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ЈАВНИ СЕКТОР У МАКЕДОНИЈИ 
– ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ У 

МАКЕДОНСКОМ ЈАВНОМ СЕКТОРУ СА 
ЈАВНИМ СЕКТОРОМ У ЗЕМЉАМА ЕУ И 

ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА1∗

УДК 35.07(497.7)
DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.7232017.1
Оригинални научни рад

Драган Гоцевски
Ванредни професор
Правни факултет «Јустинијан Први» Скопље, 
Универзитет «Св. Кирил и Методиј»
 
Неда Малеска Сачмароска
Извршни директор
Центар за управљање променама 

Сажетак

У овом раду извршена је анализа обима јавног сектора у 
Македонији и појединим земљама ЕУ и земљама Западног 
Балкана. Како би извршили ову компарацију, најпре смо 
извршили анализу појма јавног сектора и јавне управе, те 
смо ове појмове јасно разграничили. У наставку, на основу 
три индикатора и поузданих података, сачињена је анализа 
и изведени су закључци у вези са обимом јавног сектора у 
Републици Македонији.  У спроведеној анализи коришће-
на су три важна индикатора:  број и структура запослених 
у јавном сектору у појединим областима; број запослених 
у јавном сектору у односу на укупно становништво у Ма-
кедонији и појединим земљама као и однос броја запосле-
них у јавном сектору у укупном броју запослених у Маке-
донији и појединим земљама.  Међутим, сам  одговор на 
питање колико запослених треба да има једна држава у јав-

1 Истраживање и подаци изнешени у раду су прикупљени у оквиру пројекта „Monitoring 
Administrative Justice (2016-2018)“, спроведен од „Центра за управљање променама“ у 
Скопљу, подржан од Британске владе;

* Рад је примљен 4. 11. 2017, а одобрен на састанку редакције 28. 12. 2017.
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ном сектору није ни мало једноставан, јер питање само по 
себи није једноставно. У том смислу, акценат би требало 
ставити на пружање услуга грађанима.  Јер од нивоа и ква-
литета таквих услуга, зависи и задовољство грађана као 
корисника услуга јавног сектора с једне, али и квалитет 
живота, с друге стране. Свакако да сви параметри показују 
да што је одређена земља богатија, то је и квалитет и обим 
услуга јавног сектора шири. Економска моћ државе зато 
данас у значајној мери одражава и степен остваривања 
права грађана у погледу услуга којима грађанима пружа 
јавни сектор.

Кључне речи: Јавни сектор, Македонија, јавна управа, 
ЕУ, Западни Балкан 

ОПШТИ ОСВРТ НА ПОЈАМ ЈАВНЕ 
УПРАВЕ И ЈАВНОГ СЕКТОРА

Иако не постоји појединачна концизна дефиниција јавне уп-
раве, постоји широка сагласност научне заједнице у овом термину 
са подразумије све јавне институције које су директно укључене у 
примену закона једне државе. У развијеним демократским земља-
ма ове институције обезбеђују вршење услуга грађанима у оства-
ривању свих права која им на основу закона припадају. 

Према схватању Л. Д. Бела, „…jавна управа се састоји од 
свих операција које имају  циљ остваривања и спровођења јавних 
политика“, Воодров Вилсон,  сматра да је јавна управа „системско 
и детаљно спровођење закона“, према Лутеру Гулику јавна управа 
„је део науке о управи која се бави владиним пословима (извршном 
власти) и, пре свега, спровођењем политике извршне власти“ док 
Двајт Валдо сматра да је  јавна управа „...вештина и наука за упра-
вљање државним пословима“.2

Обим јавне управе директно је повезан са врстом политич-
ког система и улогом државе у друштву. Што јавност више очекује 
од државе, биће и већи опсег администрација. Некада у прошлос-
ти, држава и њена управа, вршила је првенствено функције власти: 
унутрашњи и спољни послови и сигурност, наплата пореза и сл.

Међутим, временом захтеви постају све већи. Након индус-
тријске револуције и појаве либерализма као доминантне идеоло-
гије у модерном свету, од државе се очекује да обезбеди услове за 

2 Fry, B. R., (1998) Mastering Public Administration From Max Weber to Dwight Waldo, 
Chatham House Publishers, Seven Bridges Press, LLC, New York-London;
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угодан живот грађана, економски просперитет и бројна друга пра-
ва за своје грађане као што су: образовање, здравље, приступ енер-
гији, питкој води, путеве,  телекомуникације итд. Држава, повећа-
вајући своју улогу у свакодневном животу грађана, шири и обухват 
јавне управе, као скупа институција које спроводе јавне политике 
владе и кроз које грађани остварују своја права.

У зависности од тога да ли се јавна управа јавља искључиво 
према државним органима или је јавна служба, и државе се до-
живљавају као ауторитативније или демократичније.

У најширем смислу, јавна управа у теорији се сматра др-
жавном управом, (министарства и органи државне управе у сас-
таву министарства као што су инспекторати, управе и бирои, као 
и посебне организације као што су бројне агенције и дирекције), 
затим, стручне службе владе, скупштине и судова, друге управне 
организације (као што је државни статистички завод или држав-
ни архив), локална самоуправа и др. Под јавном управом данас се 
подразумевају и организације приватног сектора које, уз дозволу 
државе, пружају јавне услуге: У Македонији би таквим могли сма-
трати компаније са јавним овлашћењима, као што је «Македонски 
Телеком», „оне.Вип“, „ЕВН“, приватне здравствене клинике, при-
ватни универзитети итд., као и удружења као што су Ауто-Мото 
Унија Македоније и сл. По правилу, ове организације се међутим, 
не сматрају јавним сектором.

Зато је важно разумети разлику између јавне управе и јавног 
сектора. Јавни сектор представља јавну управу која обухвата све 
јавне институције које обављају јавне функције и активности, а 
оснива их држава или општина, и који се затим финансирају из 
јавних средстава, односно државног буџета или буџета општина. 
То значи да појам јавног сектора подразумева како јавне инсти-
туције тако и стручне службе владе, парламента и правосуђа, али 
да он не обухвата приватне установе (приватне болнице, приватне 
школе, приватне школе, вртића итд.) нити приватне компаније које 
пружају јавне услуге.

ОБИМ ЈАВНОГ СЕКТОРА - ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНОЈ 
УПРАВИ

Претходно прављење разлике је значајно са становишта за-
послених у јавној управи. Кључни закони за македонску јавну уп-
раву су Закон о административним службеницима, који је ступио 
на снагу у фебруару 2014. године (а који је почео да се примењује 
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годину дана касније, у фебруару 2015. године)3 а затим и Закон о 
запосленима у јавном сектору који је такође донет почетком фе-
бруара 2014.4 године. Овај други, регулише правни положај око 
128.347 запослених у јавном сектору данас.5  

У периоду од 2005. до краја 2015. године, број запослених у 
јавном сектору константно је растао. Према неким истраживањи-
ма, број запослених у јавном сектору у овом периоду порастао за 
чак 24,4%, односно за 24.600 запослених. Почетком 2005. године, 
број запослених у јавном сектору био је око 105.000, да би крајем  
2015. године, број запослених био 129.600. До данас је он незнатно 
смањен на поменутих 128.347 запослених. Ако се узме у обзир тзв. 
„природни одлив кадрова“ у јавном сектору, услед пензионисања 
или преласка запослених из јавног у приватни сектор, укупан про-
ценат запослених у односу на 2005. годину је и значајно већи.6 

Пошто нема података из једног званичног извора за број људи 
који су у овом периоду пензионисани, покушаћемо да понудимо 
образложену пројекцију. Узимамо у обзир да се старосно доба за 
пензију 2014. године померило са 64 на 67 година за мушкарце и са 
62 на  65 година за жене.7 Али пошто је ова мера ступила на снагу, 
година посматраног периода, узимамо број релевантних особа у 
старосној доби од 60 до 64 године, који су у 2014. години чинили 
4,8% укупног броја запослених у ЕУ Македонија за исту годину.8 
У 2008. години ова старосна група је била 3.1% од укупног броја 
запослених.9 Узмимо просечну вредност у јавном сектору. Сектор 
лица старих од 60 до 64 године је 4% од укупног броја. То значи 
да су се од 2005. до 2008. године повукли из јавног сектора 4.200 
особа. Ако се истом динамиком одвија природни одлив до 2012. 
године, још 4.200 људи је отишло у пензију до 2012. године, након 

3 Закон о административним службеницима, Службени лист Републике Македоније, бр. 
27/2014);

4 Закон о запосленим у јавном сектору, Службени лист Републике Македоније, бр. 
27/2014);

5 Извештај из регистра запослених у јавном сектору 2016 године, Министарство 
информатичког друштва, стр. 4;

6 Гоцевски, Д., Малеска, С., Н., (2017) „Колики и какав јавни сектор имамо у Републици 
Македонији (РМ)?“, Анализа особина јавног сектора РМ, Центар за управљање 
променама, Скопље, стр. 16;

7 чл.5 Закон за измене и допуне Закона о радним односима, Службени лист Републике 
Македоније, бр. 113/2014);

8 Државни завод за статистику Македоније, Становништво способно за рад, према 
економској активности, полу и узрасти, 2015; доступно на: http://www.stat.gov.mk/xls_
publikacii/2016/2.4.16.02.xls [посјећено 24.1.2018];

9 Државни завод за статистику Македоније, Становништво способно за рад, према 
економској активности, полу и узрасти, 2008; доступно на http://www.stat.gov.mk/
Publikacii/2.4.9.12.pdf [посјећено 24.1.2018];
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чега до 2015. године још 3.150 људи. Или укупно 11.550 људи у јав-
ном сектору се повлачи од 2005. до 2015. године. Пошто је крајем 
2015. године у односу на 2005. годину број запослених порастао 
на 129.600, то значи да је истом периоду запослено најмање 36.750 
новопримљених, односно да је у јавном сектору у истом периоду 
запослено више од 25% нових запослених. 

Овај пораст запослених је у супротности са неолибералним 
тенденцијама у савременим јавним управама. Рационализација, 
приватизација, смањење броја запослених у јавној управи, уна-
пређивање ефикасности, по правилу смањује број запослених у 
јавном сектору. То су уосталом, и основни правци реформи јавних 
управа у упоредним националним правним системима. А ове ре-
форме, датирају још из најразвијенијих земаља света током 80-тих 
година прошлог века, а које су започеле најпре у САД и Великој 
Британији. Један од могућих одговора за пораст запослених у јав-
ном сектору у Македонији може бити у недовољном вођењу рачу-
на о организационо-процесном правцу реформе, јер према подаци-
ма из Регистра запослених у јавном сектору из марта 2016. године, 
запослени у јавном сектору раде у чак 1.287 јавних институција. 

Према подацима из Регистра запослених у јавном сектору од 
марта 2016, укупно 1.287 јавних институција чине јавни сектор у 
Републици Македонији

Дијаграм 1: Јавни сектор у Републици Македонији  
јавна управа

ЈАВНА
УПРАВА

Државна 
управа 
у ужем смислу

Јединице 
локалне 
самоуправе
81

независни органи државне управе
органи управе у министарствима
министарства
правна лица са јавним овлашћењима
самостални државни органи
регулаторна тела

секретаријати у Влади
посебан орган државне управе 
(обавештајна служба)
служба у Влади

Јавне установе  
888

32

29
15

16

12
10
3

1
1

Јавна предузећа 
128

СУДСКА
ВЛАСТ Судови 35 Јавно тужилаштво 29 Судски савет и Савет 

јавних тужилаца

ДРЖАВНА 
ВЛАСТ Скупштина  Влада РМ Председник РМ

ДРУГИ Народна банка Народни правобранилац

Дијаграм су компилирали аутори.
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Укупан број запослених показује опште повећање запосле-
них у посматраном периоду, посебно током 2012. и 2013. године 
након чега долази до извесног пада.  

Тако на пример, у Македонији је у области образовања, 
највећи број запослених био 2012. године (42.300 запослених), да 
би у 2014. години тај број био смањен на 40.200, а затим поново до-
лази до благог пораста у 2015. години. Процентуално посматрано, 
то је 31.79% Најмањи пораст запослених је забележен у здравству 
и социјалној заштити без становања.  Највећи број запослених у 
овим областима био је у 2013. години, (37.300 запослених), након 
чега, 2014. године, број запослених у здравственој и социјалној 
заштити пада на 35.400 запослених, а овај број и даље стагнира.10 
Процентуално посматрано, то је око 27,61% запослених. 

Ево још једне занимљиве компарације. Она прати број запосле-
них у три области јавне управе, одбране и активностима на пољу со-
цијалне сигурности. У Македонији је у ове три области јавног секто-
ра, број запослених од  2006. до 2015. године порастао са 39.300 2006. 
године на 51.700 запослених 2015. године.  Значи, у ове три области 
запослено је 39,89% од укупног броја запослених у јавном сектору. 

Овај индикатор анализира различите аспекте обима јавног сек-
тора, а не и њеног квалитета.  Шта то значи? Ако су сви запослени у 
јавном сектору прави професионалци и ако је на располагању савре-
мена опрема и користе савремене методе у свом раду, понекад мање 
запослених може постићи далеко више од много већег броја запосле-
них. Кључ је у ефикасности. Због тога је веома важно да јавни сектор 
запошљава људе који су компетентни и који су мотивисани. 

ОБИМ ЈАВНОГ СЕКТОРА - ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА 
ЕУ И ОЕЦД У ОДРЕЂЕНИМ ОБЛАСТИМА

Македонија одступа од тренда у ЕУ28 у овом периоду. На 
пример, у Ирској од 2005. до 2008. године, број запослених у јав-
ном сектору пење се на 320.000 након чега пада на 288.000.11 до 
краја 2014. године. Наиме, услед глобалних финансијских кретања 
и економске кризе која је погодила Европу након 2008, развијене 
земље Европе примењују мере штедње, укључујући и смањење 
обима јавног сектора. Насупрот овом тренду, у Македонији, већ 
смо видели, јавни сектор је у овом периоду континуирано растао.

Ипак, у односу на укупан број запослених, Македонија нема 
много велики јавни сектор али је један од најбрже растућих јавних 

10 Гоцевски, Д., Малеска, С., Н., (2017) „Колики и какав јавни сектор имамо у Републици 
Македонији (РМ)?“ Анализа особина јавног сектора РМ, Центар за управљање 
променама, Скопље, стр. 19;

11 Boyle R., (2014) Public Sector Trends, State of the Public Service Series, December 2014, стр. 13;



11

Драган Гоцевски, Неда Малеска Сачмароска –  ЈАВНИ СЕКТОР ...

сектора по броју запослених, посебно у државној администрацији 
и одбрани. Оно што можемо закључити као нежељени тренд у ус-
ловима економске кризе су подизање „класичне администрације“ 
тј. административних односно државних службеника у односу на 
јавне службенике који пружају јавне услуге. Ако би иста повећања 
била резултат већег броја запослених доктора, педагога, дефекто-
лога, социјалних радника, медицинских сестара и васпитача у вр-
тићима, библиотекара и других пружаоца јавних услуга, грађани 
би на тај начин добили «већу вредност» од јавног сектора него по-
већаним бројем запослених у државној управи.

Величина јавног сектора знатно варира између држава чла-
ница ЕУ и ОЕЦД. У нордијским земљама као што су Данска, Нор-
вешка и Шведска, запослени у јавном сектору представљају више 
од 30% укупног броја запослених, док су земље Азије и Латинске 
Америке које су чланице ОЕЦД-а имају знатно мањи јавни сектор. 
У Јапану јавни сектор заузима 8% укупног броја запослених, а у 
Чилеу и Мексику нешто више 10%. Иако у многим земљама ОЕ-
ЦД-а постоји пад државних службеника у администрацији, просек 
запослених у јавном сектору на нивоу ОЕЦД-а, у периоду од 2009. 
до 2013. године повећао се са 21,1% на 21,3%. Највећи пад запосле-
них у овом периоду евидентирају се у Белгији, Пољској и Великој 
Британији. С друге стране, Данска, Норвешка и Словенија имају 
повећање у јавном сектору за један процентни поен, и у Швајцар-
ској се бележи пораст од три процентна поена за исти период.12

У наставку, анализирамо просеке броја запослених у јавном 
сектору у пољима која су претходно анализирана за Македонију.

Што се тиче структуре запослених у јавном сектору, Македо-
нија је најсличнија са просеком ЕУ у проценту запослених у здрав-
ству и образовању, а одступа у делу запослених у администрацији, 
одбрани и обавезном социјалном осигурању.

Што се тиче европског просека, највише запослених у  јавној 
управи, одбрани и обавезном социјалном осигурању је у Мађарској. 
У овим областима у Мађарској запослено је  43,48%  од укупног 
броја запослених у јавном сектору. Најмањи број запослених је на 
Исланду (није чланица ЕУ), и то свега 16,36%. Просек земаља ЕУ 
у ове три области је 29,69% од укупног броја запослених у јавном 
сектору. У Македонији је тај проценат скоро 10% већи – 39,71%.

Што се тиче структуре запослених у јавном сектору, Македо-
нија је најсличнија са просеком ЕУ у проценту запослених у здрав-
ству и образовању. Највећи број запослених у здравству је у Фин-
ској. Процентуално, он износи 31,12% од укупног броја запослених 
у јавном сектору. Најмањи број запослених у здравству у земљама 

12 OECD (2015), Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/gov_glance-2015-en, стр. 84;
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ЕУ је у Луксембургу - 15,38% и Мађарској - 16.86%. У Македонији 
је тај просек 27.61%, а на нивоу 28 земаља ЕУ је 26.39%.

Највећи број запослених у образовању у Европи је на Ислан-
ду - 50,91%, а најмањи у Француској, 25,95%. Просек у земљама 
чланицама ЕУ је 32.57%, а у Македонији је 31.79%.

Графикон 2. Структура запослених у јавном сектору по областима
У појединим земљама ЕУ и на нивоу ЕУ28 за 2016. годину и

У Републици Македнији13

Норвешка 20.62% 28.69% 26.88% 24,02%
Шведска 22.31% 39.40% 22.05% 16,44%
Данска 18.74% 33.66% 22.69% 25,32%
Француска 31.64% 25.95% 24.35% 17,80%
Италија 29.96% 34.63% 28.42% 7,29%
Чешка Република 34.09% 34.12% 26.44% 4.88%
Словачка 39.94% 31.96% 18.56% 9.29%
Грчка 38.39% 35,91% 22,70% 2,64%
ЕУ28 29.69% 32.57% 26.39% 11.18%
Македонија 39.89% 31.79% 23.61% 5%

Агенда: 
Државна управа, одбрана и обавезно 
социјално осигурање 
Образовање

Здравство
Остало: соц заштита без смештаја, 
музеји, библиотеке и др.

На овом месту, направићемо и кратку компарацију између 
Македоније и појединих земаља Западног Балкана. Западни Бал-
кан је појам који данас обухвата шест независних држава: Хрват-
ску, Србију, Македонију, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Алба-
нију. Однос правимо између Македоније с једне, и Србије, Босне и 
Херцеговине и Хрватске. Он је занимљив и са становишта што је 
Република Хрватска, у овом моменту једина чланица ЕУ.    

Што се тиче земаља Западног Балкана, Македонија има 
највећи број запослених у јавном сектору у државној управи од-
брани одбрана, 39,89%. Друга по величини у овој области је Босна 
13 Eurostat, доступно на:http://ec.europa.eu/eurostat/data/database; Завод за статистику (Босна 

и Херцеговина) достапно на:http://www.bhas.ba/saopstenja/2016/ZAP_2016M07_001_01_
BS.pdf; Државни завод за статистику (за Србија) доступно на: http://webrzs.stat.gov.rs/
WebSite/repository/documents/00/02/26/98/zp22092016.pdf; Подаци за БиХ и Србију су 
без библиотека, архива, музеја и других културних активности;
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и Херцеговина у којој администрација и одбрана заузимају 39,71% 
укупног броја запослених у јавном сектору. Општа управа и одбра-
на представљају 34,72% запослених у јавном сектору у Хрватској, 
а релативно мали део запослених у јавном сектору је запослен у 
образовању, 36,92%, и здравству, 24,55%. Осим у домену опште 
администрације и одбране, у поређењу са другим мереним пара-
метрима, јавни сектор у Македонији не разликује се много ни у 
другим земљама Западног Балкана. 

Графикон 2. Структура запослених у јавном сектору по областима  
у појединим земљама Западног Балкана

Македонија 39.89% 31.79% 23.61% 5%
Босна и 
Херцеговина 39.71% 34.14% 26.15% 00.00%

Србија 34.65% 28.95% 36.40% 00.00%
Хрватска 34.72% 36.92% 24.55% 3,57%

Графикон су компилирали аутори.

Агенда: 
Државна управа, одбрана и обавезно 
социјално осигурање 
Образовање

Здравство
Остало: соц заштита без смештаја, 
музеји, библиотеке и др.

ДРУГИ ИНДИКАТОРИ ОБИМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Још два индикатора која могу да буду од значаја за одређи-
вање обима јавног сектора које ћемо на овом месту представити 
је и број запослених у јавном сектору у односу на укупно ста-
новништво, и проценат запослених у јавном сектору у односу на 
укупан број запослених грађана.

Што се тиче броја запослених у односу на целокупно ста-
новништво у Македонији, запослени у јавном сектору предста-
вљају 6,26%. Дакле, јавни сектор у Македонији је сличан по обиму 
са Србијом, већи од јавног сектора у Босни и Херцеговини, а мањи 
од јавног сектора у Хрватској и Словенији. Просек земаља чланица 
ЕУ је 9,96%.

Земље у Европи где је удео запослених у јавном сектору већи 
од 10% су на пример, Немачка, Финска, Ирска, Малта, Холандија 
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и Аустрија. Највећи јавни сектор у погледу укупног становништва 
имају скандинавске земље: Норвешка 14,78%, а Исланд, Шведска и 
Данска нешто изнад 13%. Развијене земље са развијеним друштве-
ним системом имају већи јавни сектор. Најмање развијене земље у 
Европи, можемо уочити, имају мањи јавни сектор а и Македонија 
прати овај тренд.

Што се тиче процента запослених у јавном сектору у одно-
су на укупан број запослених у земљи, у Македонији он износи 
18,59% од укупног броја запослених. У Србији и Босни и Херцего-
вини је број запослених у јавном сектору у односу на укупан број 
запослених значајно већи у односу на Македонију и износи преко 
24%, док у Словенији и Хрватској он износи нешто преко 20%  у 
односну на укупан број запослених. У Буграској је број запослених 
у јавном сектору сличан као и у Македонији - 18,64%.

Дакле, јавни сектор у Македонији је сличан па чак и нешто 
мањи у односу на земље Западног Балкана, и нижи од просека у свих 
28 земаља чланица ЕУ. Просек земаља чланица ЕУ износи 23,47%.

Јавни сектор у Норвешкој има највећи удео у укупном запо-
шљавању земље, са 30%, Француском 29,18%, Белгијом 29,16% и 
Шведском 29,11%. Најмање запослених у јавном сектору у смислу 
укупног броја запослених у ЕУ има у Румунији 14,04%, а након 
њих, на нивоу Европе, у Турској 14,95%.

Графикон 3. Однос броја запослених у јавном сектору према укупном 
броју запослених у појединим земљама14

Норвешка 30%
Француска 29.18%
Белгија 29.16%
Шведска 29.11%
Румунија 14.04%
Турска 14.95%
Србија 24%
Босна и Херцегов. 24%
Хрватска 29.69%
Македонија 18.64%
ЕУ28 23.47%

14 Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Јавни сектор обухвата: јавну упра-
ву и одбрану, обавезну социјалну сигурност, образовање, здравство, социјални рад без 
смештаја, библиотеке, музеји, архиви и друге културне делатности; Укупна запосленост 
је према класификацији NACE, (Employment by sex, age and citizenship (1 000) (lfsa_egan), 
Доступно на: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database;
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ЗАКЉУЧАК: КОЛИКО ТРЕБА ДА БУДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ?

Одговор на питање колико запослених треба да има једна др-
жава у јавном сектору није нимало једноставан, јер питање само по 
себи није једноставно. Поставите себи следеће питање: колико ус-
луга грађани желе! Да ли људи у густо насељеним местима можда 
желе и требају више услуга него у мање насељеним подручјима? 
Треба ли развијене земље и региони да пружају више услуга него 
што то треба да чине мање развијени? Потребе грађана су исте, 
и правно загарантована права требају подједнако бити доступна 
свим грађанима, где год да они живе.

За сваку услугу коју „држава“ пружа својим грађанима, др-
жави је потребан и одређени број људи које ће те услуге обезбеђи-
вати и који ће њима управљати. Невероватно је да мале земље увек 
имају „скупљи“ јавни сектор зато што имају тенденцију пружи-
ти исти фонд услуга својим грађанима, као и велике и развијене 
земље. Дакле, било би биље формулисати питање на следећи на-
чин: колики јавни сектор себи може приуштити одређена земља?

Укупан број запослених, праћених за одређени период, је ко-
ристан показатељ тренда пораста или смањења јавног сектора, али 
то нужно не мора бити и свеобухватни показатељ оправданости 
његове величине. У ту сврху се користе и други индикатори. У 
овом раду коришћени су следећи: величина јавног сектора у смис-
лу укупног становништва, величине јавног сектора у одређеним 
областима јавне управе, временски период посматрања и др.

Можда би јединствени закључак могао да буде: грађанима 
мора да буде омогућено да остваре своја права. И у том смислу, 
вршење јавних услуга пре свега, посебно у области образовања, 
здравства, културе, социјалне заштите и становања, у великој мери 
одражава и систем остваривања права. За то је свакако неопход-
на општа администрација  и државни службеници, али се са ста-
новишта обезбеђења услуга грађанима чини да у јавном сектору 
посебну пажњу треба посветити јавним службеницима који у раз-
личитим областима јавних служби пружају услуге грађанима, јер 
од нивоа и квалитета таквих услуга, зависи и задовољство грађана 
као корисника са једне стране, али и сам квалитет живота, с друге.  
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PUBLIC SECTOR IN MACEDONIA - 
RELATIONSHIP OF EMPLOYEES IN THE 

MACEDONIAN PUBLIC SECTOR WITH 
THE PUBLIC SECTOR IN THE COUNTRIES 

OF THE EU AND THE COUNTRIES  
OF THE WESTERN BALKANS

SUMMARY

In this paper an analysis of the volume of the public sector 
in Macedonia and certain EU countries and countries of 
the Western Balkans was carried out. In order to make this 
comparison, we first performed an analysis of the concept 
of the public sector and public administration, and we 
clearly distinguished these concepts. Subsequently, based 
on three indicators and reliable data, an analysis was made 
and conclusions were drawn regarding the scope of the 
public sector in the Republic of Macedonia. In the conducted 
analysis, three important indicators were used: the number 
and structure of public sector employees in certain areas; the 
number of employees in the public sector in relation to the 
total population in Macedonia and individual countries, as 
well as the ratio of the number of employees in the public 
sector in the total number of employees in Macedonia and 
individual countries. However, the answer to the question of 
how much a state should have a state in the public sector is not 
that simple, because the question is not easy in itself. In that 
sense, emphasis should be placed on providing services to 
citizens. Because of the level and quality of such services, the 
satisfaction of citizens as users of public sector services with 
one, but also quality of life depends on the other. Certainly 
all parameters show that the country is richer, the quality and 
volume of public sector services is expanding. Therefore, the 
economic power of the state today significantly reflects the 
degree of realization of citizens’ rights regarding services 
provided to citizens by the public sector.

Key words: Public sector, Macedonia, public administration, 
EU, Western Balkans
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ПРАВО НА ПРОЦЕСНУ 
РАВНОПРАВНОСТ СТРАНАКА 

 У УПРАВНОМ СПОРУ∗

УДК 342.9:347.962.6
DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.7232017.2
Оригинални научни рад

Др Катарина Голубовић

Сажетак: 

Право на процесну равноправност странака у управном 
спору све више добија на значају, нарочито у земљама у 
којима управни судови суде у спору пуне јурисдикције. 
Садржина овог права изграђена је кроз судску праксу и 
поставила је и захтеве јавној управи при управном посту-
пању, управним судовима приликом суђења и законода-
вцима који усвајају правила управно-процесног права. Ови 
захтеви огледају се у активној улози судова у отклањању 
фактичке неједнакости странака у управном поступку, 
посебно ради прибављања доказа и информација од тела 
јавне управе на којима се заснива захтев према управи. 

Кључне речи: једнакост оружја, управни спор, доступ-
ност информација и доказа, трошкови управног спора

УВОД

Право на правично суђење гарантовано чланом 6 Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода подразу-
мева низ саставних права који се не могу издвојено посматрати 
једно од других. То су: право на приступ суду, право на суд осно-
ван законом, право на независност и непристраност у суђењу, пра-
во на правну помоћ, право на процесну равноправност странака, 
право на jавну расправу, право на контрадикторан поступак, право 
∗ Рад је примљен 07. 11. 2017, а одобрен на састанку редакције 28. 11. 2017.  
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на образложену одлуку, право на суђење у разумном року, право 
на јавну пресуду, право на ефективно извршење пресуде, забрана 
арбитрарног поступања и право на правну сигурност. Садржину 
ових права чине европски стандарди правичности. 

Примењивост европских стандарда правичности на управни 
спор није праћена захтевом да се у управном спору примењују сви 
европски стандарди правичности у једнакој мери. Европски суд за 
људска права је европске стандарде правичности подређивао наче-
лима европског управног простора, иако га текст Конвенције није 
на то овластио. Прилагодљивост европских стандарда правично-
сти природи ствари по којој се поступа представља предуслов ост-
варења начела европског управног простора, да управа мора бити 
предвидива, законита, транспарентна, ефикасна и ефективна. Пуна 
заштита права на правично суђење се у управном спору највише 
истиче када интерес појединца несумњиво претеже над јавним ин-
тересом. У овом раду анализирају се стандарди права на процесну 
равноправност странака у управном спору које је у својим пресу-
дама поставио Европски суд за људска права, као и утицај ових 
одлука на управно-процесно право држава Савета Европе.

ПОЈАМ ПРАВА НА ПРОЦЕСНУ РАВНОПРАВНОСТ 
СТРАНАКА

Право на процесну равноправност странака, односно право 
на „једнако оружје“ представља европски стандард правичности 
који је изведен из чл. 6. ст. 1 Европске конвенције. Европски суд 
за људска права је већ у првим годинама суђења изнео став да је 
право на једнако оружје (енг. equality of arms, фра. le principe de 
l’égalité des armes) нераздвојив део ширег појма права на правично 
суђење. Овакав став налази своје упориште у тумачењима фило-
зофа различитих праваца. Тако је Аристотел праведност тумачио 
као једнакост. Џон Ролс1 (John Rawls) је једнакост видео као пре-
дуслов правде, док је за Роберта Нозика (Robert Nozick) једнакост 
главни или једини критеријум праведности. Херберт Харт (Herbert 
Hart) је познатим цитатом: „У истим случајевима поступај на исти, 
а у различитим на различит начин, у мери у којој су различити“2 
изједначио једнакост и праведност. 

1  Џон Ролс, Теорија правде), Београд-Подгорица, 1998, стр. 22-27.
2 „Опширније у: Herbert Hart, Concept of Law, Oxford University Press, Clarendon Law 

Series, Oxford, 1994.
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Једнакост у материјалном смислу

Као и правичност, једнакост се може посматрати у мате-
ријалном и процесном смислу. У материјалном смислу, једнакост 
подразумева једнакост свих пред законом, без обзира на било какву 
посебност и лично својство. Овим принципом јемчи се заштита 
од арбитрарног одлучивања судова и других државних органа који 
врше јавна овлашћења која се, поред осталог, заснива на начелу 
да надлежни органи у истоветним случајевима једнако одлучују, 
односно да истоветна чињенична и правна стања не могу имати 
битно различит правни исход. Једнакост у материјалном смислу је 
у европском праву оличена је као један од аспекта права на правну 
сигурност, док је у српском праву оличена у људском праву на јед-
наку заштиту права која се гарантује Уставом Републике Србије.3

Једнакост у процесном смислу

За означавање једнакости у процесном смислу се у пракси 
користе различити термини. Тако, Европски суд за људска права 
користи термин једнакост оружја. Под утицајем његове праксе и 
дословног превода пресуда, може се уочити да национални судови 
користе исти термин, упркос томе што га не препознају национал-
ни правни прописи ни дугогодишња судска пракса. 

У пракси уставних судова на говорном подручју некадашњег 
српскохрватског језика користе се различити термини да означе јед-
накост у проценом смислу. Уставни суд Хрватске користи термин 
право на процесну равноправност, истовремено додајући као образ-
ложење израз на енглеском језику – „equality of arms“ и дословни 
превод – „једнакост оружја“.4 Уставни суд Босне и Херцеговине ко-
ристи израз принцип равноправности странака пред судом5, те прин-
цип једнакости пред судом6. Уставни суд Црне Горе користи термин 
једнакост оружја.7

3 „Јемчи се једнака заштита права пред судовима и другим државним органима, имаоцима 
јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. 
Право на једнаку заштиту права.“ Види: Устав Републике Србије, Службени гласник РС, 
бр. 98/2006, члан 36 став 1. 

4 „Према пракси Еуропског суда за људска права један од аспеката права на поштено 
(правично) суђење је и право на процесну равноправност (equality of arms- „једнакост 
оружја“) које је садржајно блиско начелу саслушања странака у домаћем праву“. Види: 
Уставни суд Хрватске (Ustavni sud Republike Hrvatske): U-III-4609/2013, одлука од 10. 
септембра 2014. године, U-III-1807/2009, одлука од 23. децембра 2010. године.

5 „Уставни суд указује да важан елемент захтјева за правично суђење представља принцип 
равноправности пред судом («једнакост оружја»)“. Види: Уставни суд Босне и Херцеговине: 
АП-1089/10 одлука од 13. марта 2013. године; АП-1309/10 одлука од 13. марта 2013. године. 

6 Уставни суд Босне и Херцеговине: АП-415/04 одлука од 23. јула 2004. године.
7 „Уставни суд је, стога, утврдио да одбијање доказних предлога подносиоца уставне 

жалбе, у конкретном случају, није било у складу “с једнакошћу оружја”, као једном од 
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У пракси Уставног суда Србије уочљиво је да не постоји 
усаглашеност у коришћењу термина. Тако је у једној одлуци ко-
ришћено чак пет израза да означе један појам: право на једнакост 
процесних средстава, процесна равноправност странака, процесна 
једнакост странака, процесна равноправност и „једнакост оружја“ 
странака.8 У судској пракси се још могу уочити и термини право 
на процесну равноправност, односно једнак положај странака у 
поступку,9 те принцип процесне равноправности странака10. Међу-
тим, све се чешће користи термин „једнакост оружја“.11 

Термин право на процесну равноправност је најприкладнији 
за српски језик из више разлога. Први разлог за овај закључак је 
чињеница да он најпрецизније описује значење појма до које се 
долази анализом ставова Европског суда за људска права. Наи-
ме, израз начело једнакости оружја језичким тумачењем упућује 
не једнакост сваког процесног средства, што је супротно значењу 
овог појма. Други разлог је да се овим изразом даје нагласак на 
целокупан процес и помера тежиште анализе са оружја тј. средства 
на положај странака у процесу. Трећи разлог за избор овог термина 
је лексичке природе у вези са српском правном традицијом. Наиме, 
не постоји разлог да се одступа од термина који се користе у српс-
ком језику, тим пре што ово право, те и сам термин није изричито 
наведено у тексту Европске конвенције.

ПРАВО НА ПРОЦЕСНУ РАВНОПРАВНОСТ СТРАНАКА У 
ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Право на процесну равноправност странака препознато је 
као европски стандард правичности на самом почетку рада Европ-
ског суда за људска права, још 1959. године, најпре поводом спора 
о „грађанском праву“, а већ 1962. године поводом одлучивања о 
„кривичној оптужби“12. 

Право на процесну правичност подразумева да „свакој 
странци мора бити обезбеђена разумна могућност да презентује 

захтјева концепта правичног суђења, из члана 32. Устава и члана 6. став 1. Европске 
конвенције“ Види: Уставни суд Црне Горе, Уж-III бр. 387/10 од 23. јула 2014. године

8 Уставни суд Републике Србије, Уж-13/2008, одлука од 21. јануара 2010. године. 
9 Уставни суд Републике Србије, 1255/2010, одлука од 28. новембра 2012. године.
10 Уставни суд Републике Србије, Уж-1459/2010, одлука од 22. новембра 2012. године.
11 Уставни суд Републике Србије, Уж-6557/2012, одлука од 15. октобра 2014. године; Уж-

3908/2012, одлука од 4. децембра 2014. године; Уж-1170/2012, одлука од 30.октобра 
2014. године, Уж-1678/2012, одлука од 25.септембра 2014. године, Уж-5043/2011 одлука 
од 17. јула 2014. године, Уж-4232/2010, одлука од 24. октобра 2013. године итд. 

12 Elizabeta Ivičević Karas, „Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični 
kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007), 4-5; Zagreb, 2007, стр. 777.
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свој случај, укључујући доказе, под условима које је не стављају у 
битно неповољнији положај у односу на супротну странку.“13

Процесна равноправност странака се не односи само на 
одређена права странака, већ и на слободу странака од свих огра-
ничења процесних права која могу имати за последицу неоправ-
дану неравнотежу између њихових ситуација у поступку. Према 
судској пракси Европског суда за људска права, начело процесне 
равноправности не намеће успоставу аритметичке или симетричне 
једнакости између странака у поступку, већ успоставу „праведне 
равнотеже“, односно равнотеже прилагођене њиховим процесним 
ситуацијама. Међутим, неједнакост ће проузроковати знатну не-
равнотежу у случајевима кад су њени учинци штетни за одбрану.14 

У супротном, неједнакост не мора нужно водити повреди про-
цесне равноправности странака. Случај Штек-Риш и други против 
Лихтенштајна15 водио се поводом изостанка достављања одговора 
тужене стране (општине) на тужбу подносиоца представке. Одговор 
општине није садржао нове наводе. Европски суд за људска права 
је у више наврата сматрао да у таквој ситуацији одговор има мали 
ефекат на пресуду. Међутим, оваквим поступањем се нарушава по-
верење странака „у рад правосуђа, које је, између осталог, засновано 
на знању да су имали прилику да изразе своје ставове о сваком доку-
менту у предмету.“ Овакви ставови показују да је субјективно схва-
тање странке о сопственом положају у поступку од великог значаја.

Европски суд за људска права је донео неколико значајних 
пресуда против Хрватске у којима је утврђено право на повреду 
процесне равноправности у управном спору. Ове пресуде добро 
илуструју суштину права на процесну равноправност странака. 
Тако, у случају Хрдало против Хрватске16 Управни суд није доста-
вио подносиоцу представке одговор тужене стране. Овај одговор 
је садржао нове наводе у погледу постојања правног основа за до-
ношење решења чија се законитост оспоравала у управном спору. 
Како је Управни суд засновао своју пресуду на новим наводима које 
је унео у образложење пресуде, то је Европски суд за људска права 
сматрао да постоји повреда права на процесну равноправност. 
13 Домбо Бехир против Холандије Б. В. против Холандије (Dombo Beheer B.V. v. the 

Netherlands) представка бр. 14448/88, пресуда од 27. октобра 1993. године. 
14 Елизабета Ивичевић Карас, „Начело једнакости оружја као конститутивни елемент 

права на правични казнени поступак из чланка 6. Еуропске конвенције за заштиту 
људских права и темељних слобода“, Зборник Правног факултета у Загребу, 57 (2007), 
4-5; Загреб, 2007, стр. 777.

15 Штек-Риш и други против Лихтенштајна (Steck-Risch and Others v. Liechtenstein), пред-
ставка бр. 63151/00, пресуда од 19. маја 2005. године.

16 Хрдало против Хрватске (Hrdalo v. Croatia), представка бр. 23272/07, пресуда од 27. сеп-
тембра 2011. године.
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У идентичној процесној ситуацији се нашла подноситељка 
представке у случају Маравић Маркеш против Хрватске.17 Међу-
тим, оно по чему се овај случај разликовао од претходног је чиње-
ница да би подноситељка представке очигледно изгубила спор, 
услед застарелости потраживања. У том смислу, Европски суд за 
људска права је могао да, услед „непостојања значајне штете”, 
представку прогласи неприхватљивом.18 Међутим, и поред тога, 
Европски суд за људска права је сматрао да се у случају Мара-
вић Маркеш поводом праксе Управног суда Хрватске поставило 
озбиљно питање о поштовању права на процесну равноправност 
странака. За Европски суд за људска права је било битно да је под-
носитељка представке могла да да разумне наводе о могућности 
примене одређене одредбе Закона о државним службеницима на 
њену правну ситуацију, а ту могућност јој је Управни суд ускратио. 
У овом је предмету посебно се довело у питање поверење странака 
у спору у рад правосуђа које је, inter alia, засновано на сазнању да 
су имали могућност да изразе своје ставове о сваком документу у 
спису предмета.

Оваквом пресудом Европски суд за људска права заправо је 
дао сигнал држави да је неопходно да промени одређени пропис 
или праксу. Ова пресуда је променила праксу Уставног суда Хр-
ватске у погледу заштите у истоврсним случајевима и поставила 
више стандарде у односу на европске. Тако се Уставни суд Хрват-
ске позвао на пресуду Маравић Маркеш у одлуци којом је утврдио 
да је Управни суд повредио право на равноправност странака тиме 
што није оставио примерени рок странци да се упозна са списима 
Министарства финансија које је тај орган приложио на рочишту. 
Садржај списа односио се на важне податке за доношење одлуке 
у спору којима се отклањају недостаци у образложењима решења 
управних тела, а с којима подносилац уставне тужбе није имао 
прилике да се упозна у току управног поступка.19 

У случају Маргаретић против Хрватске20 ЕСЉП је на првом 
месту, испитивао природу поступка, те је закључио управни дис-
циплински поступак против полицијског службеника представља 
поступак о „грађанском праву“. „Суд понавља да чланом 6 Европ-
ске конвенције није зајамчено право на непосредно присуство пред 
17 Маравић Маркеш против Хрватске (Maravić Markeš v. Croatia), представка бр. 70923/11, 

пресуда од 9. јануара 2014. године.
18 Холуб против Чешке (Holub v. Czech Republic), представка бр. 24880/05,одлука од 14. 

децембра 2010. године.
19 Уставни суд Републике Хрватске, У-III-6296/2013, одлука од 6. марта 2014. године.
20 Маргаретић против Хрватске (Margaretić v. Croatia), представка бр. 16115/13, пресуда од 

5. јуна 2014. године.
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судом, већ општије право да се свој предмет на ефективан начин 
изнесе пред судом уз уважавање права на процесну равноправност 
странака. Држава има слободан избор средстава којима ће странка-
ма у парничном поступку јамчити та права. Стога, заступање може 
бити прикладно решење у случајевима када се странка не може лич-
но појавити пред судом. С обзиром на јасне тешкоће повезане с пре-
возом лица у притвору с једног места на друго, Суд у начелу може 
прихватити да, у случајевима када се тужбени захтев не заснива на 
тужиочевом личном искуству, заступање притвореника преко адво-
ката не би представљало повреду начела процесне равноправности.“ 

Европски суд за људска права је утврдио системску повре-
ду процесне равноправности у управносудском поступку Чешке. 
Одбацивање у случају Холуб против Чешке је био резултат от-
клањања озбиљног питања о поштовању права гарантованог Кон-
венцијом, јер је поводом претходне идентичне повреде права на 
процесну равноправност странака утврђене у случају Милатова 
и други против Чешке21, Чешка предузела мере којим се процес-
на равноправност која је била уврежена у пракси отклања. Чешка 
је известила Комитет министара Савета Европе да је установље-
но правило да судија известилац увек шаље странкама поднесак 
супротне странке, дајући рок за одговор, у случајевима када они 
садрже нове чињенице, наводе или аргументе, чак и у случају 
сумње да се у поднесцима они износе. 

АКТИВНА УЛОГА СУДА НА ОТКЛАЊАЊУ DE FACTO 
ПРОЦЕНЕ НЕРАВНОПРАВНОСТИ СТРАНАКА  

У УПРАВНОМ СПОРУ

Право на процесну равноправност у управном спору има 
посебан значај имајући у виду да је у поступку који је претходио 
спору постојао de jure различит однос снага, без обзира да ли се ра-
дило о управном поступању ауторитативног или неауторитативног 
карактера. У управном спору, неопходно је да се отклони de facto 
неједнакост странака, што захтева једну активну улогу суда. 

Управни суд би требало да уклања неједнакост међу стран-
кама, нпр., позивањем да поднесу додатне чињенице или доказе. 
Такође, суд или друго независно тело које врши контролу над дис-
креционим овлашћењима мора да има могућност да прибави ин-
формације које су неопходне да праведно изврши своју функцију 
контроле. Право судије да захтева информацију од тела јавне уп-
21 Милатова и други против Чешке (Milatová and Others v. the Czech Republic), представка 

бр. 61811/00, пресуда од 21. јуна 2005. године.
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раве мора бити праћено обавезом давања информације. Осим када 
национални закон предвиђа изузетке, тела јавне управе би требало 
да обезбеде суду све релевантне документе и информације.22 

Улога суда мора бити активна и сам суд би требало да само-
иницијативно информише странке о постојању доказа и наводима, 
укључујући нове информације које су постале део предмета на-
кон почетка поступка или доказе које је суд прибавио по службеној 
дужности од тела јавне управе или других извора. Није довољно да 
се материјал налази у предмету. 

Европски суд за људска права сматра да странке морају има-
ти могућност да буду упознате са доказима који се користе пред 
судом, као и могућност да изнесу своје наводе о њиховом по-
стојању, садржини и аутентичности у одговарајућој форми и у ок-
виру разумног рока. Ако је потребно, ови наводи могу да се изнесу 
у писменој форми и унапред, чак и када су докази достављени од 
стране јавних власти на захтев суда.23

РАВНОПРАВНА МОГУЋНОСТ УТИЦАЈА  
НА РЕЗУЛТАТ ПОСТУПКА

Право на процесну равноправност странака имплицира да 
странке имају уравнотежене могућности да утичу на одвијање и 
резултат поступка, посебно коришћењем права на доступност ин-
формација и на учествовање у контрадикторном поступку. Тако, 
у случају Фелдбург против Холандије24, приликом преиспитивања 
здравственог стања ради остваривања одређених социјалних да-
вања, подноситељка представке према прописима није имала мо-
гућност да коментарише коначни закључак независног лекара, 
иако је он од пресудног значаја за исход у поступку. Европски суд 
за људска права, процењујућу да ли је у овом случају било повреде 
процесне равноправности је проценио статус Организације рада, 
тела које врши јавноправна овлашћења те коначно исплаћује но-
вац у случају утврђења права. Имајући у виду да прописи нису 
дозвољавали ни супротној страни да даје коментаре на закључак 
независног лекара, то је Европски суд за људска права нашао да 
нема повреде процесне равноправности странака, те да ни једна ни 
друга страна нису могле да утичу на резултат поступка.
22 Folke Bernadotte, „Academy and Office for Democratic Institutions and Human Rights“, 

Handbook for monitoring administrative justic, Варшава, 2011, стр. 63-64.
23 Крцмар и други против Чешке (Krcmar and others v. the Czech Republic), представка бр. 

35376/97, пресуда од 3. марта 2000. године.
24 Фелбруг против Холандије (Feldbrugge v. the Netherlands), представка бр. 8562/79, пре-

суда од 29. маја 1986. године. 
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РАВНОПРАВНА ДОСТУПНОСТ ДОКАЗА У ПОСЕДУ 
ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Процесна равноправност странака подразумева да су тела 
јавне управе у обавези да пруже документа која се односе на случај 
не само приликом судске контроле, већ током управног поступка. 
Ову обавезу намеће принцип управне транспарентности у ужем 
смислу који означава право заинтересоване странке у управном 
поступку на приступ документима који су у поседу управног орга-
на, а који могу да утичу на ток и исход поступка. На овај начин, уп-
равна транспарентност има за циљ да обезбеди доношење ex aequo 
et bono одлуке.25 

Треба имати на уму да право на приступ документима није 
исто што и право на увид у документа. Многи компликовани слу-
чајеви захтевају ангажовање стручних саветника, који немају увек 
право на увид у доказе. Стога право на приступ документима које 
подразумева и право да се добије копија предмета у потпуности 
одговара захтеву равноправне доступности доказа у поседу органа 
јавне власти. Оно што је такође тековина савременог доба је да се 
предмети воде електронским путем, те код многих земаља процес-
но законодавство не прати промене у администрирању случајева, 
што доводи до ограничења приступа доказима, нарочито када је 
приступ ограничен на увид. 

Право на увид у доказе није апсолутно, и може бити ограни-
чено на основу легитимних разлога, као што је заштита национал-
не безбедности или заштита људског права другог физичког лица 
(нпр. заштита сведока од освете). Ограничење приступа релевант-
ним информација мора бити пропорционално сврси ограничења. 
Уколико се пред управним телом ограничава правна слобода, то је 
захтев за откривањем докумената већи. Тако, нпр. у предмету који 
се водио пред телима јавне управе која спроводе поступак повера-
вања детета на старање, право на поштовање породичног и при-
ватног живота по природи ствари захтева да се обезбеди процесна 
равноправност родитеља на тај начин што ће им се дати на увид 
извештаји социјалних радника, с обзиром да они представљају ос-
нову за доношење одлуке.26 

Повреда права на процесну равноправност странке кроз ус-
краћивање докумената која су могла да се употребе као доказ у 
поступку, и која су према националним прописима могла бити пре-
25 Стеван Лилић, Катарина Голубовић, Европско управно право, Правни факултет, Београд, 

2011, стр. 74-75.
26 Keir Starmer, European Human Rights Law, London, 1999, стр. 544.
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дата, може се утврдити под условом да странка изнесе довољно ар-
гумената да су документа заиста била у поседу тела јавне управе. 
У случају да странка сматра да једно тело јавне управе одбија да 
поднесе тражена документа, потребно је да покрене одговарајући 
поступак за заштиту права на приступ документима, уколико такав 
поступак постоји у националном праву.27

У случају Поцијус против Литваније,28 подносилац пред-
ставке се жалио на повреду процесне равноправности и контра-
дикторности у поступку с обзиром да је полиција одузела пиштољ, 
уз новчану накнаду, услед чињеница забележеним у полицијском 
досијеу. Подносилац је тражио увид у досије, али је он одбијен. 
Имајући у виду да је пред Управним судом једини доказ био по-
лицијски досије који није био доступан подносиоцу представке, 
то се на њему није могла заснивати одлука у поступку одузимања 
оружја.

Европски управни простор подразумева постојање отворе-
ности и транспарентности јавне управе, како би се омогућио грађа-
нима одређени степен учешћа и контроле вршења јавних служби. 
Право јавности да зна, након ступања на снагу Лисабонског спо-
разума 2009. године постало је основно право у праву Европске 
уније, па се и од земаља чланица очекује да обезбеде управну 
транспарентност у ширем смислу. Принцип управне транспарент-
ности схваћен у ширем смислу, односно његово остваривање по 
правилу је регулисано посебним законом. Такође, овај принцип 
често је уграђен у уставне прописе, било као део основног људског 
права на слободу изражавања, било као самостално људско право 
на приступ јавним информацијама. 

Управна транспарентност у ширем смислу може да пос-
лужи за остваривање управне транспарентности у ужем смислу, 
тј. за остваривање увида у документе. Наиме, предност управне 
транспарентности у ширем смислу је у томе што се заштита оства-
ривања права на слободан приступ информацијама у неким систе-
мима остварује у посебном поступку, често и пред посебним неза-
висним телом, које може да утврди чињеницу постојања одређеног 
документа. У том смислу, резултати реформи јавних управа које су 
условљене евроинтеграционим процесима, обезбедиле су инстру-
менте за доказивање повреда права на процесну равноправност у 
управним стварима. 

27 Види случај Мек Гинли и Еган против Уједињеног Краљевства (McGinley and Egan v. the 
United Kingdom), представка бр. 21825/93 и 23414/94, пресуда од 9. јуна 1998. године. 

28 Поцијус против Литваније (Pocius v. Lithuania), представка бр. 35601/04, пресуда од 6. 
октобра 2010. године.
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АMICUS CURAE КАО СТРАНКА У УПРАВНОМ СПОРУ

Повреда права на процесну равноправност постоји у слу-
чају када се супротној страни пружи повлашћена могућност да из-
носи своје ставове, као што је право да се буде на суду онда када 
друга страна није присутна.29 У пракси Европског суда за људска 
права се поставило питање улоге одређених органа у кривичном 
поступку и управном спору. Тако се нпр. преиспитивала улога 
општег правобраниоца у Белгији и повереника Владе у Француској. 
Ови органи, иако замишљени као amicus curiaе, у тренутку изно-
шења става који није у корист странке у поступку, de facto постају 
супротна страна. Овакво полазиште Европског суда за људска пра-
ва подржава теорију појава (енг. doctrine of appeаrance)30 која има 
своје корене у англосаксонском праву. Дакле, иако ови органи нису 
странка у поступку, њихова функција давања одређеног мишљења 
у конкретном случају их увек ставља у улогу једне од странака. 
На тај начин, положај ових органа у поступку и њихова процесна 
овлашћења постају битан критеријум при оцени повреде процесне 
равноправности. Питање примене теорије појаве и данас изазива 
несугласице између судија, иако је на основу ње први пут оцење-
на повреда непристрасности суда давне 1982. године.31 Судија Де 
Мејер је поводом случаја Финдлеј против Уједињеног Краљевства 
1997. године оштро критиковао примену ове теорије, сматрајући је 
погрешном, и предложио да Европски суд престане са њеном при-
меном. Међутим, неки од најновијих случајева указују на широко 
коришћење ове теорије, како у домену оцене поштовања европског 
стандарда непристрасности, тако у домену оцене поштовања про-
цесне равноправности, што је неке земље приморало на реформе 
уређења судске контроле управе.32 Европски суд за људска права 
примену ове теорије правда ставом да је од највеће важности у 
демократском друштву да судови одају поверење јавности и стран-
кама у поступку.
29 Боргерс против Белгије (Borgers v. Belgium), представка бр. 12005/86, пресуда од 30. ок-

тобра 1991. године
30 Коришћење ове теорије оштро је критиковало седам судија које су судиле у предмету 

Крес против Француске. Види: Заједничко делимично супротно мишљење судија 
(Joint partly dissenting opinion of judges Wildhaber, Costa, Pastor Ridruejo, Kūris, Bîrsan, 
Botoucharova and Ugrekhelidze), Крес против Француске (Kress v. France), представка 
бр. 39594/98, пресуда од 7. јуна 2001. године

31 Yukio Okitsu, „European Convention on Human Rights and French Administrative Justice: 
A Case Study on the Dialogue between National and Supranational Legal Orders“, Kobe 
University Law Review, no. 47, стр. 15-33.

32 John Bell, „From ‘Government Commissioner’ to ‘Public Reporter’: A Transformation in 
French Administrative Court Procedure?“, European Public Law, Vol. 16, Issue 4, Hull, 2010, 
стр. 533–538.
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У неколико пресуда33 против Француске установљено је да 
присуство повереника Владе (фра. commissaire du Gouvernement) 
већању Државног савета Француске представља повреду процесне 
равноправности у управном спору. Европски суд за људска права, 
и поред тога што је уважио значај улоге повереника Владе на са-
мом већању Државног савета, сматрао је да се корист коју Државни 
савет има од чисто техничке помоћи повереника Владе мора упо-
редити са вишим интересима странака у поступку да повереник 
Владе неће моћи да утиче на исход поступка током већања. Таквим 
поређењем интереса дошло се до закључка да постоји системска 
повреда права на процесну равноправност. Суд је потврду свог ста-
ва нашао и у чињеници да Општи правобранилац није присутан на 
већању Суда правде Европске уније, иако је његова улога осмиш-
љена по узору на улогу Повереника Владе. 

Реформа Закона о управном спору34 је ступила је на снагу 1. сеп-
тембра 2006. године, у којој је јасно наведено да повереник Владе 
присуствује већању али не гласа. Ипак, Европски суд за људска 
права није сматрао да је оваквом одредбом отклоњена системска 
повреда права на процесну равноправност странака. Најновијим 
изменама Закона о управним споровима, у управним окружним 
судовима (фра. tribunaux administratifs) и управним апелационим 
судовима (фра. cours administratives d’appel), повереник Владе 
више не учествује на већању. На већању Државног савета, повере-
ник Владе може да присуствује већању, осим уколико странке уна-
пред не затраже да повереник не присуствује већању. Ове промене 
су од стране Комитета министара Савета Европе прихваћене као 
извршење пресуде у случају Крес против Француске.35 

Теорија појаве коришћена је и у предмету Ивон против Францу-
ске36. Подносилац представке је водио спор око износа надокнаде 
за експроприсану земљу. Срж суђења је била процена вредности 
експроприсане имовине која зависи од стања на тржишту некрет-
нина. У ту сврху, они су дужни да доставе суду доказе из којих 
суд бира оне примере које се сматрају да су најрепрезентативнији. 
33 Крес против Француске (Kress v. France), представка бр. 39594/98, пресуда од 7. јуна 

2001. године; Мартинје против Француске (Martinie v. France) представка бр. 58675/00, 
пресуда од 12. априла 2006. године; Верне против Француске (Vernes c. France), пред-
ставка бр. 30183/06, пресуда од 20. јануара 2011. године. 

34 John Bell, „From ‘Government Commissioner’ to ‘Public Reporter’: A Transformation in 
French Administrative Court Procedure?“, European Public Law, Vol. 16, Issue 4, Hull, 2010, 
стр. 533–538

35 Резолуција Комитета министара Савета Европе (Resolution CM/ResDH(2007)44) усвојена 
20. априла 2007. године. 

36 Ивон против Француске (Yvon v. France), представка бр. 44962/98, пресуда од 24. априла 
2003. године.
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Суд је утврдио да се повереник Владе, сходно прописима за посту-
пак експропријације у оквиру кога има улогу контроле потрошње 
буџетских средстава и прописима који уређује управни спор, на-
шао у вишеструкој улози (саставни орган у оквиру локалног орга-
на који врши експропријацију, експерт који врши процену вредно-
сти некретнине, а касније учесник у поступку пред судом). У том 
смислу, супротна страна у односу на подносиоца, коју су зависно 
од процесног момента чинили локални орган и повереник Владе, 
имала је доминантан положај у поступку с обзиром да је имала 
слободан приступ документима који су могли да се користе као до-
каз, за разлику од странке која такав приступ није имала. Додатно, 
повереник Владе има значајан утицај на мишљење суда. У овом 
случају, теорија појаве је једногласно подржана, имајући у виду 
да је више околности указивало на правну и фактичку процесну 
неравноправност странака. 

ТРОШКОВИ СПОРА У УПРАВНОМ СПОРУ И 
ПРОЦЕСНА РАВНОПРАВНОСТ СТРАНКА

Закон о управним споровима Хрватске, који је усвојен 2010. го-
дине је прве измене претрпео 2012. године, када је између осталог, 
промењен начин накнаде трошкова спора. Хрватски експерти су 
правилно закључили да, иако на први поглед неутрална одредба, 
има велики утицај на процесну равноправност странака у спору. 
Тако, А. Рајко37 истиче да у ситуацији када је предлагање поједи-
них доказа повезано сa подмирењем трошкова њиховог извођења, 
независно од исхода спора, тужиоци који чешће предлажу доказе 
због терета доказивања, теже ће се одлучивати на предлагање до-
каза чије извођење подразумева одређене трошкове. Рајко даље ис-
тиче да иако суд може по службеној дужности одредити извођење 
појединог доказа на терет финансијских средстава суда, у пракси 
ће ретко посезати за тиме из више разлога. Пре свега, не постоје 
довољна финансијска средстава за ту намену. Додатно, суд има 
дужност да осигура равноправност странака у различитим споро-
вима, али како су средства ограничена, мора да вага између инте-
реса странака које су раније започеле поступак у односу на друге 
странке, које такође, имају право на финансијску потпору.

Уставни суд Републике Хрватске је 2006. године, поводом 
истицања предлога за покретање поступка за оцену сагласности 
члана 79 Закона о управним споровима Хрватске (Народне новине, 
37 Ален, Рајко, „Утврђивање чињеница и доказни поступак у управном спору“, Зборник 

Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 34, бр. 1/2013, стр. 507-508.
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број 20/10, 143/12 i 152/14) са Уставом Хрватске, усвојио предлог 
и донео одлуку38 да је члан 79 који регулише трошкове поступка 
пред Управним судом неуставан. Према ставу Уставног суда, од-
редба овог члана којом је предвиђено да свака странка подмирује 
своје трошкове, представља повреду права на правично суђење, 
односно повреду права на процесну равноправност странака. У 
образложењу одлуке је Уставни суд је ставио акценат на природу 
управног спора, те на промене у пракси у погледу домашаја исхода 
управног спора по права странке. Тако је истакао да „Закон о уп-
равним споровима један је од најважнијих правних аката у демо-
кратском друштву утемељеном на владавини права и заштити људ-
ских права. Држава кроз законе о управном судовању осигурава 
одговарајући правни оквир за проведбу уставног јамства из чланка 
19. ставка 2. Устава којим се зајамчује судска контрола законитости 
појединачних аката управних власти и тијела која имају јавне ов-
ласти. Стога је темељни циљ ЗУС-а, који произлази из чланка 2. 
ставка 1., »осигурати судску заштиту права и правних интереса 
физичких и правних особа и других странака повријеђених поје-
диначним одлукама или поступањем јавноправних тијела«. (...) Да-
нас је у Републици Хрватској управни спор уређен као спор пуне 
јурисдикције, за разлику од стања какво је било за вријеме важења 
Закона о управним споровима (»Народне новине« број 53/91., 9/92. 
и 77/92.) када је Управни суд Републике Хрватске био овлаштен 
само за контролу законитости управних аката, те је, у правилу, су-
дио на темељу чињеничног стања утврђеног у управном поступку. 
Сада је осигурање објективног права у другом плану. Објективно 
се право, у правилу, штити кроз одлучивање о субјективним пра-
вима тужитеља. Штитећи субјективна права тужитеља повријеђе-
на појединачним одлукама и поступањима јавноправних тијела, 
штити се објективни правни поредак. Само малобројним нормама 
ЗУС-а (примјерице оцјена законитости опћих аката) примарни је 
циљ заштита објективног, а не субјективног права.“

У односу на питање трошкова управног спора, Уставни суд 
подсетио је да начин законског уређења накнаде трошкова поступ-
ка представља једну од компоненти права на приступ правосуђу. 
„Трошкови управног спора у којем се проводи усмена расправа 
састоје се од трошкова свједока, вјештака, тумача и других особа 
које би биле нужне за правилно утврђење чињеничног стања у до-
казном поступку, као и од трошкова заступања странака по одвјет-
нику односно по државном одвјетнику. Управни спор у правилу 

38 Уставни суд Републике Хрватске,  U-I-2753/2012 и др, одлука и решење од 27. септембра  
2016. године.
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покреће појединац против акта или мјере коју подузима држава. 
У таквом поступку мора му се омогућити кориштење свим доказ-
ним средствима, која, сама по себи, изискују посебне трошкове. 
Надаље, управни поступци (посебно када се ради о поступцима 
у којима судјелују двије или више странака са супротстављеним, 
понајчешће имовинским интересима) као и управни спорови у 
којима се врши контрола законитости таквих поступака најчешће 
захтијевају од странака ангажирање правне помоћи коју пружају 
одвјетници.“

Према ставу Уставног суда поступак не може бити прави-
чан уколико се не осигура да странка која спор изгуби противној 
странци плати трошкове поступка, који су, у изазвани незаконитим 
актом или поступањем државе или јавноправних тела. Уставни суд 
је оценио да одредба члана 79. ЗУС-а није имала легитиман циљ, 
те је била усмерена на заштиту финансијских интереса државе (бу-
дући да управо држава мора да накнади трошкове у ситуацији када 
изгуби спор). 

ЗАКЉУЧАК

Право на процесну равноправност странака у управном 
спору све више добија на значају, нарочито у земљама у којима уп-
равни судови суде у спору пуне јурисдикције. Садржина овог права 
изграђена је кроз судску праксу и поставила је и захтеве јавној упра-
ви при управном поступању, управним судовима приликом суђења 
и законодавцима који усвајају правила управнопроцесног права. 

Тако, процесна равноправност странака подразумева да су 
тела јавне управе у обавези да пруже документа која се односе на 
случај не само приликом судске контроле, већ током управног по-
ступка. У управном спору су постављена бројна правила, између 
којих да повреда права на процесну равноправност постоји у слу-
чају када се супротној страни пружи повлашћена могућност да из-
носи своје ставове, као што је право да се буде на суду онда када 
друга страна није присутна. Добар пример захтева које ово право 
поставља пред законодавца је Хрватска, с обзиром да је како управ-
на пракса тако и регулатива прошла вишеструку контролу пошто-
вања овог права од стране судова надлежних за заштиту људских 
права.  Имајући у виду да се у Србији припрема новелирање закона 
којим се уређују управни спорови, то је неопходно да законодавац 
уважи европске стандарде правичности приликом усвајања новог 
оквира деловања управног судства.
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 THE PRINCIPLE OF  
EQUALITY OF ARMS  

IN ADMINISTRATIVE DISPUTES
       

  Abstract : 

The importance of the principle of equality of arms in 
administrative disputes is increased, especially in countries 
where administrative courts decide in full jurisdiction. The 
content of this principle was built through ECtHR practice. It 
set requirements for public administration in administrative 
proceedings, administrative courts during the trial and 
lawmakers who adopt rules of administrative procedural 
law. These requests are reflected in the active role of the 
courts in removing the factual inequity of the parties in the 
administrative dispute, especially in order to obtain evidence 
and information from the public administration bodies on 
which the request to administration is based.

Key words: equality of arms, administrative dispute, 
availability of information and evidence, costs of 
administrative dispute
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Сажетак

Овај рад проучава концепт рада полиције у локалној 
заједници као нов приступ у полицијском деловању, ор-
ганизацији, стратегији и тактици који доводи до широког 
повезивања и сарадње полиције и грађана на нивоу ло-
калне заједнице. У полицијску праксу уведени су разни 
облици тесне сарадње полиције и других друштвених 
фактора и институција- мултиагенцијски приступ. Овај 
начин рада афирмисао је проактивну полицијску делат-
ност и ангажовање полиције у превенцији криминалите-
та. Довео је до формирања нових облика безбедносне ор-
ганизације у оквиру заједнице. Нови стратешки присту-
пи криминалитету прихваћени су као светски стандард и 
примењују се широм света у различитим облицима, али 
са неким заједничким карактеристикама. Увођење прин-
ципа рада полиције у заједници један је од услова који 
једна земља треба да испуни да би могла да конкурише 
за пријем у европске интеграције, пре свега у Европску 
Унију. Полицијско поступање које је оријентисано само 
на догађаје није довољно ефикасно у отклањању узрока 
друштвено опасних понашања. У складу са тим, превен-
ција криминала у свету у последњој деценији 20. века на-
чинила је значајан искорак увођењем модела који се нази-
ва community policing, односно рад полиције у локалној 
заједници. Осећа се потреба за научним делима која ће 
бити у складу са светским кретањима у овој области, за-
довољити потребе домаће праксе и заинтересоване стру-
чне јавности и пружити полицији јасну визију. Потребу 

∗ Рад је примљен 11. 11. 2017, а одобрен на сатанку редакције 28. 11. 2017.
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за целовитим приказивањем концепта рада полиције у 
локалној заједници и безбедне заједнице, пружа нам саз-
нање да је у питању процес који нема алтернативу. У пи-
тању је филозофија, стратегија и тактика рада полиције 
у заједници у циљу изграђивања безбедне заједнице као 
доминантне визије за 21. век. Реч је о моделу који тежи да 
полицију и заједницу учини хуманијим и интегрисанијим 
него што су то оне данас.

Кључне речи: полиција, локална заједница, безбедност, 
превенција, сарадња, деловање, организација, стратегија 
и тактика

УВОД

У другој половини 20. века криминалитет је бележио ста-
лан раст. С обзиром на ово стање, истраживачима и практичари-
ма широм света постало је јасно да дотадашње методе сузбијања и 
превенције криминалитета не дају очекиване резултате. Постојеће 
институције које се боре против криминала, а међу њима првен-
ствено полиција, нису се могле сматрати довољно ефикасним у из-
вршењу постављених задатака. Дошло се до закључка да се поли-
ција не може самостално изборити са криминалитетом уз примену 
реактивних полицијских мера које су доминирале. Због тога су се у 
појединим државама крајем 80-тих, а пре свега у току 90-тих година 
прошлог века, почели примењивати нови системи рада и организа-
ције полиције усмерени на превенцију и сузбијање криминалитета.

Нови приступи довели су до промена у начину полицијског 
рада, у полицијској организацији, стратегији и тактици, као и до 
широког повезивања и сарадње полиције и грађана на нивоу локал-
не заједнице.1 У полицијску праксу уведени су разни облици тесне 
сарадње полиције и других друштвених фактора и институција- 
мултиагенцијски приступ.2 Овај начин рада афирмисао је проак-
тивну полицијску делатност и ангажовање полиције у превенцији 
криминалитета. Довео је до формирања нових облика безбедносне 
организације у оквиру заједнице.

Полицијско поступање које је оријентисано само на догађаје, 
није довољно ефикасно у отклањању узрока друштвено опасних 
понашања. У складу са тим, превенција криминала у свету у по-

1 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. XV

2 исто, стр. XV
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следњој деценији 20. века начинила је значајан искорак увођењем 
модела који се назива community policing, односно рад полиције у 
локалној заједници.3

Community policing  као нов начин организације полиције 
и друштва на превенцији криминалитета примењује се већ деце-
нију или дуже у већини развијених земаља и државама у развоју: 
у земљама Скандинавије, Великој Британији, Холандији, Францу-
ској, Немачкој, САД, Канади, Израелу, Латинској Америци и Дале-
ком истоку.4 Од пре неколико година концепт полиције у заједници 
почео се примењивати и у државама у транзицији, и то посебно у 
земљама Источне и Средње Европе: у Мађарској, Чешкој, Литва-
нији, Летонији, Украјини и Словенији. У сарадњи са међународ-
ном заједницом, посебно са ОЕБС-ом, почела је пилот имплемен-
тација и у Румунији, Бугарској, Македонији и Хрватској.

У Србији је почела припрема за примену пилот-пројекта 
„Полиција у заједници“ у јулу 2002. године. Овај пилот-пројекат 
је обухватио општине: Звездара, Нови Бечеј, Врњачка Бања и град 
Крагујевац. У склопу редовне обуке полиције у читавој земљи уво-
де се наставне јединице из области рада полиције у заједници. У 
Босни и Херцеговини концепт полиције у заједници почео се при-
мењивати око годину дана касније него у Србији. У примену пи-
лот-пројеката укључени су различити међународни субјекти (ен-
глеска владина организација DIFID, влада Краљевине Норвешке, 
швајцарска амбасада и други). У свим пројектима генерални су-
первизори су МУП и ОЕБС.

Као проблем појављује се велика разлика између модела 
који се примењују у појединим одабраним градовима.5 По оцени 
ОЕБС-а, разлоге за то треба тражити у другачијим  моделима које 
постављају различити међународни субјекти укључени у пројекат. 
Као проблеми појављују се и недостатак научне основе и одсуство 
научних кадрова који се систематски баве новим концептом рада 
полиције у заједници.6 Мали је број објављених научних радова. 
Они који су објављени приказују само поједине делове концеп-
та заснивајући их искључиво на иностраним искуствима. Није 
довољно писано о домаћим искуствима у развоју концепта рада 
полиције у заједници. Све ово доводи до несхватања концепта у 
целини или у појединим деловима, до недовољне информисаности 
полиције и заједнице, до непознавања основних елемената модела.

3 Бранислав Симоновић: Криминалистика, Правни факултет у Крагујевцу, Институт за 
правне и друштвене науке, Крагујевац, 2004; стр. 93.

4 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. XV

5 исто, стр. XVI 
6 исто, стр. XVI   



40

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. III  бр. 2-3/2017   

Овај систем стратешког приступа криминалитету има извес-
них теоријских сличности са концептом друштвене самозаштите 
који је почео да се развија у бившој СФРЈ средином 60-тих годи-
на, а потпуно је напуштен и одбачен крајем 80-тих година 20. ве-
ка.7 Због тога долази до конфузије јер многи изједначавају модел 
друштвене самозаштите и community policing.

Пошто се узроци криминалног понашања налазе у области-
ма које су изван домашаја полиције и суда, потребно је мобилисати 
различите организације, групе и субјекте у борби против кримина-
литета. Ефикасна акција против криминала захтева да полиција и 
сви делови друштвене заједнице раде заједнички и партнерски на 
његовом спречавању и сузбијању.

Оснивачи овог концепта истичу да је деловање полиције на 
нивоу локалне заједнице утемељено на претпоставци да полицајци 
и грађани раде заједно, како би помогли да се реше питања крими-
нала и актуелни проблеми повезани са њим (страх од криминала, 
нереди, пропадање локалне заједнице).8 Нова стратегија полицијс-
ког рада на нивоу локалне заједнице остварује се кроз нове видо-
ве организације, што омогућава полицијској служби да теорију 
преточи у праксу. Она налаже да полицијски службеници негују 
свакодневни директни контакт са грађанима у свом географском 
подручју како би се проширили нивои комуникација и међусобна 
размена информација, што је од пресудне важности за организо-
вање превентивних стратегија и сазнање за кривична дела, извр-
шиоце или проблеме који узрокују криминал.

Нов приступ полицијској делатности на нивоу заједнице ст-
вара и нови профил полицајца, који делује као директна веза између 
полиције и грађана у локалној заједници. Полиција се појављује 
као систем који мотивише и подучава грађане да узму учешће у 
решавању својих безбедносних проблема. Овај приступ полицијс-
ког рада усмерава пажњу на заштиту најрањивијих категорија ста-
новништва (деце, старих, мањина, сиромашних, болесних).

Основни задатак овако организоване полиције јесте да спре-
чи криминалитет, а не да реагује после извршеног кривичног дела. 
Превентивни програми се спроводе са циљем умањења прилика за 
извршење кривичних дела, развојем одбрамбених мера, организа-
цијом окружења.

Јавља се потреба за истраживањем односа полиције и локалне 
заједнице и друштвеним узроцима њихове недовољне сарадње, а све 

7 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. XVII   

8 Бранислав Симоновић: Криминалистика, Правни факултет у Крагујевцу, Институт за 
правне и   друштвене науке, Крагујевац, 2004; стр. 93.
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са циљем да та веза постане видљивија како би се решили нагоми-
лани проблеми безбедности. Управо због тога неопходно је истражи-
вање концепта рада полиције у локалној заједници, како би утврдили 
да ли је он заживео у пракси и у којој мери у Републици Србији, да 
ли је прихваћен од грађана и какве резултате постиже у појединим 
општинама или градовима где је примењен. Неопходно је побољша-
ти и стратегију деловања како би овaкав приступ рада полиције био 
што прихваћенији и успешнији. Акценат је стављен на утврђивање 
односа и поверења најшире друштвене заједнице у рад полиције, 
како те односе унапредити и подићи их на највиши могући ниво.

Интензивне друштвене и политичке промене, као и рефор-
ме у полицијском сектору утицале су на промену односа полиције 
и заједнице, у смислу јачања узајамног поверења и сарадње. Ово 
истраживање анализира примену концепта рада полиције у локал-
ној заједници сагледавајући светска и наша искуства, са циљем 
да интензивира односе полиције и заједнице у решавању безбед-
носних проблема, учврсти те везе и предложи решења за примену 
пројекта безбедне заједнице у домаћим условима. Оно, такође, има 
друштвену оправданост и друштвени значај зато што ће покушати 
да утиче на јачање везе између полиције и грађана, показаће значај 
превентивне стратегије деловања полиције у решавању безбеднос-
них проблема једне заједнице и анимираће целокупну друштвену 
заједницу у погледу пружања помоћи полицији.

Кроз аргументовано доказивање и презентовање постигну-
тих резултата ове стратегије деловања полиције, могуће је доћи 
до успостављања научне области  превентивног полицијског дело-
вања и индикатора за мерење, праћење и оцену ефикасности рада 
полиције у заједници. Резултатима тих сазнања, свакако, би била 
обогаћена и наука о полицији. Подаци прикупљени током истра-
живања показали би односе полиције са јавношћу и другим инсти-
туцијама, како би сви надлежни субјекти предузели одговарајуће 
мере, свако из своје области, и тако заједничким снагама доприне-
ли стварању безбедне заједнице и њених грађана.

Прикупљањем, сређивањем, обрадом и систематизацијом 
података, научна, стручна и сва остала јавност имала би потпун 
увид у стање односа између полиције и заједнице, што би пред-
стављало добру основу за предузимање низа неопходних мера и 
активности у циљу повећања безбедности заједнице. Свакако да 
би ово истраживање имало научни значај, пошто би продубило по-
стојеће научно сазнање у овој области, јер је до сада написано вео-
ма мало радова на тему рада полиције у локалној заједници.
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1. ДEФИНИСАЊЕ И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ  
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Појам заједнице може се на више начина одредити у зави-
сности од приступа и потреба конкретне анализе.9 Појам шира 
друштвена заједница претежно обухвата демографске, социјал-
но-култоролошке, традиционално-историјске карактеристике које 
повезују становништво на националном нивоу. Политика безбед-
ности на овом нивоу састоји се у креирању националних или реги-
оналних стратегија сузбијања појединих врста криминалитета. На 
другој страни је ужа друштвена заједница, тј. локална заједница и 
њена потреба за безбедношћу.

Локална заједница заснива се на  везама између људи у ок-
виру јасно дефинисане територијалне целине, која има известан 
степен политичке самоуправе, комуналну инфраструктуру, со-
цијално-економске и културолошке карактеристике и ресурсе, у 
којој грађани остварују највећи број својих индивидуалних, поро-
дичних, социјалних и осталих потреба.10 Социолошка дефиниција 
заједнице подразумева да је то група људи који деле три каракте-
ристике: живе у географски одређеној области, деле културне осо-
бености, ставове и стил живота и негују друштвене односе између 
себе на основу географске повезаности, заједничких интереса и 
комуналних потреба.11

Локална заједница најчешће обухвата територију гра-
да, општине или села. На основу територијалне повезаности и 
друштвених веза, становници локалне заједнице се међусобно ук-
рштају, развијајући осећај припадности одређеној заједници, лич-
но поистовећивање са њом, прихватајући одређене културолошке 
норме, обрасце понашања и вредности.12

Пројекти имплементације концепта рада полиције у локалној 
заједници имају више шанси за успех уколико код грађана постоји 
изграђен „осећај заједнице“.13 Осећај заједнице обухвата следеће 
елементе:14 1) Припадност-чланство (Осећај припадности и иден-
тификовања са заједницом укључује осећања према заједници, 

9 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. 72.

10 исто, стр. 72.
11 Willard Oliver: Community-Oriented Policing, A Systematic Approach  to Policing, стр. 32. 
12 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 

2006, стр. 72.
13 исто, стр. 72.
14 Michael Palmiotto: Community Policing, A Policing Strategy for the 21st Century, Marylend, 

2000, стр. 153-155.
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очекивања од ње, складне односе са осталим члановима заједнице, 
свест о територијалном простирању заједнице). Заједница пружа 
осећај сигурности својим члановима. 2) Утицаји (Појединац ути-
че и трпи утицаје из заједнице којој припада. Важно је имати у 
виду следеће карактеристике утицаја у заједници: а) чланови су 
више везани за заједницу у којој осећају да њихови утицаји имају 
снагу, б) утицај појединца на заједницу и утицај заједнице на њега 
указују на снагу изграђених веза, в) утицај чланова на заједницу и 
утицај заједнице на чланове су у међусобној конкуренцији и по-
казују изграђене снажне везе у њој). 3) Интеграција и задовољење 
потреба грађана је карактеристика уређене заједнице. Заједница 
која брине о својим члановима повећава заједничке везе и јача при-
падност заједници. 4) Емоционалне везе са заједницом јачају осећај 
чланства у заједници. Што више људи међусобно контактира, већа 
је вероватноћа да ће постати блиски. Уколико су већа позитивна 
искуства и међусобни односи, утолико ће се више унапређивати 
везе између људи, то јест кохезија у заједници биће већа. Уколико 
су интеракције проблематичније и задаци у заједници остају нере-
шени, сагласност између група ће слабити. 5) Духовне везе између 
чланова позитивно делују на заједницу.

Да би рад полиције у локалној заједници имао успеха, поли-
ција мора да схвати динамику заједнице. Пре него што се започне 
са применом пројекта рада полиције у заједници, полиција мора да 
изврши увид у актуелно стање свести унутар локалне заједнице, 
постојање или непостојање интегративних веза и процеса. Уколи-
ко су кохезивне везе у заједници покидане, полиција мора најпре 
да ради на успостављању веза између грађана, на формирању 
осећаја заједништва у заједници, уколико га није било или је због 
различитих разлога разрушено. Тада полиција мора да преузме ли-
дерску улогу у идентификовању и организовању постојећих хомо-
гених сегмената заједнице (грађана), које би биле средишње групе 
за прихватање иницијатива од полиције.15 На тај начин полиција 
остварује два циља: доприноси изграђивању осећаја заједништва и 
активно се интегрише у заједницу.

Амерички теоретичар полиције Стил помиње ЕМОП модел 
рада полиције у локалној заједници (едуковање, мобилисање, ор-
ганизовање, подстицање заједнице), а то могу бити активности ор-
ганизовања састанака са грађанима са циљем задобијања подршке 
и уочавања проблема, организовање савета за безбедност, ширење 
превентивних информација, успостављање сарадње са добровољ-

15 Daniel Flynn: Defining the „Community“ in Community Policing, цитирано према Бранислав 
Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 2006, стр. 74.
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ним организацијама, спортским и хуманитарним удружењима, не-
владиним организацијама, заинтересованим грађанима код којих 
постоји изграђен осећај заједништва и тежња ка јачању кохезије 
унутар заједнице.16 Уколико у заједници не постоји сагласност 
између појединаца и група, пројекти ове врсте неће имати велике 
шансе за успех. 

Заједница има велику способност саморегулације због тога 
што дели страхове од криминала, проблеме безбедности, квалитет 
живота уопште, тако да има природну потребу да изграђује парт-
нерство са полицијом и усаглашава норме заједнице које могу ус-
пешно да је сачувају од криминалних елемената и пропадања.

У оквиру сектора проблемски оријентисаног рада, многе по-
лицијске организације имају успеха у формирању партнерства са 
различитим групама у оквиру својих заједница тако што уочавају 
проблеме  и потребе безбедности које су заједничке и које деле оста-
ли чланови локалне заједнице.17 Уколико полиција успе да предста-
ви различитим групама у локалној заједници да због тога што живе 
на истом простору, деле потребу за сигурношћу и да је неопходна 
међусобна сарадња, као и добре везе са полицијом, тада се повећава 
мотивација грађана за учешће и сарадњу у решавању проблема без-
бедности локалне заједнице. Ови напори представљају добру осно-
ву за развој проблемски оријентисаног рада који је кључни елемент 
за увођење концепта рада полиције у локалној заједници. Овај кон-
цепт осим решавања индивидуалних проблема, уочава и дефинише 
заједничке проблеме које дели заједница и ка њима усмерава поли-
цијске стратегије, ангажујући тиме и потенцијале заједнице.18

1.1. Појам суседства

Појам суседства је ужи од појма заједнице и подразумева 
одређене мање скупине људи, међусобно повезане различитим 
друштвеним везама, које живе на ужем територијалном подручју. 
То је мања територијална и друштвена целина у којој људи станују 
и која је усађена у већу друштвену заједницу, као што су село и 
град. Ту се одвија колективни живот условљен друштвеним мрежа-
ма које се образују између суседа и институционалним уређењем 
локалне власти због регулисања њихових заједничких потреба.

16 Michael Palmiotto: Community Policing, A Policing Strategy for the 21st Century, Maryland, 
2000; стр. 159.

17 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. 75.

18 Daniel Flynn: Defining the „Community“ in Community Policing, цитирано према Бранислав 
Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 2006, стр. 75.
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Полицијски рад усмерен на заштиту суседства или поли-
цијски рад усмерен ка суседству су такође кључни појмови који 
се срећу у оквиру новог концепта полицијског рада у заједни-
ци.  У литератури се често изједначава рад полиције у заједници 
(community policing) са полицијским радом усмереним ка сусед-
ству (Neighborhood-Oriented Policing).

Полицијски рад у заједници обухвата шири појам јер про-
грами који припадају овој групи могу бити на националном нивоу 
(нпр. усвајање националне стратегије супротстављања појединим 
врстама криминалитета), као и на регионалном и локалном нивоу. 
Локални пројекти полицијског рада у заједници подразумевају и 
креирање стратегија, организационе активности које обухватају 
територију једног града који може имати веома пуно различитих 
суседстава.

Пројекти полицијског рада у локалној заједници не морају 
бити усмерени територијално, већ проблемски (нпр. сузбијање нар-
команије у заједници) или институционално (умрежавање разли-
читих институција у мултиагенцијски приступ). На другој страни, 
пројекти полицијског рада усмереног ка суседству подразумевају  
стратегије рада полиције усмерене на најмање територијално-со-
цијалне јединице заједнице, што им даје специфичност у односу на 
остале пројекте рада полиције у локалној заједници.

Пројекти полицијског рада усмерени на заштиту суседства 
обавезно обухватају и полицијски рад усмерен на проблеме, тј. 
проблемски оријентисан полицијски приступ који се реализује у 
оквиру суседства, полицијског сектора, насеља, што им такође даје 
специфичност. Полицијски рад оријентисан на заштиту суседства 
укључује полицијске активности усмерене ка заједници и рад по-
лиције фокусиран на проблеме, с тим што је конкретизован на нај-
мање територијално-социјалне целине заједнице, тј. суседства.

Друштвена суштина људских живота одвија се на нивоу ло-
калне заједнице, тј. животи, друштвене улоге и потребе како жрта-
ва, тако и криминалаца у крајњем исходу манифестују се локално, 
јер све криминалне манифестације и специфичности остављају 
свој траг на локалном нивоу. Полицијски рад може једино имати 
успеха ако буде конкретизован и прилагођен потребама локалне 
заједнице, њеним карактеристикама и локалним безбедносним по-
требама и проблемима.19

Стратегије и планови превенције криминала су ефективнији 
када су прилагођени малим специфичним географским подручји-
ма, тј. суседствима. Различита суседства у истом граду имају дру-

19 Бранислав Симоновић: Теоријски и практични аспекти имплементације рада полиције у 
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гачије проблеме безбедности. Полиција би требало да сарађује са 
грађанима у суседствима, на местима на којима се кривична дела 
дешавају, како би уочавали проблеме и деловали на њих, јер ће је-
дино тако криминал држати под контролом, а при том је потребно 
имати у виду да су превенција криминала и побољшање квалитета 
живота у суседству међусобно повезани.20

Полицајци који раде на пројектима заштите суседства би 
требало да имају у виду искуство других држава о пројектима без-
бедне заједнице који се најлакше примењују у суседствима која су 
бољег материјалног статуса и у којима има више образованих ста-
новника него у прилично сиромашним срединама у којима је обра-
зовна структура веома ниска.21 Парадокс је у томе што је стопа кри-
миналитета и угрожена безбедност израженија у сиромашнијим 
срединама, а у исто време становници нису спремни за сарадњу 
са полицијом и учествовање у пројектима превенције криминала.

Рад полиције у суседству подразумева интеграцију поли-
ције и заједнице и њихову спремност да, отварајући линије кому-
никације, раде заједно и понуде одговор криминалу и социјалним 
проблемима заједнице.22 Сваки припадник полиције би требало да 
схвати своју мисију укључивања у различите облике успостављања 
односа са заједницом. Чланови заједнице, тј. грађани морају се 
одрећи схватања да је борба против криминала и одржавање реда у 
заједници у искључивој надлежности полиције и да они не морају 
да се мешају у то. Полиција не може бити сваког тренутка тамо 
где је потребно и без помоћи грађана не може учинити много. Због 
тога треба радити на промени менталитета. 

Промена менталитета полиције и заједнице и постављање 
заједничког циља за остварење безбедности у заједници кључни 
су фактори за успех пројекта рада полиције оријентисаног ка су-
седству. Потребно је такође остварити мултиагенцијски приступ, 
тј. да све локалне институције заједнице ангажују своје ресурсе 
на унапређењу веза са полицијом како би се постигло повећање 
безбедности у локалној заједници.23

Полиција мора да уложи напор како би остварила подршку 
заједнице за реализацију програма који су генерално усмерени ка 
прилагођавању полицијских стратегија потребама и жељама ло-

заједници, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 2005.
20 Michael Palmiotto: Community Policing, A Policing Strategy for the 21st Century, Maryland, 

2000; стр. 87, 125.
21 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 

2006, стр. 77
22 исто, 2006, стр. 77.
23 Willard Oliver: Community-Oriented Policing, A Systematic Approach to Policing, стр. 80. 



47

Мр Иван Лазић – ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА РАДА ПОЛИЦИЈЕ...

калне заједнице. У оквиру концепта рада полиције оријентисаног 
ка суседству, суседство је то које утиче на доношење полицијских 
одлука. Локална заједница указује на проблеме који треба да буду 
од важности за полицију. Заједница и полиција морају да одлучују 
који су послови, улоге и одговорности полиције у њеном раду у 
заједници. Полиција у локалној заједници није само одговорна ка 
вишим хијерархијским инстанцама, већ и према грађанима. Зајед-
ничким напором може се остварити успех у области смањења кри-
миналитета и одржавања јавног реда и мира.

Грађани локалне заједнице имају јасну и препознатљиву уло-
гу у раду полиције при усмеравању полицијских ресурса и дефи-
нисању проблема у заједници. Овај модел помаже грађанима да 
постану одговорнији за своје суседство, успоставе блиске везе са 
полицијом и асистирају полицији у успостављању реда и реша-
вању безбедносних проблема.24

Полицајац би требало да има осећај одговорности према 
свом суседству и грађанима и ономе што се догађа, као и да верује 
у побољшање услова за живот у заједници за коју је задужен.25 
Полиција не зна у сваком тренутку шта грађани желе, мора веро-
вати да грађани поседују информације које су важне за успешно 
обављање полицијског посла и прихвати зависност од помоћи 
грађана у свом раду. Полиција мора радити на едуковању грађана, 
како би се најбоље заштитили и да верује да ће најбоље решавати 
проблеме заједно са грађанима. Полиција мора схватити значај са-
радње са другим институцијама у граду, предности тимског рада и 
уложи додатни напор у решавању питања безбедности.

1.2. Географска распоређеност криминала  
у локалној заједници

Једна од нових метода рада полиције у локалној заједници је 
и примена учења о територијалној (географској) распоређености 
криминалитета. Учење о географском профилисању је значајна ме-
тода којом се остварују превентивно-стратешки и репресивно-опе-
ративни циљеви.26 

Под географским профилисањем подразумева се кримина-
листичка дисциплина образована у англосаксонском научном под-
ручју полицијских истраживања, која се заснива на утврђивању 

24 Willard Oliver: Community-Oriented Policing, A Systematic Approach to Policing стр. 82-86.
25 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 

2006, стр. 95.
26 исто, стр. 81.
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везе између просторног распореда извршених кривичних дела и 
психолошких модела понашања појединих типова криминалаца, 
који се односе на одабир жртава и локације за остварење напада.27 
Метода се заснива на графичком приказивању и повезивању лока-
ција извршења кривичних дела на основу чега се обавља анализа, 
покушава утврдити центар криминалних активности и планира 
верзија о вероватном месту живљења непознатог извршиоца. По-
лази се од претпоставке да извршилац не бира случајно место из-
вршења кривичног дела, већ је то условљено приликама, мотива-
цијом, покретљивошћу и могућношћу да опази конкретне објекте 
напада и потенцијалне жртве. Географска анализа се обавља на ос-
нову минималног броја информација, а њеном применом отварају 
се нови видици и перспективе у криминалистичком планирању и 
прогнозирању.

Да би се успешно реализовало географско профилисање, 
потребно је урадити детаљну анализу кривичних дела на једном 
простору и на основу тога утврдити, према начину извршења и 
другим карактеристикама, она кривична дела која је вероватно из-
вршио исти учинилац у оквиру серије. На основу повезивања тих 
лица места, анализе трагова које је остављао непознати починилац 
на њима, узимајући у обзир и временску компоненту, праве се вер-
зије о извршиочевом простору живљења.

Циљеви географског профилисања су:28 вршење анализе и 
откривање правилности и закономерности у избору објеката напа-
да, сачињавање верзија о територији у оквиру које треба тражити 
потенцијалног извршиоца како би се предузимале поједине опе-
ративне радње (тајно посматрање, заседе, легитимисања, инфор-
мативна распитивања, надзор одређених путева, станица, масовно 
ДНК тестирање). Метода се примењује и ради будућег предвиђања 
криминалног понашања учиниоца како би се уочили правци ње-
говог могућег кретања и напада и извршио правилан распоред и 
концентрација полицијских снага ради његовог хватања или пре-
венције будућих извршења кривичних дела.

Други значајан аспект мапирања криминалитета је уочавање 
жаришних тачака за поједине врсте кривичних дела (крађе возила, 
разбојништва, продаја дроге) или за целокупни криминалитет на 
једном подручју у датом временском периоду (локалној заједни-
ци, суседству). Прекршаји, угрожавања јавног реда и мира, нару-
шавање сигурности и проблеми на које се грађани често жале се 

27 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006, стр. 82.

28 исто, стр. 82.
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понављају на истим локацијама. У полицијским станицама широм 
света уочава се као правилност да највећи број позива за помоћ 
и хитну интервенцију полиције упорно долазе са истих локација, 
делова града или чак адреса. Ово сазнање указује на потребу да 
се полицијска пажња и потенцијали фокусирају на жаришне тачке 
са којих се понављају позиви за интервенције, како би се у окви-
ру њих уочили и решавали проблеми и тиме смањио ниво угро-
жености појединих делова заједнице, а на тај начин ослободили и 
полицијски ресурси.

Анализа географске распоређености криминалитета и других 
проблема безбедности у локалној заједници може да омогући поли-
цији да дође до неопходних информација за примену најефикаснијих 
мера, чиме се може умањити проценат неуспеха и погрешних закљу-
чака, као и непотребна расипања полицијских снага и активности. 
Тражење одговора на питање зашто су баш одређене области погође-
не одређеном врстом кривичних дела, може да укаже на узроке кри-
миналитета и да иницира сачињавање превентивних програма.  

Посебан компјутерски систем који користи полиција омо-
гућава приказивање криминалитета у времену и простору, прика-
зивање криминалних жаришта, кретање криминалистичких трен-
дова, приказивање и анализирање серија кривичних дела.29 На 
основу тога могуће је претпоставити развој криминалитета, а ана-
лизом месних и временских карактеристика извршених кривичних 
дела процењују се фактори ризика, планирају превентивни про-
грами и учешће грађана у њима. Визуелно приказивање олакшава 
анализу, планирање превентивних полицијских мера, омогућава 
лакшу координацију различитих полицијских јединица, креирање 
криминалистичко-стратегијских и оперативних прогноза. Преглед 
временских и просторних карактеристика омогућава планирање 
полицијских мера у краткорочном периоду, али и дуготрајно пла-
нирање стратегијских полицијских мера, као што су отварање по-
лицијских станица и увођење појединих програма превенције.

 
2. ОСНОВЕ КОНЦЕПТА РАДА ПОЛИЦИЈЕ  

У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Концепт полиције у заједници промовише идеју о већем 
учешћу заједнице и грађана у полицијском одлучивању и дело-
вању, као савремени приступ јавној полицији. Овај модел поли-
цијске делатности заснива се на промени начина рада полицијске 

29 Бранислав Симоновић: Рад полиције у заједници, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2006; стр. 85.
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организације, система вредности у полицији, вредновања поли-
цијског рада и променама у локалној заједници. Његова суштина 
је у томе да полиција слуша глас народа. Почетком 80-тих година 
прошлог века у САД, започет је нацрт новог правца у раду поли-
ције, познат као полицијска делатност у локалној заједници, који 
се убрзо проширио на многе друге државе у свету.

Појам community policing- полиција у заједници има међусоб-
но више врло сличних дефиниција, али је најзначајнија она коју 
су дали амерички теоретичари Тројанович и Бикеру.30 По њиховом 
мишљењу, полиција у заједници изражава нову филозофију по-
лицијског рада, засновану на идеји да полицајци и грађани раде 
заједно, те да на различите креативне начине решавају проблеме 
на нивоу локалне заједнице који су везани за криминал, страх од 
криминала и друге различите друштвене поремећаје.

Полиција у заједници помера фокус полицијског деловања 
са реаговања на пријаве грађана, на решавање проблема.31 Поли-
цијска делатност оријентисана ка заједници је:32 

•	водећа филозофија, а не један статички програм,
•	полицијско деловање које одговара потребама заједнице,
•	оријентација која води рад полицијске организације,
•	тип професионализма у полицијској делатности.

Заједничко свим програмима полиције у заједници је да:33

1. успостављају снажне везе између полиције и локалних 
заједница којима се координира извршна власт са осталим служба-
ма које утичу на квалитет живота заједнице и

2. повећавају способност извршне власти да идентификује, 
анализира и одговори на проблеме локалне заједнице на система-
тичан начин.

Теорија полиције у заједници истиче четири основна аспекта 
овог концепта:34 филозофски, стратешки, тактички и организацио-
ни аспект. 

Филозофски аспект истиче да је концепт полицијe у заједни-
ци првенствено нова филозофија која пружа најширу интерпрета-

30 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007, стр. 50.

31 Trojanovicz R, Bucqueroux B: Community Policing, цитирано према Жељко Никач: 
Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007; стр. 50.

32 Feletes T: Theories of community policing, цитирано према Жељко Никач: Полиција  у 
заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007; стр. 50.

33 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007; стр. 50.

34 Пројекат: Теоријски и практични аспекти имплементације полиције у заједници, 
цитирано према Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска 
академија, Београд, 2007; стр. 50. 
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цију полицијског рада и подразумева не само прихватање утиција 
заједнице, већ креирање прилика за заједницу да утиче на полити-
ку полиције.

Стратешки аспект подразумева оперативност концепта и 
спроводи филозофију у акцију. Три стратешка елемента концеп-
та полицијe у заједници су најважнија: промене у вршењу поли-
цијских активности, територијално усмеравање рада и превенција.

Тактички аспект спроводи идеје и стратегију полицијског 
рада у заједници у конкретне програме, праксу и понашање. Так-
тички елементи полиције у заједници су: позитивне интеракције са 
грађанима, остварење партнерстава и решавање проблема.

Организациони аспект није суштински део полиције у зајед-
ници, али представља различите измене у организацији, админи-
страцији, менаџменту и контроли, којима се утиче и олакшава при-
мена програма полицијe у заједници. Организациона димензија 
има три важна елемента: структуру, менаџмент и информације.

Рад полиције у заједници заснива се на двема најважнијим 
компонентама: партнерство са заједницом  и проблемски оријен-
тисан рад полиције.35

Партнерство подразумева сарадњу и развијање равноправних 
односа између полиције, институција, локалних самоуправа, органи-
зација, пословне заједнице и грађана у решавању и идентификовању 
безбедносних и других проблема. У партнерском раду полиције са 
субјектима заједнице, важно је поштовање одређених начела:

- начело равноправности и једнакости се односи на међусоб-
не односе партнера и подразумева узајамно поштовање, слободу 
одлучивања, креативност, једнакост у заједничком раду и вредно-
вању доприноса;

- начело одговорности подразумева узајамну одговорност 
полиције и локалне заједнице за сарадњу, планиране и предузете 
активности и пружање међусобне помоћи и подршке у оствари-
вању безбедности;

- начело поверења подразумева да полиција мора показати 
ефикасност по питању обећања која су дата и очекивања која имају 
јавно мњење и партнери;

- начело решавања проблема је упоран и доследан приступ 
у процесу деловања полиције и заједнице на безбедносне појаве.

Проблемски оријентисан рад полиције представља заједнич-
ки интерактиван приступ и деловање полиције и заједнице у иден-
тификовању и решавању конкретних безбедносних проблема.

35 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007; стр. 51.
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Концепт рада полиције у локалној заједници пролази кроз 
три основне фазе:36 дефинисање проблема, његово истраживање и 
утврђивање алтернативних решења. Суштина концепта се огледа у 
тежњи да полиција иде у сусрет проблемима, да их решава у сарадњи 
са грађанима и многобројним субјектима друштвене контроле.37

Проблемски оријентисан рад мора бити:38

- стандардан оперативни модел полицијског рада, а не проје-
кат везан за поједине    случајеве;

- практикован од стране полицајаца свих звања;
- непосредног практичног значаја;
- да унапреди сарадњу полиције са другим службама и аген-

цијама и
- да омогући утицај заједнице и њено учешће, односно зајед-

ница треба да дели одговорност за своју заштиту.

3. ПРИНЦИПИ РАДА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Најважнији принципи рада полиције у заједници су:39

Промена - стварање нових партнерстава са заједницом и 
промене у полицији које повећавају могућности за свакога да 
учествује у изградњи капацитета заједнице и заједничком реша-
вању проблема у заједници;

Вођство - подразумева стално јачање визије, вредности и 
мисије полиције у локалној заједници у оквиру сваке организације;

Визија - слика идеала, тј. на који начин ми желимо да унапре-
димо јавну безбедност и квалитет живота кроз полицију у локалној 
заједници;

Партнерство - развој партнерства међу свим групама зајед-
нице, као начин промовисања сарадње и сагласности. Развој са-
радње је филозофија и стратегија полиције за развој капацитета 
заједнице и решавање проблема;

Решавање проблема - представља аналитички процес и стра-
тегију за уочавање појединих појава у заједници и њихових узрока, 
тако да могу да се осмисле одговарајућа решења и стратегије;

36 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007, стр. 52.

37 Goldstein H: Improving Policing- A Problem-Oriented Approach, цитирано према Жељко 
Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007; 
стр. 52.

38 Cordner G: Community policing- Elements and Effects, цитирано према Жељко Никач: 
Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007; стр. 53.

39 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007; стр. 53.
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Једнакост - подразумева да полиција пружа своје услу-
ге свим грађанима без обзира на расу, пол, националност, верску 
припадност, материјално стање, сексуалну опредељеност и друге 
разлике;

Поверење - веровање да људи заиста мисле оно што кажу. 
Организација полиције у локалној заједници мора демонстрирати 
интегритет у испуњавању обећања датих заједници;

Давање већих овлашћења- подразумева већу слободу у доно-
шењу одлука полицајаца и грађана;

Услуга- подразумева преданост полиције у локалној заједни-
ци да пружи децентрализовану и персонализовану услугу заједни-
ци коју захтевају њене потребе;

Одговорност- овај принцип се односи на узајамну одговор-
ност полиције и заједнице.

3.1.Резултати, циљеви и ефекти полиције у заједници

Деловањем полиције у локалној заједници се остварују ак-
тивности, промене и вредности које можемо поделити на резулта-
те, циљеве и исходе.40

Резултати представљају активности и показатеље, времен-
ски одређене и мерљиве, којима се описују рад полиције, безбед-
носне појаве, односи, статистички показатељи стања безбедности, 
регистрованог и расветљеног криминалитета и углавном се ис-
пољавају у тактичкој димензији полиције у заједници.

Основни резултати рада полиције у заједници су:41

- повећање ефикасности у сузбијању криминалитета;
- развој превенције оријентисан ка проблемима који узрокују 

криминалитет,
- смањење ризика да се постане жртва,
- повећање поверења у рад полиције,
- веће задирање у тамну бројку криминалитета,
- смањење насиља према угроженим категоријама станов-

ниш тва,
- већа брига за здрав друштвени развој деце и омладине,
- смањење страха од криминала код грађана;
- развој позитивних односа полиције са јавношћу,
- већа укљученост и задовољство припадника мањинских за-

јед ница радом полиције и

40 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007; стр. 54.

41 исто, стр. 54.
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- безбедније локалне заједнице.
Циљеви представљају квалитативне промене у раду поли-

ције и животу заједнице до којих доводи нов начин деловања по-
лиције и најчешће се испољавају у стратешкој и организационој 
димензији полиције у заједници.42 

Најважнији циљеви полиције у заједници су:43 
- унапређена полицијска служба која пружа квалитетније ус-

луге грађанима,
- доступан и равноправан приступ правди за све,
- побољшани односи између заједнице и полиције,
- здрава стратешка партнерства,
- одржива решења безбедносних проблема заједнице.
Ови циљеви се остварују сарадњом са заједницом, реша-

вањем проблема и променама у полицијској организацији. Са-
радња са заједницом је тежња да се преокрене неповерење према 
полицији уз контролу јавности, остварујући легитимне иницијати-
ве и уз поштовање закона. Решавање проблема као приступ поли-
ције у заједници подразумева да грађани заслужују и имају право 
да се чује њихов глас у раду полиције у замену за њихову подршку 
и учешће у проблемски оријентисаном раду у превенцији и реша-
вању проблема на начин који ће осигурати безбедност грађана и 
задовољство заједнице у дужем периоду.

Промене у полицијској организацији подразумевају ново 
профилисање полиције као службе, а не силе, одговорне и профе-
сионалне пред законом и јавношћу, видљиве и приступачне, проак-
тивне и превентивне, консултативне и партиципативне и усмерене 
ка људима уз уважавање различитости.44

Исходи- вредности полиције у заједници су нови вредносни 
ставови грађана и полицијских службеника и означавају промену 
њихове безбедносне културе, свести о личној и колективној одго-
ворности за стање сигурности и безбедности у заједници.

42 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2007, стр. 54.

43 исто, стр. 54.
44 Жељко Никач: Полиција  у заједници, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2007, стр. 55.
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ЗАКЉУЧАК

Увођење и развој модела рада полиције у локалној заједници 
у Републици Србији, условиле су и омогућиле савремене друштве-
не промене и трендови јачања институција демократског друштва 
у Србији, са циљем унапређења превенције криминалитета, по-
бољшања укупне безбедности грађана, остваривања партнерских 
односа грађана и полиције, подизања безбедносне културе и до-
приноса полиције квалитетнијем животу грађана захваљујући ње-
ној активној улози њиховог сервиса.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је од 
2001. године, вршећи припреме за увођење модела полиције у зајед-
ници, предузело низ мера у реформи превентивног рада полиције, 
јачању законитости у раду и заштиту људских и мањинских права 
грађана, изградњи боље комуникације са јавношћу и сарадње са 
грађанима и заједницом, стварајући тако неопходне услове за бољу 
превенцију и развој партнерских односа са грађанима.

Са циљем стратешке реформе целокупне полиције, Минис-
тарство је у периоду од 2002. до 2003. године, у сарадњи са Мисијом 
ОЕБС-а у Србији, данским центром за људска права и признатим 
међународним и домаћим стручњацима у области правосуђа и 
полиције, сачинило Документ визије за реформу Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије. Тим документом су пред-
стављени визија, вредности, мисија и кључне области рада Минис-
тарства. У оквиру тога, дефинисана је сврха полиције у заједници, 
циљеви, стратешки правци развоја, задаци, критеријуми успеха и 
индикатори који се односе углавном на:

- Развој комуникације и односа поверења између полиције 
и заједнице успостављањем контаката са субјектима заједнице и 
грађанима, одржавањем састанака на свим нивоима, информи-
сањем грађана о безбедносном стању у заједници, успостављањем 
непосредних контаката са грађанима, заступљеношћу полиције и 
њених активности у локалним медијима;

- Едукацију полиције, представника заједнице, грађана и 
посебних категорија становништва упознавањем са савременим 
облицима криминалитета и начинима заштите, истицањем значаја 
сарадње и удруживања у супротстављању криминалитету, савето-
вањем грађана посредством различитих облика саветовалишта и 
друго;

- Успостављање и развој партнерства полиције и заједнице 
иницирањем и формирањем локалних тела за безбедност, анали-
зирањем стања безбедности у оквиру формираних тела, дефини-
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сањем пројеката и програма, носилаца активности, начина реа-
говања на проблеме, динамике активности и начина оцењивања 
програма;

- Развој проблемски оријентисаног рада у решавању безбед-
носних проблема прикупљањем и обрадом података и вођењем ста-
тистике о значајним аспектима криминалитета у заједници, анали-
зирањем стања безбедности, истраживањем степена угрожености 
у заједници, предлагањем и планирањем имплементације програ-
ма превенције, праћењем реализације и проценом остварених ре-
зултата. 

Ради подизања свести полицијских службеника о савреме-
ним стандардима полицијског рада и субјеката заједнице о потре-
би учествовања у унапређењу безбедности, одржано је низ кур-
сева, семинара, радионица, округлих столова и конференције из 
следећих области:

- Увод у савремене стандарде полицијског рада,
- Стандарди људских права за полицију
- Рад полиције у локалној заједници
-  Стратешко управљање, анализа и проблемски ори јен  тисан 

рад полиције.
Поред тих облика едукације, у оквиру реализације годишњих 

програма стручног усавршавања овлашћених радника МУП-а, 
свим овлашћеним полицијским службеницима презентована је те-
матска област «организација и рад полиције у локалној заједници». 
У оквиру тога, обрађивани су организација и модели рада, облици 
деловања, партнерство, комуникација, анализа стања безбедности, 
идентификовање и решавање проблема, превенција.

Полиција је реализовала велики број активности које се 
односе на едукацију грађана и различитих субјеката заједнице о 
безбедносним појавама у друштву. Тако су иницирани трибине, 
предавања и други слични облици преношења и размене знања и 
искустава који су се најчешће односили на безбедност ученика у 
школама, насиље у породици, малолетничку делинквенцију, нар-
команију и безбедност учесника у саобраћају. Такође, ради поди-
зања нивоа безбедносне културе и побољшања информисаности 
грађана, полиција је креирала и дистрибуирала материјале инфор-
мативног и безбедносно-едукативног карактера у облику брошура, 
флајера, информатора и постера.

Резултати који су постигнути на различитим пилот лока-
цијама у великој мери се разликују. Постоји неколико разлога који 
објашњавају зашто су такве разлике у постигнутим резултатима 
уочљиве:
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- Степен разумевања циљева пројекта и процеса примене, 
како међу полицијом тако и међу грађанима, директно утиче на 
примену локалних безбедносних иницијатива;

-   Разлике у посвећености и вођству појединих полицијских 
руководилаца, вођа сектора, полицајаца и појединих представника 
локалних заједница;

- Обука која се одржавала на пилот локацијама такође се раз-
ликовала;

- Учешће представника локалних заједница најчешће је за-
висило од добре воље појединаца. Међу разлозима за то су непо-
стојање личне или институционалне посвећености, неодговарајућа 
нормативна регулатива, непостојање протокола и споразума или 
комбинација свих ових фактора;

- Акциони планови који дефинишу визију и основни циљ 
који се жели постићи, као и кораке који се предузимају и временске 
оквире, израђени су само на неким пилот локацијама;

- Рад полиције у заједници припада мањем броју полицајаца 
опште надлежности са недовољним учешћем полиције из других 
линија рада;

- Полицијски рад у локалној заједници требало би да буде 
стил и начин рада прихваћен од целе полицијске организације;

- Потребно је да се формулише национална стратегија за раз-
вој полиције у заједници;

- Неопходна је израда стратегија комуникације и обуке и да 
се успостави програм за развој старешина, за постојеће и будуће 
лидере у полицији;

- Требало би успоставити Национални савет за безбедност 
који би укључивао високе представнике МУП-а, Министарстава 
за локалну самоуправу, правду, здравство, социјална питања и дру-
гих, како би се обезбедио стратешки приступ, пружиле смернице и 
обезбедило спровођење национално дефинисаних мера за безбед-
ност заједнице, укључујући иницијативе за превенцију кримина-
литета;

- Јавност мора бити адекватно консултована при дефини-
сању локалних безбедносних проблема и мишљење јавности при 
одређивању приоритета се мора уважавати. Решења за идентифико-
ване приоритете треба тражити кроз мултиагенцијски приступ кад 
год је то могуће;

- Требало би да се изврши ревизија организационе структуре 
полиције како би полиција на најбољи начин спроводила безбед-
носне стратегије, решавала актуелне приоритете и била довољно 
усредсређена на функцију сервиса за грађане на локалном нивоу.
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До сада је пуно тога постигнуто и досадашња примена 
пројекта мора се сматрати успешном. Током пилот (експеримен-
талне) фазе постављени су чврсти темељи за даљи развој пројекта 
и ширење сличних локалних иницијатива на остале делове Србије.
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M.Phil Ivan Lazic

DEFINING THE CONCEPT OF  
THE COMMUNITY POLICING

Summary

This paper examines the concept of the community policing 
as a new aproach in the police action, organization, strategy 
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and tactics that leads to broad networking and cooperation 
between the police and citizens at a local community lavel. 
Various forms of close police cooperation and other social 
factors and institutions have been introduced into police 
practice – a multi-agency approach. This mode of work has 
affirmed the proactive police activity and police engagement 
in the prevention of criminality. It has led to the creation of 
new forms of security organization within the community. 
New strategic approaches to criminality have been accepted 
as a world standard and have been applied worldwide in 
various forms, but with some common characteristics. The 
introduction of the principle of community policing is one 
of the conditions that a country needs to fulfill in order 
to be eligible for admission to the European integration, 
especially to the European Union. The police action that is 
oriented just to events is not sufficiently effective in 
eliminating the causes of socially dangerous behavior. 
Accordingly, the prevention of crime in the world in the last 
decade of the 20th century made a significant step forward by 
introducing a model called community policing, respectively, 
the police activity within the local community. There is a 
need for scientific works that will be in a concordance with 
global developments in this area, that will satisfy the needs 
of domestic practice and interested professional public and 
provide the police with a clear vision. The knowledge that 
this is a process that has no alternative leads us to a need for 
a comprehensive presentation of the concept of community 
policing and a safe community. It is about the philosophy, 
strategy and tactics of community policing in order to build a 
secure community as a dominant vision for the 21st century. 
It is a model that seeks to make the police and the community 
more humane and more integrated than they are in the present.

Key words: police, local community, security, prevention, 
cooperation, operation, strategies and tactics organization
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Сажетак
 

Овај рад првенствено настоји да проблематизује по-
стојеће дефиниције и одређења концепције независних 
тела и независних контролних органа, као и да испита 
домете и ограничења појмова који су у употреби у сврху 
означавања независних контролних институција. Анали-
за не представља  напросто теоријски куриозитет, будући 
да начин на који политички теоретичари, али и практича-
ри политике у Србији мисле и одређују појам независних 
тела има непосредан ефекат на начин на који ће ова врста 
органа бити третирана у пракси, као и на питање каква 
ће им улога бити додељена у оквиру позитивно правног 
и политичког система Републике Србије. Како би наведе-
ни циљ био постигнут, анализа проналази утемељење у 
једном од конкурентних модела одређивања и класифи-
кације независних тела, и са ове исходишне тачке врши 
испитивање карактеристика три појединачна органа који 
представљају граничне случајеве у односу на крите-
ријуме за чију се употребу рад опредељује. Конкретној 
анализи су подвргнути председник Републике, Уставни 
суд Републике Србије и Народна банка Републике Србије, 
док су, у складу са захтевима аналогије коју постављамо, 
извршени увиди у рад, статус и надлежности и других 
органа који су у литератури широко прихваћени као не-
зависна контролна тела различите врсте. У раду се под-

*  Рад је примљен 13. 11. 2017, а одобрен на састанку редакције 28. 11. 2017.
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влачи значај који адекватно разумевање улоге и функција 
независних тела могу имати по очување система поделе 
власти, владавине права, али и очувања и консолидације 
демократије у Србији.

Кључне речи: Независни контролни органи, подела 
власти, председник Републике, Уставни суд Републике 
Србије, Народна банка Србије

 

Увод – критеријуми анализе  
и полазна класификација независних  тела

Како бисмо обавили испитивање граничних случајева из-
весног појма, неопходно је да имамо довољно добар увид у његов 
садржај и денотацију. Стога ћемо покушати да на што ефикаснији 
начин опишемо и образложимо критеријуме којих ћемо се у анали-
зи држати, а који су настали као продукт вишеструких пређашњих 
разматрања карактеристика независних тела, уз укрштање ставова 
изложених од стране релевантних аутора. Најважнија питања која 
се постављају у овом делу анализе су свакако питања природе и 
одређења независних тела, као и њихових евентуалних унутрашњих 
разлика и специфичности из којих потенцијално произилази могућ-
ност за класификацију. Шта дакле квалификује извесни државни 
орган као „независно тело“? У једном од ранијих истраживања, ау-
тор прегледом релевантне литературе нуди низ различитих могућих 
критеријума на основу којих је могуће утврдити да извесни ентитет 
представља „независно тело“, али врши преглед критеријума на ос-
нову којих је потенцијално могуће извршити класификацију овог 
типа државних органа. Међу овим критеријумима су:

• функционални;1 
• организациони;2 
• постојање својства „четврте гране власти“;3 

1 Упореди: Миленковић Д., ‚‘Настанак, развој и проблеми контролних тела у Србији после 
5. октобра››, у: Развој демократских установа у Србији: Десет година после, (ур. Душан 
Павловић), Фондација Хајнрих Бел/Факултет политичких наука, Београд, 2010, стр. 95-
106.

2 Упореди: Орловић С., ‚‘Независна тела: четврта грана власти или контролор власти‘‘, 
у: Савремена држава: структура и социјалне функције, (ур. Вукашин Павловић и Зоран 
Стојиљковић), Фондација Конрад Аденауер/Центар за демократију Факултета политич-
ких наука, Београд, 2010, стр. 231-269.

3 Упореди: Урошевић Б., ‚‘Контролна функција Народне скупштине и независна државна 
тела – унапређење капацитета или четврта власт?‘‘, у: Парламент и демократија, (ур. 
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• историјски период настанка и формирања;4 
• правни статус;5 
• природа одговорности и извештаја независних тела;6 
Иако су наведени критеријуми првенствено набројани као 

основи за даљу класификацију независних тела, они истовреме-
но представљају драгоцену основу за утврђивање кључних и де-
финишућих карактеристика независних тела. На пример, уколико 
независна тела делимо у односу на природу њихове одговорнос-
ти, јасно је да претпостављамо да сва независна тела већ поседују 
одређену врсту одговорности према адекватним инстанцама у ок-
виру политичког и правног система која има одређен предзнак, те 
на нивоу класификације настојимо да изнијансирамо разлике у ок-
виру својства које је генерално присутно код свих чланова посма-
траног скупа независних тела. 

Поштујући чињеницу да независна тела поседују низ инхе-
рентних својстава, од којих су нека релативно јединствена, док се 
нека могу идентификовати и код других државних органа различи-
тог типа, као пресудне критеријуме за идентификацију ове катего-
рије органа – вододелницу између независних тела и других делова 
политичког система, одређујемо:7 

1. Постојање специфичне независне функције коју тело 
обавља. Кључну одредницу независне функције представља од-
војеност функције тела које је у питању од функција других држав-
них органа који се поуздано могу сврстати у неку од постојећих 
категорија попут извршне власти, државне управе, судске власти, 
јавних агенција, јавних институција и слично. За потребе овог 
рада издвајамо три могуће групације/категорије функција које за-
довољавају ове критеријуме независности: контролну функцију, 
регулаторну функцију и стручну/саветодавну функцију.  

2. Организациона самосталност. У организационом смислу, 
неопходно је да независно тело представља засебан, самосталан 

Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар и Душан Спасојевић), Факултет политичких наука, 
Београд, 2015, стр. 79-92.

4 Упореди: Радиновић Д., Омбудсман и извршна власт: институција омбудсмана на 
почетку XXI вијека, Службени гласник/Савет за државну управу Владе Републике Ср-
бије, Београд, 2001.

5 Упореди: Тепавац Тара, Живо слово на папиру: Независни органи у процесу ревизије 
Устава, Истраживачки форум Европског покрета у Србији, Београд, 2017.

6 Упореди: Динић Милена, ‹›Извештаји независних државних органа: Значај и ефекти››, у: 
Парламент и демократија, (ур. Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар и Душан Спасојевић), 
Факултет политичких наука, Београд, 2015, стр. 93-105.

7 Упореди: Урошевић Б., Институционализација независних контролних органа као агенс 
консолидације демократије у Републици Србији након 2000. године – мастер рад, Факул-
тет политичких наука, Београд, 2017.
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ентитет, а никако део или организациону јединицу било ког дру-
гог постојећег државног органа. Такође, на независна тела не би 
смели да се примењују критеријуми који су у употреби приликом 
одређивања разноврсних облика државне и недржавне управе у 
ужем смислу, али и других категорија јавних ентитета.8 

3. Независност од егзекутиве. Као што смо већ утврдили, 
функције независних тела могу бити сврстане у област контроле, 
регулације или у стручну саветодавну област. Обављање сваке од 
функција из наведених области обесмишљава се постојањем ди-
ректне командне одговорности њихових вршилаца извршној власти. 
Овде је нужно имати у виду да говоримо о независној контролној, 
независној саветодавној и другим независним функцијама. Не твр-
димо, дакле, да је немогуће постојање саветодавне функције у ок-
виру извршне гране власти – уистину, таква тела постоје, нити да 
није могуће постојање контролне функције унутар извршне власти 
и управе (интерна ревизија би била добар пример овакве контроле). 
Међутим, уколико желимо да задржимо предзнак независности у 
смислу у коме га одређујемо у овом раду, раздвојеност од одговор-
ности егзекутиви је нужна за дизајнирање тела о којима је реч. 

4. Професионална независност. Тела о којима је реч ужи-
вају посебан ауторитет у својој области или свом делокругу рада 
и често се сматрају најреферентнијим институцијама за питања о 
којима је реч. Као таква, ова тела представљају сам врх када је реч 
о стручности и релевантности за бављење одређеним питањима. 

Као ограду, навешћемо да критеријуми које овде употребља-
вамо не представљају „екстремну“ или најзахтевнију верзију по-
стављања услова за одређење независних контролних тела, иако 
свакако нису ни најблажа форма истих. 

Тако, на пример Томић и Јованчић,9 бавећи се независним ре-
гулаторним агенцијама говоре о независним телима као о немајори-
тетним институцијама, те инсистирају да су њихове карактеристике 
такве да „нису директно политички изабрана нити директно одго-
ворна грађанима и налазе се на „ван дохвата” владе (arm’s length). 
Идеја је да морају постојати институције које поседују одређену 
независност од извршне и законодавне власти“. Приметићемо да, 
иако је тачно да би оваква дефиниција независних тела испунила 
четири горе наведена критеријума, она истовремено не би могла да 

8 Упореди: Миленковић Д., Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука, 
Београд, 2013.

9 Томић С., Јованчић, А., ’‘Настанак и независност регулаторних тела у Србији: Домаће 
или екстерне детерминанте?‘‘, Политичке перспективе, Факултет политичких наука 
Универзитета у Београду - Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Бео-
град, 2/2012, стр. 31.
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се изједначи са нашим одређењем истог појма. Напросто, концепт 
који користимо као аналитички оквир у овом раду нема амбиције да 
се отргне од одговорности грађанима (што би резултирало озбиљ-
ним демократским дефицитом), нити да раскине све везе са легис-
лативом. Штавише, концепт независних тела који предлажимо стоји 
у функцији унапређења и консолидације демократије10 путем обез-
беђивања додатних механизама који су на располагању грађанима, 
док њихова веза са легислативом мора остати наглашена првенстве-
но због постојања одговорности, али и нарочито услед тога што у 
контексту политичког система Србије Народна скупштина предста-
вља не само врховну инстанцу законодавне власти, већ и највишег 
носиоца контролне функције у држави – што су управо функције 
које су у најмању руку у корелацији са независном контролном и 
регулаторном функцијом којом располажу независна тела. 

Са друге стране, постоје и блаже постављени критеријуми 
за одлучивање која могу ући у домен независних. На пример, у 
једној од анализа се изразито наглашава неопходност демократске 
контроле над независним телима: „Четврта грана власти“ мора на 
једнак начин, као и свака власт бити подложна контроли грађана 
и јавности.“11 Међутим, овај приступ даље налаже да су незави-
сна тела увек безрезервно одговорна своме оснивачу или ономе 
ко је „изабрао њихове управљачке структуре“ (исто). У наставку 
се тврди да „Однос независних тела са оснивачем (углавном са 
Скупштином или Владом) се првенствено манифестује као пи-
тање опсега пренетих надлежности“ (исто). Овакав критеријум би, 
међутим био неспојив са основама онога што према нашој радној 
дефиницији независно тело јесте. Наиме, не може се замислити 
ситуација у којој независно тело има безрезервну одговорност 
свом оснивачу, а да се при томе истовремено дозвољава да осни-
вач може бити и Влада – у овом случају, као што је напоменуто, 
говоримо о интерним контролним органима који не могу обављати 
функцију независне контроле. Такође, теза о искључивом вршењу 
„пренетих надлежности“ би могла доћи у конфликт са поставље-
ним условом о професионалној независности. Наиме, ми држимо 
да независна тела као најреферентнија тела у својој области могу, и 
штавише, треба да поступају и аутономно, нарочито у ситуацијама 

10 Упореди: Урошевић Б., Институционализација независних контролних органа као агенс 
консолидације демократије у Републици Србији након 2000. године – мастер рад, Факул-
тет политичких наука, Београд, 2017.

11 Орловић С., ‚‘Независна тела: четврта грана власти или контролор власти‘‘, у: Савремена 
држава: структура и социјалне функције, (ур. Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић), 
Фондација Конрад Аденауер/Центар за демократију Факултета политичких наука, Бео-
град, 2010, стр. 263.
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од високог значаја и ризика за одређена права, што би било ефек-
тивно онемогућено уколико би она искључиво вршила „пренете 
надлежности“ нарочито Владе, па чак и Народне скупштине.

Из наведених разлога, констатоваћемо да су услови које 
износимо умерени, те да не посматрамо емпиријске случајеве из 
неке врсте граничног теоријског становишта, већ да конструише-
мо појмовну апаратуру која би могла бити примењива и у пракси 
политичког система и која не представља екстрем било које врсте у 
покушајима одређења граница независних тела у домаћој научној 
и стручној литератури. Такође, у складу са условима наведеним 
у првом критеријуму које је потребно да независно тело испуни, 
нудимо и предлог класификације унутар скупине независних тела 
(Дијаграм 1) која се превасходно води функционалним основом, 
али која истовремено има разумевања за сложеност фактичког 
стања и појаву евентуалних граничних ситуација.

Дијаграм 1 – Класификација и међуоднос подкатегорија  
независних тела12

Како ће један од основних метода закључивања у овом раду 
бити аналогија, није наодмет направити кратак осврт на постојеће 
аналогије када је реч о независним телима. На овај начин између 
осталог покушавамо да утврдимо и да ли је компарација коју тре-
нутно примењујемо адекватна, те да ли је из ње могуће изводити 
употребљиве закључке. У ову сврху, осврнућемо се на једну исто-
ријску аналогију, као и на пример чији се контекст поклапа са оним 
који окружује ово истраживање.

12  Урошевић Б., Институционализација независних контролних органа..., стр. 78.
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У историјској перспективи, када анализира својства карак-
теристична за институцију омбудсмана, Радиновић (2001) повлачи 
интересантне паралеле са надлежностима овог независног тела и 
различитих државних органа који су се јављали на различитим по-
днебљима и у различитим периодима историје. Тако он тврди да 
„Идеја Омбудсмана као чувара права грађана има своје коријене у 
далекој прошлости. Улогу сличну омбудсманској данас имали су 
нпр. мандарини у Старој Кини, ефори у Атини, плебејски трибуни 
у Старом Риму и слично“.13 Према мишљењу Радиновића: „њихово 
постојање указује на свијест древних управљача...да је контрола 
сопствене власти у одређеној мјери неопходна“.14 Дакле, постоје 
покушаји проналажења одлика независних тела и у примерима 
значајно контекстуално удаљенијим од оних које овде разматрамо.

Са друге стране, када је реч о конкретном контексту Србије 
савременог периода, у настојању да понуди одговоре на питања 
„шта су независна тела“, као и „који је циљ постојања независних 
тела“, Орловић15 анализира широк спектар органа код којих при-
мећује карактеристике независних тела, између којих су се нашли 
и: „заштитник грађана (омбудсман), повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности, Државна ревизор-
ска институција, Агенција за борбу против корупције, Управа за 
јавне набавке, Комисија за заштиту права понуђача, Комисија за 
заштиту конкуренције, и регулаторна тела са посебним освртом на 
Републичку радиодифузну агенцију (РРА)“, док аутор напомиње да 
се и код тела попут Народне банке Србије, Високог савета судства 
и Државног већа тужилаца могла да се подведу под кровни појам 
независног тела.16 

Имајући у виду наведено, наш покушај анализе карактерис-
тика три државна органа не представља теоријски преседан у по-
кушају одређивања граница концепта независног тела, иако овом 
питању приступа на нешто другачији начин, узимајући за полаз-
ну тачку претходно изложене критеријуме. Додатно, анализирани 
органи свакако представљају изузетно значајан део политичког 
и правног система, али имају значајан утицај и на остале сфере 
друштвеног живота, нарочито узимајући у обзир да је у сва три 
појединачна случаја реч о органима чији је статус гарантован Ус-
тавом. 

13 Радиновић Д., Омбудсман и извршна власт: институција омбудсмана на почетку XXI 
вијека, Службени гласник/Савет за државну управу Владе Републике Србије, Београд, 
2001, стр. 59.

14 Ibid, стр. 60.
15 Орловић С., op. cit., стр. 233.
16 Ibid.
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 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ – ДЕО БИЦЕФАЛНЕ 
ЕГЗЕКУТИВЕ ИЛИ НЕЗАВИСНО ТЕЛО?

У домаћој научној литератури релевантној за анализу хо-
ризонталне поделе власти у Републици Србији уопште, или кон-
кретније, оној која се односи на функцију председника Републике, 
преовлађује становиште да Србија представља полупредседнич-
ки систем – систем са бицефалном егзекутивом, мада је свакако 
могуће сусрести и другачија тумачења. Тако је, на пример, Теока-
ревић истицао потенцијалне предности чињенице да Србија има 
полупредседнички систем.17 Међутим, уколико је тачно да је пред-
седник Републике друга глава извршне власти, наша претпоставка 
о његовој вези са независним органима би се показала као сасвим 
нетачна будући да не би могло бити испуњено основно начело не-
зависности од извршне власти (није разложно тврдити да орган 
може бити независтан од егзекутиве уколико и сам представља део 
извршне гране власти). Ипак, постоје и нешто другачији погледи 
на институцију председника Републике, па тако Буџак тврди да 
је након доношења новог Устава из 2006. године, као и Закона из 
2007. године, институција председника која ни раније није ужива-
ла вискоке прерогативе, „учињена још импотентнијом него што је 
била“.18 Буџак у својој анализи истиче практично одсуство било 
каквих озбиљних политичких и извршних полуга које би се могле 
наћи у рукама овог органа. Са друге стране, за Павловића и Ста-
нојевића, диспропорција између прокламоване улоге председника 
као носиоца политике и извршне власти са једне, и његових мини-
малних ингеренција са друге стране представља основ за „поли-
тички фелер“ који настаје управо као резултат лошег институцио-
налног дизајна ове функције.19 „Наша главна теза је да је полупред-
седнички систем неефикасан јер не омогућава ефикасну алокацију 
ресурса, води до субоптималних јавних политика и не омогућава 
верно откривање друштвених преференца“.20 А ситуација је так-
ва, наставили би ови аутори, јер „за разлику од неких политичких 
система у којима је председник централна фигура извршне власти, 
председник Србије нема никаква политичка овлашћења.“21

17 Теокаревић Ј., ‹›Из личног угла – спољна политика у полупредседничким системима: 
добро је имати две главе››, Време, Београд, 25. октобар, 2007.

18 Буџак Г., ‹›Институција председника Републике у актуелном уставном систему Републике 
Србије››, у: Србија: противречности политичког система, (ур. Живојин Ђурић и Милан 
Јовановић), Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр. 147.

19 Павловић Д., Станојевић И., ‚‘Председник Републике, институционални дизајн и политич-
ки фелери‘‘, у: Развој демократских установа у Србији: Десет година после, (ур. Душан 
Павловић), Фондација Хајнрих Бел/Факултет политичких наука, Београд, 2010, стр. 65-72.

20 Ibid, стр. 67.
21 Павловић Д., Станојевић И., op. cit., стр. 68.
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Јасно је да је било могуће уочити да је председник Републике 
de facto водио државну политику иако за то нема уставне и закон-
ске надлежности, и то у извесним периодима када су председник 
Републике и владајућа већина у парламенту имали исти страначки 
предзнак. Ово ипак нема никаквих додирних тачака са карактером 
функције председника, и може чак послужити да илуструје суштин-
ски парламентарни карактер система хоризонталне поделе власти у 
Републици Србији, где владајућа већина, па самим тим и руковод-
ство владајуће партије ужива примат у креирању закона, друштве-
них мера и јавних политика. Међутим, како бисмо боље илустрова-
ли суштину проблема, у овој ситуацији ћемо да прибегнемо једном 
минијатурном контрафактуалном експерименту који може деловати 
сувишно, али који ипак добро циља суштину конфузије која је при-
сутна када се говори о функцији председника Републике, њеним до-
метима, као и политичкој моћи и утицају коју са собом доноси. За-
мислимо, на пример, да се један од председника Републике који је у 
време свог мандата истовремено био и председник већинске партије 
у парламенту, уопште није кандидовао за ову функцију. Уместо тога, 
претпоставићемо да су Борис Тадић или Александар Вучић постали 
председници шаховског клуба месне заједнице на којој имају преби-
валиште. Аналогијом са неким анализама о карактеру поделе власти 
у Србији, могао би се извући закључак да је функција председника 
шаховског клуба извесне месне заједнице са Новог Београда уједно 
и најзначајнија функција у држави, она у којој је концентрисана ис-
тинска политичка моћ и из које произилази целокупна егзекутива. 
Наравно, већи део аутора који се бави питањима политичког сис-
тема и положаја председника Републике свакако јесте свестан овог 
проблема – он нама овде служи само као добра илустрација формал-
не импотенције посматраног органа у домену наметања политичке 
агенде и вршења било какве врсте извршне власти. 

Међутим, само зато што председник Републике не распола-
же капацитетима да ефикасно испуни улогу коју му у теорији на-
мењујемо, то не мора да значи да је овај орган импотентан per se 
, или да је чак и сувишан у политичком систему у коме се обрео. 
Напротив, све ово потенцијално може да указује на то да ми јед-
ноставно очекујемо погрешне исходе од ангажмана председника 
Републике, будући да меримо његов учинак у складу са неадек-
ватно постављеним индикаторима и очекивањима која чак нису у 
складу са оним што овај орган јесте у позитивно правном смислу. 
Другим речима, уколико бисмо овај орган посматрали као независ-
но тело, постоји могућност да бисмо дошли до сасвим различитих 
закључака о перформансама, значају и улози шефа државе.
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Како бисмо најбоље илустровали тенденције конвергенције 
председничке функције и функције инокосног независног тела, 
упоредићемо шефа државе са најчистијим примером инокосног 
независног контролног органа – Заштитником грађана. Овом при-
ликом уочавамо најмање неколико јасних сличности:22

1. Постојање уставног статуса
2. Инокосност
3. Идентичан политички имунитет
4.  Апсолутна неспојивост функције са другим јавним делат-

ностима
5. Сличности функционалног типа
6. Висок ауторитет у сопственом делокругу рада
Са статусне стране, једине значајне разлике између ова два 

органа су начин њиховог избора – тачније постојање непосредних 
избора за председника Републике, као и могућност председничких 
кандидата да се кандидују за ову функцију као чланови политич-
ке партије, али и да на својој партијској функцији остану и након 
евентуалног избора за председника, док је могућност партијског 
ангажмана потпуно искључена за Заштитника грађана.23 Ове чиње-
нице ипак упућују на предоминантно политички, па и партијски 
карактер председника Републике, што изоловано посматрано, сас-
вим сигурно не представља сталну карактеристику било које врсте 
независних тела. Председник ипак, као и Заштитник грађана има 
изразито одређену дужност према свим грађанима државе о чијем 
се јединству стара, те које представља и њихова права заступа у 
међународној арени.

Коначно, потребно је напоменути да су сличности између 
председника Републике и Заштитника грађана, као основног при-
мера једног независног контролног органа, уочене и на нивоу са-
мог политичког живота Србије – питање природе функције пред-
седника Републике и његово поистовећивање са независним телом 
је дакле изашло из оквира академске расправе пронашавши своје 
место у изборној кампањи за председника Републике у Србији 
2017. године, и то у штабу бившег Заштитника грађана и председ-
ничког кандидата Саше Јанковића. Конкретно, Јанковић је у зва-
ничном предизборном програму – представљању председничких 
кандидата на Радио-телевизији Србије током интервјуа изјавио да 
сматра како су функције Заштитника грађана и председника Ре-

22 Упореди: Урошевић Б.,  Од Заштитника грађана до председника Републике: новине из-
борне кампање Саше Јанковића - семинарски рад, Факултет политичких наука, Београд, 
2017, стр. 9-10; Закон о Заштитнику грађана (2005); Закон о председнику Републике 
(2007).

23 Закон о Заштитнику грађана (2005).
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публике веома сличне, те како би му ова чињеница помогла при 
обављању председничке функције у случају победе на изборима.24

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КАО НЕЗАВИСНО 
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО

Пажљиви читалац ће до сада претпоставити у ком смеру 
ћемо наставити са извођењем аналогије. Наредни орган чије осо-
бине анализирамо је Народна банка Србије. Овај орган бисмо хи-
потетички сврстали у ред независних регулаторних тела, уколико 
се покаже да поседује одговарајуће особине ове категорије неза-
висних тела. У вези са претходним, потребно је одредити шта би 
могло да квалификује Народну банку као независно регулаторно 
тело. Према Томићу и Јованчићу „регулаторне агенције предста-
вљају „тврди” (хард) механизам, који се истовремено налази на 
„сигурној дистанци” од политичких тела“.25 За Томића и Јован-
чића, независна регулаторна тела представљају средњи пут између 
саморегулације која би представљала потпуно тржишни принцип 
и етатистичке регулације коју би спроводила министарства и други 
органи управе у ужем смислу.26 Приликом анализе Народне банке, 
потребно је узети у обзир и потенцијале за испуњавање додатних 
критеријума који се односе на независна регулаторна тела, као по-
себну подврсту шире групације независних тела.

Могућност сврставања Народне банке Србије у незави-
сна тела у одређеном делу увидео је Орловић,27 иако се он у свом 
тексту оградио од даље анализе овог органа усредсредивши се на 
друга независна тела. Такође, Вујачић у свом одређењу независ-
них тела оставља довољно слободног простора за укључивање На-
родне банке у понуђену теоријску концепцију.28

Пре свега, уставни статус који ужива Народна банка Србије 
гарантује да је реч о органу који је од изузетног значаја за поли-
тички систем Србије.29 Простим прегледом делова Устава може се 
закључити да је Народна банка обрађена у засебном делу устава, 
сасвим одвојено од одељака који се баве извршном, законодав-

24 ’‘Представљање председничких кандидата на РТС‘‘: (https://www.youtube.com/user/
RTSSajtZvanicniKanal/search?query=predstavljanje+kandidata - приступљено 12. 9. 2017)

25 Томић С., Јованчић А., op. cit., стр. 27.
26 Ibid.
27 Орловић С., op. cit., стр. 233.
28 Вујачић И., ‹›Однос парламента и самосталних контролних тела››, у: Искушења 

парламентаризма, (ур. Славиша Орловић), Фондација Фридрих Еберт/Центар за демо-
кратију Факултета политичких наука, Београд, 2013, стр. 47-57.

29 Устав Републике Србије (2006).
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ном или судском граном власти. Како би било подједнако тешко 
сврстати Народну банку у неки од облика државне управе, већ се 
јављају индиције да би могло бити речи о независном телу. Међу-
тим, у политичком систему егзистира и министарство финансија, 
класични орган управе у ужем смислу, који такође поседује инге-
ренције из сличних области као и Народна банка Србије. Уколи-
ко бисмо доказали суштинску организациону или функционалну 
повезаност између ова два органа, то би аутоматски значило да 
је неки од неопходних критеријума независних тела сасвим си-
гурно био нарушен – постојање независне функције или функ-
ционално-организациона независност од извршне власти. У овом 
контексту, потребно је нагласити да постоји позитивно правна 
одредба која може довести у питање независност Народне бан-
ке од Владе Републике Србије: „Народна банка Србије, не дово-
дећи у питање остваривање циљева из ст. 1. и 2. овог члана, подр-
жаће спровођење економске политике Владе Републике Србије (у 
даљем тексту: Влада), послујући у складу с начелима тржишне 
привреде.“30 Уколико је тачно да је циљ Народне банке да подр-
жава спровођење економске политике коју диктира егзекутива, 
тешко је да може бити речи о потпуној независности, будући да 
би се у том случају свака потенцијална, па чак и волунтаристичка 
промена финансијске политике од стране органа извршне власти 
по правилу повлачила измену политике цена и финансијске по-
литике коју води Народна банка. Међутим, сматрамо да су истим 
законом прописани услови који спречавају овакав вид аквизиције 
независне политике Народне банке од стране егзекутиве, као и да 
друге законске одредбе сведоче не само о њеној независности од 
извршне власти, већ и о постојању конкретног својства независне 
регулације, али и високог степена професионалног ауторитета и 
самосталности. Спорном ставу члана 3 Закона који смо претходно 
цитирали претходе два става, од којих сваки представља реализа-
цију једног од заштитних механизама против директног мешања 
извршне власти, и то кроз приоритетизацију циљева Народне 
банке, која спровођење економске политике Владе ставља на по-
следње место. Другим речима, Народна банка ће се економском 
политиком Владе бавити само ако је то у складу са њеним основ-
ним циљевима – одржањем стабилности цена, као и консолида-
цијом финансијског система.31 Ове одредбе су додатно појачане 
кроз други члан Закона који експлицитно налаже да „Народна бан-
ка Србије, органи Народне банке Србије и чланови ових органа у 

30 Закон о Народној банци Србије (2003).
31 Ibid.
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обављању својих функција не примају нити траже упутства од др-
жавних органа и организација, као ни од других лица“.32 Имајући 
у виду ове одредбе, ипак се стиче утисак да је Народна банка до-
вољно независна како би се могла разматрати као независно тело 
у контексту критеријума задатих у овој анализи.

Такође, о апликабилности концепције независних тела у слу-
чају Народне банке сведоче и други моменти. На пример, као и у 
случају других независних тела, исходиште одговорности Народне 
банке лежи управо у Народној скупштини Републике Србије, бу-
дући да она „подлеже надзору Народне скупштине и њој је одго-
ворна за свој рад“.33 Стога можемо закључити да део преклапања 
улоге Народне банке са функцијом егзекутиве пре може да се при-
пише функцији независне регулације која по својој природи преу-
зима уређивање извесне области за коју јесте или је било надлежно 
министарство или други „традиционални“ орган државне управе, 
а далеко мање постојању било какве врсте командне одговорности 
или зависности Народне банке од Владе Републике Србије.

Коначно, сам Закон предвиђа следеће: „Народна банка Србије 
је самостална и независна у обављању функција утврђених овим и 
другим законом“,34 из чега се може извести закључак да она не само 
да располаже независношћу у организационом погледу, већ и да у 
свом делокругу рада располаже снажном независном регулаторном 
функцијом која је практично одговорна за регулацију целокупне др-
жавне монетарне и девизне политике. Изузев тога, Народној банци 
се не може одузети полагање права и на известан степен контролне 
функције чија је природа такође независна. Поред опсежне регула-
ције, ово независно тело такође „врши контролу бонитета и закони-
тости пословања банака“,35 као и друге контролне функције.

Чињеница која Народну банку Србије помера у гранично 
поље када је реч о независним телима је свакако њено понашање у 
својству банке – пословање на отвореном и слободном тржишту које 
не може произвести унапред познате исходе.  Такође, могуће је у пи-
тање довести и суштину политичке независности ове институције. 
Међутим, правила за избор гувернера и вицегувернера Народне бан-
ке углавном кореспондирају са инструментима избора независних 
тела попут Заштитника грађана или Повереника за информације од 
јавног значаја и њихових заменика. Са друге стране, када је реч о ос-
талим врстама пословања Народне банке, стално је присутно огра-

32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid. 
35 Ibid.
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ничење да ово пословање мора бити обављено „не угрожавајући 
притом самосталност и независност“36 тела о коме је реч.

УСТАВНИ СУД – НАЈВИШИ НЕЗАВИСНИ  
КОНТРОЛНИ ОРГАН?

Пре свега, усредсредићемо се на најочигледнију препреку 
приликом анализе Уставног суда као независног тела – овај орган 
чак у свом називу садржи именицу „суд“, па није потребно ићи да-
леко како би се закључило да је разложно исти посматрати као део 
јудикатуре. Нужно је најпре утврдити његов статус у организацио-
ном смислу, како бисмо увидели да ли уопште постоји простор за 
даље испитивање присуства својстава независног тела. На самом 
почетку разматрања овог случаја, повућићемо аналогију са анали-
зом председника Републике као потенцијално независног тела. На-
лик тој ситуацији, и у случају Уставног суда је реч о органу за који 
се по аутоматизму претпоставља да представља не само изданак 
судске власти, већ вероватно и највишу и најреномиранију инстан-
цу ове гране власти. Међутим, иако је овакво стање, као у случају 
председника Републике, чињеница правног система и политичког 
живота у многим државама, то не мора нужно представљати доказ 
да је тако и у политичком систему Републике Србије.

Поново зато почињемо са негативним одређењем, овог пута 
Уставног суда, дакле са утврђивањем онога што овај орган није. 
Најпре, анализом позитивно правних прописа утврђујемо да Устав-
ни суд заправо уопште не представља део судске власти у Републици 
Србији: „Судска власт у Републици Србији припада судовима опште 
и посебне надлежности.“37 При томе, Закон о уређењу судова (2007) 
и појединачно наводи све типове судова који учествују у вршењу 
судске власти – то су основни судови, виши судови, апелациони 
судови и Врховни касациони суд, као и привредни судови, Прив-
редни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони 
суд и Управни суд.38 Како не би дошло до забуне, Уставни суд се не 
посматра као нека врста највишег суда и контролора осталих судова 
у систему јудикатуре, Закон је и овде јасан: „Врховни касациони суд 
је највиши суд у Републици Србији“.39 Штавише, Уставни суд није 
поменут ни на једном месту у целокупном тексту Закона о уређењу 
судова. Са ове стране, закључујемо да се тешко може порећи статус 

36 Ibid.
37 Закон о уређењу судова (2007).
38 Ibid.
39 Ibid.
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независног тела Уставном суду позивањем на организационо једин-
ство овог органа са судском граном власти, будући да такво једин-
ство не представља фактичко стање у позитивно правном смислу.

Међутим, чини се да још једно својство јасно раздваја Ус-
тавни суд од независних тела – напросто овај орган врши решења 
у поступку који има све одлике судског поступка.40 На овом месту 
ћемо се позвати на пример праксе и начина рада Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у 
даљем тексту Повереник). Наиме, овај независни контролни орган, 
коме практично ниједан аутор у релевантној академској литерату-
ри, нити у литератури везаној за практичне политике не оспора-
ва статус независног тела,41 такође има занимљив модус операнди 
спровођења своје независне контролне улоге – он се, након уложене 
жалбе странке на првостепено решење донето у управном поступку 
јавља као другостепени орган у овом управном поступку, са свим 
ингеренцијама и могућностима којима би другостепени управни 
орган у овој ситуацији и располагао. Конкретно, када је реч о за-
хтеву за приступ информацијама од јавног значаја, „у случају да ор-
ган јавне власти решењем одбије захтев тражиоца, односно не одго-
вори у року...тражилац може изјавити жалбу Поверенику“.42 Такође, 
потребно је напоменути и да је решење које доноси Повереник за 
орган обавезујуће, коначно и извршно, као и да Влада гарантује за 
његово извршење.43 Укратко, Повереник испољава све карактерис-
тике класичног органа управе у ужем смислу приликом обављања 
своје контролне функције. Међутим, никоме од поменутих аутора 
није било интуитивно сврставање Повереника у ред органа државне 
или јавне управе. Претпостављамо да је то резултат експлицитног 
или имплицитног опредељивања за функционални или други кри-
теријум као одлучујући критеријум приликом класификације неза-
висних тела и независних контролних органа. Независно од побуда, 
чињеница је да се у случају Повереника у свим анализама потпуно 
занемарује чињеница да се он понаша као орган управе приликом 
свог поступања у корист других фактора који су опредељујући да се 
овом органу надене епитет независног контролора. Након овог при-
мера, нужно се намеће следеће питање: ако у случају Повереника 
начин вођења поступка који у потпуности следи образац управног 
поступка није релевантан критеријум за одређивање овог органа 

40 Ibid.
41 Миленковић Д., op. cit., 2010; Миленковић Д., op. cit., 2013; Орловић, op. cit.; Тепавац, 

op. cit.
42 Миленковић Д., op. cit., 2013, стр. 270.
43 Миленковић Д., op. cit., 2013, стр. 272.
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као органа управе, зашто би чињеница да Уставни суд води судски 
поступак била кључна премиса за извођење закључка о Уставном 
суду као интегралном делу судске власти у Републици Србији? 

Најзад, уколико је тачно да је Уставни суд део јудикатуре и 
да представља суд као и сваки други, уз изузетак посебног статуса 
и специфичне намене, очекивали бисмо сасвим разложно да исти 
тај суд доноси и пресуде које представљају стандардни правни акт 
којим се материјализује функција судске власти. Међутим, члан 44. 
Закона јасно налаже да „Уставни суд доноси одлуке, решења и за-
кључке“,44 те се овим уједно и закључује листа правних аката које 
овај орган доноси. У овом стадијуму анализе већ постаје сасвим 
оправдано запитати се да ли се орган који уопште ни не доноси пре-
суде заиста може назвати судом било које врсте? Коначно, у самом 
Уставу је записано: „Уставни суд је самосталан и независан држав-
ни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска 
права и слободе“45 па се тиме оправдано поставља претпоставка о 
Уставном суду који је ближи независном телу него делу судске гра-
не власти. 

Са друге стране, Уставни суд испуњава низ критеријума које 
смо одредили као релевантне за констатовање постојања својства 
независног тела. Најпре, јасно је да Уставни суд представља орган 
потпуно независан од извршне гране власти у смислу делатности, 
али и у погледу финансирања. Тако овај орган сам предлаже сред-
ства неопходна за свој рад у буџету Републике Србије, а додатно, 
подвлачи се и да „Уставни суд самостално располаже средствима 
буџета Уставног суда“.46 Надаље, јасно је да Уставни суд ужива ви-
сок степен професионалног ауторитета, аутономије и самостално-
сти. Ово се огледа како у статусу органа као целине, тако и у статусу 
судија Уставног суда којима се предвиђају гаранције независнос-
ти кроз различите форме, укључујући овде чак и њихову зараду: 
„Плата судије Уставног суда...представља једну од гаранција ње-
гове независности у заштити уставности и законитости и људских 
и мањинских права и слобода.“47 Ништа мање важан моменат овог 
члана Закона је и чињеница да његов потоњи део директно упућује 
на значај ове институције у заштити људских права и слобода, што 
је карактеристика која се често приписује управно независним те-
лима, или тачније, независним контролним органима.48

44 Закон о Уставном суду (2007).
45 Устав Републике Србије (2006).
46 Закон о Уставном суду (2007).
47 Ibid. 
48 Тепавац, op. cit.
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Можда и најзначајније својство које указује на постојање не-
зависне контролне улоге коју обавља Уставни суд представља њего-
ва надлежност да делује проактивно и да по сопственој иницијати-
ви покрене поступак уставне контроле: „Поступак за оцену устав-
ности или законитости Уставни суд може да покрене самостално, 
на основу одлуке коју доноси двотрећинском већином гласова свих 
судија“.49 У погледу организационе самосталности, јасно је да Ус-
тавни суд није део другог органа, а нарочито не органа државне 
управе, као и да ужива високу организациону самосталност и у по-
ређењу са судовима који су део судске власти у Републици Србији. 
На Уставни суд Врховни касациони суд утиче искључиво као пред-
лагач једне трећине судија Уставног суда, међутим и у оквиру самог 
избора, као и након избора, највише ингеренције и евентуалну уло-
гу контроле врши Народна скупштина, што је у складу са праксом 
код свих независних тела. Тако, на пример „О престанку дужности 
судије, на захтев овлашћених предлагача за избор, односно имено-
вање за избор судије Уставног суда, одлучује Народна Скупштина“, 
што би било еквивалентно начину на који се успоставља однос из-
међу парламента и других независних контролних органа.

ЗАКЉУЧАК

Као што је на почетку разматрања напоменуто, јасно је да се 
ради о испитивању органа који се могу означити као гранични слу-
чајеви, те да се они највероватније неће идеално уклопити у анали-
тички модел независног тела који смо одабрали. Упркос томе, сваки 
од анализираних органа је у мањој или већој, али свакако значајној 
мери показао одлике које спадају у стандардне карактеристике не-
зависних тела. При томе, могуће је издвојити и известан скуп карак-
теристика независних тела које су заједничке за сва три посматрана 
органа, од којих су најзначајнији независност од извршне власти, 
постојање успостављеног система одговорности ових тела Народ-
ној скупштини, испољавање једне или више независних функција 
карактеристичних за независна тела, као и постојање високог нивоа 
професионалног ауторитета и независности у вршењу свог дело-
круга рада. Када је реч о постављеним критеријумима за одређи-
вање независног тела, у овом тренутку бисмо могли закључити да 
анализирани органи испуњавају све услове да буду названи неза-
висним телима, па и више од тога, да представљају готово идеална 
отелотворења независних контролних, саветодавних и регулатор-
них функција или њихових комбинација. Међутим, овакав закључак 

49 Закон о Уставном суду (2007).
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би био преурањен, будући да не рачуна са значајним одступањима 
од уобичајених стандарда независних тела која је могуће уочити 
код посматраних органа. Другим речима – граничним случајевима 
их не чини мањак сличности са другим независним телима, већ ви-
шак сличности са другим органима које је могуће сврстати у неку 
од осталих категорија државних органа – најочигледније у судску 
или извршну грану власти. Коначно, снажан аргумент који даје те-
жину тези о представљању председника Републике, Уставног суда 
и Народне банке Србије као независних тела посебне врсте (чисто 
контролног, контролно-саветодавног и регулаторног) јесте тај да их 
је у најмању руку подједнако тешко, а како смо показали, често и 
доста теже сврстати у било коју другу врсту државних органа. Чак 
и ако прихватимо као тачно да не одговарају идеално концепцији 
независних контролора, саветодаваца или регулатора, уколико у 
компаративном погледу имају више сличности и заједничких ка-
рактеристика са независним телима него било којом другом врстом 
државних органа, нужно је претпоставити да независна тела морају 
бити кровна категорија у оквиру које је потребно промишљати и 
вредновати улогу председника Републике, Уставног суда и Народне 
банке Србије. Стога закључујемо да је од велике користи, како за 
научну анализу тако и за политичку праксу, анализирати структуру 
и учинак ових органа и у њиховом контексту граничних припадни-
ка породици независних тела.
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Summary

This paper primarily aims to problematize existing definitions 
of independent bodies and independent control authorities, as 
well as to examine the range and limitations of conceptions cur-
rently in use for the purposes of denominating independent con-
trol institutions. Since it is postulated that the way in which po-
litical scholars and policy-makers in Serbia think and define the 
category of independent bodies has a direct effect on the man-
ner in which these bodies will be treated in political practice, as 
well as on the position they will take in the political system of 
Serbia, this paper has both theoretical and practical relevance. 
The analysis is based upon one of possible independent bodies’ 
classification and explanatory models. From there, the exam-
ination of three individual state bodies representing borderline 
cases with regard to chosen classification criteria is conducted. 
The President of the Republic, the Constitutional Court of the 
Republic of Serbia and the National Bank of Serbia are those 
three bodies that are subjected to detailed analyses, while the 
occasional insights in the status, performance and functioning of 
other state bodies that are widely considered control bodies are 
provided in the service of establishing relevant comparison and 
analogy. The analysis underlines the significance of adequate 
understanding of the role and function of independent bodies for 
the preservation of separation of political powers, the rule of law 
and democratic consolidation in Serbia.

Keywords: Independent Control Bodies, Separation of Pow-
ers, President of Republic, Constitutional Court of the Re-
public of Serbia, National Bank of Serbia
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 Сажетак
 

 Кроз историју на милионе врста нестало је услед 
природних процеса на планети. У протеклих 300 година, 
међутим, људи су својим деловањем и активностима 
знатно утицали на повећање стопе изумирања 
животињских врста. Човек је својим деловањем знатно 
изменио изглед Земље и у великој мери оштетио 
планетарни еко-систем, што се значајно одразило и на 
животињски свет. Бројне дивље животињске врсте су на 
прагу изумирања. Међутим, треба истаћи да од најста-
ријих времена, наилазимо на одређене правне норме које 
се односе на заштиту животне средине, као и на заштиту 
животиња. Кроз постепени процес који је трајао векови-
ма, данас можемо говорити о одређеним универзалним 
стандардима заштите животиња и посебно, заштите 
угрожених животињских врста. У стварању и креирању 
ових стандарда, у последњих неколико деценија примат 
у односу на националне правне системе преузима Савет 
Европе и Европска унија. СЕ и ЕУ осим стандарда, 
почињу и да дефинишу јасне регионалне политике у 
овој области. Република Србија у процесу европских 
интеграција и сама кроз свој правни систем уводи и 
имплементира ове стандарде, и додатно, хармонизује 

∗	 Рад је примљен 9. 11. 2017, а одобрен на састанку редакције 28. 11. 2017. 
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своје јавне политике са јавним политикама СЕ и ЕУ у овој 
области. Иако у овом процесу постоје бројне потешкоће, 
чини се да ће оне, управо захваљујући „унификацији“ 
система, временом бити превазиђени.

Кључне речи: јавне политике, Савет Европе, Европска 
унија, животна средина, заштита животиња, угрожене 
животињске врсте.  

УВОД

Кроз историју на милионе врста нестало је услед природ-
них процеса на планети. У протеклих 300 година, међутим, људи 
су својим деловањем и активностима утицали на повећање стопе 
изумирања животињских врста. Човек је својим деловањем знат-
но изменио изглед Земље и у великој мери оштетио планетарни 
еко-систем. Утицао је на промену фауне и нестајање великог броја 
животињских врста. Еколошке катастрофе, лов и криволов, трго-
вина животињама, уништавање шума и друге последице људског 
деловања наносе штету у ланцу исхране, процесу размножавања и 
природних станишта многих врста. Како је све мање могуће да оп-
стану у свету који се стално мења интервенцијом човека, многим 
животињама прети истребљење. Тенденције у етици с краја XX 
века и почетка XXИ века карактерише драстичан заокрет у виду 
одступања од антропоцентричних начела и приклањање, а затим и 
потпуним прелазак на принципе биоцентричне етике, са чије тачке 
гледишта урођене вредности не припадају само човеку већ свим 
живим бићима. Заговорници биоцентризма често промовишу и 
очување биодиверзитета, права животиња као и заштиту животне 
средине. У даљем тексту биће дефинисани основни појмови који 
су од важности за даље разумевање и анализу предмета проуча-
вања овог рада. 

Угрожена врста дефинисана од стране Међународне уније за 
очување природе (IUCN) је она врста чија је популација тако мала да 
јој прети изумирање у блиској будућности.1 Научници који се баве 
очувањем живог света на планети користе Црвене листе IUCN-а у 
којима је статус угрожене врсте други најтежи статус при заштити 
дивљих популација, одмах након критично угрожених врста. 

Још један, врло битан појам за разумевање овог рада јесте 
појам биодиверзитета или биолошка разноврсност на Земљи. Он се 
1 Опширније на: The International Union for Conservation of Nature (IUCN)  https://www.

iucn.org/, приступ: 30.05.2017. године
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може посматрати на три нивоа: диверзитет врста – разноврсност свих 
врста на планети Земљи, генетички диверзитет – генетичка разновр-
сност у оквиру једне врсте, диверзитет екосистема – разноврсност 
заједница и њихових односа са неживим светом. За континуирани 
опстанак живота на Земљи неопходно је очување сва три нивоа био-
диверзитета. Неке од највећих претњи биодиверзитета чији је уз-
рочник човек и његово деловање јесу фрагментација природних ста-
ништа, уништавање станишта, деградација станишта (укључујући и 
загађење), експлоатација и истребљење животињских врста. 

Како би спречила даље развијање угрожавајућих фактора Ев-
ропска унија је усвојила низ директива које регулишу и теже зашти-
ти дивљих врста и њихових природних станишта. О овим и осталим 
правним документима који се баве заштитом животиња биће речи у 
даљем тексту овог рада. Још један ефикасан начин у заштити угро-
жених врста и станишта у Европској унији представљен је мрежом 
заштићених подручја, познатијом као Натура 2000.2

У овом раду биће размотрене политике и документи Савета 
Европе и ЕУ и њихова “рефлексија” на јавне политике и законодав-
ни оквир Републике Србије. Данас се истиче да “…злостављање 
животиња мора се сматрати тешким злочином и као такво мора 
наћи место у закону о заштити животиња и мора подлећи одгова-
рајућим санкцијама које ће спречити особу да на исти начин поно-
во злоставља животиње”.3

ИСТОРИЈСКИ НАСТАНАК И РАЗВОЈ  
ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

Правна заштита животиња у старом и средњем веку

Већ у Старом веку, наилазимо на прве правне изворе који се 
односе на заштиту животиња. Иако су они ретки, то не значи да 
они нису ни постојали. Одређени аспекти односа између човека и 
животиње и те како су пронашли своје место у правним изворима 
старога века, попут Законика Липит Иштар, Хамурабијевог зако-
ника и Хетитског законика.  

У Законику Липит Иштар (процењује се да је настао око 
1930. или 1900. године п.н.е.) животиње се штите као покретне 
2  Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. 

године, Министарство животне средине и просторног планирања, Београд, 2011, стр 31. 
3 Универзална декларација о добробити животиња (Universal Declaration on Animal Wel-

fare) донета од стране Светског друштва за заштиту животиња (WSPA) 2000. године у 
Лондону, члан 2; више видети на: http://pravnazastitazivotinja.com/univerzalna-deklaracija-
o-dobrobiti-zivotinja/,  приступ: 30.05.2017. године
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ствари, које доносе одређену имовинску корист свом власнику. У 
случају повреде животиње лице које је изнајмило животињу ће мо-
рати да плати цену сразмерну повреди коју је нанео. Износ пред-
ставља новчану одштету власнику због умањивања тржишне вред-
ности животиње, а не казну због злостављања и лошег поступања 
према животињи.

Хамурабијев законик представља најпознатији и најбоље 
сачувани законик древне Месопотамије и најзначајнији клинопис-
ни правни споменик. Законик је настао у последњим деценијама 
владавине Хамурабија (1728 - 1686. п. н. е.), а пронађен је 1902. 
године у иранском граду Сузи.4 Као и Законик Липит Иштар, и Ха-
мурабијев законик санкционише одређена понашања према живо-
тињама, али не у циљу заштите животиња, већ у циљу заштите 
економских интереса њихових власника. Чињеница да се овим за-
коником штите само животиње које имају тржишну вредност као 
што су овце, волови и говеда потврђује схватање да су животиње 
имале статус покретне ствари и да је законодавац инкриминисањем 
недозвољеног поступања према животињама, заправо штитио еко-
номске интереса власника.

Хетитски законик (1650 – 1500 п.н.е.) за разлику од прет-
ходна два, садржи одредбе које инкриминишу један особени облик 
окрутности према животињама, сексуално злостављање (бестијал-
ност). Код неких врста животиња, као крајњи исход сексуалног 
злостављања могу се јавити озбиљне телесне повреде или смрт.

У средњем веку, могу се издвојити следећи правни докумен-
ти: Салијски законик, Руска правда и Законик Карла В - Constitutio 
Criminalis Carolina. Међутим, и ови закони првенствено се односе 
на кривичноправну заштиту животиња као покретних ствари.  

Законик Карла В, познат и под називом Constitutio Criminalis 
Carolina, из 1532. године, инкриминише недозвољено пона-
шање према животињама и између осталих први санкционише и 
бестијалност као посебан вид противприродног блуда, те пропи-
сује смртну казну за три облика овакве врсте блуда: 1) између две 
жене 2) између два мушкарца 3) између човека и животиње.5 

4 Хамурабијев законик, преузето са: http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp, при-
ступ 05.07.2017. године

5 Ана Батрићевић: Кривичноправна заштита животиња, докторска дисертација, Правни 
факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 40. 
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Нови век – настанак и развој заштите животиња  
у земљама common law и европско-континенталног  

правног система

Оно што везује заштиту животиња и настанак првих орга-
низованих акција за успостављање хуманог односа човека према 
животињама, а самим тим и усвајање првих закона у овој области, 
јесу управо земље common law система, САД и Велика Британија, 
којима, може се рећи, припада пионирско место када је заштита 
и добробит животиња у питању. Покрети за заштиту права и до-
бробити животиња, који су организовани управо у овим земљама, 
имају највеће заслуге за касније развијање правног оквира у овој 
области. Почетни циљеви ових покрета и првих закона усвојених 
на основу њиховог деловања, били су спречавање и кажњавање 
људске окрутности према животињама (animal cruelty) и забрана 
или ограничавање вршења научних експеримената над живим жи-
вотињама.6

Прва држава која је законом заштитила животиње од људске 
окрутности биле су САД. Први писани законик под називом Цели-
на слобода (The Body of Liberties) усвојили су Пуританци колоније 
Масачусетс 1641. године. Овај закон прописивао је да нико не сме 
да врши било какву окрутност или свирепост према животињама 
које се држе за човекове потребе.7

Још један писани закон донет на америчком континенту који 
се тиче заштите животиња донет је у држави Њујорк 1828. године 
и он прописује да ће за прекршај одговарати свако лице које на-
мерно убије, осакати или рани вола, коња или овцу која припада 
другоме, или намерно злоставља или окрутно туче другу сличну 
животињу без обзира на то у чијем је животиња власништву. Иако 
се овај закон ограничава на одређене животињске врсте, треба се 
сматрати изузетно напредним јер се у овом закону по први пут 
омогућава да животиња буде заштићена и од власника, а не само од 
стране „трећег лица“. На овај начин је животињама загарантован 
правни статус који се разликује од статуса покретне ствари, чиме 
су оне по први пут јасно издвојене од осталих предмета нечијег 
власништва.8 Чак двадесет америчких држава већ је имало анти - 
6 Милан Пауновић: Права животиња – савремени међународни стандарди, Правни 

факултет Универзитета у Београду и „Ђуро Салај“ АД, 2004, стр 71.
7 Emily Stewart Leavitt, Diane Halverson: “The Evolution of Anti – Cruelty Laws in the United 

States”, in: Animals and their Legal Rights – A Survey of American Laws from 1641 to 1990, 
Animal Welfare Institute, USA, 1990, стр. 1.

8  Emily Stewart Leavitt, Diane Halverson.: “The Evolution of Anti – Cruelty Laws in the United 
States”, in: Animals and their Legal Rights – A Survey of American Laws from 1641 to 1990, 
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круелтy законе до 1866. године када је Хенри Берг (Henry Bergh) 
обезбедио законске услове за успостављање Америчког друштва 
за превенцију окрутности према животињама (American Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals - ASPCA).9

Корак који је био најзначајнији у сфери сузбијања и санк-
ционисања окрутности према животињама био је доношење Зако-
на који је усмерен на ефективнију превенцију окрутности према 
животињама (An Act for the More Effectual Prevention of Cruelty to 
Animals)10 у држави Њујорк 1867. године. Засебан део Закона пос-
већен је сузбијању и забрани борби између неких врста животиња. 
Овим законом је прописано да се за прекршај кажњава свако лице 
које држи или за борбу користи животиње, као и лице које показује 
интересовање за организовање оваквих борби.

Када су у питању федерални закони Сједињених Америчких 
Држава од значаја за санкционисање окрутности према живо-
тињама и заштиту и добробит животиња, они су усвајани дос-
та касније. Најзначајнији федерални закони су : 1) Закон двадесет 
осам часова из 1873. године (The Twenty – Eight Hour Law)11 2) За-
кон о хуманим методама клања животиња из 1958. године (Humane 
Methods of Slaughter Act)12 и 3) Закон о добробити животиња из 
1966. године (US Animal Welfare Act)13

Још једна држава цоммон лаw система која је имала пресуд-
ну улогу у стварању стандарда заштите угрожених животињских 
врста јесте Велика Британија. Оснивање првог друштва за спре-
чавање окрутности према животињама 1824. године у Лондону, 

Animal Welfare Institute, USA, 1990, стр 2-3.
9 The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) је непрофитна 

организација, са седиштем у Њујорку, чији је главни циљ борба против окрутности 
према животињама у Сједињеним Америчким Државама. Ово је прва добротворна 
организација којој су законом поверена овлашћења да истражује случајеве окрутности 
према животињама, као и да ухапси лица одговорна за занемаривање или злостављање 
животиња. Данас она представља једну од највећих организација овог типа. Више о 
ASPCA видети на: https://www.aspca.org/about-us, приступ: 05.07.2017. године

10 Преузето са: https://www.animallaw.info/statute/new-york-revised-statutes-1867-chapter-
375-sections-1-10, приступ: 06.07.2017. године 

11 The US 28 Hour Law (United States Code Annotated. Title 49. Transportation. Subtitle X. Mis-
cellaneous. Chapter 805. Miscellaneous. § 80502. Transportation of animals), 49 USC 80502, 
adopted in 1873, and last adopted in 1994, преузето са: http://www.animallaw.info/statutes/
stusfd49usc80502.htm, приступ: 06.07.2017. године

12 The US Humane Methods of Slaughter Act (United States Code Annotated. Title 7. Agricul-
ture. Chapter 48. Humane Methods of Livestock Slaughter) 7 U.S.C.A. § 1901 – 1907, adopted 
in 1958, amended in 1978 and 2002, преузето са: http://www.animallaw.info/statutes/stusf-
d7usca1901.htm , приступ: 06.07.2017. године.

13 Chapter 54. Transportation, Sale, and Handling of Certain Animals) 7 U.S.C.A. § 2131 – 2159, 
аdopted in 1966, amended in 2008; preuzeto sa: http://www.animallaw.info/statutes/stusawa.
htm, pristup: 06.07.2017. godine.
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које је носило назив Краљевско друштво за превенцију окрутности 
према животињама (Royal Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals - RSPCA) било је од великог значаја јер је за циљ имало 
да сузбије окрутност према животињама и подстакне третирање 
животињских врста као осећајних бића. 

Међутим, оно што чини прву законодавну активност у овој 
области јесте усвајање Закона о окрутном и неодговарајућем трет-
ману стоке (Cruel and Improper Treatment of Cattle Act), poznatog 
pod nazivom Martinov zakon (Martin’s Act)  из 1822. године.14 У 
наставку овог процеса, систем је заокружен усвајањем Закона о 
заштити животиња (Protection of Animals Act) из 1911. године, који 
је, са бројним изменама, и данас на снази.15 У овом закону садржа-
на су понашања која се третирају као окрутност према животиња-
ма и окарактерисана су као преступи (offences of cruelty)16. Велики 
значај за касније стварање законских одредби које се тичу заштите 
и добробити  фармских животиња (животиње које се узгајају за 
исхрану људи) имао је Брамбелов извештај (Brambell Report) из 
1965. године.17 Овај извештај је изузетно битан из разлога што 
формулише пет основних слобода, који и данас служе као основни 
параметри за процену поштовања добробити животиња, не само у 
Великој Британији, већ и у целом свету.

Што се тиче земаља европско-континенталне правне тра-
диције, у њима су стандарди и законска регулација успостављени 
нешто касније него у земљама common law система. Међутим, како 
се истиче, законске регулативе у овој сфери касније и доживљавају 
потпуну „правну револуцију“.18 Овакав исход резултат је импле-
ментације широког спектра релевантних докумената донешених од 
стране Савета Европе, као и примена одлука органа Европске уније 
у националним законодавствима појединих европских држава. 

Први корак, међу земљама европско-континенталне тради-
ције, у сфери заштите животињских врста учиниле су Шведска и 
Немачка. У Шведској је 1857. године усвојен Кривични закон који 
14 The Cruel and Improper Treatment of Cattle Act 1822, Great Britain Parliament: Richard Mar-

tin Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle (3 Geo. IV c. 71), преузето са: 
http://www.animalrightshistory.org/, приступ: 06.07.2017. године 

15 Protection of Animals Act, 1911. (1 & 2 GEO. 5. CH. 27.) – original version (as enacted), 
преузето са:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27, приступ: 06.07.2017. године
16 Protection of Animals Act, 1911. (1 & 2 GEO. 5. CH. 27.) – original version (as enacted), 

преузето са: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/27 , приступ: 06.07.2017. године
17 Ана Батрићевић: Кривичноправна заштита животиња, докторска дисертација, Правни 

факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 57.
18 Ана Батрићевић: Кривичноправна заштита животиња, докторска дисертација, Правни 

факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 58.
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је прописивао кривичноправну одговорност сваког лица који би 
учинио дело убијања или злостављања над животињом, без обзира 
у чијој својини је животиња. 

У Немачкој, један од првих правних докумената којим је фор-
мално-правно уређено питање заштите животиња, био је Закон против 
окрутности према животињама из 1838. године, који је као и већина 
тадашњих „anti-cruelty“ закона, био антропоцентричног карактера.19 

2. ПОЛИТИКЕ И СТАНДАРДИ САВЕТА ЕВРОПЕ 
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ УГРОЖЕНИХ 

ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

Још од свог оснивања 1949. године Савет Европе (у даљем 
тексту СЕ) је приступио решавању проблема у сфери заштите, до-
бробити и благостања угрожених животињских врста. СЕ је 1961. 
године, покренуо свој еколошки програм, а при томе је следио по-
литику заштите и одрживог развоја, у коме су животна средина и 
природно наслеђе схваћени као заједничка баштина човечанства 
коју треба заштити од било ког облика нарушавања њеног квали-
тета и обезбедити њихов одрживи развој.20 Под окриљем Савета 
Европе до сада је усвојен велики број конвенција чије одредбе ре-
гулишу правну заштиту опстанка и добробити угрожених живо-
тињских врста међу којима су: 1) Европска конвенција о заштити 
животиња у међународном превозу из 1968. године;21 2) Конвенција 
о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта из 
1979. године;22 3) Европска конвенција за заштиту кичмењака који 
се користе за експерименталне и друге научне сврхе из 1986. годи-
не;23 4) Европска конвенција за заштиту животиња које се узгајају 
на пољопривредним газдинствима из 1976. године;24 5) Европска 
конвенција за заштиту животиња за клање из 1979. године25 6) Ев-
ропска конвенција о заштити кућних љубимаца из 1987. године26

19 Ана Батрићевић: Кривичноправна заштита животиња, докторска дисертација, Правни 
факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 60.

20 Драган Јовашевић: Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, Центар за 
публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 2009, стр 33.

21 Европска конванција о заштити животиња у међународном превозу, Службени лист СРЈ 
– Међународни уговори, бр. 1/1992.

22 Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, Службени 
гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 102/2007.

23 Европска конванција за заштиту кичмењака који се користе за експерименталне и друге 
научне сврхе, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, бр. 1/2010.

24 Европска конвенција за заштиту животиња које се узгајају на пољопривредним 
газдинствима, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 6/1996.

25 Европска конвенција за заштиту животиња за клање, Службени лист СРЈ – Међународни 
уговори, бр. 6/1996.

26 Европска конвенција о заштити кућних љубимаца, Службени гласник Републике Србије 
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Ови правни документи врло јасно осликавају напуштање 
антропоцентричних и прихватање биоцентричних начела на пољу 
етике и права. Осим изношења моралне одговорности, ове кон-
венције представљају темељ за успостављање правне одговорнос-
ти човека за активности којима се директно угрожава добробит 
и интегритет животиња, или индиректно нарушавањем њихових 
природних станишта. Даљом анализом ових конвенција може се 
уочити да правна заштита на нивоу целе Европе обухвата све већи 
број животињских врста, а њихове одредбе потврђују да је човек 
све спремнији да уважава способност животиња да осете и испоље 
емоције као што су страх, патња, бол, стрес и да их у складу са тим 
третира на хуманији начин. 

Без обзира на то, заштита угрожених животиња на терито-
рији Европе и даље показује одређене слабости, односи се само на 
одређене животињске врсте (пре свега на кичмењаке), док велики 
део фауне остаје незаштићен. Оно што би био предуслов за пот-
пуну и свеобухватну заштиту животиња и угрожених врста фауне 
на територији Европе јесте усвајање конвенције која би потпуно 
и свеобухватно обавезала државе потписнице да својим нацио-
налним законодавствима кривичноправно казне најтеже облике 
злостављања и угрожавања живота и добробити свих врста фау-
не, као и да за блаже облике њиховог угрожавања пропишу прекр-
шајноправне санкције. Овакав начин правног и кривичноправног 
поступања би заштићеним врстама фауне потврдио статус објекта 
заштите у правном односу, уместо објекта радње и представљао 
би основ заштите животиња, не као дела животне средине, већ као 
бића пер се. На овом месту представићемо само две конвенције 
СЕ, којим су обликовани стандарди и политике ове организације у 
области заштите угрожених животињских врста. 

Европска конвенција о заштити животиња у међународном 
превозу (Еуропеан цонвентион он тхе протецтион оф анималс 
дуринг интернатионал транспорт) усвојена је 13. децембра 1968. 
године у Паризу.27  Преамбула ове конвенције наглашава да по-
стоји уверење и жеља људи да поштеде животиње од патње коју 
доживљавају током транспорта и истиче да добробит животиња 
и захтеви међународног превоза нису неспојиви. Чланом 1. ове 
конвенције прописани су основни стандарди који се морају испу-
нити током међународног превоза, тј. превоза преко границе, када 
су у питању следеће врсте животиња:  домаћи копитари и говеда, 

– Међународни уговори, бр. 1/2010.
27 Evropska konvencija o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu, Službeni list SRJ – Međun-

arodni ugovori, br.1/1992.
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овце, свиње, козе, домаћи зечеви и птице, домаћи пси и мачке, 
остали сисари и птице и хладнокрвне животиње.28 Ова конвен-
ција садржи прописе који важе за одређене врсте међународног 
превоза животиња, а то су: друмски превоз, превоз воденим пу-
тем, превоз железницом и ваздушни превоз животиња. Државе 
потписнице се обавезују да ће примењивати одредбе Конвенције 
међународног превоза животиња, али је сам избор мера и начина 
санкционисања кршења ових одредби препуштен националним 
законодавцима. 

Европска конвенција за заштиту кичмењака који се користе 
за експерименталне и друге научне сврхе (European convention for 
the protection of vertebrate animals used for experimental and other 
scientific purposes) усвојена је 18. марта 1986. године у Стразбу-
ру.29 Ова конвенција је од 1998. године допуњена Протоколом. Како 
човек користи животиње у експерименталне сврхе ради стицања 
одређених научних сазнања које служе општем добру, одредбе ове 
конвенције настоје да регулишу и смање, на најмању могућу меру, 
патњу, бол и стрес коју животиња доживљава приликом вршења 
оваквих експеримената.

Тако је овом конвенцијом, кичмењацима30 призната способ-
ност патње и способност памћења, а као последица тога захтевана 
је морална обавеза човека да животиње које се користе у оглед-
ним или другим научним процедурама31 заштити од стреса, бола и 
патње или трајних повреда кроз ограничавање или замену оваквих 
поступака алтернативним методама. Одређене одредбе Конвенције 
односе се на образовање и обуку коју лица, која обављају ове про-
цедуре и брину се о животињама, морају имати. Посебан прилог 
ове Конвенције, Упутство, детаљније регулише питања бриге и од-
28 Više pogedati na: http://pravnazastitazivotinja.com/evropska-konvencija-za-zastitu-zivo-

tinja-umedunarodnom-prevozu/ član 1 i 2.; pristup: 09.07.2017. godine
29 Европска конвенција за заштиту кичмењака који се користе за експерименталне и друге 

научне сврхе, Службени гласник Републике Србије - Међународни уговори, бр. 1/2010.
30 Дефиниција кичмењака по Европској конвенцији за заштиту кичмењака који се користе 

за експерименталне и друге научне сврхе : ако није другачије одређено, “животиња” 
значи сваки кичмењак укључујући и слободно живуће и/или репродуктивне ларвене 
форме, али не и друге феталне или ембрионалне форме (члан 1. став 2. тачка а); преузето 
са: http://pravnazastitazivotinja.com/evropska-konvencija-o-zastiti-kicmenjaka-koji-se-
koriste-za-eksperimentalne-i-druge-naucne-svrhe/, pristup: 09.07.2017. godine

31 Овом Конвенцијом „процедура“ је дефинисана као  коришћење животиње у било ком 
огледу или другој научној процедури која може изазвати бол, патњу, стрес или трајну 
повреду укључујући и било које радње које имају за циљ или могу довести до рађања 
животиња у неким од ових услова, али искључујући најмање болне методе убијања или 
обележавања животиње, прихваћене у модерној пракси (то јест “хумане методе”) - (члан 
1. став 2. тачка ц); преузето са: http://pravnazastitazivotinja.com/evropska-konvencija-
o-zastiti-kicmenjaka-koji-se-koriste-za-eksperimentalne-i-druge-naucne-svrhe/, pristup: 
09.07.2017. godine
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говарајућег смештаја животиња при овим процедурама. Међутим, 
одредбе Упутства немају обавезујући карактер, већ представљају 
препоруке и стандарде чијем остваривању треба тежити.32

СТАНДАРДИ  И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КОЈИ 
СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ ЗАШТИТУ УГРОЖЕНИХ 

ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА 

Европска унија (у даљем тексту ЕУ) као организација регио-
налног карактера, дефинише своју општу политику и законодавне 
активности чији саставни део чине управо стандарди и правила од 
важности за заштиту и добробит угрожених животињских врста и 
животиња уопште. Еколошки стандарди садржани су у примарним 
и секундарним изворима права Европске уније. Оно што чини при-
марне изворе права јесу оснивачки уговори и све њихове измене, 
док уредбе, директиве и препоруке спадају у секундарне изворе. 
Такође, у изворе права Европске уније спадају међународни уго-
вори који су склопљени од стране уније у име држава чланица или 
су их склопиле државе чланице, а надлежност су касније пренеле 
на Европску унију. Пракса Европског суда правде такође се сматра 
извором права Уније.33 

Акциони програми, резолуције, саопштења и споразуми 
као облици такозваног меког права („soft law“), иако немају оба-
везујући правни карактер, играју велику улогу на пољу правне 
заштите интегритета и добробити угрожених врста фауне. 

Приметно је да је питање заштите животиња постало време-
ном и саставни део примарних извора права ЕУ. Уговор из Амстер-
дама (Treaty of Amsterdam)34 који је усвојен 1997. године, утицао 
је на подизање нивоа заштите и побољшавање квалитета животне 
средине. Овом уговору додат је и посебан Протокол о заштити и до-
бробити животиња (Protocol on Protection and Welfare of Animals)35. 
32 Видети: Прилог А. Упутство за смештај и бригу о животињама, у вези са чланом 5. 

Европске конвенције за заштиту кичмењака који се користе за експерименталне и друге 
научне сврхе. 

33 Александра Чавошки: Основи еколошког права Европске уније, Правни факултет Уни-
верзитета УНИОН у Београду, Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд, 2007,  стр. 
24.

34 Treaty of Amsterdam amending Traty of European Union, The Treaties establishing the 
European Communities and related acts, Official Journal, NO C 340, 10.11.1997., преузето 
са: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf, приступљено: 09.07.2017. 
године

35 Protocol on Protection and Welfare of Animals, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on 
European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, Official 
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Лисабонски споразум36 који је потписан 13. децембра 2007. године, 
а ступио на снагу две године касније, истиче да Унија и њене држа-
ве чланице морају да поштују и уваже добробит и интегритет живо-
тиња приликом формулисања и имплементирања својих политика.

Када је заштита дивљих животиња у Европској унији у пи-
тању, она се односи на дивље животиње у својим природним ста-
ништима, као и на животиње у заточеништву. У даљем тексту биће 
наведени најважнији извори комунитарног права који регулишу 
правну заштиту дивљих животиња у природном станишту и при-
ликом боравка животиња у заточеништву.  

У овој области, усвојен је читав низ стандарда кроз више 
секундардних извора права ЕУ (уредби, директива, одлука), а на 
овом месту представићемо само неколико најзначајнијих. 

Директива о очувању дивљих птица донешена од стране Са-
вета (2009/149/ЕЗ) тежи да обезбеди заштиту, управљање и контро-
лу свих врста птица које, на територији држава чланица Европске 
уније, живе у дивљини.37 Директива се односи на 181 врсту или 
подврсту птица и захтева очување довољно пространих и разно-
ликих станишта за њихов опстанак. Директивом се регулише и 
заштита јаја ових птица, њихових гнезда и природних станишта и 
контрола њихове експлоатације.  Један од најзначајнијих 
докумената Европске уније у области заштите угрожених врста 
дивље флоре и фауне јесте Уредба Савета Министара (338/97/ЕЦ) 
о заштити врста дивље флоре и фауне путем регулисања тргови-
не примерцима тих врста донета 9. децембра 1996. године.38 Ова 
Уредба примењује се у складу са циљевима и принципима одредби 
Конвенције Уједињених нација о међународној трговини угроже-
ним врстама дивље флоре и фауне (CITES).39 

Увоз одређених примерака врста се регулише издавањем 
увозних дозвола издатих од стране органа државне управе, с тим 
што Комисија може да уведе опште увозне рестрикције или рес-

Journal, No C 340 10.11.1997, преузето са: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?u
ri=CELEX%3A12006E%2FPRO%2F33, приступ: 09.07.2017. године

36 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 
European Community, signed at Lisbon, 13.12.2007.,Official Journal of the European 
Union, 17.12.2007. No C 306,  преузето са: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=O-
J:C:2007:306:SOM:EN:HTML , приступ: 09.07.2017.  године

37 Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979, on the conservation of wild birds, Official 
Journal No L 103, 25.4.1979., p. 1., sa izmenama u: Council Directive 2006/105/EC of 20 
November 2006, Official Journal No L 363 20.12.2006., p. 368, преузето са: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28046, приступ: 09.07.2017.  године

38 Дејан Миленковић: Право заштите животне средине са елементима увода у право,  Виша 
политехничка школа у Београду, Београд, 2006, стр 54.

39 Конвенција Уједињених нација о међународној трговини угроженим врстама дивље 
флоре и фауне, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 11/2001.
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трикције које се односе на одређене државе порекла. Извоз дивљих 
врста из држава чланица регулисан је издавањем извозних дозво-
ла, одобрења за привремени извоз који издаје надлежни орган др-
жаве чланице у којој су примерци заштићених врста лоцирани и 
вршењем неопходних провера. 

Европска Комисија је 2001. године усвојила Уредбу (EC) 
1808/2001 у циљу спровођења Уредбе о заштити врста дивље фло-
ре и фауне путем регулисања трговине примерцима тих врста, 
којом су утврђене: форма увозних и извозних дозвола за прив-
ремени извор дивљих врста; форма сертификата; кодови за опис 
дивљих врста и др.40

Директивом Савета (199/22/EC) која се односи на држање 
дивљих животиња у зоолошким вртовима из 1999. године41  ут-
врђени су најважнији стандарди који се тичу заштите интегритета 
и добробити животиња и угрожених врста фауне које су се нашле 
у заточеништву. Поред овога Директива има за циљ да ојача улогу 
зоолошких вртова у очувању биодиверзитета.

Што се тиче јавних политика ЕУ у овој области, оне су оли-
чене кроз више стратегија и других инструмената јавних политика. 
Такође, у њима је заступљен и тзв. мрежни приступ, који предста-
вља примену савремених теоријских приступа на област заштите 
животињских врста. 

Зато најпре помињемо Стратегију здравља животиња ЕУ 
за период од 2007. до 2013. године коју је усвојила Европска 
комисија (Animal Health Strategy for the European Union 2007 – 
2013) која се издваја по свом значају за заштиту добробити жи-
вотињских врста.42 Циљ Стратегије јесте постизање највиших 
стандарда у домену здравствене заштите животиња кроз усмера-
вање развоја политике у овој сфери. Стратегијом су обухваћене 
дивље животиње, животиње које се користе за научна истражи-
вања, животиње у зоолошким вртовима, животиње које се држе 
ради узгоја, исхране, забаве и спорта. Она се такође односи и на 
животиње које су уносе или износе из Европске уније, или су у 
транзиту.

Још један од начина заштите угрожених врста фауне и очу-
вања природних станишта у земљама Европске уније јесте еко-
лошка мрежа заштите под називом Natura 2000. Циљ ове мреже је 
40 Дејан Миленковић: Право заштите животне средине са елементима увода у право, Виша 

политехничка школа у Београду, Београд, 2006, стр 55.
41 Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in 

zoos, (OJ L 94, 9.4.1999, p. 24–26.)
42 Преузето са: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/animal_health_strategy_

en.pdf, приступ: 11.07.2017. године
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да путем мера заштите обезбеди и осигура опстанак заштићених 
врста и њихових станишта. Натура 2000 обухвата преко 1000 уг-
рожених и ретких биљних и животињских врста и око 230 типова 
станишта значајних за Европску унију. Ова еколошка мрежа та-
кође наводи преко 190 осетљивих врста птица којима је потребна 
заштита станишта, и под заштиту ставља подручја од значаја за 
миграторне врсте птица, посебно мочварних станишта.43 Мрежа 
покрива скоро једну петину подручја Европске уније на око 26.000 
локација на копну и воду како би заштитила око хиљаду важних 
станишта и врста.44 Мрежа Натура 2000 састоји се од:

• Подручја посебне заштите (Special Protection Areas – SPA) у 
складу са Директивом о птицама из 1979. године

• Посебна подручја заштите (Special Areas of Conservation – 
SAC) у складу са Директивом о стаништима из 1992. године

Унутар еколошке мреже Натуре 2000 се избегавају актив-
ности које су штетне и могу угрозити врсте и/или станишта, због 
којих је то подручје стављено под заштиту, и предузимају се пози-
тивне мере одржавања и обнове станишта и врста, уколико је то 
потребно. 

4. ПРАВНИ ОКВИР И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ 
ФАУНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На територији Републике Србије тренутно живи 429 живо-
тињских врста за које се сматра да су на прагу истребљења. Под 
заштитом државе се налази 66 врста сисара, 273 врста птица, 41 
врста бескичмењака и 15 врста риба. Ове врсте су према Уредби 
о заштити природних реткости стављене под најстрожији степен 
заштите. Тренутно је контролисана употреба за 97 врста, а међу 
њима је и 9 животињских врста (2 врсте гмизаваца, 3 врсте водозе-
маца и 4 врсте бескичмењака). Ове врсте су Уредбом о стављању 
под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне45 ставље-
не под контролу коришћења и промета.46 Завод за заштиту природе 
Србије реализује заштиту и очување дивљих врста следећим ак-
тивностима: 1) заштитом њихових станишта, односно покретањем 
поступка заштите одређених подручја; 2) реализовањем разли-
43 Еколошки програми – О мрежи натура 2000, Преузето са: http://www.mis.org.rs/vss/pages/

sr/ekoloski-programi/natura-2000/o-mrezi-natura-2000.php, приступ: 15.07.2017. године
44 CEEweb for Biodiversity – Natura 2000; Преузето са: http://www.ceeweb.org/work-areas/

working-groups/natura-2000/, приступ: 15.07.2017. године
45 Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, Службени 

гласник РС, бр. 31/05,45/05, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11
46 Завод за заштиту природе Србије - Заштићене и строго заштићене врсте; Преузето са: 
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читих пројеката истраживања с циљем утврђивања мера заштите 
појединих врста и њихових станишта; 3) вођењем мониторин-
га врста; 4) издавањем мишљења везано за коришћење и промет 
дивљих врста.47 Србија као и већина земаља у свету, има Црвене 
књиге угрожених врста на својој територији. Код нас су израђене 
две: Црвена књига флоре Србије и Црвена књига дневних лептира 
Србије. На овом месту, укратко ћемо направити преглед неколико 
закона који су од значаја за ову област, и поменути више подзакон-
ских аката којим су они разрађени. Такође, указаћемо и на стра-
тешке документе, као инструменте јавних политика у Републици 
Србији у овој области. 

Законом о заштити природе48 правно се уређује очување и 
заштита биолошке разноврсности као дела животне средине. Циљ 
Закона је да усклади људску активност, економске и друштвене 
развојне планове, са одрживим коришћењем ресурса и очувањем 
природних екосистема и еколошке равнотеже. У закону се регули-
ше и заштита дивљих угрожених врста фауне. Закон дефинише 
да се угрожене дивље врсте или врсте које могу постати угроже-
не или имају посебан значај за еколошку, генетичку, научну или 
здравствену сферу, штите као строго заштићене дивље врсте или 
заштићене дивље врсте. 

Други закон кога треба поменути је Закон о добробити жи-
вотиња (2009).49 Овај Закон бави се регулисањем права, обавеза 
и одговорности људи (правних и физичких лица), њиховим по-
ступањем са  животињама, заштитом животињских врста од злос-
тављања и заштитом добробити животиња при држању, узгоју, 
трговини, лишавању живота, клању и спровођењу експеримената 
над животињама. Закон о добробити животиња износи основна 
начела заштите добробити животиња.50 Прво је начело универзал-
ности бола које подразумева да животиње исто као и људи могу 

http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=zastita_prirode_strogoIDivlja, приступ: 
19.07.2017. године

47 Више о заштити дивљих врста видети на: http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=_
la&strana=zastita_prirode_bioloska_raznovrsnost_trgovina_divljim_vrstama, приступ: 
19.07.2017. године

48 Закон о заштити природе, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 -испр. и 
14/2016

49 Закон о добробити животиња, Службени гласник РС, бр. 41/2009, „добробит 
животиња“ се дефинише као обезбеђивање адекватних услова у којима животиња може 
да обавља своје физиолошке и друге потребе које су карактеристичне за њену врсту. У 
том смислу мисли се на обезбеђивање хране и напајања, простора за смештај, физичке, 
удобности, сигурности, испољавања основних облика понашања, социјалног контакта 
са животињама исте врсте, одсуства непријатних искустава као што су бол, патња, 
страх, стрес, болести и повреде, члан 5

50 Закон о добробити животиња, Службени гласник РС, бр. 41/2009, члан 4
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осетити емоције као што су страх, бол и патња. Друго је начело 
бриге о животињама које обухвата моралну обавезу човека и дуж-
ност да брине о заштити живота и добробити животињских врста 
чији опстанак на земљи зависи непосредно од њега. Треће начело 
интегралности обавезује државни орган или орган јединице ло-
калне самоуправе да у оквиру свог делокруга обезбеђује свеобух-
ватну заштиту добробити животиња кроз спровођење планова и 
програма. Четврто начело посвећивања пажње добробити живо-
тиња подразумева да се све активности у области пољопривреде, 
промета, истраживања и оних области које се непосредно односе 
на животињске врсте морају базирати на заштити добробити жи-
вотиња. Пето је начело превенције и предострожности које нала-
же да свака активности која се посредно или непосредно односи 
на животињске врсте мора бити унапред планирана и спроведена 
на начин који је најмање ризичан по живот и добробит животиња 
и животне средине. Шесто начело је начело одговорности и про-
писује да је особа у чијем је власништву животиња одговорна за 
њен живот и добробит, и да сноси трошкове збрињавања живо-
тиње уколико више не жели да буде њен власник. Иако се Закон не 
односи директно на заштиту дивљих животиња у природним ста-
ништима он је од велике важности за заштиту добробити дивљих 
животиња у заточеништву, животиња које се користе у произ-
водне, научноистраживачке, биомедицинске и образовне сврхе, 
животиње за рад и службене животиње, напуштене и изгубљене 
животиње. 

Закон о заштити животне средине51 уређује сложени, више-
димензионални систем животне средине и омогућава реализовање 
права човека на живот и развој у здравој средини. Ово нас дово-
ди на закључак да се питањем заштите животињских и угроже-
них врста овај закон бави секундарно и непосредно, гледајући да 
тиме обезбеди здраву животну средину за човека, а ствар и питање 
заштите врста фауне стави у други план. Међутим овај закон не 
треба оставити по страни када је питање заштите биодиверзитета 
и дивљих врста у Републици Србији у питању. Он је и те како дао 
свој допринос на пољу заштите угрожених врста.

Од подзаконских аката, посебно треба поменути Правил-
ник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива52, Уредбу о стављању 

51 Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, бр. 135/2004 и 36/2009
52 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива, Службени гласник РС, бр. 5/2010 и 47/2011
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под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне53 и 
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама.54

Од инструмената јавних политика посебно треба поменут 
Стратегију биолошке разноврсности за период од 2011. до 2018. го-
дине. Доношење и израду Стратегије иницирали су Министарство 
животне средине и просторног планирања и Програм Уједињених 
нација за развој (УНДП), док су издвојена средства била обезбеђе-
на из Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), кроз УНДП као 
агенције која је спроводила израду Стратагије. 

Садржај стратегије се састоји од неколико целина:
одељак 1 – пружа увид у биодиверзитет Србије кроз ана-

лизу генетичког, екосистемског и биодиверзитета врста и наводи 
заштићена подручја у Србији и систем њихове заштите

одељак 2- анализира специфичности правног, финансијског 
и институционалног оквира заштите биодиверзитета Србије

одељак 3 – настоји да истражи факторе угрожавања, узроке 
тих фактора и њихов утицај на биодиверзитет у нашој земљи

одељак 4 – овај одељак дефинише стратешке области и ак-
тивности које за циљ имају заштиту биодиверзитета

одељак 5 – представља акциони план који дефинише одго-
ворне институције, могуће изворе финансирања стратегије и дина-
мику извршења стратегије

Ова Стратегија бави се и заштитом животињских врста и 
угрожених врста фауне. Иако је разноврсност врста у Републици 
Србији и даље недовољно истражена и документована, постоје 
неки подаци који сведоче о специјској разноврсности животиња 
на територији Републике Србије. Познати су подаци за водоземце 
(Amphibia) – 21 врста, рибе (Osteichthyes) – око 100 врста, гми-
завце (Reptilia) – 25 врста, птице (Aves) – око 360 врста и сиса-
ре (Mammalia) – 94 врсте. Списак угрожених врста фауне у нашој 
земљи налази се у Црвеној књизи дневних лептира Србије из 2003. 
године. Када су у питању кичмењаци, у нашој земљи објављен је 
Прелиминарни списак врста за црвену листу кичмењака 1990-1991 
године која је темељ за будући рад на црвеној листи кичмењака 
Србије. Овај списак обухвата могуће врсте кичмењака за које је 
потребно предузети мере заштите или за које су мере заштите и 
очувања већ предузете. Црвена листа угрожених врста и нижих 
53 Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, Службени 

гласник РС, 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011
54 Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, Службени 

гласник РС, бр. 99/2009 и 6/2014
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таксона јесте најпознатији и најобухватнији светски документ који 
користи низ постављених критеријума како би проценио ризик 
од нестанка врста и подврста. Ова листа заснива се на научним 
сазнањима и критеријумима који су јединствени тако да је чини 
релевантним извором података о стању биолошке разноврсности 
у целом свету и може се примењивати подједнако на све врсте и 
регионе. Овако свеобухватна стратегија представља добар темељ 
за наредна истраживања у сфери заштите угрожених и заштићених 
врста фауне, као и унапређивање правног оквира ове области у 
Републици Србији.

ЗАКЉУЧАК

Савремена етичка схватања која се све више одаљавају од 
искључивог антропоцентризма, и све више теже прихватању био-
центричних начела етике, у потпуности мењају однос друштва 
према животној средини уопште, а посебно према животињским 
врстама које се све више третирају, не као интегрални део живот-
не средине, већ као бића per se. У последњих неколико деценија 
улажу се велики напори на међународном нивоу који теже пости-
зању јединствених политика и правних стандарда у области зашти-
те животиња на глобалном, али и на регионалном нивоу. Циљ овак-
ве праксе јесте достизање једнообразности у области заштите жи-
вотиња и заштићених врста у националним законодавствима и на 
наднационалним нивоу, а увођење и спровођење стандарда који су 
прописани у јавним политикама и документима СЕ и ЕУ доприно-
се остваривању овог циља. 

У већини ових докумената нису прописане мере које државе 
потписнице треба да употребе како би имплементирале стандар-
де из ове области у национална законодавства и санкционисале 
њихово кршење. То оставља простора државама да саме, у складу 
са својим политичким и правним системом ове стандарде ближе 
разраде и спроведу, када је у питању начин на који ће се правно 
регулисати заштита и добробит заштићених врста фауне. Србија, 
као и већина земаља, када су у питању проблеми заштите животне 
средине, решења налази у упоредном праву и упоредним праксама. 

У том контексту, Република Србија прихвата и усмерава 
своје јавне политике и регулаторни оквир, политикама и правном 
оквиру СЕ и ЕУ, али још увек има простора за њихово даље уна-
пређивање. Оно што се у будућности посебно додатно може и мора 
урадити када је област заштите и добробити угрожених врста у пи-
тању јесте побољшање ефикасности рада надлежних инспекција 
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и полиције у гоњењу ових дела и њихових починилаца. Инспек-
ције надлежне у овој области као што су комунална и ветеринар-
ска инспекција, имају прилику да на лицу места уоче недозвољене 
активности поступања човека према заштићеним врстама и живо-
тињама уопште. Из тог разлога инспектори имају велики утицај у 
откривању прекршаја у овој области, пријављивању и гоњењу њи-
хових починилаца, као и доказивања како и на који начин су овакве 
активности почињене. 

Као тема који има посебан научни и друштвени значај 
у савременом друштву, заштита од злостављања, убијања и 
довођења до истребљења одређених животињских врста треба 
да буде предмет широких мултидисциплинарних истраживања 
у будућности. Битан сегмент ове заштите јесу даље усмеравање 
јавних политика и њихово спровођење с једне стране, и додатно 
правно регулисање и хармонизација правног оквира Републике 
Србије са стандардима СЕ и ЕУ у овој области. Поред даљег 
усаглашавања политика и правног оквира у овој области, од 
кључног значаја за будућност јесте и информисање стручне али 
и шире јавности и унапређивање свести грађана када је ова тема 
у питању. Јер, иако смо у модерном друштву насилно одвојени од 
природе и живог света око нас, не бисмо смели да заборавимо да 
смо њен саставни део који постоји и развија се заједно са њом.  
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Abstract

Throughout history, millions of species have disappeared due 
to natural processes on the planet. However in the past 300 
years , people have significantly influenced the increase in 
the rate of extinction of animal species just by their actions 
and activities. By its action, man have significantly changed 
the appearance of the Earth and have greatly damaged the 
planetary ecosystem, which also significantly have affected 
the animal world. Numerous wildlife species are on the 
verge of extinction. However, it should be noted that from 
the earliest times, we are faced with certain legal norms 
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related to the protection of the environment, as well as of 
the protection of animals. Through a gradual process that 
has lasted for centuries, today we can talk about certain 
universal standards of animal protection and, in particular, 
the protection of endangered animal species. In the creation 
of these standards, in the last few decades the primacy in 
over the national legal systems has been taken on by the 
Council of Europe and the European Union. Council of 
Europe and the European Union, apart from the standards, 
are begining to define clear regional policies in this area. In 
the process of European integration, Serbia, through its legal 
system, is introducing and implementing these standards, and 
additionally harmonising its public policies with the public 
policies of Council of Europe and the European Union in this 
area. Although there are many difficulties in this process it 
seems that, thanks to the „unification“ of the system, they 
will eventually be overcome. 
 
Key words: public policies, Council of Europe, European 
Union, environment, animal protection, endangered animal 
species.
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Сажетак:

За успостављање демократског поретка и његово потпу-
но и суштинско остварење  од пресудног је значаја едуко-
вање јавности, односно њено упућивање у све вредности 
демократског друштва, начине његовог функционисања, 
права и обавезе сваког грађанина и др. Медији сваког де-
мократског друштва  требало би да о овој теми извешта-
вају критички, транспарентно, детаљно и едукативно. С 
тим у вези за сваког грађанина битна су сазнања о ме-
ханизмима контроле јавне управе, а самим тим и о ка-
рактеристикама, функционисању, раду и надлежностима 
институције омбудсмана, односно Заштитника грађана. У 
овом раду анализиране су медијске објаве онлине пор-
тала дневног листа “Блиц” у периоду од почетка 2013. 
до краја 2016. године. Истраживање  показује да је овај 
портал делимично остварио ову функцију, и на задовоља-
вајући начин упознао читаоце портала о значају, улози и 
функцијама институције омбудсмана на различитим ни-
воима у Републици Србији, те да са таквом праксом, уз 
додатно унапређење, у будућности треба и наставити.

Кључне рече: Заштитник грађана, покрајински и локал-
ни омбудсман, медији, портал, демократизацијa

∗ Рад је примљен 17. 11. 2017, а одобрен на састанку редакције 28. 11. 2017.
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УВОД

За успостављање демократског поретка и његово потпуно и 
суштинско остварење  од пресудног је значаја едуковање јавности, 
односно њено упућивање у све вредности демократског друштва, 
начине његовог функционисања, права и обавезе сваког грађанина 
и свих политичко – економских структура. Могуће је уочити разли-
чите механизме којима се може постићи овај циљ. Формално обра-
зовање и настава грађанског васпитања један су од њих, вероватно 
и најважнији,  и из тог разлога овај начин образовања усмерен је  
првенствено на млађу популацију. Сличне ефекте остварују и раз-
новрсни програми невладиних удружења, а на грађанску свест тре-
бало би да утичу и медији. Из овога следи да сви медији треба да 
извештавају о широком спектру тема, али не само како би упути-
ли своју публику у збивања, већ и оснажили појединце за активно 
учешће у цивилном друштву. Полазећи од овога става, аутор текста 
тежи да на једној од за сваки систем  значајних тема провери у којој 
мери домаћи медији доприносе образовању за демократију. 

Реч је о ефикасности јавне управе и њеним резултатима. Медији 
сваког демократског друштва  требало би да о овој теми извештавају 
критички, транспарентно, детаљно и едукативно. С тим у вези за сва-
ког грађанина битна су сазнања о механизмима контроле јавне уп-
раве, а самим тим и о карактеристикама, функционисању, раду и на-
длежностима институције омбудсмана, односно Заштитника грађана. 

У овом раду биће испитано колико су медији у Србији, на 
примеру дневног листа “Блиц” били успешни у испуњавању 
својих круцијалних задатака, те да ли су кроз вести своју читалач-
ку публику упознали са суштинским карактеристикама институ-
ције, да ли су транспарентно презентовали резултате рада Заштит-
ника грађана, а још важније да ли су понудили чињенице на основу 
којих ће јавност бити упозната под којим околностима се може об-
ратити Заштитнику грађана. Увидом у конкретне, јавно доступне 
материјале најчитанијих онлајн издања класичних медија, о којима 
ће касније бити додатно речи, биће испитана заинтересованост ме-
дија за рад Заштитника грађана. 

Током истраживања коришћена је анализа садржаја помоћу 
које су сви уочени садржаји описани, класификовани и објашњени. 
Као основна јединица биће узета реч. Конкретније - квантитатив-
ном анализом фреквенције именице омбудсман и од ње изведених 
речи, као и синтагме Заштитник грађана биће утврђен број тексто-
ва у дневном листу “Блиц”. Ови текстови су затим квантитативно и 
квалитативно анализирани, односно на основу њих је утврђено да 
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ли садрже кључне поруке од значаја за експликацију карактеристи-
ка, улоге и надлежности Заштитника грађана у Србији. 

На овом месту легитимно је поставити следеће питање. Које 
су то кључне поруке, односно, која су то сазнања која би медији 
требало да пренесу? Како бисмо одговорили на њега, део рада је 
усмерен на саму институцију Заштитника грађана. Припремом 
увида у овај спољни механизам контроле управе, доћи ћемо до ње-
гових најважнијих елемената и формулисати их у виду порука.

Истраживање започињемо са кључном општом претпостав-
ком да извештаји медија о институцији Заштитника грађана могу 
бити посматрани као средство које може имати позитиван утицај 
на информисаност и разумевање карактеристика, функција и на-
длежности Заштитника грађана у Србији.

Резултати истраживања које бисмо, дакле, могли описати као 
утврђивање кључних порука о омбудсману у извештајима медија 
омогућиће нам увид у допринос домаћих медија демократском 
образовању. Захваљујући њему, биће створен основ за извођење 
закључака, односно давање конкретних препорука за унапређење 
постојеће праксе. Ове препоруке могу се сматрати својеврсним 
смерницама којима се медији могу руководити у будућем извешта-
вању о активностима Заштитника грађана, односно контроли рада 
органа државне управе.

ОМБУДСМАН КАО ОБЛИК  
СПОЉНЕ КОНТРОЛЕ УПРАВЕ

Институција Заштитника грађана најчешће се дефинише као 
непристрасна и независна институција „чији је главни циљ спреча-
вање неправилности и незаконитости, као и тзв. лошег поступања 
(maladministration) управе према грађанима” 1  и као таква се дово-
ди у чврсту везу са гаранцијом свих генерација људских права. Зна-
чи, „..институција омбудсмана као посебан облик контроле управе 
непосредно је повезан са идејом остваривања и заштите људских 
права.“2  У постмодерном друштву, у коме су индивидуална права 
и слободе уздигнуте на највиши ниво, грађани све више постају 
нетрпељиви у односу на ауторитет било које врсте, укључујући ту 
и државу и њене органе.3  

1  Дејан Миленковић, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја 
штампа, Београд, 2013, стр. 195.

2  Стеван Лилић, „Омбудсман – настанак и опште карактеристике”, у Стеван Лилић, Дејан 
Миленковић, Биљана Ковачевић-Вучо, Омбудсман – међународни документи, упоредно 
право, законодавство и пракса, Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр. 17.

3  Марко Давинић, Европски омбудсман и лоша управа, Заштитник грађана, Београд, 2013, 



106

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. III  бр. 2-3/2017   

Из оваквог, суштинског али притом и недовољно прецизног 
одређења, произилази потреба за појашњењем неколико појмова, 
на основу којих ћемо моћи изложити прецизније одређење ове ин-
ституције коју често називају и четвртом граном власти. Однос-
но, на овом месту потребно је концизно подсетити на дефинисање 
јавне управе и људских права, те одговорити на питање: Који су 
то механизми и мере за спречавање и непожељног неадекватног 
поступања? 

Теоријски концепт појма јавна управа уобличаван је и мењан 
у зависности од различитих друштвених пракси и потреба, те су 
временом развијена различита теоријска виђења суштине и функ-
ција јавне управе. Ова тумачења представљају упориште  теоријс-
ког одређења јавне управе. Може се рећи да је јавна управа орга-
низациона структура са јасно одређеним делатностима, које, према 
проф. Миленковићу обавља: „...у циљу пружања професионалне 
и стручне подршке Влади у спровођењу политике и реализација 
стратегија развоја (public policy) и пружању или обезбеђивању пру-
жања јавних услуга (public service) грађанима”.4  У организацио-
ном смислу јавна управа је скуп различитих органа са различитим 
делатностима, што се потврђује и у основним одредбама Закона 
о јавној управи Републике Србије, где се у Члану 1 наводи: „Др-
жавна управа је део извршне власти Републике Србије који врши 
управне послове у оквиру права и дужности Републике Србије (у 
даљем тексту: послови државне управе). Државну управу чине ми-
нистарства, органи управе у саставу министарстава и посебне ор-
ганизације (у даљем тексту: органи државне управе)”.5  

Људска права представљају скуп неотуђивих права и слобо-
да гарантованих свакој индивидуи. Ова права развијала су се вре-
меном, те их управо из тог разлога можемо поделити на три гене-
рације људских права. Прву генерацију чине грађанска и политич-
ка права. Економска, социјална и културна права су права друге 
генерације, док би у трећу генерацију људских права сврстали 
разноврсну групацију права која се обједињено називају правима 
солидарности. Најважнија права прве генерације, најстарија права 
која су по свом карактеру апсолутна и индивидуална, гарантована 
су и у „Универзалној декларацији о људским правима” Уједиње-
них нација. То су: слобода мисли савести и вероисповести, слобо-
да окупљања и удруживања, слобода изражавања, забрана ропства, 
тортуре и понижавајућег понашања. Други веома битни документи 

стр. 38-39.
4  Дејан Миленковић, Јавна управа – одабране теме, стр. 59.
5  Закон о државној управи, “Службени гласник РС” бр. 79/2005, 95/2010, 99/2014, чл. 1.
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којима се, поред већ наведених права, гарантују и право на слобо-
ду, право на живот, право на правично суђење итд. јесу Међуна-
родни пакт о грађанским и политичким правима из 1966. године и 
Европска конвенција за заштиту људских права. Другу генерацију 
права чине економска, културна и социјална права. Економска пра-
ва била би: право на рад, право на слободан избор занимања, право 
на заштиту здравља, право на социјално обезбеђење. За другу ге-
нерацију права каже се да су према свом карактеру објективна, а 
кључну улогу у њиховом достизању има држава. У права солидар-
ности, чији су субјекти колективи и за која смо претходно навели 
да припадају тзв. трећој генерацији, спадају право на мир, право на 
развој, право на животну средину и сл.6 

За разумевање институције омбудсмана веома је битно оп-
исати и мере које носилац функције Заштитника грађана може 
применити, односно нагласити да омбудсман може доносити само 
правно необавезујуће препоруке захваљујући којима органу јавне 
управе који је починио неправилност указује на исту и на начин на 
који је може отклонити. Осим препоруке, омбудсман има право да 
отвори парламентарну расправу и свој извештај о стању људских 
права представи Народној скупштини.7  

На основу свега наведеног, првобитно дата дефиниција може 
се прецизирати, тако да гласи: Институција Заштитника грађана 
најчешће се дефинише као непристрасна и независна институција 
која применом необавезујућих препорука и извештаја, делује са 
циљем спречавања кршења грађанских, политичких, економских, 
социјалних, културних права као и права солидарности, а која 
могу настати као последица лошег поступања јавне управе, од-
носно скупа државних и других органа усмерених на спровођење 
државне политике и стратегија развоја, те пружање јавних услуга. 

Ова институција током времена успостављена је у државама 
широм света, а посматрањем различитих пракси могуће је издвоји-
ти основне карактеристике, иако се притом, у зависности од др-
жаве и политичког система могу уочити и разлике у њеном раду и 
функционисању. Као основне карактеристике институције омбуд-
смана истичу се: 

1. „инокосност;
2. реч је о независном и самосталном органу/телу кога бира 

и разрешава парламент;
3. да постоји један омбудсман, те да су заменици (ако их има) 

6  Дејан Миленковић, Људска и мањинска права, слобода изражавања и улога медија у 
условима сукоба и напетости. Медија центар Ниш, Ниш, 2010, стр. 11-12.

7  Дејан Миленковић, Јавна управа – одабране теме, стр. 199-200.
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задужени за посебне области;
4. да у поступку кандидовања и разрешења омбудсмана из-

вршна власт нема никакву улогу;
5. да му се грађани који сматрају да је њихово право повређе-

но могу обрадити директно притужбом;
6. да се оснива на централном нивоу власти, али да може 

бити основан и организован на нижим нивоима власти;
7. да подноси годишњи и друге извештаје парламенту;
8. да је надлежан за утврђивање повреде права грађана (или 

правних лица) од стране јавне управе у свим областима и 
за све друштвене групе;

9. препоруке које омбудсман доноси немају обавезујућу сна-
гу за органе које је препорука упућена.”8

МЕДИЈИ, ЗНАЧАЈ МЕДИЈА И ФУНКЦИЈА

Према одредбама Закона о јавном информисању Републике 
Србије „Медиј је средство јавног обавештавања које речима, сли-
ком, односно звуком преноси уреднички обликоване информације, 
идеје и мишљења и друге садржаје намењене јавној дистрибуцији 
и неодређеном броју корисника.”9 

За медије се може и рећи да представљају канал кому-
никације путем кога разноврсни актери политичке, културне 
и друштвене сцене преносе своје ставове и поруке општој јав-
ности. У овом случају политички и економски актери могу бити 
схваћени као извор информације односно конкретне поруке која 
медијом као посредником преноси поруку до сваког од грађана. 
Ипак, према логици ствари, медији, чији је циљ да информишу 
јавност, тумаче податке које добијају од својих извора инфор-
мација, стављају их у контекст. Из тог разлога, услед селекције 
чињеница, једна вест може ставити акценат на једну, а друга вест 
на другу информацију у вези са истим догађајем. Такође, управо 
због тога што медији не могу бити схваћени као неми преносио-
ци, може доћи до различитог извештавања различитих медија. 
Поједини од њих преносиће само суштину, други ће одабрати де-
таљнију анализу догађаја, а трећи се одлучити за таблоидизацију 
садржаја.

Познато је да су штампани медији најстарији масовни медиј, 
те да, захваљујући научним пробојима, најпре долази до развоја 

8  Ibid, 200-201
9  Закон о јавном информисању и медијима, “Службени гласник РС” бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016, чл. 29.
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радија као масовног медија, а затим и телевизије. Најмлађи масов-
ни медиј, који омогућава динамичну и брзу комуникацију носио-
ца поруке и његове публике јесте интернет, или прецизније раз-
новрсни интернет портали. У теорији, подела медија на штампу, 
радио, телевизију, који се називају и традиционалним, класичним 
медијима, и интернет, заснива се на критеријуму начина објављи-
вања садржаја

Медији остварују четири битне функције. Они: информи-
шу, едукују, забављају и омогућавају привредно оглашавање. 
Значај и утицај медија потврђује и међународна организација 
UNESCO у чијем документу „Индикатори развоја јавних гласи-
ла: Оквир за процену развоја јавних гласила се наводи: „Постоји 
широко распрострањено схватање да медији имају важну уло-
гу у одржавању и неговању демократије, доброг управљања и 
људских права (...) Медији су место на коме се воде демократске 
расправе, где се размењују информације и где се манифестује 
културни израз.“10  

Само један поглед на медијско тржиште у Србији указује да 
постоји велика разноврсност медија. Узимајући у обзир  класи-
фикацију медија, у наставку ћемо дати преглед најзначајнијих на-
ционалних медија, а њихов опис започећемо разврставањем према 
типу дистрибуције садржаја.

Пошто је анализа и истраживање спроведено на примеру 
дневног листа „Блиц“, у овом делу пажњу ћемо посветити само 
штампаним медијима. Када су у питању штампани медији, може се 
уочити да у Србији постоје медији различите учесталости објављи-
вања и разноврсног садржаја. Дневни листови су медији општег 
типа, што значи да општој јавности преносе информације из раз-
личитих области (политика, друштво, спорт, забава, здравље и сл.). 
Недељни штампани медији разликују се према својој концепцији, 
а теме којима се баве су углавном идентичне као и теме дневних 
листова, уз напомену да недељници често додатно појашњавају 
сложене узрочно – последичне односе у вези са друштвеним про-
менама. У периодичне медије уврстили бисмо месечнике, двоме-
сечнике, полугодишње публикације и сл. Месечници доступни на 
киосцима у Србији су специјализовани, што би значило да покри-
вају једну тему (на пример: аутомобилизам) или уску групу слич-
них тема (на пример: лепота, нега, стил). У Табели 1 дат је преглед 
најзначајнијих штампаних медија.

10  Раде Вељановски, Медијски систем Србије, Факултет политичких наука, Београд, 2009. 
стр. 16
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Tабела 1. Приказ штампаних медија према учесталости објављивања
Приказ штампаних медија према учесталости објављивања
дневни недељни периодични
Вечерње новости НИН Story
Политика Време Hello
Блиц Нови магазин Базар
Данас Недељник Лепота и здравље
Курир 24 сата Нова економија
Ало Бизнис и финансије
Информер Бизнис
Српски телеграф Економетар

Српска економија

Поједини штампани медији, првенствено дневни листови 
Ало, Курир, Информер, Српски Телеграф, препознатљиви су пре-
ма сензационалистичким насловима и таблоидном садржају, док 
се дневни лист Блиц може описати као полутаблоид. Читаност 
штампаних медија у Србији је упитна, јер не постоје обједињени 
званично доступни подаци. Ипак, према информацијама који дола-
зе из самих медија,  самом врху читаности, када су у питању днев-
ни листови, налазе се Блиц, Информер, Курир и Вечерње новости. 

Као што је то случај и у свету, скоро сви значајнији штампа-
ни медији имају и своја online издања. Такав случај је у и Србији. 
У наредној табели дајемо преглед најчитанијих онлине издања 
штампаних медија у Србији.

Табела 4. Online издање дневних новина у Србији

Online портали штампаних медија
назив Број корисника

1. портал дневног листа Блиц 1.730.663
2. портал дневног листа Курир 1.377.100
3. портал дневног листа Вечерње новости 688.640
4. портал дневног листа Ало 498.819
5. портал дневног листа Информер 314.367
6. Портал дневног листа Политика 247.839

АНАЛИЗА МЕДИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  
ПОРТАЛА ДНЕВНОГ ЛИСТА БЛИЦ  

О ИНСТИТУЦИЈИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Резултати анализе медијских извештаја, односно објава пор-
тала Блиц, Курир, Б92 и Новости у периоду од 2013, а закључно са 
јулом 2017. биће представљени по годинама. Оваквим годишњим 
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приказом биће обухваћени квантитативни и квалитативни показа-
тељи, који ће омогућити увид у извештавање конкретног медија 
када је у питању институција омбудсмана. 

Анализа објава портала дневног листа „Блиц“  
2013. године

Током 2013. године портал Блиц објавио је укупно 70 вести 
које садрже кључне речи омбудсман и Заштитник грађана. Кључна 
реч омбудсман (укључујући њену деклинацију) појављује се уку-
пно 225 пута, док се синтагма Заштитник грађана у извештајима 
појављује на 62 места. Увидом у ове објаве може се утврдити да се 
оне у већој или мањој мери односе на три сегмената, односно на:

1. рад републичког Заштитника грађана 
2. покрајинског омбудсмана, омбудсмана града Суботице, 

као и универзитетског омбудсмана (дакле на институцију 
Заштитника грађана на другим нивоима и специјализова-
не омбудсмане)

3. вести о институцији омбудсмана у другим земљама, 
укључујући Русију, Сједињене Државе, ЕУ и Босну и Хер-
цеговину. У 2013. години, 56% објава о институцији ом-
будсмана односио се на институцију републичког Заштит-
ника грађана,  26% на институције покрајинског и локал-
них омбудсмана у Србији, а 18% на институције омбуд-
смана у другим државама.

Графиконом 1 – Структура објава о институцији омбудсмана по врсти 
институције – Блиц 2013.

За већину од укупног броја објава може се рећи да информације 
о институцији омбудсмана углавном ставља у примарни фокус, што 
би значило да доминантно указује на акције, податке и изнете ставове 
Заштитника грађана. У свега 22 текста, омбудсман је само поменут. 
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У периоду од јануара до децембра 2013. портал Блиц је 
преносио саопштења омбудсмана на различитим нивоима, а у 
извештајима се поименце појављује неколико представника ове 
институције. На основу податка у Графикону 2 -  Број помињања 
– Блиц, 2013. може се закључити да је у медије највише иступао 
републички Заштитник грађана, а да као саговорници медија фигу-
рирају и заменици републичког Заштитника грађана, универзитет-
ски омбудсман и омбудсман града Суботице који је у више наврата 
упозоравао на гаранцију радничких права у овоме граду.

Графикон 2 - Број помињања – Блиц, 2013.

Квалитативном анализом, компарацијом ових извештаја и 
кључних порука може се закључити да су читаоци овог медија 
били у прилици да се упознају са свим круцијалним аспектима у 
вези са институцијом омбудсмана. 

Заштитник грађана представљен је као недвосмислено не-
зависна институција кроз више објава, од којих се као најважније 
могу издвојити вест објављена 16.08.2013. „Партије да не угрожа-
вају интегритет омбудсмана“ која преноси став стручне службе 
Заштитника грађана поводом конференције Демократске странке 
чији су функционери на конференцији за медије затражили реак-
цију Саше Јанковића поводом хапшења и поступка против бившег 
министра Саше Драгина. У тексту се наводи: „Стручна служба 
Заштитника грађана позива све политичке организације које учест-
вују у раду органа власти да не угрожавају, већ чувају интегритет 
Заштитника грађана као независног и самосталног државног орга-
на, коме је законом забрањено да даје изјаве политичке природе.“ 
(Блиц, 2013; https://goo.gl/KPgqRi) На чињеницу да је Заштитник 
грађана независна институција недвосмислено указује и пренето 
саопштење покрајинског омбудсмана „Војвођански омбудсман поз-
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вао Владу да се не меша у рад независних институција“, објављено 
21. јануара 2013. „Мешање извршне власти у рад независних ин-
ституција не представља вредност модерног, демократског и ев-
ропски оријентисаног друштва којем Србија тежи. Као и до сада, 
Покрајински омбудсман ће и убудуће бранити људска права грађа-
на јер сваки грађанин има право да зна ко, када и како крши људска 
права” (Блиц, 2013; https://goo.gl/WrNEdS) наводи се у саопштењу.

Кључна порука – „Заштитник грађана штити и унапређује 
права грађана и контролише рад органа државне управе. Овлашћен 
је да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе“ видљи-
ва је кроз коментаре Заштитника грађана о стању људских права, 
примера ради у тексту „Јанковић: Сиромаштво ограничава економ-
ска и социјална права“ или објава од 30. септембра „Омбудсман: 
Забрана Параде поноса није оправдана“  а у којој се наводи изјава: 
„... права ЛГБТ грађана (се) не могу остваривати јавно, на уоби-
чајен начин, већ само на препад, методама београдских илегалаца 
из Другог светског рата.“ (Блиц, 2013; https://goo.gl/QxuuGE) Да је 
основна улога Заштитника грађана заштита права може се уочити 
и из прича о појединачним кршењима права. Као пример може се 
издвојити случај Малише Јевтовића коме је током служења затвор-
ске казне повређено право на неповредивост физичког и психичког 
интегритета, што су потврдили и омбудсман и Уставни суд Србије. 
(Блиц, 2013: https://goo.gl/3XWzVs) Други примери који указују на 
ову надлежност су: захтев за увођење црногорског језика, одлука 
да пратиоци детета током болничког лечења могу бити очеви. 

Током 2013. године Блиц је информисао о броју поднетих 
пријава, како републичком омбудсману, тако и покрајинском и тиме 
указао да су пријаве механизам који могу искористити сви који сма-
трају да су њихова права повређена. У већ поменутом тексту пово-
дом конференције ДС-а  наводи се „Стручна служба Заштитника 
грађана подсећа да се притужба Заштитнику грађана не подноси на 
страначким конференцијама за штампу, већ у складу са Законом о 
Заштитнику грађана писаном притужбом, или усменом предајом на 
записник у Стручној служби“. (Блиц, 2013; https://goo.gl/KPgqRi)

У текстовима се истичу препоруке омбудсмана, на пример: 
у вези са увођењем црногорског језика, ЛГБТ права, здравствене 
заштите и слично, али је изостало подношење годишњег извештаја 
Заштитника грађана Народној скупштини за 2012. Објављена је је-
дино вест о годишњем извештају београдског омбудсмана Душан-
ке Гаћеше 30. маја 2013.
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Анализа објава портала дневног листа „Блиц“  
2014. године

У 2014. години забележено је 112 објава, чак 42 објаве више 
у односу на 2013. годину. Кључна реч омбудсман појављује се 221 
пут, а Заштитник грађана 127 пута. Осим повећања укупног броја 
објава, уочава се и промена у односу објава у којима је институ-
ција омбудсмана у примарном фокусу. Док је омбудсман помињан 
узгредније у 31,4% објава у 2013, годину дана касније овај посто-
так пење се на 41.9%. У 2014. години, 57% објава о институцији 
омбудсмана односио се на институцију републичког Заштитника 
грађана,  23% на институције покрајинског и локалних омбудсмана 
у Србији, а 20% на институције омбудсмана у другим државама.

Графиконом 3 – Структура објава о институцији омбудсмана  
по врсти институције, Блиц, 2014. године

У највећем броју објава, изјаве су дали републички Заштит-
ник грађана и његови заменици, као и покрајински омбудсман и 
заменик покрајинског омбудсмана.

Графикон 4 - Број помињања – Блиц, 2014.
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Током 2014. уочава се напетост између институције омбуд-
смана и појединих представника јавне управе, која утиче на дис-
кредитацију како конкретног Заштитника грађана, али и саме ин-
ституције. Аутор овог рада неће улазити у оцену која страна је у 
овим ситуацијама износила основаније аргументе, већ ће се задр-
жати на уоченој чињеници да новински натписи овог типа могу 
негативно утицати на перцепцију како омбудсмана, тако и пред-
ставника законодавне и извршне власти.  

Надлежности Заштитника грађана, укључујући могућност 
предлагања закона, као и покретања поступка пред Уставним 
судом Србије истакнути су кроз појединачне вести о активности-
ма, примера ради објаве о Закону о узбуњивачима (у вести: „Бабић: 
Остварен иницијални напредак у борби против корупције, посве-
тити се јачању институција” 01. јануара 2014). Када су у питању 
ставови омбудсмана и активности на заштити људских права може 
се закључити да је портал Блиц највише извештавао о неадекват-
ној заштити права деце и омладине, али и о кршењима имовинских 
права, права ЛГБТ популације, права на слободу говора, права на 
слободан приступ информацијама. Након објава о дечијим прави-
ма, укупно 11 вести, следе информације о кршењу права национал-
них мањина на које су упозоравали и покрајински и републички 
омбудсман. Кроз све поменуте извештаје грађани су још једном 
били у прилици да се упознају са значајем ове институције. 

Блиц је пренео да су Народна Скупштина и надлежни Одбори 
подржали независне институције и њихове извештаје. Ове године о 
годишњем извештају Заштитника грађана писало се у више наврата. 
Најсвеобухватнија је објава „Јанковић: Озбиљна кршења права грађа-
на, Пореска управа је држава у држави” од 04. јуна, а њоме су грађа-
ни упућени у рад институције, те у све кључне поруке. Извештај је 
укључио напредак у остваривању права на образовање, здравствену 
заштиту, права деце, права мањина, осврнуо се на манипулацију и 
слабостима правосуђа као основног механизма заштите људских пра-
ва, истовремено истичући да је током 2013. омбудсман доносио пре-
поруке, које су у већој или мањој мери испоштоване. Извештајем су 
обухваћени и подаци о притужбама који су још једном показали да је 
неопходно унапредити заштиту права детета. “У прошлој години смо 
имали 376 притужби из области права детета и 166 питања, обично 
деце, која на нашем порталу за права детета постављају низ питања 
која имају дилеме - рекла је заменица заштитника грађана за права де-
тета и родну равноправност Гордана Стевановић”, наводи се у једној 
од укупно пет објава поводом представљања извештаја. Блиц је пре-
нео и најважније информације о извештају покрајинског омбудсмана. 



116

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ Год. III  бр. 2-3/2017   

Анализа објава портала дневног листа „Блиц“  
2015. године

Годину 2015. обележило је неколико догађаја у вези са ре-
публичким Заштитником грађана, а који су свакако утицали на 
повећан број објава у којима се помиње институција омбудсмана. 
Наиме, у септембру 2014. током одржавања Параде поноса, група 
припадника Жандармерије, која је обезбеђивала овај скуп, претук-
ла је брата тадашњег премијера Александра Вучића и брата гра-
доначелника Београда Синише Малог. Тим поводом Заштитник 
грађана поднео је пријаве против припадника војне полиције, за 
које су постојали наводи да су иницирали сукоб. Истовремено, ре-
публички Заштитник грађана је подржао кривичну пријаву против 
седморице жандарма због физичког злостављања. Више комуника-
тора се затим укључило у медијима у поменути догађај, а до кул-
минације овог случаја у медијима долази током 2015. године, услед 
чега се током 2015. Године кључна реч омбудсман понавља 554, а 
Заштитник грађана 202 пута. 

У 2015. години чак 218 објава, односно 79% односио се на 
институцију републичког Заштитника грађана, 13% на институ-
ције покрајинског и локалних омбудсмана у Србији, а 8% на ин-
ституције омбудсмана у другим државама.

Графиконом 5– Структура објава о институцији омбудсмана  
по врсти институције Блиц, 2015. године 

Од 218 објава, чак 128 од њих односио се на претходно по-
менути догађај на Паради поноса 2014. године. Објава у вези са ра-
није доминантним темама: заштита деце; права угрожених нацио-
налних мањина и других групација је процентуално мање  и њих 
чине само 24,12% од укупног броја објава у вези са институцијом 
омбудсмана на свим нивоима у Републици Србији. Услед овога не 
изненађује податак да је у објавама републички Заштитник грађана 
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поименце поменут чак 174 пута, што се може уочити и у Графико-
ну 6 - Број помињања – Блиц, 2015.

Графикон 6 - Број помињања – Блиц, 2015.

Са закључцима Извештаја Заштитника грађана за 2014. го-
дину јавност је била у прилици да се упозна кроз шест вести, а 
сам Извештај био је разлог за бројне нове реакције  представника 
законодавне и извршне власти.

Анализа објава портала дневног листа „Блиц“  
2016. године

Блиц је током 2016. године имао укупно 195 објава у који-
ма су забележене кључне речи омбудсман (341 пут) и Заштитник 
грађана (205 пута). И током 2016, највише је објава у које се могу 
довести у везу са републичким Заштитником грађана, а Заштитник 
грађана поименце се помиње чак 206 пута. Како се током 2016. 
већ приближавају председнички избори, један део објава бави се 
спекулацијама хоће ли републички Заштитник грађана бити опози-
циони кандидат, да ли планира да да оставку на место Заштитника 
грађана, да ли је злоупотребио функцију и др. 

Ово је утицало и до појаве објава у којима се не комуници-
рају информације о Заштитнику грађана, већ  именица омбудсман 
стоји уз име носиоца функције, и представља својеврсан знак пре-
познавања или описа републичког Заштитника грађана. Ово је слу-
чај са 12.3% објава, које су процењене као објаве у којима институ-
ција није у фокусу, а којих је у  укупном збиру чак 35.

Значи, у  2016. години 75% односио се на институцију репу-
бличког Заштитника грађана, 15% на институције покрајинског и 
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локалних омбудсмана у Србији, а 10% на институције омбудсмана 
у другим државама.

Графикон 7 – Структура објава о институцији омбудсмана  
по врсти институције Блиц, 2015. године

Графикон 8 - Број помињања – Блиц, 2016.

Потенцијалну кандидатуру Саше Јанковића за медије су ко-
ментарисали бројни актери: од председника Републике Србије до 
представника парламентарних партија и аналитичара. На ову тему 
оглашавао се и сам републички Заштитник грађана. Осим  могућег 
уласка у политику републичког Заштитника грађана, као друге до-
минантне теме могу се издвојити: случај рушења објеката у насељу 
Савамала и реакција Заштитника грађана на овај догађај (22 објаве); 
поступак контроле рада Комуналне полиције због напада на новина-
ре Инстиномера и КРИК-а (четири објаве) и др. Након петоструког 
убиства у Житишту у фокус листа Блиц долазе и подаци  о  пропус-
тима социјалних служби који су довели до убиства 12 жена. Поро-
дично насиље препознато је као проблем, а Блиц је преносио ин-
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формације о броју притужби и неадекватним реакцијама надлежних 
служби које су износили и републички и покрајински омбудсман. 

Блиц је 2016. године извештавао и о препорукама Заштитни-
ка грађана, афирмативним и сугестивним коментарима на законе 
(измене и допуне Закона о прекршајима; допунама Закона о спре-
чавању дискриминације особа са инвалидитетом; новог Закона о 
трансплантацији), а годишњим извештајима, како републичког 
и покрајинског омбудсмана, тако и омбудсмана града Крагујевца 
посвећено је укупно  шест објава. Према томе, могли би закључити 
да у медијским извештајима нема толико информација о улози ин-
ституције заштитника грађана, колико у извештавању доминирају 
објаве који се односе на саму личност републичког Заштитника 
грађана и догађаје и околности који се на њега односе, посебно на 
његов потенцијални политички ангажман.

ЗАКЉУЧАК

У објавама портала Блиц, од 1 јануара 2013. до 31. децембра 
2016. године, уочене су све кључне поруке. У појединим вести-
ма Заштитник грађана описан је као независна институција која 
штити и унапређује права грађана и контролише рад органа јавне 
управе. Кроз конкретне примере, саопштења омбудсмана и податке 
из годишњих извештаја предочено је и да се сваки грађанин може 
обратити омбудсману притужбом, те да ће након утврђивања чиње-
ничног стања Заштитник грађана донети препоруку и упутити је 
органу на чији рад се притужба односи. Највише објава запаже-
но је на порталу Блиц који је пренео све кључне поруке. Читаоци 
овог портала били су у прилици да се упознају са свим битним 
аспектима о којима су извештавани из године у годину. Блиц је 
пропратио све релевантне теме, и детаљно извештавање о поје-
диначним случајевима и преношење различитих ставова довело је 
до портретисања институције из више углова. Посебно су важне 
објаве из 2014. године. У овом периоду и у овом медију више него 
и у једном другом могу се наћи недвосмислени, прецизни описи 
функција институције и првенствено њеног независног карактера. 
Као што је већ предочено, бројне критике упућене тадашњем репу-
бличком Заштитнику грађана и инсинуације да својим радом ште-
ти угледу институције потенцијално су нарушиле кредибилитет и 
поверење грађана, како према личности републичког Заштитника, 
тако и према самој институцији. 

На основу наведеног може се закључити да је читалац пор-
тала Блиц ипак имао прилику да буду упознат са институцијом 
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омбудсмана, њеним карактеристикама и конкретним резултатима 
рада. Овакве позитивне праксе треба и у будућности наставити и 
додатно унапредити.

Не само “Блиц” већ и други медији у Србији би у будућности 
требали потпуније да преносе за сваког грађанина релевантне ин-
формације о институцији омбудсмана, а самим тим и о контроли 
ефикасности рада јавне управе. Истовремено, оне би допринели 
образовању грађана за демократију, пошто би им с једне стране 
јасно предочили која су овлашћења и дужности органа јавне уп-
раве, а с друге стране указали на значај институције омбудсмана 
и предочили да му се грађани могу обратити и поднети притужбе. 
Све ово допринело би бољем разумевању система и спречило нега-
тивне перцепције институције које могу произлазити из недовољ-
ног разумевања функција. Извештавањем медија могуће је утицати 
на схватање Заштитника грађана као независне институције, чији 
носиоци немају партикуларне интересе, већ руководе службом која 
штити права грађана и стара се да јавне службе транспарентно и 
ефикасно обављају своје кључне улоге. Управо то је циљ који ме-
дији треба да имају пред собом, циљ који је онлине портал дневног 
лица “Блиц”, делимично, у посматраном периоду и остварио. 
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INSTITUTION OF CITIZENS ‘ PROTECTOR 
IN REPORTING PORTAL OF DAILY 

NEWSPAPER “BLIC” IN THE PERIOD 
FROM 2013 TO 2016

Summary

In order to establish a democratic order and its complete and 
essential achievement, education of the public is crucial, that 
is, its reference to all values   of a democratic society, the ways 
of its functioning, the rights and obligations of every citizen, 
and so on. The media of every democratic society should 
report on this subject critically, transparently, in a detailed 
and educational manner. In this regard, for each citizen, 
knowledge about the mechanisms of public administration 
control, and hence about the characteristics, functioning, work 
and competencies of the institution of the ombudsman, ie the 
Ombudsman are important. This paper analyzes the media 
publications of the online portal of the daily newspaper “Blic” 
in the period from the beginning of 2013 to the end of 2016. 
The survey shows that this portal has partially accomplished 
this function, and has met the readers of the portal on the 
importance, role and functions of the Ombudsman institution 
at various levels in the Republic of Serbia, and that with 
such practice, with further improvement, the future should 
continue

Key words: Protector of citizens, provincial and local 
ombudsman, media, portal, democratization,
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Последње декаде минулог века обележила је нагла експан-
зија институције омбудсмана, која је јединствена по много чему, 
како унутар државне организације, тако и у самом праву. Институ-
ција омбудсмана је стихијски захватила свет и она је успостављена 
у више од стотину држава. Укоренила се на свим континентима, 
као својеврсна национална институција, уз одређене варијације на 
локалном нивоу и у приватном и јавном сектору, али као и устано-
ва наднационалног карактера. Марко Давинић се бавио темељним 
изучавањем специфичног Европског омбудсмана као и његових 
делатности које се тичу уклањања лоше управе унутар админи-
стративних структура и других тела Европске уније. Плод његовог 
исцрпног истраживања на ову тему представља научна моногра-
фија ,,Европски омбудсман и лоша управа‘‘.

Књига је подељена на шест целина. У првом делу аутор се 
бави општим питањима која окружују институцију омбудсма-
на: настанком и ширењем институције омбудсмана, разлозима из 
којих се уводи институција омбудсмана, врстама омбудсмана, њи-
ховим улогама и карактеристичним обележјима. Важно је указати 
на то да аутор заступа тезу да омбудсман представља облик правне 
контроле управе, насупрот ауторима који институцију омбудсмана 
посматрају као облик ван-правне контроле управе. Давинић уочава 
да се улога омбудсмана не може свести само на оцену законитости 
рада органа управе у појединачним случајевима, већ и да у  његов 
делокруг спада и оцена  целисходности рада органа управе, однос-
но свеобухватна контрола управног система. Притом, како аутор 
сугерише, ове две функције су међусобно комплементарне. Поред 
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тога, оно што дистанцира његов приступ институцији омбудсмана 
од приступа других аутора, јесте гледиште да иако се омбудсман 
генерално не бави питањима политичких избора, одлука или плат-
форми, он ,,… не може да буде у потпуности изолован у односну 
на политичка дешавања једне земље, будући да многа администра-
тивна питања којима се он бави имају наглашену политичку ко-
нотацију.‘‘ (Давинић, 2013: 53) Овакав холиситчки приступ пружа 
изванредне могућности за утврђивање капацитета и досега инсти-
туције омбудсмана.

Поред тога, ту су и општа питања која се односе на принци-
пе лоше и добре управе, на еволуцију ,,меког права‘‘ и адекватно 
понашање службеника при тумачењу правних норми, којима се ау-
тор бави у другом делу. Давинић указује да се омбудсман у готово 
свим срединама, бави притужбама грађана које се тичу случајева 
лоше управе (енг. maladministration), те да лоша управа као таква 
заузима централно место у проучавању активности институције 
омбудсмана. Приликом одређења самог појма лоше управе, аутор 
нас упућује да се његова специфична садржина мења у зависности 
од државе и законске регулативе која постоји у њој, те да се стога 
може искључиво говорити о заједничким елементима појма лоше 
управе. Истовремено, сам појам лоше управе је и флексибилан и 
нестатичан, јер се у великој мери, како  то примећује аутор, заснива 
на мишљењима, схватањима и вредносним убеђењима конкретног 
омбудсмана.

У трећем делу књиге, аутор се позабавио настанком и прав-
ним регулисањем институције Европског омбудсмана.  Давинић је 
указао на неопходност анализе основних фаза у развоју Европске 
уније за разумевање контекста у коме је изнедрена институција Ев-
ропског омбудсмана.

Наредни део књиге се тиче позиције коју заузима Европски 
омбудсман у институционалном поретку Европске уније. У редо-
вима који чине ову целину, аутор даје одговор на два питања: Какви 
су односи Европског омбудсмана са другим институцијама Европ-
ске уније?  Какви су односи Европског омбудсмана са омбудсмана 
(и сличним телима) у оквиру држава чланица Европске уније?

Пети, претпоследњи део књиге, односи се на поступак пред 
Европским омбудсманом. Иако поступак пред Европским омбуд-
сманом, за разлику од омбудсмана који делују на националном ни-
воу, није заокружен,  нити регулисан једним одређеним актом, ау-
тор је захваљујући упоредној анализи прописа којима су утврђена 
овлашћења и положај Европског омбудсмана, као и анализом ње-
гове досадашње пракси која је првенствено изражена у годишњим 
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извештајима, успео да склопи различите процесне секвенце у јед-
ну кохерентну процедуру. Посебно место у овом делу књиге зау-
зимају редови у којима је реч о дефинисању појма лоше управе од 
стране Европског омбудсмана уз посебан осврт на правне апсекте и 
ванправне аспекте појма лоше управе. Наиме, аутор наводи да зна-
чајни путоказ Омбудсману приликом утврђивања случајева лоше 
управе, изузев правних норми, представљају и принципи добре, 
то јест, квалитетне управе који су оличени у Европском кодексу 
доброг управног поступања. Самим тим, појам лоше управе није 
ограничен на проверу законитости, већ се проширује и на стандард 
квалитетне управе.

У последњем, шестом делу књиге, аутор наводи класифика-
цију случајева лоше управе који су представљали предмет инте-
ресовања Европског омбудсмана током година, а која је изведена 
од стране самог Омбудсмана у његовим редовним годишњим из-
вештајима. Досадашњи случајеви лоше управе који се тичу делат-
ности Европског омбудсмана  класификовани су у неколико катего-
рија: транспарентност у ради институција Европске уније; дискри-
минација; неправедно поступање; неоправдано кашњење; процесне 
неправилности; неиспуњена обавеза; правне грешке; злоупотреба 
овлашћења; ускраћивање права на одбрану; немар; недостатак или 
неадекватност образложења; остале неправилности (односно, не-
правилности које се не могу јасно подвести ни под један од прет-
ходно наведених облика). Оваква класификација је била актуелна 
до редовног извештаја за 2010. годину, када је Омбудсман увео 
нешто другачију класификацију случајева лоше управе и након 
чега је тумачење категорија правних грешака постало знатно шире.

У закључним разматрањима аутор истиче значај институције 
Европског омбудсмана за обезбеђивање квалитетног и правилног 
поступања органа Европске уније. Он наводи да увођење инсти-
туције Европског омбудсмана представља изузетно важан корак ка 
достизању идеала квалитетне управе, али и формирање својеврс-
ног моста између грађана и Европске уније којим се настоји убла-
жити технократско и бирократизовано лице ове наднационалне 
творевине.

Посебан додатак раду чине четири шеме којима је читаоци-
ма олакшано разумевање поступка пред Европским омбудсманом. 
Прва шема се односи на мерила контроле омбудсмана и судова. 
Другом шемом су прегледно приказани допуштеност притужби и 
постојање основа за спровођење истраге. Трећа шема се односи на 
ток истражног поступка, а четврта шема се тиче могућих исхода 
истражног поступка.
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 Актуелност теме којом се ова књига бави, изузетна преглед-
ност и добра структуисаност, као и ауторово умеће да са лакоћом 
упути потенцијалне читаоце у дату проблематику чине ово дело 
непроцењивим доприносом у нашој правној литератури. Ова књи-
га може бити значајан извор идеја и података за свакога ко се наме-
рава бавити или се већ бави савременом јавном управом и уједно 
представља моћно оруђе у превазилажењу свих тешкоћа које су 
проузроковане лошом управом.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо-
слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. 
Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). 
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у 
оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима 
ве личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, 
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и 
закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. 
– малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте 
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу 
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба 
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати: 
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 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 ● приликом навођења чланака из часописа: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране. 

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67. 

 ● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из да-
ва чa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Су-
ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239. 

 ● приликом навођења извора са Интернета (не смеју пре ћи 
више од 10% коришћене литературе): 

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 
пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec-
trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence 
in favor of a critical social constructivist framework of 
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако 
нема назива документа одређује се тако да одговори на 
питања: ко? коме? шта?), место, датум. 

 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, 
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888. 

 ● приликом навођења прописа/закона: 
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
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 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 
гласник РС, бр. 125/04. 

 ● приликом навођења публикација у новинама: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив новине курзивом, датум објављивања 
 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против 

Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 

истој страни користити: 
 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графи кон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10. 
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по 

правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи. 

Литература садржи само изворе који су наведени у фус но
тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
од ва јају зарезом.
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Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. март, 1. јун, 1. октобар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  
изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен-
та цији часописа, www.ajpips.edu.rs/.

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@ajpips.
edu.rs. 
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога  рецензената  је  да  доприносе  очувању  високог  
квалитета  нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок 
за рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је 
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву 
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји 
било који вид конфликта интереса у  вези  са  радом  који  треба  да  
рецензира  потребно  је  да  о  томе  што  пре  обавести редакцију.  
Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни 
рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У  којој  мери  је  аутор  јасно  назначио  теоријски,  методолошки    

приступ у раду:
Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-

ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  у  научним  часописима  и  зборницима  (посебно  часописи  
и  зборници  из  политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.  Општи коментар о 
квалитету рада:

Ваша  сугестија  аутору  за  побољшање  квалитета  рада,  ако  
је потребно:

Молимо  Вас  да  одаберете  једну  од  препорука  за  категоризацију  
рада:
1.  Оригинални научни рад 
2.  Прегледни  рад  
3.  Научна критика, полемика и осврти 
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању 

овог рада:
1.  Објавити без измена
2.  Објавити уз мале измене
3.  Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4.  Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких 

(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће 
уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада            Име, презиме и научно звање рецензента:
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