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НЕЗАВИСНА (РЕГУЛАТОРНА) 
ТЕЛА И ИНСТИТУЦИЈЕ У СРБИЈИ
Сажетак
Регулаторна тела су државне институције надлежна да уре
ђују поједине области од посебног друштвеног интереса. У са
временом упоредном праву, с развојем доктрина о дерегулацији,
либерализацији и о заштити људских права, у порасту су њихова
улога и значај. Поред ових јавних агенција настају и регулатор
на тела с већим степеном независности и самосталности у односу
на извршну власт. Таква тела и институције задовољавају потребе
грађана и ефикаснe контролe извршне власти. Аутор у овом члан
ку истражује положај посебних независних регулаторних тела и
институција у Републици Србији. Поред недостатака у норматив
ном оквиру, техничке препреке и политички притисци отежавају
функционисање независних регулаторних тела. Са становишта по
штовања начела владавине права, неопходно je изменити правне
прописе и створити услове за несметано деловање независних ре
гулаторних тела и институција.
Кључне речи: независна регулаторна тела и институције, јавне агенције,
владавина права, подела власти, заштита људских права,
Агенција за борбу против корупције, Комисија за заштиту
конкуренције, Државна ревизорска институција, Заштит
ник грађана.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ НЕЗАВИСНИХ
(РЕГУЛАТОРНИХ) ТЕЛА
Независна регулаторна тела нису нова појава. Прве странице
ове историје отворене су у Сједињеним Америчким Државама на
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кон установљавања посебне агенције у области транспорта крајем
XIX века.1) Комисија је основана одлуком Конгреса и била је неза
висна од извршне власти. Она је постала први пример независног
регулаторног тела. Америчко искуство пресађено је уз одређена
прилагођавања на европско тло. У појединим државама, као што је
Велика Британија,2) регулаторна тела немају независну природу.3)
Такво становиште се од 80-тих година прошлог века постепено ме
ња и уподобљава новим захтевима тржишта и глобалних економ
ских кретања.
Настанак и развој независних регулаторних тела је последи
ца концепцијског преображаја система државне управе и проце
са децентрализације, дерегулације и либерализације. У контексту
глобализације, задатак јавног сектора је да праведно, економично
и ефикасно пружа услуге грађанима. У том смислу, у појединим
друштвеним областима конституиш
 у се јавне агенције на која се
преносе јавна овлашћења. Таква тела управљају одређеним сег
ментима тржишта и доносе прописе ради њиховог регулисања. У
Европској унији, то су делатности, примера ради, у области медија
и телекомуникација, производње и трговине електричном енерги
јом, транспорта и трговине услугама.4)
Улога независних агенција је вишеструка. С обзиром на то
да функционишу на начелима специјализације и професионали
зације, независна регулаторна тела обезбеђују јефтинију и квали
тетнију услугу грађанима, транспарентније послују, мање су под
ложна корупцији од државне администрације. На известан начин,
1) Тако је 1887. године основана Комисија за регулисање промета железницом, путевима
и рекама (Interstate Commerce Commission, скраћено ICC), a 1934. године и Комисија за
регулисање телеграфских, телефонских и радио веза (Federal Communications Commi
sion). ICC је регулисала железнички транспорт између савезних држава а касније је ње
на надлежност и одговорност проширена на транспорт нафте (1906), друмски саобраћај
(1935) и водени сабраћај (1940).
2) У Великој Британији министри располажу правом да контролишу финансије и дају ин
струкције иако се сматра да су регулаторна тела независна од владе. Она су позната под
називима: „ад хок тела“ („ad hoc bodies“), „квангос“ („guangos“) или „квазиаутономне
невладине агенције“ („quasi-autonomous non-governmmental agencies“) и „недепартмен
ска јавна тела“ („non-department public bodies“). Упоредити: J. Adler, Constitutional and
Administrative Law, 7th edition, Palgrave Macmillan, London, 2009, pp. 83–84.
3) Д. Шупут, „Самостална регулаторна тела у правном систему Републике Србије“, Те
лекомуникације, http://www.file:///C:/Document and Settings/user/Desktop/mr_dejan_su
put_sa..., стр. 2 /преузето 15. 11. 2010/.
4) Упоредити: Commission of the European communities, Green paper on services of gene
ral interest, Brussels, COM (2003), http://eur-lex.europa.eu/LexUr.Serv/site/en/com/2003/
com2003_0270en01.pdf/преузето 12. 11. 2010/. Видети и: K. S. Johansen, Regulatory Inde
pendence in Theory and Practice – a Survey of Independent Energy Regulators in Eight Euro
pean Countries, AKF Forlaget, February 2003, p. 15, http://www.akf.dk/udgivelser.../2003/
regulatory_independence/ преузето 12. 11. 2010/
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регулаторна тела развлашћују и обуздавају извршну власт. Тран
сфером јавноправних овлашћења, послови из надлежности држав
не управе преносе се на независне агенције. У одређеним случаје
вима, независна тела попут ревизора или омбудсмана могу имати
и контролна овлашћења над управом. Зато су она значајан учесник
у парламентарном надзору над управом и о њима се говори као о
„четвртој власти“. Употребом наведеног механизма парламентарне
контроле егзекутиве равнотежа између носилаца државних власти
је стабилнија.5) Независна регулаторна тела, како смо приметили,
директно или индиректно партиципирају у функционисању поделе
власти и заштити људских права. Таква улога легитимише их као
инструмент владавине права.
Наведене заслуге у побољшању квалитета тржишних услу
га и развоју демократије допринеле су популарности независних
регулаторних тела. Данас смо суочени с појавом хиперпродукције
јавних агенција. Њихова доктрина и пракса је у динамичном кре
тању, што отежава теоријску евалуацију.6) Регулаторна тела доби
јају различите функције и улоге, али њихово есенцијално обележје
није промењено. Независност и самосталност је суштина природе
посебних регулаторних тела.7)
Независност регулаторних тела може бити ужа или шира,
али она не подразумева њихову неодговорност већ организациону
и функционалну самосталност у раду од извршне власти. По пра
вилу, парламент врши избор и разрешење органа независних регу
латорних тела, као и надзор – увидом и оценом њихових извештаја.
Регулаторна тела имају неопходна финансијска средства предви
ђена у централном буџету, право да доносе подзаконске прописе о
унутрашњој организацији и да самостално одлучују о ангажовању
сарадника и других запослених лица у регулаторном телу. Други
значајан аспект независности регулаторних тела је њихова депо
литизованост. Институционална деполитизација гарантује се од
5) Примена теорије „кочница и равнотежа“ је једно од тумачења разлога настанка неза
висних регулаторних тела у Сједињеним Америчким Државама. Конгрес је креирањем
независних јавних агенција (independent agency) настојао да ограничи ауторитет пред
седника.
6) Независна регулаторна тела нису „хомогени правни појам нити нова категорија правних
лица јавног права.“ (Г. Бребан, Административно право Француске, ЈП „Службени лист
СРЈ“, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002, стр. 65.
7) Независна регулаторна тела (јавне агенције) су изван система државне управе. Иако их
држава оснива и врши контролу над њиховим радом, јавне агенције за разлику од јавних
служби (управних агенција) имају другачију природу послова, финансирања, односа
према извршној власти, структуру органа и начина одлучивања. О томе: Б. Милоса
вљевић, Управно право, треће измењено и допуњено издање, Правни факултет Унион,
Београд, 2010, стр. 172–173.
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редбом по којој је неспојиво истовремено обављање функције у
регулаторном телу и политичкој странци. Персонална независност
јемчи се забраном сукоба интереса, статусним погодностима у ви
ду трајања мандата чланова органа регулаторних тела и одређива
њем нивоа зарада запослених.
Предности регулаторних тела могу бити и потенцијално њи
хова највећа слабост. Масовна имплементација независних тела
повећава трошкове у буџету. За њихово функционисање потребна
су значајна финансијска улагања, испуњавање сложених техничких
и кадровских услова. У сиромашним земљама, као што је Србија,
недостатак ресурса компромитује идеју независних регулаторних
тела. С друге стране, регулација тржишта помоћу независних тела
подстиче „производњу“ административних процедура, „инфлацију
прописа“ и бирократизацију државног апарата. Значајан део нор
мативне делатности одвија се у окриљу ових регулаторних тела,
а шума неусклађених прописа паралише функционисање правног
система и тржишта. Регулаторна тела нису имуна на опијумски ка
рактер власти, па се тада поставља вечно питање: „Ко ће контроли
сати контролоре?“ Злоупотребљавајући свој посебан статус, јавне
агенције се могу преобратити у „отуђене центре моћи“. Неодго
ворно обављање надзорних и регулаторних надлежности угрозиће
и поделу власти, односно начело владавине права. Једна од реал
них опасности за независна регулаторна тела, посебно у транзици
оним друштвима, јесте да могу да постану плен крупног капитала
и корпоративних интереса. У таквом случају, уместо да сузбијају
корупцију, регулаторна тела подстичу пристрасност и тржишну
неефикасност.
У Републици Србији, у последњих неколико година основа
не су јавне агенције и независна регулаторна тела у различитим
областима.8) У оквиру „функционално децентрализоване“9) држав
не управе постоји колоплет ових правних субјеката који обављају
одређена управно-јавна овлашћења. У поређењу са околним држа
вама, Србија касни са увођењем независних регулаторних тела у
правни систем. То је резултат субјективних и објективних узрока.
Анализу положаја независних регулаторних тела отежава и недо
вољно прецизна правна регулатива.
8) С. Лилић, Управно право & управно процесно право, Правни факултет Универзитета у
Београду, 2009, стр. 279.
9) Овај појам, у скраћеном облику, преузет је од проф. др Зорана Р. Томића (З. Р. Томић,
Опште управно право, пето скраћено и осавремењено издање, Правни факултет Уни
верзитета у Беог раду, Београд, 2009, стр. 169).
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Генерални правни режим за оснивање независних регула
торних постоји у Уставу Републике Србије (члан 137. ст. 1–2), За
кону о државној управи (члан 4) и Закону о јавним агенцијама.10)
Сходно Уставу и позитивноправним прописима, јавна овлашћења
се могу поверити посебним органима преко којих се остварује ре
гулаторна функција у појединим областима или делатностима ради
ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза грађана
и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса. Неза
висна агенција се може основати посебним законом ако су испу
њени основни услови: да послови агенције не захтевају сталан и
непосредан политички надзор, ако агенција послове може вршити
квалитетније и ефикасније од органа државне управе и да се оба
вљање послова агенције може финансирати од цене коју плаћају
корисници услуга.

НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА У СРБИЈИ
Инсуфицијенције теоријског карактера и нормативног окви
ра отежавају припрему одговора на методолошка питања од знача
ја за овај рад – оперативне дефиниције независних регулаторних
тела, њихових основних обележја, класификације и утврђивања
тачног броја у Републици Србији. Кренимо опробаним путем и
вратимо се наведеној позитивноправној регулативи. Независна ре
гулаторна тела су посебна категорија јавних агенција. То значи да
она имају сва обележја типична за регулаторне јавне агенције (њи
хов задатак је остваривање јавних интереса, имају својство прав
них лица, стручност и специјализацију, деполитизацију, ауторитет,
непрофитни карактер итд).11) Stricto sensu, њихов положај је неза
висан од извршне власти и регулисан посебним законом.
У Републици Србији постоји више десетина оваквих незави
сних регулаторних тела. Примери таквих агенција су: Републичка
радиодифузна агенција (РРА), Републичка агенција за телекомуни
кације (РАТЕЛ), Комисија за испитивање одговорности за крше
ње људских права, Агенција за енергетику, Комисија за хартије од
вредности, Комисија за заштиту права понуђача... Прецизан спи
сак није лако саставити, јер он зависи од тумачења критеријума
независности.12)
10) Службени гласник РС, бр. 18/05.
11) З. Р. Томић, нав. дело, стр. 171.
12) С. Бељански је према критеријуму независности, сва регулаторна тела поделио у четири
категорије. С. Бељански, „Регулаторна и контролна тела у Републици Србији“, Преглед
– Република Србија, бр. 2/2008, Јавна установа Југословенски преглед, Београд, стр.
57–58.
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У наставку текста, суочени са ограничењем текстуалног про
стора, одлучили смо да представимо искуства и праксу репрезен
тативних независних тела: Агенцију за борбу против корупције,
Комисију за заштиту конкуренције, Заштитника грађана и Држав
ну ревизорску институцију. На њиховим примерима можемо утвр
дити проблеме везане са положај, улогу и функционисање незави
сних регулаторних тела у Републици Србији.

Агенција за борбу против корупције
Државе у борби против корупције користе, поред традицио
налних органа и тела, специјализоване институције независне од
политичких утицаја и с проширеним, нестандардним овлашћењи
ма. Једна од таквих институција је и агенција за борбу против ко
рупције. Ове агенције су оствариле успешне резултате у сузбијању
корупције у Хонгконгу и Сингапуру крајем осамдесетих година
прошлог века, па су постале узор за државе у развоју и транзици
ји.13) Њихова битна обележја су да, као независна и самостална те
ла, одговарају парламенту а поред спровођења истрага и кривичног
гоњења предлажу и измене у законодавном и административном
оквиру. Оне делују у правцу кажњавања, превенције и образовања,
односно подизања нивоа свести грађана о штетности корупције.
Република Србија је, након политичких промена крајем
2000. године, предузела значајне институционалне промене у
правном систему ради сузбијања корупције. Такво становиште је
последица искуства да је у претходном периоду „однегована“ ко
рупција системског карактера. Формирани су Савет за борбу про
тив корупције и Одбор за спречавање сукоба интереса и усвојен је
низ антикорупцијских прописа (о јавним набавкама, финансирању
политичких странака, доступности информација итд.). Напокон,
у Националној стратегији за борбу против корупције (2005) пред
виђено је и установљавање Агенцијe за борбу против корупције.14)
Закон о Агенцији за борбу против корупције је донет 2008.
године,15) а примењује се од 1. јануара 2010. године. Агенција је
13) Више о томе: Џ. Поуп, Антикорупцијски приручник, супротстављање корупцији кроз
систем друштвеног интегритета, Транспаренси интернешенел, Београд, 2004, стр.
87–95; С. Р. Ејкерман, Корупција и власт, узроци последице и реформа, ЈП „Службени
гласник“, Београд, 2007, стр. 169–172; П. Петровић, „Антикорупцијска агенција“, Реви
ја за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, бр. 3/2007,
Центар за безбедносне студије, Београд, стр. 6–10.
14) Службени гласник РС, бр. 109/05.
15) Службени гласник РС , бр. 97/08 и 53/10.
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самосталан и независан државни орган (члан 3. став 1). Незави
сност Агенција се, најпре, испољава у начину кандидовања и из
бора чланова Одбора Агенције. Девет чланова Одбора Агенције
бира Народна скупштина на предлог различитих предлагача (Ад
министративног одбора, председника Републике, Владе, Врховног
касационог суда, Државне ревизорске институције, Заштитника
грађана и Повереника за информације од јавног значаја – зајед
нички договор, Социјално-економског савета, Адвокатске коморе
Србије, удружења новинара у Републици Србији – заједнички до
говор). Таква процедура јемчи одређену самосталност Агенцији,
јер допушта ограничени политички утицај при формирању Одбо
ра.16) Мандат чланова Одбора је четири године и они могу да буду
изабрани још једном.
Начин избора директора омогућава додатну самосталност у
раду Агенције. Наиме, Одбор Агенције бира на јавном конкурсу
директора Агенције. Директор руководи радом и спроводи одлуке
Агенције (видети члан 15. Закона). На тај начин је постигнут висок
ниво независности Агенције, јер је онемогућено директно учешће
извршне власти на њено руковођење. Функција члана Одбора и ди
ректора Одбора је неспојива с чланством у политичкој странци,
односно политичком субјекту. Законодавац је, дакле, задовољио
критеријуме да директору Агенције (у погледу овлашћења, ман
дата, висине зараде, начина разрешења) гарантује независан и де
политизован положај. Директор Агенције, што је веома важно са
аспекта независности овог регулаторног тела, одговара искључиво
Одбору. Агенција има и организациону и финансијску самостал
ност. Одбор оснива саветодавна или радна тела Агенције и предла
же буџетска средства за њен рад.
Надлежност Агенције је таксативно уређена и широко по
стављена (члан 5). Агенција је de iure кључни институционални
стуб у борби против корупције. Агенција надзире спровођење На
ционалне стратегије за борбу против корупције, Акционог плана за
примену Националне стратегије за борбу против корупције и сек
торских акционих планова.17) У складу са основном улогом Аген
ције извршен је и пренос надлежности Одбора за решавање сукоба
интереса, па она покреће поступак и изриче мере у случају сукоба
16) „Недостатак многих законских концепата је што председнику (или било којој другој по
литичкој личности) дају сувише моћи у постављању и раду антикорупцијске агенције.
Коначно, председник је врх извршне власти, а чланови те власти могу такође да могу да
подлегну искушењима.“ Џ. Поуп, нав. дело, стр. 89.
17) Видети: Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против коруп
ције: http://www.accs.rs/images/stories/akcioni_plan_strategija_korupcija.doc /преузето
16.11.2010/
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интереса (чл. 27–38), води регистар функционера и регистар имо
вине и прихода функционера.18) У случају повреде Закона, Агенција
спроводи поступак, по службеној дужности, на захтев функционе
ра и његовог непосредно претпостављеног или на основу пријаве
правног или физичког лица изриче мере упозорења и јавног обја
вљивања препоруке за разрешење (члан 51). Она подноси и иници
јативу за разрешење функционера органу који га је изабрао, поста
вио или именовао. Агенција обавља и низ других послова (поступа
по представкама правних и физичких лица, обавља послове у вези
с финансирањем политичких странака, даје иницијативе за измену
и доношење прописа у области борбе против корупције, сарађује
и координира рад с другим државним органима у борби против
корупције, превентивно делује и учествује у припреми и обуци др
жавних органа у борбу против корупције итд).
Стручни кадровски капацитети, технички услови и фи
нансијски ресурси су неопходни Агенцији за реализацију надле
жности. Као и у случају других независних регулаторних тела,
државна власт није правовремено испуњавала обавезе у погледу
обезбеђивања потребних средстава. Посебан проблем је недоста
так обученог особља за комплексне послове у сузбијању и борби
против корупције.
Однос државне власти према Агенцији илуструје спор око
тумачења одредбе члана 82. Закона о Агенцији за борбу против ко
рупције. Према овој законској одредби, државни функционери који
су обављали више функција били су у обавезу да одлуче коју ће
функцију вршити до 1. априла, односно да о томе обавесте Аген
цију до 1. септембра 2010. године.19) Од око 1.800 функционера
који су у сукобу интереса, свега десетак је испунило законску ду
жност. Уместо да кршење закона буде санкционисано, начињен је
„правни преседан“. Спорни члан је измењен,20) упркос негодовању
Агенције и стручне јавности, тако да је носиоцима више државних
функција допуштено да до краја мандата остану у сукобу интереса.
18) Овим законом није уређен само положај Агенције за борбу против корупције, већ и
области сукоба интереса (глава III), примања поклона функционера (IV) и пријављива
ње имовине функционера (V). У случају повреде Закона, Агенција спроводи поступак и
може изрећи меру упозорења и меру јавног објављивања препоруке за разрешење (члан
51) и поднети иницијативу за разрешење функционера ограна који га је изабрао, поста
вио или именовао.
19) Агенција би тек након тога одлучила да ли вршење више функција угрожава непристра
сно вршење јавне функције.
20) Видети члан: 29. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против ко
рупције, Службени гласник РС , бр. 53/10.
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Од старог Рима, у свим правним системима који држе до
владавине права поштује се максима – Dura lex, sed lex (строг за
кон, али закон). Право се мора објективно примењивати без обзира
на то да ли је по вољи државне власти. На тај начин, гарантују се
правна сигурност и заштита људских права и подупире ауторитет
закона и законодавца. У наведеном случају, погажени су и уставни
принципи (забране сукоба интереса, једнакости пред законом, за
конитости и поделе власти). Политичка целисходност је превлада
ла над логиком права и правде.
Државна власт је, из прагматичних разлога, променила За
кон и допустила селективну примену прописа. Агенција се оштро
противила овој измени спорног члана Закона тако да је упутила и
молбу председнику Републике да употреби уставно право вета, а
касније је поднела и Предлог за оцену уставности Уставном суду.
Случај „дуплих функција“ у Србији, нажалост, сведочи о стању
политичке воље у борби против корупције и симболичној улози
независних регулаторних тела у успостављању владавине права.

Комисија за заштиту конкуренције
Либерална тржишна привреда постоји ако су привредни су
бјекти равноправни. Њихова равноправност обезбеђује се гаран
товањем права на слободу конкуренције и забраном монополског
понашања.21) Монополи настају као резултат деловања појединаца,
али и владе која га користи као инструмент политике. Није свако
монополско понашање штетно, сматра угледни економиста Фри
дрих Хајек, али је неподобно оно које дискриминише друге поје
динце и угрожава општи интерес.22) То је појава када углавном гру
пе предузећа контролишу тржиште доводећи у неједнак третман
друге привредне субјекте. Такви монополи су, заправо, „последица
себичних интереса појединаца“, настојања да се тржиште уреди
према њиховим захтевима. Прекомерна концентрација монопол
ске економске моћи прелива се и на политичку власт. Тада моно
поли уживају привилегије и уништавају правила конкуренције,
подстичу корупцију и угрожавају темеље демократије. Када владе
подлегну притисцима ових монопола веће су шансе да ће доћи до
развоја диктатуре него бољитка демократије. Задатак, управо, ан
21) О праву конкуренције видети и: З. Стефановић, Компанијско право, четврто измењено
и допуњено издање, Правни факултет „Унион“, Београд, 2009, стр. 309–310.
22) Ф. А. Хајек, Право, законодавство, слобода, Службени лист СРЈ , Београд, ЦИД, Под
горица, 2002, стр. 339, 341.
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тимонополског законодавства је да „редукује моћ појединца над
тржишним понашањем осталих...“23)
Антимонополске комисије су једно од основних инструме
ната за заштиту права на слободну конкуренцију. У Србији, као
и већини суседних земаља, такве комисије настају тек с почетком
процеса транзиције. Тако је Антимонополска комисија била уре
ђена посебним законом у оквиру Савезне Републике Југославије
од 1996. године, али јој „није била обезбеђена потребна стручност,
нити независност од утицаја различитих политичких и интересних
група“.24) Србија је, у последњих пар година, усвојила два закона
у којима је био регулисан положај независних и самосталних тела
за заштиту конкуренције.25) У овом чланку, истражујемо положај и
улогу Комисије за заштиту конкуренције по Закону од 2005. годи
не.26)
Комисија за заштиту конкуренције је „самостална и незави
сна организација“ која има статус правног лица и штити слободу
конкуренције на тржишту. Закон, под повредом конкуренције, под
разумева стварање монополског положаја или картела (тзв. моно
полских уговора или споразума) којима се битно спречава, огра
ничава или нарушава конкуренција,27) злоупотребу доминантног
положаја и концентрацију учесника на тржишту (чл. 7–30).
Органи Комисије су Савет и председник Комисије. Савет чи
не четири члана и председник. Председник Савета представља и
заступа комисију (члан 33. став 2. и члан 46). Чланове Савета бира
Народна скупштина, из реда угледних правника или економиста
на предлог овлашћеног предлагача. По претходном закону, овла
шћени предлагачи су: Удружење правника Србије, Научно дру
штво економиста Србије, Адвокатска комора Србије, Привредна
23) Исто, стр. 337.
24) Антимонополска комисија, а тиме и примена овог закона отпочела је тек 1999. годи
не. О историјату правног регулисања слободе конкуренције видети: Р. Вукадиновић,
„Предговор“, у: Закон о заштити конкуренције“, ЈП „Службени гласник“, Београд,
2006, стр. 15.
25) Однедавно се примењује и Закон усвојен 2009. године. Упоредити: Закон о заштити кон
куренције, Службени гласник РС , бр. 79/05 и Закон о заштити конкуренције, Службени
гласник РС, бр. 51/09.
26) Нови председник и чланови Савета Комисије за заштиту права конкуренције изабрани
су 12. октобра 2010. године. Видети одлуку објављену у: Службени гласник РС, бр.
73/10.
27) Заједничким договором чланови картела међусобно регулишу производњу и продају,
наступ на тржишту и друге привредне циљеве. О томе више: М. Васиљевић, Компа
нијско право – право привредних друштава Србије и ЕУ, друго измењено и допуњено
издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, стр. 534–535.
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комора Србије и Влада Републике Србије (члан 36).28) У новом за
кону, искључиво право кандидовања чланова Савета поверено је
надлежном одбору за трговину, а Савет је изгубио и право да бира
свог председника. Таква решења иду испод границе потребне ор
ганизационе независности и самосталности Комисије за заштиту
конкуренције.29) Законодавац је проширио овлашћења председника
Комисије. Он закључује о покретању поступка и доноси решења
у скраћеном поступку контроле концентрације. Али као посебан
орган кога бира Народна скупштина, он може бити већ под већим
политичким притиском.
Комисија превентивно штити правила конкуренције и над
лежна је да предузме одређене мере ако су ова правила већ по
вређена. Она одлучује о повреди Закона о заштити конкуренције
у посебном поступку, који се покреће по службеној дужности или
по захтеву за утврђивање. По захтеву учесника, може издати и одо
брење за концентрацију (члан 57. став 4). Уколико је утврдила да
се споразумом спречава, ограничава или нарушава конкуренција,
доноси решење којим се изричу одређене мере и рокови за њихово
спровођење. Решења Комисије су коначна, а против њих може се
покренути управни спор пред надлежним судом (члан 52).30)
Учинци Комисије на сузбијању монополског понашања су
веома скромни. Ниједна компанија, нити учесник на тржишту нису
кажњени у Србији због нарушавања Закона о заштити конкурен
ције у претходних пет година. Судови нису донели ни једну једину
пресуду којом се осуђује монополско понашање, већ су донете пре
суде којим се поништавају решења Комисије. Комисија за зашти
ту конкуренције је у претходном мандату одржала више стотина
седница и разматрала више од стотину случајева сваке године.31) У
2009. години донела је десетак решења, али су сва била поништена
од стране прекршајних судова.
Разлози због којих Комисија није имала ефикаснији учинак
су, пре свега, недовољни административни капацитети. Комисија
је радила у крњем саставу Савета с недовољним бројем ангажо
28) Нови закон је променио начин избора и пооштрио услове за избор, тако да кандидат за
члана Савета мора имати најмање десет година искуства.
29) Упоредити: Савет за борбу против корупције, Анализа Закона о заштити конкуренције,
17. новембар 2009, Београд, стр. 2.
30) Нови закон је проширио овлашћења Комисије. Комисија може да изриче казне учесни
цима на тржишту, изврши ненајављени увиђај у пословним просторијама учесника на
тржишту ли ослободи од казне учеснике на тржишту ако јој доставе доказе.
31) На пример, у току 2009. године отворила је 258 предмета. О томе више видети у извешта
јима Комисије за заштиту конкуренције. Доступно на: http://www.kzk.org.rs/?link=106/
lang=0 /преузето 19. 11. 2010/
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ваних сарадника. Такође, нормативни оквир није био адекватан и
потпун, што је онемогућавало примену претходног закона. Овла
шћења Комисије била су ограничена, посебно приликом изрицања
казни. Она је само могла да поднесе прекршајне пријаве.32) Одго
варајући подзаконски акти били су усвојени тек у току 2010. годи
не, након што је био усвојен нови закон. С друге стране, поједина
законска решења која су била предмет рада Комисије су несагласна
с правилима Европске уније. Типичан пример је Закон о обавезном
аутоосигурању којим се утврђује минимална цена аутоосигурања.
Свакако да је најспорније то што су решења Комисије поништава
на на суду.33)
Након доношења новог закона (2009. године) изабран је нови
састав Савета Комисије. Нико од претходних чланова није се на
шао и у новом саставу Савета. Тумачење таквог поступка у јавно
сти је било опречно. Док је власт истицала како је Комисија имала
веома скромне учинке, бивша председница Комисије сматра да су
разлог одлуке које нису одговарале политичким-економским инте
ресима естаблишмента.34)

Државна ревизорска институција
Настанак парламентаризма је неодвојив од права законодав
ног тела да одлучује о висини пореза. Од доношења Magne charte,
парламент у Енглеској одлучује о државним наметима. Касније је
освојио и право да самостално одлучује о државним приходима
и расходима и врши надзор над извршењем буџета. Потврђено у
модерним уставима, буџетско право је право парламента да усвоји
буџет и да контролише његово извршење.35) Вршењем буџетског
права успоставља се ефикасна парламентарна контрола извршне
32) З. Скопљак, „Годину дана рада Комисије за заштиту конкуренције“, Квартални мони
тор економских трендова и политика у Србији, бр. 8/2007, Фонд за развој економске
науке, Београд, 2007, стр. 66.
33) Решења о забрани концентрације Делта групе и Це маркета, о монополском положају
Салфорда, доминантном положају СББ-а, о минималној цени аутоосигурања, картели
између Галенике, Хемофарма и фармацеутских кућа.
34) Она је јавност изнела конкретне оптужбе да је власт опструирала рад Комисије али и
да је и на њу вршен ванинституционални притисак. Уједно, оптужила је тајкуне да су
вршили притисак да утиче на рад Комисије како би донела одлуке у њихову корист.
Видети: „Тајкуни лобирају да Србија остане затворена“, http://www.blic.rs/Vesti/Dru
stvo/171353/Tajkuni--lobiraju-da-Srbija.../преузето 22. 11. 2010/
35) Видети више о томе: Г. Паовић-Јекнић, Буџетска контрола, југословенско и италијан
ско право, Универзитет Црне Горе, Штампарија Обод д. д. Цетиње, Подгорица, 2000,
стр. 32–33.
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власти, што је супстанцијални елемент поделе власти и владавине
права. На тај начин, спречава се корупција, тако честа у области
јавних набавки, и обезбеђује правилно, транспарентно, ефикасно,
економично и ефективно трошење новца из буџета. Поред несум
њивих политичких, у прилог успостављању екстерне буџетске
контроле стоје и економски разлози.
У упоредном праву, најважнији облик парламентарног над
зора буџета обавља се путем независног и самосталног органа, по
знатог у пракси као генерално рачуноводство, врховна ревизорска
установа или главни ревизор. Природу овог органа можемо обја
снити коришћењем једне често навођеног описа његове улоге по
којој је он „спољни ревизор пословања владе, делује у име свих по
реских обвезника преко парламента и парламент мора да се ослони
на његову ревизију када разматра тачност и исправност владиних
финансијских извештаја“.36) У Републици Србији парламентарна
контрола трошења буџетских средстава обавља се преко ресорног
одбора за контролу јавних финансија и Државне ревизорске инсти
туције.
Србија има дугу историју посебног органа надлежног за кон
тролу новца из државног буџета. Она је прекинута након Другог
светског рата и обновљена тек пре пар година. Институција рачу
новодствене (главне) контроле je постојала још од средине XIX ве
ка у вазалној Кнежевини Србији, а у Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца је уређена Уставом од 1921. године и Законом (1922) све
до краја Другог светског рата. Тек пошто су све остале европске
државе то учиниле, Србија је поново уредила државну ревизију.37)
Делокруг рада и организација Државне ревизорске институције су
регулисани посебним законом од 2005. године, а конституциона
лизована је годину дана доцније. Према Уставу Републике Србије,
Државна ревизорска институција (у даљем раду скраћено: ДРИ)
„највиши је државни орган ревизије јавних средстава у Републи
ци Србији, самостална је и подлеже Народној скупштини, којој и
одговара“ (члан 96. став 1). Њен основни задатак је да утврди и
обавести Народну скупштину и јавност да ли се буџетска средства
троше у складу са законом, економично и у сврхе за које су наме
њена.
ДРИ формалноправно располаже персоналном, функцио
налном, организационом и финансијском независношћу. Одговара
36) House od Commons, First Special Report from the Committee of Public Acounts, преузето
од: Џ. Поуп, нав. дело, стр. 69.
37) Надзор над трошењем буџетских средстава је до формирања ДРИ вршила Служба за
буџетску инспекцију и ревизију у оквиру Министарства финансија.
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искључиво Народној скупштини, којој подноси извештаје.38) ДРИ
је, за разлику од других независних тела, високо професионална
институција јер послове ревизије могу обављати само сертифико
вани државни ревизори (државни ревизор и овлашћени државни
ревизор) као независне и стручне особе (члан 28). Највиши орган
ДРИ је Савет, који је колективно тело а чији је председник (гене
рални државни ревизор) истовремено и председник институције
(чл. 12. и 13. Закона).39) Чланови Савета ДРИ подлежу одредбама о
спречавању сукоба интереса (чл. 17. и 18. Закона). Сврха примене
ових норми је да се обезбеди независност чланова Савета и мо
гућност спољних утицаја на њихов рад. Народна скупштина бира
чланове Савета ДРИ већином гласова народних посланика, с ман
датом од пет година и могућношћу реизбора.
ДРИ обим и структуру ревизије одређује самостално, у ко
ординатама које су законом омеђене (чл. 5, 9–10. Закона). Народна
скупштина и други нивои власти немају утицај на одређивање вр
сте и обима ревизије. Акти којима ДРИ одређује своју надлежност
не могу бити предмет оспоравања од стране судова или других др
жавних органа (члан 3. став 4. Закона). ДРИ доноси подзаконске и
друге акте којима самостално уређује своју организацију и начин
рада, утврђује ставове и мишљења и даје друге облике јавних са
општења о примени овог закона (члан 5. Закона). Ако у поступку
ревизије открије да је повређен закон, може да покрене прекршај
ни поступак, односно да поднесе кривичну пријаву. Уколико утвр
ди да је учињено кривично дело, ДРИ је у обавези да без одлагања
покрене прекршајни поступак, односно поднесе кривичну пријаву.
Ако је радњом субјекта ревизије нанета штета јавном добру, ДРИ
је дужна да о томе обавести јавног правобраниоца (члан 41. Зако
на).
Приметили смо, приликом осврта на поједине законске од
редбе, да су постављени високи стандарди независности ДРИ. У
пракси, међутим, очигледни су проблеми с њиховим поштовањем.
Најпре, као и у погледу других независних (регулаторних) тела,
прекорачени су уставни и законски рокови за формирање ДРИ.
ДРИ је основана 2007. године, да би тек у 2009. године почела с ра
дом. Сходно Закону (чл. 58. и 62), рокови за конституисање органа
су истекли у 2006. године, а према Уставном закону за спровођење
Устава Републике Србије (члан 5. став 1) 2008. године. Влади је би
ло потребно 16 месеци да обезбеди простор за рад ДРИ, а Народна
38) ДРИ обавезно доставља годишње извештаје, а поред тога може достављати појединачне
и посебне извештаје (члан 43. Закона).
39) Савет ДРИ чине председник, потпредседник и три члана.
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скупштина више од годину дана није потврдила њен пословник о
раду, што је формалан услов за почетак функционисања.40) Такви
подаци пре наводе на становиште о опструкцији или несавесности
законодавне и извршне власти, него о објективним проблемима.
Први извештај о завршном рачуну (за 2008. годину) државна реви
зија је поднела Народној скупштини у мају 2009. године.
Недостатак административних и техничких капацитета ути
че и на начин и обим рада државне ревизије. Због недостатка ка
дрова, државна ревизија контролише знатно мањи број буџетских
ставки и субјеката ревизије. ДРИ је контролисала трошење новца
из буџета само у седам министарстава, као и рад три јавна пред
узећа у 2010. години,41) јер има вишеструко мање запослених од
потребног броја. И за 2011. годину се предвиђа знатно мањи износ
средстава потребан за финансирање ДРИ.42)
Између законске интенције свеобухватне контроле трошења
буџетских средстава и капацитета новоосноване државне ревизије
је огроман јаз, што прети да компромитује концепт парламентарне
буџетске контроле у Србији. Предмет ревизије и субјекти ревизије
су у закону веома широко одређени. Државна ревизија de iure кон
тролише систем финансијског управљања у Србији. Ако у пракси
то не чини или врши у минорном облику, њен ауторитет у јавно
сти је подривен. Стање правног оквира додатно оптерећује делат
ност државне ревизије. Пре свега, неопходне су измене матичног
закона. Наша критика није упућена само одредби по којој проста
парламентарна већина бира Савет ДРИ, већ и начину њиховог раз
решења. Иницијативу за разрешење члана Савета може да поднесе
20 народних посланика или надлежни одбор Скупштине (члан 23.
Закона). Такво решење допушта политички утицај на ДРИ. Влада,
како би амортизовала оштрину парламентарне буџетске контроле,
има на располагању снажну полугу притиска на ДРИ. У наредном
периоду неопходно је ускладити одговарајуће правне прописе о ре
визији, али и евидентирати државну имовину која је предмет бу
џетске контроле. Република Србија се сврстава у круг малог броја
земаља у свету која још нема ажурну евиденцију државне имовине.
Јавност рада ДРИ није у потпуности обезбеђена (члан 49. За
кона). Иако из закона проистиче обавеза да јавност буде упозната
са садржајем извештаја, као и расправама и закључцима донетим
40) „Влада крива за то што државни ревизор не ради“, http://www.politika.rs/rubrike/Ekono
mija/Vlada-kriva-za-to-shto-dr.../преузето 17. 11. 2010/
41) „Сретеновић: Нови извештај о ревизији буџета квалитетнији од претходног“, http://
www.blic.rs/Vesti/Politika/218117/Sretenovic-Novi-izvesta-.../преузето 20. 11. 2010/
42) Од потребних 412 милиона динара, предвиђено је само 225 милиона динара.
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поводом финансијских извештаја, у пракси она не постоји на за
довољавајући начин. Закон не предвиђа обавезу да се извештаји
објављују у службеном гласилу, а још увек успостављен посебан
веб-сајт ДРИ.43)
У свом извештају о трошењу буџетских средстава за 2008.
годину, ДРИ је открила ненаменско трошење средстава из буџе
та.44) ДРИ је у поступку утврдио неправилности и поднео прекр
шајне пријаве против 11 министара, садашње и бивше владе, и
осам других државних функционера у марту 2010. године. Градски
суд за прекршаје је једном министру изрекао ослобађајућу пресу
ду, а поступак по жалби је у току пред Вишим прекршајним судом.

Заштитник грађана45)
Омбудсман је независан и самосталан државни орган чија је
основна надлежност контрола законитости и целисходности рада
управе и заштита људских права. У његовом делокругу је да у по
себном поступку, на притужбу грађана или правних лица или на
сопствену иницијативу, истражује случајеве када управа непосту
пањем или чињењем нарушава људска права. Омбудсман унапре
ђује и квалитет правног система путем законодавне иницијативе
и покретањем поступка за оцену уставности и законитости и да
вањем мишљења о законским пројектима. У својим извештајима,
омбудсман се обраћа парламенту и јавности, упозорава на кршења
људских права и предлаже мере за њихово поштовање као и уна
пређење система државне управе и владавине права. Због тога се
сматра „кључном националном институцијом за заштиту људских
права“.46)
Омбудсман под различитим називима постоји у највећем
броју земаља у свету. Србија је, као једна од последњих европ
ских држава, установила институцију омбудсмана на централном
и локалном нивоу (омбудсмане у јединицама локалне самоуправе
и регионалног омбудсмана), али и у посебним областима (специ
43) Они се могу преузети на сајту Народне скупштине: www.parlament.gov.rs
44) Напомињемо да је ревизија била у ограниченом обиму, односила се само на „ревизи
ју најризичнијих расходних подручја.“ Видети: „Пријавом ћемо обухватити правни су
бјект и одговорно лице“, http://www.akter.co.rs/index.php/politikaprint/2048.html /преузе
то 17. 11. 2010/
45) Омбудсман, као вид ванправне контроле управе, не припада категорији независних јав
них агенција већ независних институција.
46) Б. Милосављевић, Коментар Закона о Заштитнику грађана, ЈП „Службени гласник“,
Београд, 2010, стр. 9.
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јализовани или секторски омбудсмани).47) Заштитник грађана, на
републичком нивоу, уређен је посебним законом од 2005. године,48)
наредне године је установљен и као уставна институција,49) а годи
ну дана доцније је изабран први републички омбудсман.
Републички Заштитник грађана је, сходно нормативним про
писима, парламентарни омбудсман општег типа.50) Народна скуп
штина бира омбудсмана независног од извршне власти. Његов
начин избора, међутим, у потпуности не задовољава критеријуме
ширег легитимацијског основа. За његов избор није потребна ква
лификована већина, која би артикулисала шири политички консен
зус о личности омбудсмана. То је посебно значајно, јер омбудсман
не доноси обавезујуће одлуке већ снага његових препорука и ми
шљења извире из моћи ауторитета овог органа. Законодавац је, у
складу с раније важећим уставом, изабрао решење по коме се За
штитник грађана бира простом већином. Прилика да се поменуто
решење исправи је пропуштена у Уставу од 2006. године. Неодго
воран однос државне власти према омбудсману огледа се и у пре
корачењу рокова за усклађивање матичног закона са Уставом али и
избора Заштитника грађана (то је учињено са закашњењем од две
године).
Институција Заштитника грађана, попут других независних
тела, имала је тешкоће приликом конституисања и обезбеђивања
кадровских (избор заменика и других запослених) и техничких
услова (простор, информациона и комуникациона структура, тран
спорт) и финансијских средстава за рад. Заштитник грађана неис
пуњавање ових законских обавеза није приписао недостатку поли
тичке воље или објективним разлозима већ „несистематичности,
неорганизованости, неодговорности и корупцији на различитим
нивоим
 а извршног апарата“.51)
У свом последњем извештају (2009), републички омбудсман
је утврдио да администрација често крши права грађана, а да је
квалитет рада управе на веома ниском нивоу. Омбудсман је и апе
47) За потребе овог рада користимо искуства централног омбудсмана. Детаљније о инсти
туцији омбудсмана у Србији видети: М. Радојевић, „Искуства омбудсмана у Србији“,
Политичка ревија, бр. 4/2010, Институт за политичке студије, Београд (у штампи).
48) Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05, 54/07.
49) Видети члан 138. Устава Републике Србије.
50) Упоредити: Б. Милосављевић, нав. дело, стр. 46.
51) Заштитник грађана, Извештај за 2007. годину, Београд, 15. март 2008, стр. 11 (штампа
но издање).
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ловао на Владу Србије и друге државне органе да спроводе препо
руке, мишљења и друге акте независних државних органа.

ЗАКЉУЧАК
Независна регулаторна тела су посебан организациони об
лик вршења јавних овлашћења. За разлику од других јавних аген
ција одликују се већим степеном независности и самосталности у
односу на извршну власт. Њихова предност је у томе што обезбе
ђују бољи квалитет услуга грађанима и позитиван утицај на развој
демократских процеса. Европска унија преноси искуства, уобличе
на у препорукама и стандардима понашања у области независних
јавних агенција,52) на своје чланице и државе које се припремају за
улазак у ову асоцијацију. Транзициона друштва нису увек у при
лици да обезбеде адекватне административне капацитете, а владе
немају политичку вољу неопходне за имплементацију независних
регулаторних тела. За поједине владе чин је „политичког самоуби
ства“ да традиционални простор државне управе замене незави
сним регулаторним телима.
Независна регулаторна тела и институције настају у Србији
од 2002. године, најпре у области медијског права (радиодифузи
је и телекомуникација) и енергетике. Она се оснивају ради спре
чавања сукоба интереса, сузбијања корупције, контроле управе и
заштите људских права, ревизије државних прихода и трошкова,
хартија од вредности... За похвалу је то што је у последњих не
колико година формирано више десетина независних агенција у
различитим областима. Независна регулаторна тела и институције,
међутим, суочавају се с три основне групе проблема – спорост у
конституисању, недостатак услова за рад и однос с другим држав
ним органима.
По правилу, законски рокови за формирање независних регу
латорних тела се прекорачавају.53) На примеру Државне ревизорске
институције видели смо да су драстично пробијени уставни и за
конски рокови, а то је био случај и са избором Заштитника грађа
на. Тешкоће у раду независних регулаторних тела се веома споро
52) На пример у области Комитет министара усвојио је Препоруку бр. Р (2000) 23 држава
ма чланицама о независности и функцијама регулаторних органа у области радио-дифу
зије.
53) А. Мајсторовић, „Државна ревизија у систему одбране“, Ревија за безбедност, струч
ни часопис о корупцији и организованом криминалу, бр. 6/2008, Центар за безбедносне
студије, Београд, стр. 8.
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отклањају, или се у међувремену рађају нови проблеми. Акутан
проблем је недостатак средстава (изражен и код Управе за јавне
набавке, Комисије за заштиту права понуђача) што доводи до не
могућности обављања послова, а тиме и кршења закона и прописа.
Владино неуважавање независних регулаторних тела мани
фестује се на више карактеристичних начина. Најпре, Влада не
узима у обзир њихове препоруке и мишљења. Бројне коначне пре
поруке Повереника за слободан приступ информацијама нису из
вршене. Државни органи исказују спремност да непоштују право
на слободан приступ информацијама од јавног значаја,54) а Влада је
пропуштала законску обавезу да обезбеди извршење решења По
вереника.55) Препоруку Заштитника грађана да се разреши функ
ције државни секретар у Министарству финансија због повреде
права грађана и одсуства сарадње Влада Србије није прихватила
2009. године. У случају „дуплих функција“, Влада је мимо сагла
сности Агенције за борбу против корупције променила закон. Иако
је Комисија за заштиту конкуренције поднела више прекршајних
пријава само у 2009. години, судови још нису донели пресуду про
тив монополиста.
Стварни положај независних регулаторних разобличава се
и по другим индикаторима. Према релевантним истраживањима
међународне организације Транспаренси интернешенл за 2010. го
дину, Србија заузима 83. место по индексу корупције.56) Иако су
у Србији предузете значајне институционалне мере у протеклих
пар година у борби против опаке друштвене болести, перцепција
јавног мњења је да степен корупције стагнира. По другом истра
живању, она је на 96. месту по конкурентности oд 139 земаља.57)
Обеспокојавајући подаци сведоче о својеврсној „парализи“ у ефи
касности институција. Немоћ независних регулаторних тела ука
зују на друго лице њене природе – потребу да њена делотворност
зависи од политичке подршке.
54) „У пракси Повереника за информације било је много случајева који показују да су
органи власти склони да тајном штите интересе који не само да не би требало да буду
заштићени, него су и често и потпуно нелегитимни. Р. Шабић, „Закон о слободном при
ступу информацијама од јавног значаја – искуства из трогодишње праксе“, Ревија за
безбедност, Центар за безбедносне студије, бр. 4/07, стр. 32.
55) Р. Шабић, нав. дело, стр. 33.
56) Индекс корупције је непромењен у односу на прошлу годину, као и место које заузима.
Видети: Transparency International, Annual Report 2009, p. 53 (доступно на сајту www.
transparency.org)
57) „Светска конкурентност: Србија пала за три позиције“, http://www.seeb iy.eu/sr/makroe
konomija/srbija/svetska-konkuretnost.../преузето 22. 11. 2010/
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Статус и положај независних тела негативно се одражава и
на процес евроинтеграција. Европска комисија је у Извештају о
напретку Србије за 2010. годину констатовала да министарства у
различитој мери поштују мишљење и препоруке независних ре
гулаторних тела (стр. 7) и да је „потребно даље побољшавање за
конодавног оквира и чвршће опредељење да се поштује мандат
независних регулаторних тела и да им се обезбеде одговарајући
ресурси“ (члан 8).58) У Извештају се на више места апострофира
пасивност државе да обезбеди потребне услове и притисци на рад
независних регулаторних тела. Тако Европска комисија децидира
но указује да монополистичке структуре уживају државну подр
шку и да власт правним и финансијским механизмима „врши вели
ки утицај на конкурентност“ (стр. 26).
Уместо да Влада ствара могућност да независна тела имају
боље перспективе за остваривање њихових функција, она је прибе
гла посебној врсти институционализоване оцене њиховог рада. По
новом Пословнику Народне скупштине, о извештајима независних
тела расправља се на седницама надлежног одбора (чл. 237–240).59)
Одбор може да одбије извештај и препоручи Народној скупштини
покретање поступка за утврђивање одговорности функционера у
државној организацији, односно телу. Право је надлежног одбора
и да утврди да функционер не врши функцију у складу са законом
и да обавести Народну скупштину ради предузимања одређених
мера. Одредбама подзаконског карактера практично је дезавуисана
независност регулаторних тела. Наше мишљење је да законодавац
није водио рачуна о посебној природи независних регулаторних
тела. Политичкој већини је на располагању делотворан инстру
мент „преваспитавања“ функционера државних органа. Коректан
правни пут детаљнијег регулисања подношења извештаја незави
сних регулаторних тела Народној скупштини је био да се то учини
матичним законом или изменом Закона о Народној скупштини.

58) Видети превод Извештаја на сајту Канцеларије за европске интеграције: www.seio.gov.
rs/code/navigate.asp?Id=123
59) Службени гласник РС, бр. 52/10.
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Miodrag Radojevic
INDEPENDENT (REGULATORY) AGENCIES
AND INSTITUTIONS IN SERBIA
Summary
Regulatory agencies are the state institutions authorized for regulation of certain fields of social interest. Along with development of
deregulation, liberalization and human rights protection doctrines, in
contemporary Comparative Law there came also to the increase of significance and the role of the regulatory bodies. In addition to these public agencies, there have been also established the regulatory bodies with
greater level of independence and autonomy in relation to the executive
power. These bodies and institutions do response to the citizens’ needs
in satisfactory way and provide for efficient control of the executive
power. In this paper author analyzed the status of separate independent
regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In addition
to some shortages in the normative frame, there are also some technical obstacles and political pressures that complicate functioning of
the independent regulatory bodies. Taking into account the aspect of
respect of the principles in the Rule of Law, it is necessary to change
legal regulations and create conditions for unobstructed functioning of
independent regulatory bodies and institutions.
Key Words: independent regulatory agencies and institutions, public agencies,
rule of law, power sharing, protection of human rights, agency for
battle against corruption, commission for protection of competition, state audit institution, ombudsman
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Abstract
In the paper author analyzed the status and ranking of independent regulatory bodies and institutions in the Republic of Serbia. In
introductory part of the text the author explained establishment, role
and significance of independent public agencies in the comparative law.
The establishment and development of independent bodies is a consequence of transformation of the system of the state administration and
process of decentralization, deregulation and liberalization. Objective
of public administration is a justly, economic and efficient providing of
the service to the citizens. Due to the fact that traditionally the governing system has not been up to the level of functioning in this way, the
competencies of public administration have been transferred to separate
independent regulatory bodies and institutions. The independent regulatory bodies provide cheaper and better service to the citizens; their activities are more transparent and they are less prone to corruption. They
participate in functioning of the power sharing and protection of human
rights as an instrument of parliamentary control over the administration. In the Republic of Serbia the independent regulatory bodies are
a separate category of public agencies. Formally their status is legally
independent from executive power and is regulated by a separate law.
There are tens of these independent regulatory bodies, but the author
took for an example four independent regulatory bodies and independent institutions among them all (the Agency for Battle against Corruption, the Commission for Protection of Competition, the Ombudsman
and the State Audit Institution) and underlined basic problems related
to the status and role of the independent regulatory bodies in Serbia.
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Basic shortages in functioning of independent regulatory bodies are a
delay in their constitution, the lack of good conditions for their functioning and low grade cooperation with other state bodies. Government
in Serbia has not yet demonstrated an unequivocal political willingness
to formally and factually recognize independent status of the regulatory
bodies. Therefore, as viewed from the aspect of respect of the rule of
law, it is necessary to harmonize (modulate) legislation, provide for
administrative and financial capacities and respect credibility of independent regulatory bodies.
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