на др жав не упра ве и да се оба-
вља ње по сло ва аген ци је мо же фи нан си ра ти од це не ко ју пла ћа ју 
ко ри сни ци услу га. 

НЕЗАВИСНАРЕГУЛАТОРНАТЕЛАУСРБИЈИ

Ин су фи ци јен ци је те о риј ског ка рак те ра и нор ма тив ног окви-
ра оте жа ва ју при пре му од го во ра на ме то до ло шка пи та ња од зна ча-
ја за овај рад – опе ра тив не де фи ни ци је не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла, њи хо вих основ них обе леж ја, кла си фи ка ци је и утвр ђи ва ња 
тач ног бро ја у Ре пу бли ци Ср би ји. Кре ни мо опро ба ним пу тем и 
вра ти мо се на ве де ној по зи тив но прав ној ре гу ла ти ви. Не за ви сна ре-
гу ла тор на те ла су по себ на ка те го ри ја јав них аген ци ја. То зна чи да 
она има ју сва обе леж ја ти пич на за ре гу ла тор не јав не аген ци је (њи-
хов за да так је оства ри ва ње јав них ин те ре са, има ју свој ство прав-
них ли ца, струч ност и спе ци ја ли за ци ју, де по ли ти за ци ју, ауто ри тет, 
не про фит ни ка рак тер итд).11) Strictosensu, њи хов по ло жај је не за-
ви сан од из вр шне вла сти и ре гу ли сан по себ ним за ко ном. 

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји ви ше де се ти на ова квих не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла. При ме ри та квих аген ци ја су: Ре пу блич ка 
ра ди о ди фу зна аген ци ја (РРА), Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни-
ка ци је (РА ТЕЛ), Ко ми си ја за ис пи ти ва ње од го вор но сти за кр ше-
ње људ ских пра ва, Аген ци ја за енер ге ти ку, Ко ми си ја за хар ти је од 
вред но сти, Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча... Пре ци зан спи-
сак ни је ла ко са ста ви ти, јер он за ви си од ту ма че ња кри те ри ју ма 
не за ви сно сти.12)

10) СлужбенигласникРС,бр. 18/05.

11) З. Р. То мић, нав.дело,стр. 171.

12) С. Бе љан ски је пре ма кри те ри ју му не за ви сно сти, сва ре гу ла тор на те ла по де лио у че ти ри 
ка те го ри је.  С. Бе љан ски, „Ре гу ла тор на и кон трол на те ла у Ре пу бли ци Ср би ји“, Преглед
–РепубликаСрбија,бр. 2/2008, Јав на уста но ва Ју го сло вен ски пре глед, Бе о град, стр. 
57–58.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.53-76.

58

У на став ку тек ста, су о че ни са огра ни че њем тек сту ал ног про-
сто ра, од лу чи ли смо да пред ста ви мо ис ку ства и прак су ре пре зен-
та тив них не за ви сних те ла: Аген ци ју за бор бу про тив ко руп ци је, 
Ко ми си ју за за шти ту кон ку рен ци је, За штит ни ка гра ђа на и Др жав-
ну ре ви зор ску ин сти ту ци ју. На њи хо вим при ме ри ма мо же мо утвр-
ди ти про бле ме ве за не са по ло жај, уло гу и функ ци о ни са ње не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла у Ре пу бли ци Ср би ји.

Агенцијазаборбупротивкорупције

Др жа ве у бор би про тив ко руп ци је ко ри сте, по ред тра ди ци о-
нал них ор га на и те ла, спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је не за ви сне од 
по ли тич ких ути ца ја и с про ши ре ним, не стан дард ним овла шће њи-
ма. Јед на од та квих ин сти ту ци ја је и аген ци ја за бор бу про тив ко-
руп ци је. Ове аген ци је су оства ри ле успе шне ре зул та те у су зби ја њу 
ко руп ци је у Хонг кон гу и Син га пу ру кра јем осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, па су по ста ле узор за др жа ве у раз во ју и тран зи ци-
ји.13) Њи хо ва бит на обе леж ја су да, као не за ви сна и са мо стал на те-
ла, од го ва ра ју пар ла мен ту а по ред спро во ђе ња ис тра га и кри вич ног 
го ње ња пред ла жу и из ме не у за ко но дав ном и ад ми ни стра тив ном 
окви ру. Оне де лу ју у прав цу ка жња ва ња, пре вен ци је и обра зо ва ња, 
од но сно по ди за ња ни воа све сти гра ђа на о штет но сти ко руп ци је.

Ре пу бли ка Ср би ја је, на кон по ли тич ких про ме на кра јем 
2000. го ди не, пред у зе ла зна чај не ин сти ту ци о нал не про ме не у 
прав ном си сте му ра ди су зби ја ња ко руп ци је. Та кво ста но ви ште је 
по сле ди ца ис ку ства да је у прет ход ном пе ри о ду „од не го ва на“ ко-
руп ци ја си стем ског ка рак те ра. Фор ми ра ни су Са вет за бор бу про-
тив ко руп ци је и Од бор за спре ча ва ње су ко ба ин те ре са и усво јен је 
низ ан ти ко руп циј ских про пи са (о јав ним на бав ка ма, фи нан си ра њу 
по ли тич ких стра на ка, до ступ но сти ин фор ма ци ја итд.).  На по кон, 
у На ци о нал ној стра те ги ји за бор бу про тив ко руп ци је (2005) пред-
ви ђе но је и уста но вља ва ње Агенцијe за бор бу про тив ко руп ци је.14)

За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је је до нет 2008. 
го ди не,15) а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2010. го ди не. Аген ци ја је 

13) Ви ше о то ме: Џ. По уп, Антикорупцијскиприручник,супротстављањекорупцијикроз
систем друштвеног интегритета,Тран спа рен си ин тер не ше нел, Бе о град, 2004, стр. 
87–95; С. Р. Еј кер ман, Корупцијаивласт,узроципоследицеиреформа,ЈП „Слу жбе ни 
гла сник“, Бе о град, 2007, стр. 169–172; П. Пе тро вић, „Ан ти ко руп циј ска аген ци ја“, Реви-
јазабезбедност,стручничасописокорупцијииорганизованомкриминалу,бр. 3/2007, 
Цен тар за без бед но сне сту ди је, Бе о град, стр. 6–10.

14)  СлужбенигласникРС, бр. 109/05.

15)  СлужбенигласникРС , бр. 97/08 и 53/10.
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са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган (члан 3. став 1). Не за ви-
сност Аген ци ја се, нај пре, ис по ља ва у на чи ну кан ди до ва ња и из-
бо ра чла но ва Од бо ра Аген ци је. Де вет чла но ва Од бо ра Аген ци је 
би ра На род на скуп шти на на пред лог раз ли чи тих пред ла га ча (Ад-
ми ни стра тив ног од бо ра, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Вр хов ног 
ка са ци о ног су да, Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, За штит ни ка 
гра ђа на и По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја – за јед-
нич ки до го вор, Со ци јал но-еко ном ског са ве та, Адво кат ске ко мо ре 
Ср би је, удру же ња но ви на ра у Ре пу бли ци Ср би ји – за јед нич ки до-
го вор). Та ква про це ду ра јем чи од ре ђе ну са мо стал ност Аген ци ји, 
јер до пу шта огра ни че ни по ли тич ки ути цај при фор ми ра њу Од бо-
ра.16) Ман дат чла но ва Од бо ра је че ти ри го ди не и они мо гу да бу ду 
иза бра ни још јед ном. 

На чин из бо ра ди рек то ра омо гу ћа ва до дат ну са мо стал ност у 
ра ду Аген ци је. На и ме, Од бор Аген ци је би ра на јав ном кон кур су 
ди рек то ра Аген ци је. Ди рек тор ру ко во ди ра дом и спро во ди од лу ке 
Аген ци је (ви де ти члан 15. За ко на). На тај на чин је по стиг нут ви сок 
ни во не за ви сно сти Аген ци је, јер је оне мо гу ће но ди рект но уче шће 
из вр шне вла сти на ње но ру ко во ђе ње. Функ ци ја чла на Од бо ра и ди-
рек то ра Од бо ра је не спо ји ва с члан ством у по ли тич кој стран ци, 
од но сно по ли тич ком су бјек ту. За ко но да вац је, да кле, за до во љио 
кри те ри ју ме да ди рек то ру Аген ци је (у по гле ду овла шће ња, ман-
да та, ви си не за ра де, на чи на раз ре ше ња) га ран ту је не за ви сан и де-
по ли ти зо ван по ло жај. Ди рек тор Аген ци је, што је ве о ма ва жно са 
аспек та не за ви сно сти овог ре гу ла тор ног те ла, од го ва ра ис кљу чи во 
Од бо ру. Аген ци ја има и ор га ни за ци о ну и фи нан сиј ску са мо стал-
ност. Од бор осни ва са ве то дав на или рад на те ла Аген ци је и пред ла-
же бу џет ска сред ства за њен рад.

Над ле жност Аген ци је је так са тив но уре ђе на и ши ро ко по-
ста вље на (члан 5). Аген ци ја је de iure кључ ни ин сти ту ци о нал ни 
стуб у бор би про тив ко руп ци је. Аген ци ја над зи ре спро во ђе ње На-
ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је, Ак ци о ног пла на за 
при ме ну На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је и сек-
тор ских ак ци о них пла но ва.17) У скла ду са основ ном уло гом Аген-
ци је из вр шен је и пре нос над ле жно сти Од бо ра за ре ша ва ње су ко ба 
ин те ре са, па она по кре ће по сту пак и из ри че ме ре у слу ча ју су ко ба 

16) „Не до ста так мно гих за кон ских кон це па та је што пред сед ни ку (или би ло ко јој дру гој по-
ли тич кој лич но сти) да ју су ви ше мо ћи у по ста вља њу и ра ду ан ти ко руп циј ске аген ци је. 
Ко нач но, пред сед ник је врх из вр шне вла сти, а чла но ви те вла сти мо гу та ко ђе да мо гу да 
под лег ну ис ку ше њи ма.“ Џ. По уп, нав.дело,стр. 89. 

17)  Ви де ти: Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп-
ци је: http://www.accs.rs/ima ges/sto ri es/ak ci o ni_plan_stra te gi ja_ko rup ci ja.doc /пре у зе то 
16.11.2010/
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ин те ре са (чл. 27–38), во ди ре ги стар функ ци о не ра и ре ги стар имо-
ви не и при хо да функ ци о не ра.18) У слу ча ју по вре де За ко на, Аген ци ја 
спро во ди по сту пак, по слу жбе ној ду жно сти, на зах тев функ ци о не-
ра и ње го вог не по сред но прет по ста вље ног или на осно ву при ја ве 
прав ног или фи зич ког ли ца из ри че ме ре упо зо ре ња и јав ног об ја-
вљи ва ња пре по ру ке за раз ре ше ње (члан 51). Она под но си и ини ци-
ја ти ву за раз ре ше ње функ ци о не ра ор га ну ко ји га је иза брао, по ста-
вио или име но вао. Аген ци ја оба вља и низ дру гих по сло ва (по сту па 
по пред став ка ма прав них и фи зич ких ли ца, оба вља по сло ве у ве зи 
с фи нан си ра њем по ли тич ких стра на ка, да је ини ци ја ти ве за из ме ну 
и до но ше ње про пи са у обла сти бор бе про тив ко руп ци је, са ра ђу је 
и ко ор ди ни ра рад с дру гим др жав ним ор га ни ма у бор би про тив 
ко руп ци је, пре вен тив но де лу је и уче ству је у при пре ми и обу ци др-
жав них ор га на у бор бу про тив ко руп ци је итд). 

Струч ни ка дров ски ка па ци те ти, тех нич ки усло ви и фи-
нан сиј ски ре сур си су нео п ход ни Аген ци ји за ре а ли за ци ју над ле-
жно сти. Као и у слу ча ју дру гих не за ви сних ре гу ла тор них те ла, 
др жав на власт ни је пра во вре ме но ис пу ња ва ла оба ве зе у по гле ду 
обез бе ђи ва ња по треб них сред ста ва. По се бан про блем је не до ста-
так об у че ног осо бља за ком плек сне по сло ве у су зби ја њу и бор би 
про тив ко руп ци је. 

Од нос др жав не вла сти пре ма Аген ци ји илу стру је спор око 
ту ма че ња од ред бе чла на 82. За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је. Пре ма овој за кон ској од ред би, др жав ни функ ци о не ри ко ји 
су оба вља ли ви ше функ ци ја би ли су у оба ве зу да од лу че ко ју ће 
функ ци ју вр ши ти до 1. апри ла, од но сно да о то ме оба ве сте Аген-
ци ју до 1. сеп тем бра 2010. го ди не.19) Од око 1.800 функ ци о не ра 
ко ји су у су ко бу ин те ре са, све га де се так је ис пу ни ло за кон ску ду-
жност. Уме сто да кр ше ње за ко на бу де санк ци о ни са но, на чи њен је 
„прав ни пре се дан“. Спор ни члан је из ме њен,20) упр кос не го до ва њу 
Аген ци је и струч не јав но сти, та ко да је но си о ци ма ви ше др жав них 
функ ци ја до пу ште но да до кра ја ман да та оста ну у су ко бу ин те ре са. 

18) Овим за ко ном ни је уре ђен са мо по ло жај Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, већ и 
обла сти су ко ба ин те ре са (гла ва III), при ма ња по кло на функ ци о не ра (IV) и при ја вљи ва-
ње имо ви не функ ци о не ра (V). У слу ча ју по вре де За ко на, Аген ци ја спро во ди по сту пак и 
мо же из ре ћи ме ру упо зо ре ња и ме ру јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке за раз ре ше ње (члан 
51) и под не ти ини ци ја ти ву за раз ре ше ње функ ци о не ра огра на ко ји га је иза брао, по ста-
вио или име но вао. 

19) Аген ци ја би тек на кон то га од лу чи ла да ли вр ше ње ви ше функ ци ја угро жа ва не при стра-
сно вр ше ње јав не функ ци је.  

20) Ви де ти члан: 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко-
руп ци је, СлужбенигласникРС , бр. 53/10.
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Од ста рог Ри ма, у свим прав ним си сте ми ма ко ји др же до 
вла да ви не пра ва по шту је се мак си ма – Duralex,sedlex(строгза-
кон,ализакон).Пра во се мо ра објек тив но при ме њи ва ти без об зи ра 
на то да ли је по во љи др жав не вла сти. На тај на чин, га ран ту ју се 
прав на си гур ност и за шти та људ ских пра ва и под у пи ре ауто ри тет 
за ко на и за ко но дав ца. У на ве де ном слу ча ју, по га же ни су и устав ни 
прин ци пи (за бра не су ко ба ин те ре са, јед на ко сти пред за ко ном, за-
ко ни то сти и по де ле вла сти). По ли тич ка це лис ход ност је пре вла да-
ла над ло ги ком пра ва и прав де. 

Др жав на власт је, из праг ма тич них раз ло га, про ме ни ла За-
кон и до пу сти ла се лек тив ну при ме ну про пи са. Аген ци ја се оштро 
про ти ви ла овој из ме ни спор ног чла на За ко на та ко да је упу ти ла и 
мол бу пред сед ни ку Ре пу бли ке да упо тре би устав но пра во ве та, а 
ка сни је је под не ла и Пред лог за оце ну устав но сти Устав ном су ду. 
Слу чај „ду плих функ ци ја“ у Ср би ји, на жа лост, све до чи о ста њу 
по ли тич ке во ље у бор би про тив ко руп ци је и сим бо лич ној уло зи 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла у ус по ста вља њу вла да ви не пра ва.  

Комисијазазаштитуконкуренције

Ли бе рал на тр жи шна при вре да по сто ји ако су при вред ни су-
бјек ти рав но прав ни. Њи хо ва рав но прав ност обез бе ђу је се га ран-
то ва њем пра ва на сло бо ду  кон ку рен ци је и за бра ном мо но пол ског 
по на ша ња.21) Мо но по ли на ста ју као ре зул тат де ло ва ња по је ди на ца, 
али и вла де ко ја га ко ри сти као ин стру мент по ли ти ке. Ни је сва ко 
мо но пол ско по на ша ње штет но, сма тра углед ни еко но ми ста Фри-
дрих Ха јек, али је не по доб но оно ко је дис кри ми ни ше дру ге по је-
дин це и угро жа ва оп шти ин те рес.22) То је по ја ва ка да углав ном гру-
пе пред у зе ћа кон тро ли шу тр жи ште до во де ћи у не јед нак трет ман 
дру ге при вред не су бјек те. Та кви мо но по ли су, за пра во, „по сле ди ца 
се бич них ин те ре са по је ди на ца“, на сто ја ња да се тр жи ште уре ди 
пре ма њи хо вим зах те ви ма. Пре ко мер на кон цен тра ци ја мо но пол-
ске еко ном ске мо ћи пре ли ва се и на по ли тич ку власт. Та да мо но-
по ли ужи ва ју при ви ле ги је и уни шта ва ју пра ви ла кон ку рен ци је, 
под сти чу ко руп ци ју и угро жа ва ју те ме ље де мо кра ти је. Ка да вла де 
под лег ну при ти сци ма ових мо но по ла ве ће су шан се да ће до ћи до 
раз во ја дик та ту ре не го бо љит ка де мо кра ти је. За да так, упра во, ан-

21) О пра ву кон ку рен ци је ви де ти и: З. Сте фа но вић, Компанијскоправо,четвртоизмењено
идопуњеноиздање,Прав ни фа кул тет „Уни он“, Бе о град, 2009, стр. 309–310.

22) Ф. А. Ха јек, Право,законодавство,слобода,Слу жбе ни лист СРЈ , Бе о град, ЦИД, Под-
го ри ца, 2002, стр. 339, 341.
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ти мо но пол ског за ко но дав ства је да „ре ду ку је моћ по је дин ца над 
тр жи шним по на ша њем оста лих...“23)

Ан ти мо но пол ске ко ми си је су јед но од основ них ин стру ме-
на та за за шти ту пра ва на сло бод ну кон ку рен ци ју. У Ср би ји, као 
и ве ћи ни су сед них зе ма ља, та кве ко ми си је на ста ју тек с по чет ком 
про це са тран зи ци је. Та ко је Ан ти мо но пол ска ко ми си ја би ла уре-
ђе на по себ ним за ко ном у окви ру Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
од 1996. го ди не, али јој „ни је би ла обез бе ђе на по треб на струч ност, 
ни ти не за ви сност од ути ца ја раз ли чи тих по ли тич ких и ин те ре сних 
гру па“.24) Ср би ја је, у по след њих пар го ди на, усво ји ла два за ко на 
у ко ји ма је био ре гу ли сан по ло жај не за ви сних и са мо стал них те ла 
за за шти ту кон ку рен ци је.25) У овом члан ку, ис тра жу је мо по ло жај и 
уло гу Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је по За ко ну од 2005. го ди-
не.26)

Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је је „са мо стал на и не за ви-
сна ор га ни за ци ја“ ко ја има ста тус прав ног ли ца и шти ти сло бо ду 
кон ку рен ци је на тр жи шту. За кон, под по вре дом кон ку рен ци је, под-
ра зу ме ва ства ра ње мо но пол ског по ло жа ја или кар те ла (тзв. мо но-
пол ских уго во ра или спо ра зу ма) ко ји ма се бит но спре ча ва, огра-
ни ча ва или на ру ша ва кон ку рен ци ја,27) зло у по тре бу до ми нант ног 
по ло жа ја и кон цен тра ци ју уче сни ка на тр жи шту (чл. 7–30). 

Ор га ни Ко ми си је су Са вет и пред сед ник Ко ми си је. Са вет чи-
не че ти ри чла на и пред сед ник. Пред сед ник Са ве та пред ста вља и 
за сту па ко ми си ју (члан 33. став 2. и члан 46). Чла но ве Са ве та би ра 
На род на скуп шти на, из ре да углед них прав ни ка или еко но ми ста 
на пред лог овла шће ног пред ла га ча. По прет ход ном за ко ну, овла-
шће ни пред ла га чи су: Удру же ње прав ни ка Ср би је, На уч но дру-
штво еко но ми ста Ср би је, Адво кат ска ко мо ра Ср би је, При вред на 

23) Исто,стр. 337.

24) Ан ти мо но пол ска ко ми си ја, а ти ме и при ме на овог за ко на от по че ла је тек 1999. го ди-
не. О исто ри ја ту прав ног ре гу ли са ња сло бо де кон ку рен ци је ви де ти: Р. Ву ка ди но вић, 
„Пред го вор“, у: Закон о заштити конкуренције“, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2006, стр. 15.

25) Од не дав но се при ме њу је и За кон усво јен 2009. го ди не. Упо ре ди ти: За кон о за шти ти кон-
ку рен ци је, СлужбенигласникРС , бр. 79/05 и За кон о за шти ти кон ку рен ци је, Службени
гласникРС,бр. 51/09.

26) Но ви пред сед ник и чла но ви Са ве та Ко ми си је за за шти ту пра ва кон ку рен ци је иза бра ни 
су 12. ок то бра 2010. го ди не. Ви де ти од лу ку об ја вље ну у: Службени гласникРС, бр. 
73/10.

27) За јед нич ким до го во ром чла но ви кар те ла ме ђу соб но ре гу ли шу про из вод њу и про да ју, 
на ступ на тр жи шту и дру ге при вред не ци ље ве. О то ме ви ше: М. Ва си ље вић, Компа-
нијскоправо–правопривреднихдруштаваСрбијеиЕУ,другоизмењеноидопуњено
издање,Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 534–535. 
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ко мо ра Ср би је и Вла да Ре пу бли ке Ср би је (члан 36).28) У но вом за-
ко ну, ис кљу чи во пра во кан ди до ва ња чла но ва Са ве та по ве ре но је 
над ле жном од бо ру за тр го ви ну, а Са вет је из гу био и пра во да би ра 
свог пред сед ни ка. Та ква ре ше ња иду ис под гра ни це по треб не ор-
га ни за ци о не не за ви сно сти и са мо стал но сти Ко ми си је за за шти ту 
кон ку рен ци је.29) За ко но да вац је про ши рио овла шће ња пред сед ни ка 
Ко ми си је. Он за кљу чу је о по кре та њу по ступ ка и до но си ре ше ња 
у скра ће ном по ступ ку кон тро ле кон цен тра ци је. Али као по се бан 
ор ган ко га би ра На род на скуп шти на, он мо же би ти већ под ве ћим 
по ли тич ким при ти ском.

Ко ми си ја пре вен тив но шти ти пра ви ла кон ку рен ци је и над-
ле жна је да пре ду зме од ре ђе не ме ре ако су ова пра ви ла већ по-
вре ђе на. Она од лу чу је о по вре ди За ко на о за шти ти кон ку рен ци је 
у по себ ном по ступ ку, ко ји се по кре ће по слу жбе ној ду жно сти или 
по зах те ву за утвр ђи ва ње. По зах те ву уче сни ка, мо же из да ти и одо-
бре ње за кон цен тра ци ју (члан 57. став 4). Уко ли ко је утвр ди ла да 
се спо ра зу мом спре ча ва, огра ни ча ва или на ру ша ва кон ку рен ци ја, 
до но си ре ше ње ко јим се из ри чу од ре ђе не ме ре и ро ко ви за њи хо во 
спро во ђе ње. Ре ше ња Ко ми си је су ко нач на, а про тив њих мо же се 
по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су дом (члан 52).30)

Учин ци Ко ми си је на су зби ја њу мо но пол ског по на ша ња су 
ве о ма скром ни. Ни јед на ком па ни ја, ни ти уче сник на тр жи шту ни су 
ка жње ни у Ср би ји због на ру ша ва ња За ко на о за шти ти кон ку рен-
ци је у прет ход них пет го ди на. Су до ви ни су до не ли ни јед ну је ди ну 
пре су ду ко јом се осу ђу је мо но пол ско по на ша ње, већ су до не те пре-
су де ко јим се по ни шта ва ју ре ше ња Ко ми си је. Ко ми си ја за за шти-
ту кон ку рен ци је је у прет ход ном ман да ту одр жа ла ви ше сто ти на 
сед ни ца и раз ма тра ла ви ше од сто ти ну слу ча је ва сва ке го ди не.31) У 
2009. го ди ни до не ла је де се так ре ше ња, али су сва би ла по ни ште на 
од стра не пре кр шај них су до ва.  

Раз ло зи због ко јих Ко ми си ја ни је има ла ефи ка сни ји учи нак 
су, пре све га, не до вољ ни ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти. Ко ми си ја 
је ра ди ла у кр њем са ста ву Са ве та с не до вољ ним бро јем ан га жо-

28) Но ви за кон је про ме нио на чин из бо ра и по о штрио усло ве за из бор, та ко да кан ди дат за 
чла на Са ве та мо ра има ти нај ма ње де сет го ди на ис ку ства.

29) Упо ре ди ти: Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, АнализаЗаконаозаштитиконкуренције,
17. но вем бар 2009, Бе о град, стр. 2. 

30) Но ви за кон је про ши рио овла шће ња Ко ми си је. Ко ми си ја мо же да из ри че ка зне уче сни-
ци ма на тр жи шту, из вр ши не на ја вље ни уви ђај у по слов ним про сто ри ја ма уче сни ка на 
тр жи шту ли осло бо ди од ка зне уче сни ке на тр жи шту ако јој до ста ве до ка зе.

31) На при мер, у то ку 2009. го ди не отво ри ла је 258 пред ме та. О то ме ви ше ви де ти у из ве шта-
ји ма Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. До ступ но на: http://www.kzk.org.rs/?link=106/
lang=0 /пре у зе то 19. 11. 2010/
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ва них са рад ни ка. Та ко ђе, нор ма тив ни оквир ни је био аде ква тан и 
пот пун, што је оне мо гу ћа ва ло при ме ну прет ход ног за ко на. Овла-
шће ња Ко ми си је би ла су огра ни че на, по себ но при ли ком из ри ца ња 
ка зни. Она је са мо мо гла да под не се пре кр шај не при ја ве.32) Од го-
ва ра ју ћи под за кон ски ак ти би ли су усво је ни тек у то ку 2010. го ди-
не, на кон што је био усво јен но ви за кон. С дру ге стра не, по је ди на 
за кон ска ре ше ња ко ја су би ла пред мет ра да Ко ми си је су не са гла сна 
с пра ви ли ма Европ ске уни је. Ти пи чан при мер је За кон о оба ве зном 
ауто о си гу ра њу ко јим се утвр ђу је ми ни мал на це на ауто о си гу ра ња. 
Сва ка ко да је нај спор ни је то што су ре ше ња Ко ми си је по ни шта ва-
на на су ду.33) 

На кон до но ше ња но вог за ко на (2009. го ди не) иза бран је но ви 
са став Са ве та Ко ми си је. Ни ко од прет ход них чла но ва ни је се на-
шао и у но вом са ста ву Са ве та. Ту ма че ње та квог по ступ ка у јав но-
сти је би ло опреч но. Док је власт ис ти ца ла ка ко је Ко ми си ја има ла 
ве о ма скром не учин ке, бив ша пред сед ни ца Ко ми си је сма тра да су 
раз лог од лу ке ко је ни су од го ва ра ле по ли тич ким-еко ном ским ин те-
ре си ма еста бли шмен та.34) 

Државнаревизорскаинституција

На ста нак пар ла мен та ри зма је нео дво јив од пра ва за ко но дав-
ног те ла да од лу чу је о ви си ни по ре за. Од до но ше ња Magnecharte,
пар ла мент у Ен гле ској од лу чу је о др жав ним на ме ти ма. Ка сни је је 
осво јио и пра во да са мо стал но од лу чу је о др жав ним при хо ди ма 
и рас хо ди ма и вр ши над зор над из вр ше њем бу џе та. По твр ђе но у 
мо де р ним уста ви ма, бу џет ско пра во је пра во пар ла мен та да усво ји 
бу џет и да кон тро ли ше ње го во из вр ше ње.35) Вр ше њем бу џет ског 
пра ва ус по ста вља се ефи ка сна пар ла мен тар на кон тро ла из вр шне 

32) З. Ско пљак, „Го ди ну да на ра да Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је“, Кварталнимони-
торекономскихтрендоваиполитикауСрбији,бр. 8/2007, Фонд за раз вој еко ном ске 
на у ке, Бе о град, 2007, стр.  66.

33) Ре ше ња о за бра ни кон цен тра ци је Дел та гру пе и Це мар ке та, о мо но пол ском по ло жа ју 
Сал фор да, до ми нант ном по ло жа ју СББ-а, о ми ни мал ној це ни ауто о си гу ра ња, кар те ли 
из ме ђу Га ле ни ке, Хе мо фар ма и фар ма це ут ских ку ћа.

34) Она је јав ност из не ла кон крет не оп ту жбе да је власт оп стру и ра ла рад Ко ми си је али и 
да је и на њу вр шен ва нин сти ту ци о нал ни при ти сак. Ујед но, оп ту жи ла је тајкунеда су 
вр ши ли при ти сак да ути че на рад Ко ми си је ка ко би до не ла од лу ке у њи хо ву ко рист. 
Ви де ти: „Тај ку ни ло би ра ју да Ср би ја оста не за тво ре на“, http://www.blic.rs/Ve sti/Dru-
stvo/171353/Taj ku ni--lo bi ra ju-da-Sr bi ja.../пре у зе то 22. 11. 2010/

35) Ви де ти ви ше о то ме: Г. Па о вић-Јек нић, Буџетскаконтрола,југословенскоииталијан-
скоправо,Уни вер зи тет Цр не Го ре, Штам па ри ја Обод д. д. Це ти ње, Под го ри ца, 2000, 
стр. 32–33.
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вла сти, што је суп стан ци јал ни еле мент по де ле вла сти и вла да ви не 
пра ва. На тај на чин, спре ча ва се ко руп ци ја, та ко че ста у обла сти 
јав них на бав ки, и обез бе ђу је пра вил но, тран спа рент но, ефи ка сно, 
еко но мич но и ефек тив но тро ше ње нов ца из бу џе та. По ред не сум-
њи вих по ли тич ких, у при лог ус по ста вља њу екс тер не бу џет ске 
кон тро ле сто је и еко ном ски раз ло зи. 

У упо ред ном пра ву, нај ва жни ји об лик пар ла мен тар ног над-
зо ра бу џе та оба вља се пу тем не за ви сног и са мо стал ног ор га на, по-
зна тог у прак си као ге не рал но ра чу но вод ство, вр хов на ре ви зор ска 
уста но ва или глав ни ре ви зор. При ро ду овог ор га на мо же мо об ја-
сни ти ко ри шће њем јед не че сто на во ђе ног опи са ње го ве уло ге по 
ко јој је он „спољ ни ре ви зор по сло ва ња вла де, де лу је у име свих по-
ре ских об ве зни ка пре ко пар ла мен та и пар ла мент мо ра да се осло ни 
на ње го ву ре ви зи ју ка да раз ма тра тач ност и ис прав ност вла ди них 
фи нан сиј ских из ве шта ја“.36) У Ре пу бли ци Ср би ји пар ла мен тар на 
кон тро ла тро ше ња бу џет ских сред ста ва оба вља се пре ко ре сор ног 
од бо ра за кон тро лу јав них фи нан си ја и Др жав не ре ви зор ске ин сти-
ту ци је.

Ср би ја има ду гу исто ри ју по себ ног ор га на над ле жног за кон-
тро лу нов ца из др жав ног бу џе та. Она је пре ки ну та на кон Дру гог 
свет ског ра та и об но вље на тек пре пар го ди на. Ин сти ту ци ја ра чу-
но вод стве не (глав не) кон тро ле je по сто ја ла још од сре ди не XIX ве-
ка у ва зал ној Кне же ви ни Ср би ји, а у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца је уре ђе на Уста вом од 1921. го ди не и За ко ном (1922) све 
до кра ја Дру гог свет ског ра та. Тек по што су све оста ле европ ске 
др жа ве то учи ни ле, Ср би ја је по но во уре ди ла др жав ну ре ви зи ју.37) 
Де ло круг ра да и ор га ни за ци ја Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је су 
ре гу ли са ни по себ ним за ко ном од 2005. го ди не, а кон сти ту ци о на-
ли зо ва на је го ди ну да на доц ни је. Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја (у да љем ра ду скра ће но: ДРИ) 
„нај ви ши је др жав ни ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва у Ре пу бли-
ци Ср би ји, са мо стал на је и под ле же На род ној скуп шти ни, ко јој и 
од го ва ра“ (члан 96. став 1). Њен основ ни за да так је да утвр ди и 
оба ве сти На род ну скуп шти ну и јав ност да ли се бу џет ска сред ства 
тро ше у скла ду са за ко ном, еко но мич но и у свр хе за ко је су на ме-
ње на. 

ДРИ фор мал но прав но рас по ла же пер со нал ном, функ ци о-
нал ном, ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском не за ви сно шћу. Од го ва ра 

36) Ho u se od Com mons, FirstSpecialReportfromtheCommitteeofPublicAcounts,пре у зе то 
од: Џ. По уп, нав.дело,стр. 69.

37) Над зор над тро ше њем бу џет ских сред ста ва је до фор ми ра ња ДРИ вр ши ла Слу жба за 
бу џет ску ин спек ци ју и ре ви зи ју у окви ру Ми ни стар ства фи нан си ја.
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ис кљу чи во На род ној скуп шти ни, ко јој под но си из ве шта је.38) ДРИ 
је, за раз ли ку од дру гих не за ви сних те ла, ви со ко про фе си о нал на 
ин сти ту ци ја јер по сло ве ре ви зи је мо гу оба вља ти са мо сер ти фи ко-
ва ни др жав ни ре ви зо ри (др жав ни ре ви зор и овла шће ни др жав ни 
ре ви зор) као не за ви сне и струч не осо бе (члан 28). Нај ви ши ор ган 
ДРИ је Са вет, ко ји је ко лек тив но те ло а чи ји је пред сед ник (ге не-
рал ни др жав ни ре ви зор) исто вре ме но и пред сед ник ин сти ту ци је 
(чл. 12. и 13. За ко на).39) Чла но ви Са ве та ДРИ под ле жу од ред ба ма о 
спре ча ва њу су ко ба ин те ре са (чл. 17. и 18. За ко на). Свр ха при ме не 
ових нор ми је да се обез бе ди не за ви сност чла но ва Са ве та и мо-
гућ ност спољ них ути ца ја на њи хов рад. На род на скуп шти на би ра 
чла но ве Са ве та ДРИ ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, с ман-
да том од пет го ди на и мо гућ но шћу ре и збо ра. 

ДРИ обим и струк ту ру ре ви зи је од ре ђу је са мо стал но, у ко-
ор ди на та ма ко је су за ко ном оме ђе не (чл. 5, 9–10. За ко на). На род на 
скуп шти на и дру ги ни вои вла сти не ма ју ути цај на од ре ђи ва ње вр-
сте и оби ма ре ви зи је. Ак ти ко ји ма ДРИ од ре ђу је сво ју над ле жност 
не мо гу би ти пред мет оспо ра ва ња од стра не су до ва или дру гих др-
жав них ор га на (члан 3. став 4. За ко на). ДРИ до но си под за кон ске и 
дру ге ак те ко ји ма са мо стал но уре ђу је сво ју ор га ни за ци ју и на чин 
ра да, утвр ђу је ста во ве и ми шље ња и да је дру ге об ли ке јав них са-
оп ште ња о при ме ни овог за ко на (члан 5. За ко на). Ако у по ступ ку 
ре ви зи је от кри је да је по вре ђен за кон, мо же да по кре не пре кр шај-
ни по сту пак, од но сно да под не се кри вич ну при ја ву. Уко ли ко утвр-
ди да је учи ње но кри вич но де ло, ДРИ је у оба ве зи да без од ла га ња 
по кре не пре кр шај ни по сту пак, од но сно под не се кри вич ну при ја ву. 
Ако је рад њом су бјек та ре ви зи је на не та ште та јав ном до бру, ДРИ 
је ду жна да о то ме оба ве сти јав ног пра во бра ни о ца (члан 41. За ко-
на). 

При ме ти ли смо, при ли ком освр та на по је ди не за кон ске од-
ред бе, да су по ста вље ни ви со ки стан дар ди не за ви сно сти ДРИ. У 
прак си, ме ђу тим, очи глед ни су про бле ми с њи хо вим по што ва њем. 
Нај пре, као и у по гле ду дру гих не за ви сних (ре гу ла тор них) те ла,  
пре ко ра че ни су устав ни и за кон ски ро ко ви за фор ми ра ње ДРИ. 
ДРИ је осно ва на 2007. го ди не, да би тек у 2009. го ди не по че ла с ра-
дом. Сход но За ко ну (чл. 58. и 62), ро ко ви за кон сти ту и са ње ор га на 
су ис те кли у 2006. го ди не, а пре ма Устав ном за ко ну за спро во ђе ње 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (члан 5. став 1) 2008. го ди не. Вла ди је би-
ло по треб но 16 ме се ци да обез бе ди про стор за рад ДРИ, а На род на 

38) ДРИ оба ве зно до ста вља го ди шње из ве шта је, а по ред то га мо же до ста вља ти по је ди нач не 
и по себ не из ве шта је (члан 43. За ко на).

39) Са вет ДРИ чи не пред сед ник, пот пред сед ник и три чла на.
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скуп шти на ви ше од го ди ну да на ни је по твр ди ла њен по слов ник о 
ра ду, што је фор ма лан услов за по че так функ ци о ни са ња.40) Та кви 
по да ци пре на во де на ста но ви ште о оп струк ци ји или не са ве сно сти 
за ко но дав не и из вр шне вла сти, не го о објек тив ним про бле ми ма. 
Пр ви из ве штај о за вр шном ра чу ну (за 2008. го ди ну) др жав на ре ви-
зи ја је под не ла На род ној скуп шти ни у ма ју 2009. го ди не. 

Не до ста так ад ми ни стра тив них и тех нич ких ка па ци те та ути-
че и на на чин и обим ра да др жав не ре ви зи је. Због не до стат ка ка-
дро ва, др жав на ре ви зи ја кон тро ли ше знат но ма њи број бу џет ских 
став ки и су бје ка та ре ви зи је. ДРИ је кон тро ли са ла тро ше ње нов ца 
из бу џе та са мо у се дам ми ни стар ста ва, као и рад три јав на пред-
у зе ћа у 2010. го ди ни,41) јер има ви ше стру ко ма ње за по сле них од 
по треб ног бро ја. И за 2011. го ди ну се пред ви ђа знат но ма њи из нос 
сред ста ва по тре бан за фи нан си ра ње ДРИ.42) 

Из ме ђу за кон ске ин тен ци је све о бу хват не кон тро ле тро ше ња 
бу џет ских сред ста ва и ка па ци те та но во о сно ва не др жав не ре ви зи је 
је огро ман јаз, што пре ти да ком про ми ту је кон цепт пар ла мен тар не 
бу џет ске кон тро ле у Ср би ји. Пред мет ре ви зи је и су бјек ти ре ви зи је 
су у за ко ну ве о ма ши ро ко од ре ђе ни. Др жав на ре ви зи ја deiureкон-
тро ли ше си стем фи нан сиј ског упра вља ња у Ср би ји. Ако у прак си 
то не чи ни или вр ши у ми нор ном об ли ку, њен ауто ри тет у јав но-
сти је под ри вен. Ста ње прав ног окви ра до дат но оп те ре ћу је де лат-
ност др жав не ре ви зи је. Пре све га, нео п ход не су из ме не ма тич ног 
за ко на. На ша кри ти ка ни је упу ће на са мо од ред би по ко јој про ста 
пар ла мен тар на ве ћи на би ра Са вет ДРИ, већ и на чи ну њи хо вог раз-
ре ше ња. Ини ци ја ти ву за раз ре ше ње чла на Са ве та мо же да под не се 
20 на род них по сла ни ка или над ле жни од бор Скуп шти не (члан 23. 
За ко на). Та кво ре ше ње до пу шта по ли тич ки ути цај на ДРИ. Вла да, 
ка ко би амор ти зо ва ла оштри ну пар ла мен тар не бу џет ске кон тро ле, 
има на рас по ла га њу сна жну по лу гу при ти ска на ДРИ. У на ред ном 
пе ри о ду нео п ход но је ускла ди ти од го ва ра ју ће прав не про пи се о ре-
ви зи ји, али и еви ден ти ра ти др жав ну имо ви ну ко ја је пред мет бу-
џет ске кон тро ле. Ре пу бли ка Ср би ја се свр ста ва у круг ма лог бро ја 
зе ма ља у све ту ко ја још не ма ажур ну еви ден ци ју др жав не имо ви не. 

Јав ност ра да ДРИ ни је у пот пу но сти обез бе ђе на (члан 49. За-
ко на). Иако из за ко на про ис ти че оба ве за да јав ност бу де упо зна та 
са са др жа јем из ве шта ја, као и рас пра ва ма и за кључ ци ма до не тим 

40) „Вла да кри ва за то што др жав ни ре ви зор не ра ди“, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no-
mi ja/Vla da-kri va-za-to-shto-dr.../пре у зе то 17. 11. 2010/

41) „Сре те но вић: Но ви из ве штај о ре ви зи ји бу џе та ква ли тет ни ји од прет ход ног“, http://
www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/218117/Sre te no vic-No vi-iz ve sta-.../пре у зе то 20. 11. 2010/

42) Од по треб них 412 ми ли о на ди на ра, пред ви ђе но је са мо 225 ми ли о на ди на ра.  
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по во дом фи нан сиј ских из ве шта ја, у прак си она не по сто ји на за-
до во ља ва ју ћи на чин. За кон не пред ви ђа оба ве зу да се из ве шта ји 
об ја вљу ју у слу жбе ном гла си лу, а још увек ус по ста вљен по се бан 
веб-сајт ДРИ.43)

У свом из ве шта ју о тро ше њу бу џет ских сред ста ва за 2008. 
го ди ну, ДРИ је от кри ла не на мен ско тро ше ње сред ста ва из бу џе-
та.44) ДРИ је у по ступ ку утвр дио не пра вил но сти и под нео пре кр-
шај не при ја ве про тив 11 ми ни ста ра, са да шње и бив ше вла де, и 
осам дру гих др жав них функ ци о не ра у мар ту 2010. го ди не. Град ски 
суд за пре кр ша је је јед ном ми ни стру из ре као осло ба ђа ју ћу пре су-
ду, а по сту пак по жал би је у то ку пред Ви шим пре кр шај ним су дом.  

Заштитникграђана45)

Ом буд сман је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган чи ја је 
основ на над ле жност кон тро ла за ко ни то сти и це лис ход но сти ра да 
упра ве и за шти та људ ских пра ва. У ње го вом де ло кру гу је да у по-
себ ном по ступ ку, на при ту жбу гра ђа на или прав них ли ца или на 
соп стве ну ини ци ја ти ву, ис тра жу је слу ча је ве ка да упра ва не по сту-
па њем или чи ње њем на ру ша ва људ ска пра ва. Ом буд сман уна пре-
ђу је и ква ли тет прав ног си сте ма пу тем за ко но дав не ини ци ја ти ве 
и по кре та њем по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти и да-
ва њем ми шље ња о за кон ским про јек ти ма. У сво јим из ве шта ји ма, 
ом буд сман се обра ћа пар ла мен ту и јав но сти, упо зо ра ва на кр ше ња 
људ ских пра ва и пред ла же ме ре за њи хо во по што ва ње као и уна-
пре ђе ње си сте ма др жав не упра ве и вла да ви не пра ва. Због то га се 
сма тра „кључ ном на ци о нал ном ин сти ту ци јом за за шти ту људ ских 
пра ва“.46) 

Ом буд сман под раз ли чи тим на зи ви ма по сто ји у нај ве ћем 
бро ју зе ма ља у све ту. Ср би ја је, као јед на од по след њих европ-
ских др жа ва, уста но ви ла ин сти ту ци ју ом буд сма на на цен трал ном 
и ло кал ном ни воу (ом буд сма не у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
и ре ги о нал ног ом буд сма на), али и у по себ ним обла сти ма (спе ци-

43) Они се мо гу пре у зе ти на сај ту На род не скуп шти не: www.par la ment.gov.rs

44) На по ми ње мо да је ре ви зи ја би ла у огра ни че ном оби му, од но си ла се са мо на „ре ви зи-
ју нај ри зич ни јих рас ход них под руч ја.“ Ви де ти: „При ја вом ће мо об у хва ти ти прав ни су-
бјект и од го вор но ли це“, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/po li ti ka print/2048.html /пре у зе-
то 17. 11. 2010/ 

45) Ом буд сман, као вид ван прав не кон тро ле упра ве, не при па да ка те го ри ји не за ви сних јав-
них аген ци ја већ не за ви сних ин сти ту ци ја.

46) Б. Ми ло са вље вић, КоментарЗаконаоЗаштитникуграђана,ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 
Бе о град, 2010, стр. 9.
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ја ли зо ва ни или сек тор ски ом буд сма ни).47) За штит ник гра ђа на, на 
ре пу блич ком ни воу, уре ђен је по себ ним за ко ном од 2005. го ди не,48) 
на ред не го ди не је уста но вљен и као устав на ин сти ту ци ја,49) а го ди-
ну да на доц ни је је иза бран пр ви ре пу блич ки ом буд сман.

Ре пу блич ки За штит ник гра ђа на је, сход но нор ма тив ним про-
пи си ма, пар ла мен тар ни ом буд сман оп штег ти па.50) На род на скуп-
шти на би ра ом буд сма на не за ви сног од из вр шне вла сти. Ње гов 
на чин из бо ра, ме ђу тим, у пот пу но сти не за до во ља ва кри те ри ју ме 
ши рег ле ги ти ма циј ског осно ва. За ње гов из бор ни је по треб на ква-
ли фи ко ва на ве ћи на, ко ја би ар ти ку ли са ла ши ри по ли тич ки кон сен-
зус о лич но сти ом буд сма на. То је по себ но зна чај но, јер ом буд сман 
не до но си оба ве зу ју ће од лу ке већ сна га ње го вих пре по ру ка и ми-
шље ња из ви ре из мо ћи ауто ри те та овог ор га на. За ко но да вац је, у 
скла ду с ра ни је ва же ћим уста вом, иза брао ре ше ње по ко ме се За-
штит ник гра ђа на би ра про стом ве ћи ном. При ли ка да се по ме ну то 
ре ше ње ис пра ви је про пу ште на у Уста ву од 2006. го ди не. Нео д го-
во ран од нос др жав не вла сти пре ма ом буд сма ну огле да се и у пре-
ко ра че њу ро ко ва за ускла ђи ва ње ма тич ног за ко на са Уста вом али и 
из бо ра За штит ни ка гра ђа на (то је учи ње но са за ка шње њем од две 
го ди не). 

Ин сти ту ци ја За штит ни ка гра ђа на, по пут дру гих не за ви сних 
те ла, има ла је те шко ће при ли ком кон сти ту и са ња и обез бе ђи ва ња 
ка дров ских (из бор за ме ни ка и дру гих за по сле них) и тех нич ких 
усло ва (про стор, ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на струк ту ра, тран-
спорт) и фи нан сиј ских сред ста ва за рад. За штит ник гра ђа на не ис-
пу ња ва ње ових за кон ских оба ве за ни је при пи сао не до стат ку по ли-
тич ке во ље или објек тив ним раз ло зи ма већ „не си сте ма тич но сти, 
нео р га ни зо ва но сти, нео д го вор но сти и ко руп ци ји на раз ли чи тим 
ни во и ма из вр шног апа ра та“.51) 

У свом по след њем из ве шта ју (2009), ре пу блич ки ом буд сман 
је утвр дио да ад ми ни стра ци ја че сто кр ши пра ва гра ђа на, а да је 
ква ли тет ра да упра ве на ве о ма ни ском ни воу.  Ом буд сман је и апе-

47) За по тре бе овог ра да ко ри сти мо ис ку ства цен трал ног ом буд сма на. Де таљ ни је о ин сти-
ту ци ји ом буд сма на у Ср би ји ви де ти: М. Ра до је вић, „Ис ку ства ом буд сма на у Ср би ји“, 
Политичкаревија,бр. 4/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град (у штам пи).

48) За кон о За штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС,бр. 79/05, 54/07.

49) Ви де ти члан 138. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

50) Упо ре ди ти: Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, стр. 46.

51) За штит ник гра ђа на, Извештајза2007.годину, Бе о град, 15. март 2008, стр. 11 (штам па-
но из да ње).
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ло вао на Вла ду Ср би је и дру ге др жав не ор га не да спро во де пре по-
ру ке, ми шље ња и дру ге ак те не за ви сних др жав них ор га на. 

ЗАКЉУЧАК

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла су по се бан ор га ни за ци о ни об-
лик вр ше ња јав них овла шће ња. За раз ли ку од дру гих јав них аген-
ци ја од ли ку ју се ве ћим сте пе ном не за ви сно сти и са мо стал но сти у 
од но су на из вр шну власт. Њи хо ва пред ност је у то ме што обез бе-
ђу ју бо љи ква ли тет услу га гра ђа ни ма и по зи ти ван ути цај на раз вој 
де мо крат ских про це са. Европ ска уни ја пре но си ис ку ства, уоб ли че-
на у пре по ру ка ма и стан дар ди ма по на ша ња у обла сти не за ви сних 
јав них аген ци ја,52) на сво је чла ни це и др жа ве ко је се при пре ма ју за 
ула зак у ову асо ци ја ци ју. Тран зи ци о на дру штва ни су увек у при-
ли ци да обез бе де аде кват не ад ми ни стра тив не ка па ци те те, а вла де 
не ма ју по ли тич ку во љу нео п ход не за им пле мен та ци ју не за ви сних 
ре гу ла тор них те ла. За по је ди не вла де чин је „по ли тич ког са мо у би-
ства“ да тра ди ци о нал ни про стор др жав не упра ве за ме не не за ви-
сним ре гу ла тор ним те ли ма.   

Не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је на ста ју у Ср би ји 
од 2002. го ди не, нај пре у обла сти ме диј ског пра ва (ра ди о ди фу зи-
је и те ле ко му ни ка ци ја) и енер ге ти ке. Она се осни ва ју ра ди спре-
ча ва ња су ко ба ин те ре са, су зби ја ња ко руп ци је, кон тро ле упра ве и 
за шти те људ ских пра ва, ре ви зи је др жав них при хо да и тро шко ва, 
хар ти ја од вред но сти... За по хва лу је то што је у по след њих не-
ко ли ко го ди на фор ми ра но ви ше де се ти на не за ви сних аген ци ја у 
раз ли чи тим обла сти ма. Не за ви сна ре гу ла тор на те ла и ин сти ту ци је, 
ме ђу тим, су о ча ва ју се с три основ не гру пе про бле ма – спо рост у 
кон сти ту и са њу, не до ста так усло ва за рад и од нос с дру гим др жав-
ним ор га ни ма. 

По пра ви лу, за кон ски ро ко ви за фор ми ра ње не за ви сних ре гу-
ла тор них те ла се пре ко ра ча ва ју.53) На при ме ру Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је ви де ли смо да су дра стич но про би је ни устав ни и за-
кон ски ро ко ви, а то је био слу чај и са из бо ром За штит ни ка гра ђа-
на. Те шко ће у ра ду не за ви сних ре гу ла тор них те ла се ве о ма спо ро 

52)  На при мер у обла сти Ко ми тет ми ни ста ра усво јио је Пре по ру ку бр. Р (2000) 23 др жа ва-
ма чла ни ца ма о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла сти ра дио-ди фу-
зи је.

53)  А. Мај сто ро вић, „Др жав на ре ви зи ја у си сте му од бра не“, Ревијазабезбедност,струч-
ничасописокорупцијииорганизованомкриминалу,бр. 6/2008, Цен тар за без бед но сне 
сту ди је, Бе о град, стр. 8.
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от кла ња ју, или се у ме ђу вре ме ну ра ђа ју но ви про бле ми. Аку тан 
про блем је не до ста так сред ста ва (из ра жен и код Упра ве за јав не 
на бав ке, Ко ми си је за за шти ту пра ва по ну ђа ча) што до во ди до не-
мо гућ но сти оба вља ња по сло ва, а ти ме и кр ше ња за ко на и про пи са. 

Вла ди но не у ва жа ва ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла ма ни-
фе сту је се на ви ше ка рак те ри стич них на чи на. Нај пре, Вла да не 
узи ма у об зир њи хо ве пре по ру ке и ми шље ња. Број не ко нач не пре-
по ру ке По ве ре ни ка за сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма ни су из-
вр ше не. Др жав ни ор га ни ис ка зу ју спрем ност да не по шту ју пра во 
на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја,54) а Вла да је 
про пу шта ла за кон ску оба ве зу да обез бе ди из вр ше ње ре ше ња По-
ве ре ни ка.55) Пре по ру ку За штит ни ка гра ђа на да се раз ре ши функ-
ци је др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству фи нан си ја због по вре де 
пра ва гра ђа на и од су ства са рад ње Вла да Ср би је ни је при хва ти ла 
2009. го ди не. У слу ча ју „ду плих функ ци ја“, Вла да је ми мо са гла-
сно сти Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је про ме ни ла за кон. Иако 
је Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је под не ла ви ше пре кр шај них 
при ја ва са мо у 2009. го ди ни, су до ви још ни су до не ли пре су ду про-
тив мо но по ли ста.

Ствар ни по ло жај не за ви сних ре гу ла тор них раз об ли ча ва се 
и по дру гим ин ди ка то ри ма. Пре ма ре ле вант ним ис тра жи ва њи ма 
ме ђу на род не ор га ни за ци је Тран спа рен си ин тер не шенл за 2010. го-
ди ну, Ср би ја за у зи ма 83. ме сто по ин дек су ко руп ци је.56) Иако су 
у Ср би ји пред у зе те зна чај не ин сти ту ци о нал не ме ре у про те клих 
пар го ди на у бор би про тив опа ке дру штве не бо ле сти, пер цеп ци ја 
јав ног мње ња је да сте пен ко руп ци је стаг ни ра. По дру гом ис тра-
жи ва њу, она је на 96. ме сту по кон ку рент но сти oд 139 зе ма ља.57) 
Обес по ко ја ва ју ћи по да ци све до че о сво је вр сној „па ра ли зи“ у ефи-
ка сно сти ин сти ту ци ја. Не моћ не за ви сних ре гу ла тор них те ла ука-
зу ју на дру го ли це ње не при ро де – по тре бу да ње на де ло твор ност 
за ви си од по ли тич ке по др шке.

54)  „У прак си По ве ре ни ка за ин фор ма ци је би ло је мно го слу ча је ва ко ји по ка зу ју да су 
ор га ни вла сти скло ни да тај ном шти те ин те ре се ко ји не са мо да не би тре ба ло да бу ду 
за шти ће ни, не го су и че сто и пот пу но не ле ги тим ни. Р. Ша бић, „За кон о сло бод ном при-
сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја – ис ку ства из тро го ди шње прак се“, Ревија за
безбедност,Цен тар за без бед но сне сту ди је, бр. 4/07, стр. 32.

55)  Р. Ша бић, нав.дело,стр. 33.

56)  Ин декс ко руп ци је је не про ме њен у од но су на про шлу го ди ну, као и ме сто ко је за у зи ма. 
Ви де ти: Tran spa rency In ter na ti o nal, AnnualReport2009,p. 53 (до ступ но на сај ту www.
tran spa rency.org)

57)   „Свет ска кон ку рент ност: Ср би ја па ла за три по зи ци је“, http://www.se e biy.eu/sr/ma kro e-
ko no mi ja/sr bi ja/svet ska-kon ku ret nost.../пре у зе то 22. 11. 2010/
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Ста тус и по ло жај не за ви сних те ла не га тив но се од ра жа ва и 
на про цес евро ин те гра ци ја. Европ ска ко ми си ја је у Из ве шта ју о 
на прет ку Ср би је за 2010. го ди ну кон ста то ва ла да ми ни стар ства у 
раз ли чи тој ме ри по шту ју ми шље ње и пре по ру ке не за ви сних ре-
гу ла тор них те ла (стр. 7) и да је „по треб но да ље по бољ ша ва ње за-
ко но дав ног окви ра и чвр шће опре де ље ње да се по шту је ман дат 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла и да им се обез бе де од го ва ра ју ћи 
ре сур си“ (члан 8).58) У Из ве шта ју се на ви ше ме ста апо стро фи ра 
па сив ност др жа ве да обез бе ди по треб не усло ве и при ти сци на рад 
не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Та ко Европ ска ко ми си ја де ци ди ра-
но ука зу је да мо но по ли стич ке струк ту ре ужи ва ју др жав ну по др-
шку и да власт прав ним и фи нан сиј ским ме ха ни зми ма „вр ши ве ли-
ки ути цај на кон ку рент ност“ (стр. 26).  

Уме сто да Вла да ства ра мо гућ ност да не за ви сна те ла има ју 
бо ље пер спек ти ве за оства ри ва ње њи хо вих функ ци ја, она је при бе-
гла по себ ној вр сти ин сти ту ци о на ли зо ва не оце не њи хо вог ра да. По 
но вом По слов ни ку На род не скуп шти не, о из ве шта ји ма не за ви сних 
те ла рас пра вља се на сед ни ца ма над ле жног од бо ра (чл. 237–240).59) 
Од бор мо же да од би је из ве штај и пре по ру чи На род ној скуп шти ни 
по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти функ ци о не ра у 
др жав ној ор га ни за ци ји, од но сно те лу. Пра во је над ле жног од бо ра 
и да утвр ди да функ ци о нер не вр ши функ ци ју у скла ду са за ко ном 
и да оба ве сти На род ну скуп шти ну ра ди пред у зи ма ња од ре ђе них 
ме ра. Од ред ба ма под за кон ског ка рак те ра прак тич но је де за ву и са на 
не за ви сност ре гу ла тор них те ла. На ше ми шље ње је да за ко но да вац 
ни је во дио ра чу на о по себ ној при ро ди не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. По ли тич кој ве ћи ни је на рас по ла га њу де ло тво ран ин стру-
мент „пре ва спи та ва ња“ функ ци о не ра др жав них ор га на. Ко рек тан 
прав ни пут де таљ ни јег ре гу ли са ња под но ше ња из ве шта ја не за ви-
сних ре гу ла тор них те ла На род ној скуп шти ни је био да се то учи ни 
ма тич ним за ко ном или из ме ном За ко на о На род ној скуп шти ни.

58)  Ви де ти пре вод Из ве шта ја на сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је: www.se io.gov.
rs/co de/na vi ga te.asp?Id=123

59)  СлужбенигласникРС,бр. 52/10. 
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INDEPENDENT(REGULATORY)AGENCIES
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Summary
Regulatory agencies are the state institutions authorized for regu-

lation of certain fields of social interest. Along with development of 
deregulation, liberalization and human rights protection doctrines, in 
contemporary Comparative Law there came also to the increase of sig-
nificance and the role of the regulatory bodies. In addition to these pub-
lic agencies, there have been also established the regulatory bodies with 
greater level of independence and autonomy in relation to the executive 
power. These bodies and institutions do response to the citizens’ needs 
in satisfactory way and provide for efficient control of the executive 
power. In this paper author analyzed the status of separate independent 
regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In addition 
to some shortages in the normative frame, there are also some tech-
nical obstacles and political pressures that complicate functioning of 
the independent regulatory bodies. Taking into account the aspect of 
respect of the principles in the Rule of Law, it is necessary to change 
legal regulations and create conditions for unobstructed functioning of 
independent regulatory bodies and institutions. 
Key Words: independent regulatory agencies and institutions, public agencies, 

rule of law, power sharing, protection of human rights, agency for 
battle against corruption, commission for protection of competi-
tion, state audit institution, ombudsman
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Abstract
In the paper author analyzed the status and ranking of indepen-

dent regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In 
introductory part of the text the author explained establishment, role 
and significance of independent public agencies in the comparative law. 
The establishment and development of independent bodies is a conse-
quence of transformation of the system of the state administration and 
process of decentralization, deregulation and liberalization. Objective 
of public administration is a justly, economic and efficient providing of 
the service to the citizens. Due to the fact that traditionally the govern-
ing system has not been up to the level of functioning in this way, the 
competencies of public administration have been transferred to separate 
independent regulatory bodies and institutions. The independent regu-
latory bodies provide cheaper and better service to the citizens; their ac-
tivities are more transparent and they are less prone to corruption. They 
participate in functioning of the power sharing and protection of human 
rights as an instrument of parliamentary control over the administra-
tion. In the Republic of Serbia the independent regulatory bodies are 
a separate category of public agencies. Formally their status is legally 
independent from executive power and is regulated by a separate law. 
There are tens of these independent regulatory bodies, but the author 
took for an example four independent regulatory bodies and indepen-
dent institutions among them all (the Agency for Battle against Corrup-
tion, the Commission for Protection of Competition, the Ombudsman 
and the State Audit Institution) and underlined basic problems related 
to the status and role of the independent regulatory bodies in Serbia. 
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Basic shortages in functioning of independent regulatory bodies are a 
delay in their constitution, the lack of good conditions for their func-
tioning and low grade cooperation with other state bodies. Government 
in Serbia has not yet demonstrated an unequivocal political willingness 
to formally and factually recognize independent status of the regulatory 
bodies. Therefore, as viewed from the aspect of respect of the rule of 
law, it is necessary to harmonize (modulate) legislation, provide for 
administrative and financial capacities and respect credibility of inde-
pendent regulatory bodies.
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