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С а ж е т а к

Раз вој јав них слу жби и јав них ре гу ла тор них аген ци ја ре зул тат је 
ре ла тив но ду го трај ног про це са ме та мор фо зе са вре ме не др жа ве 
од но сно упра ве, јер су др жав ни тј. управ ни си сте ми „при мар ни” 
ре гу ла тор ни си сте ми. За са вре ме ну упра ву су ка рак те ри стич не 
тен ден ци је по ве ћа ња бро ја управ них ор га ни за ци ја, си стем ске 
ди фе рен ци ја ци је, сма ње ња уло ге при си ле, про фе си о на ли за ци
је, а мо гла би се на ве сти и тен ден ци ја стал не мо дер ни за ци је 
од но сно „ре фор ме„ управ них си сте ма. Упра во ди фе рен ци ја ци ја 
са вре ме не упра ве, ко ја осим ре пре сив не оба вља и дру ге ва жне 
функ ци је у са вре ме ном дру штву (сер ви сне и раз вој не функ ци
је), до ве ла је до раз во ја т.з. јав них слу жби, а са ти ме у ве зи и 
јав них ре гу ла тор них аген ци ја. Ове аген ци је оба вља ју од ре ђе не 
др жав не управ не по сло ве, ко ји су у про шло сти би ли ре зер ви
са ни ис кљу чи во за др жа ву од но сно за др жав не ор га не. У том 
кон тек сту тре ба упо зо ри ти и на од ре ђе не опа сно сти од ко јих је 
нај ва жни ја опа сност сма ње ња сте пе на од го вор но сти за од лу чи
ва ње у не ким ва жним јав но прав ним обла сти ма (на ро чи то сма
ње ње сте пе на де мо крат ске кон тро ле од но сно сма ње ње сте пе на 
ми ни стар ске од го вор но сти пред пар ла мен том). У овој обла сти 
сва ка ко још уви јек по сто је од ре ђе ни про бле ми, из ме ђу оста лог 
и про бле ми ве ли ке тер ми но ло шке не пре ци зно сти, што че сто во
ди до од ре ђе ног сте пе на не ра зу ми је ва ња по ло жа ја и функ ци је 
са вре ме них јав них аген ци ја од но сно дру гих ре гу ла тор них ти је
ла у са вре ме ној јав ној упра ви. За то су се од ре ђе не др жа ве (нпр. 
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Сло ве ни ја) од лу чи ле за усва ја ње по себ ног за ко но дав ства ко је 
ре гу ли ше ста ту сноправ ни по ло жај јав них аген ци ја и дру гих па
ра др жав них ин сти ту ци ја (нпр. јав них фон до ва). У са др жај ном 
сми слу су основ ни раз ло зи за осни ва ње јав них аген ци ја и слич
них па ра др жав них ин сти ту ци ја при је све га одва ја ње од ре ђе них 
јав но прав них дје лат но сти од днев не по ли ти ке од но сно спр је ча
ва ње ути ца ја днев не по ли ти ке на оба вља ње од ре ђе них ва жних 
јав но прав них дје лат но сти у окви ру т.з. при вред них и ванпри
вред них јав них слу жби. Основ ни про блем у обла сти дје ло ва ња 
јав них аген ци ја и слич них ре гу ла тор них ти је ла је одва ја ње ле ги
сла тив не и усмје ра ва ју ће функ ци је др жа ве од опе ра тив ног оба
вља ња од ре ђе них ва жних јав но прав них функ ци ја.
Кључнеречи: Не за ви сна ре гу ла тор на те ла, јав на слу жба, јав не 
аген ци је, јав на упра ва, др жа ва.

Увод

У по ли циј ској др жа ви, тј. у мо нар хи ја ма 17, 18. и све 
та мо до сре ди не 19. ви је ка, по је дин ци не ма ју ни ка квих по ли тич
ких сло бо да од но сно по ли тич ког су бјек ти ви те та, не ма ју за ко ни то 
га ран то ва них пра ва, за то је њи хов ста тус ста тус „по да ни ка”, а не 
ста тус „др жа вља на”. Сва власт је у по ли циј ској др жа ви скон цен
три са на у ру ка ма вла да ра. Раз ма хом кри зе фе у дал ног си сте ма и 
на кон окон ча них бур жо а зних ре во лу ци ја до шло је до им пле мен та
ци је иде је о „по дје ли вла сти”1, а осим то га се све ви ше про би ја и 
при хва ћа иде ја о зна ча ју људ ских пра ва и сло бо да. Прав на др жа ва 
(њем.  Rechtsta at), а на ро чи то са вре ме на де мо крат ска прав на др
жа ва, ре зул тат је ре ла тив но крат ког раз вој ног пе ри о да ко ји нај у
пе ча тљи ви је по чи ње ве ли ком фран цу ском бур жо а зном ре во лу ци
јом, а за тим се ин тен зив ни је на ста вља тек по сли је 1848. го ди не 
(на европ ском кон ти нен ту). Од те исто риј ске тач ке се по сте пе но 
ми је ња ка рак тер др жа ве кроз про мје ну основ не па ра диг ме – прав
ни од но си у др жа ви од те тач ке да ље ни су ви ше уте ме ље ни на од
но су вла дарпо да ни ци, не го, све ви ше и ви ше, иако по сте пе но и са 
ве ли ким от по ри ма, на ком плек сном од но су из ме ђу прав не др жа ве 
од но сно (ка сни је) де мо крат ске прав не др жа ве и др жа вља на („гра
1 Упо ре ди: Иво Кр бе к, Диобавласти, За греб 1943, стр. 15.; Смиљ ко Со ко л и 

Бран ко Смер де л Организацијавласти, За греб 1988, стр. 46.
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ђа на„) –  ко ји по сте пе но по ста ју пу но прав ни су бјек ти пра ва и оба
ве за у прав но уре ђе ној др жа ви.

Од кра ја ап со лу ти зма и по чет ка раз во ја са вре ме не др жа ве 
до ла зи до све ин тен зив ни је афир ма ци је на че ла за ко ни то сти дје ло
ва ња др жав них ор га на (на че ло ле га ли те та), на че ла јед на ко сти пред 
за ко ном, на че ла про пор ци о нал но сти итд.2. По сте пе но се раз ви ја ју 
ин сти ту ти са вре ме не др жа ве, на ро чи то кроз ја ку си стем ску ди фе
рен ци ја ци ју ин сти ту ци ја, раз ви ја ју се број ни ме ха ни зми прав не 
др жа ве, ци вил ног дру штва и за тим се пот пу но гу бе ин сти ту ти ап
со лу ти стич ке др жа ве. На кон раз до бља тзв. ли бе рал не др жа ве (др
жа ве „ноћ ног чу ва ра”), и са ма др жа ва све ви ше и ви ше пре у зи ма 
уло гу со ци јал ног ре гу ла то ра. Осим (при мар но) ре пре сив не функ
ци је, све из ра зи ти ја је ње зи на сер ви сна и раз вој на функ ци ја. Ана
лог но то ме се раз ви ја и упра ва, ко ја је ин те грал ни дио ком плек сног 
др жав ног ме ха ни зма.

У кон тек сту го ре по ме ну тих про мје на тре ба на крат ко 
осви је тли ти и раз вој упра ве и ње зи них функ ци ја у са вре ме ној др
жа ви3. У по ли циј ској др жа ви упра ва ни је има ла по ло жа ја са мо
стал не др жав не функ ци је, би ла је дио мо но лит ног кон гло ме ра та 
из вр шноуправ ног апа ра та ап со лу ти стич ке др жа ве. Упра ва је би ла 
по слу шни вла да ров апа рат за вр ше ње вла сти, при је све га за оба
вља ње ре пре сив них по сло ва. Бит на по ли тич ка и со ци јал носи
стем ска прет по став ка ап со лу ти стич ке „кон цен тра ци је вла сти” (јер 
је власт вла да ра на европ ском кон ти нен ту  de fac to  скон цен три са
на у том мо но лит ном апа ра ту) је ре ла тив но јед но став на дру штве
на и со ци јал на струк ту ра фе у дал не од но сно по ли циј ске др жа ве са 
огра ни че ним од но сно пар ци јал ним ин те ре снопо ли тич ким за сту
па њем у др жав ним ор га ни ма ко ји су та да по сто ја ли (у Фран цу ској 
су то вла дар и тзв. др жав ни ста ле жи)4. Ка сни је, на кон раз до бља 
2 Упо ре ди: Joh n Al de r, ConstitutuonalandAdministrativeLaw, стр. 54. О за ни

мљи вој ра зли ци из ме ђу на че ла вла да ви не пра ва („ru le of law”) у ан гло сак сон
ској прав ној те о ри ји и на че ла прав не др жа ве („Rechtsta at”) у кон ти нен тал ној 
прав ној те о ри ји ви ди нпр. у дје лу Ли ди је Р. Ба сте, Политика у границама
права, стр. 112118; Упо ре ди: Фран ц Ној ма н, Демократскаиауторитарна
држава, За греб 1992,  стр. 9596.

3 Упо ре ди: проф. Еуге н Пу си ћ, УправнисистемиI,  За греб 1985, стр. 351415.
4 Em ma nuelJo sep ha Sieyes  „Шта је тре ћи ста леж?” („Qu'estce que le Ti ers 

Etat?”), Филозофски вјестник, бр. 1/1990. У тој рас пра ви аутор об ја шња ва 
по тре бу за по ли тич ком еман ци па ци јом тзв. „тре ћег ста ле жа” у пред ре во лу
ци о нар ном раз до бљу у Фран цу ској. Још кра јем 18. ви је ка је ту при бли жно 
200.000 пред став ни ка кле ра и плем ства вла да ло ма си од око 26 ми ли о на љу
ди.  Сиеyес  се бо рио за ели ми на ци ју пар ци јал ног по ли тич коин те ре сног за



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

46

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

ли бе рал не др жа ве, све бр же се раз ви ја ин тер вен ци о ни стич ка и ко
нач но са вре ме на со ци јал на др жа ва, тј. др жа ва „бла го ста ња”. Ана
лог но то ме, мо гу ће је пра ти ти и раз вој са вре ме не упра ве. Упра ва 
је у прав ној др жа ви, а на ро чи то у са вре ме ној де мо крат ској прав ној 
др жа ви, све ви ше и из ра же ни је под ре ђе на на че лу за ко ни то сти сво
га дје ло ва ња – под ре ђе на је за ко ну и суд ској кон тро ли за ко ни то
сти дје ло ва ња. Брз раз вој са вре ме не др жа ве и упра ве по ве зан је 
са прав ним при зна њем људ ских пра ва и сло бо да, на че лом по дје ле 
вла сти, као и са свим прав ним на че ли ма и ин сти ту ти ма ко ји су ка
рак те ри стич ни за са вре ме ну де мо крат ску прав ну др жа ву5.

У овом при ло гу же ли мо де таљ ни је об ра ди ти пи та ње си
стем ске ди фе рен ци ја ци је6 управ них си сте ма са вре ме не др жа ве. 
Ра ди се о пи та њу дје ло ва ња са вре ме не упра ве, ко ја, због ве ли ке 
ком плек сно сти дру штве них и тех нич ких си сте ма на шег вре ме
на, ви ше не мо же оба вља ти свих сво јих по сло ва не по сред но, као 
што их је успи је ва ла оба вља ти у ре ла тив но јед но став ној струк ту
ри „кла сич не” по ли циј ске др жа ве. Са вре ме на упра ва оба вља умје
сто јед не (ре пре сив не од но сно ре гу ла тор ноауто ри та тив не) све 
три нај ва жни је функ ци је: а) „кла сич ну” ауто ри та тив ну функ ци ју, 
б) сер ви сну функ ци ју, као и в) раз вој ну функ ци ју у ко рист дру
гих дру штве них (под)си сте ма. Оно што је при је све га ре ле вант но у 
овом при ло гу, и што же ли мо по себ но афир ми са ти, је сте чи ње ни ца, 
да упра ва не са мо да ви ше не оба вља у цје ли ни сво ју сер ви сну и 
раз вој ну функ ци ју, не го чак и ре гу ла тор ноауто ри та тив ну функ ци
ју по сте пе но (и дје ли мич но) пре но си на не др жав не од но сно па ра
др жав не су бјек те. Ово при је све га због спо зна је, да од ре ђе не еле
мен те чак и ове (ре гу ла тор не) функ ци је, мо гу бо ље и ефи ка сни је 
оба вља ти од ре ђе ни дру ги (не др жав ни) су бјек ти. Због ве ли ке ком
плек сно сти са вре ме них тех нич ких и дру гих (под)си сте ма, очи гле
дан је тренд да упра ва у све ве ћем оби му пре но си оба вља ње још 
до не дав но за се бе „ре зер ви са них” по сло ва на дру ге су бјек те из
ван сво је ор га ни за ци о не струк ту ре. Упра во у ве зи са тим у на став
ку пра ти мо раз вој сер ви сне функ ци је др жав не упра ве кроз раз вој 

ступ ни штва, у ко јем је ма њи на кле ра и плем ства кон тро ли са ла 2/3 пар ла мен
та.

5 Упо ре ди: Ma ri jan Pavč nik, „Te o ri ja pra va”, Prispevekkrazumevanjuprava, Can
kar je va za lo žba, Љу бља на 1997,  стр. 457.

6 О пој му си стем ске ди фе рен ци ја ци је и си стем ске ин те гра ци је ви дје ти пре ци
зни је нпр. у по ме ну том дје лу проф. Пу си ћа, УправнисистемиI, ибидем,  стр. 
5354, 105109 и 135221.
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при вред них и ванпри вред них јав них слу жби, и у ве зи са њи ма, и 
раз вој  тзв. не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла од но сно ре гу ла тор них 
аген ци ја, ко је за у зи ма ју све зна чај ни је мје сто у са вре ме ним управ
ним си сте ми ма. Ово и сто га што је у са вре ме ној др жа ви по сте пе ну 
„ево лу ци ју„ до жи вио и сам кон цепт упра ве као по себ не др жав не 
функ ци је. У усло ви ма дје ло ва ња т.з. со ци јал не др жа ве и „др жа ве  
бла го ста ња„7 до ла зи до по сте пе ног раз во ја но вог схва та ња по ло жа
ја упра ве – све ви ше и ви ше се дје ло ва ње овог ме ха ни зма др жа ве 
по ефи ка сно сти свог дје ло ва ња упо ре ђу је са дје ло ва њем ор га ни за
ци ја при ват ног сек то ра, из че га се по сте пе но ра ђа док три на „но вог 
упра вља ња јав ним сек то ром„.8 У том кон тек сту се од ор га на др
жав не (од но сно ши ре – јав не) упра ве оче ку је сте пен ефи ка сно сти и 
ефек тив но сти ко ји је пот пу но упо ре див са сте пе ном ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти ор га ни за ци ја при ват ног сек то ра. Ови дје ли мич но 
пре тје ра ни за хтје ви да ка ко не узи ма ју у об зир чи ње ни цу да јав ни 
и при ват ни сек тор функ ци о ни шу на раз ли чи тим па ра диг мат ским 
те ме љи ма. Осим то га, сход но и не ким дру гим сла бо сти ма по кре та 
„но вог упра вља ња јав ним сек то ром„, по сте пе но се пре ва зи ла зи и 
та па ра диг ма, ко ја је да нас по при ми ла фор му но ве па ра диг ме – од
но сно иде је о т.з. „до број упра ви„ од но сно „до бром вла да њу„9 у 
усло ви ма дје ло ва ња т.з. „управ не др жа ве„.10

Као што смо већ по ме ну ли, у те о ри ји уоче не тен ден ци је 
у са вре ме ном сви је ту у обла сти дје ло ва ња управ них си сте ма су: 
по раст бро ја управ них ор га ни за ци ја, сма ње ње уло ге при ну де, про
фе си о на ли за ци ја упра ве, ди фе рен ци ја ци ја управ них ор га ни за ци ја 
(по сто ја ње кла сич них и раз вој но вих управ них ре со ра) итд.11. Све 
ове тен ден ци је, ко ји ма мо же мо до да ти још и тренд стал не мо дер
ни за ци је и ми је ња ња, ре ле вант ни су за на шу рас пра ву о про це су 
раз во ја си сте ма јав них слу жби и са њи ма по ве за ним пи та њи ма 
раз во ја не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла и њи хо вом пре у зи ма њу 
ва жних по сло ва у си сте му са вре ме не ком плек сне дру штве не ре
гу ла ци је.

У раз ли чи тим европ ским др жа ва ма се де ша ва ју слич ни 
про це си ди фе рен ци ја ци је управ них си сте ма, чак и у др жа ва ма са 

7 Енгл. „Wel lfa re Sta te„.  
8 Енгл. „New Pu blic Ma na ge ment„.
9 Енгл. „Good go vern ment„ od no sno „good go ver nan ce„.
10 Енгл. „the Ad mi ni stra ti ve Sta te„.
11 Упо ре ди: Еуге н Пу си ћ, Наукаоуправи, За греб, 1986, стр. 4382.
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знат ним раз ли ка ма у сте пе ну дру штве ног и еко ном ског раз во ја. 
Ана лог но тој кон ста та ци ји, мо же се уочи ти да се сма њу ју си стем
ске и вре мен ске раз ли ке у при хва та њу и им пле мен та ци ји из вје
сних гло бал них мо де ла и рје ше ња, а ту је бит на пред ност тзв. тран
зи ци о них зе ма ља што мо гу ко ри сти ти број на ис ку ства раз ви је них 
зе ма ља (нпр. др жа ва чла ни ца Европ ске уни је), те та ко из бје ћи не
по треб не стран пу ти це и у бит но кра ћем вре мен ском пе ри о ду до ћи 
до од ре ђе них (при хва тљи вих) рје ше ња, за ко ја је дру гдје би ло по
треб но пу но ви ше вре ме на и енер ги је.

Ако је ди фе рен ци ја ци ја управ них си сте ма би ла већ до ста 
из ра жен тренд још од по чет ка 20. ви је ка, сло бод но се мо же ре ћи, 
да се тај про цес од ви ја не у по ре ди во бр же у 21. ви је ку. Упра ва мо ра 
да нас рје ша ва ти но ве и све ком плек сни је про бле ме, и то знат но бр
же и ефи ка сни је не го у про шло сти. Да би успје шно од го во ри ла на 
те за хтје ве од но сно оче ки ва ња, са вре ме на упра ва мо ра ко ри сти ти 
све ком плек сни је ме то де и по ступ ке. У тра же њу од го ва ра ју ћих мо
де ла за сво је што ефи ка сни је дје ло ва ње, упра ва је при си ље на пре
и спи ти ва ти и ефи ка сност ме то да дје ло ва ња при ват ног сек то ра као 
и „им пле мен та бил ност” ме то да ра да то га сек то ра у јав ном сек то ру. 
У ве зи са тим се по ја ви ла, као што смо ис та кли, иде ја тзв. „но вог 
јав ног ме наџ мен та”, по ко јој се у дје ло ва ње упра ве од но сно управ
них си сте ма све ви ше и ви ше укљу чу ју на че ла ко ја се при о ри тет но 
ко ри сте у при ват ном сек то ру12. Овој кон ста та ци ји тре ба до да ти и 
иде ју о зна ме ни том „3Е”  уво ђе њу еко но мич но сти, ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти на свим ни во и ма јав ног сек то ра, гдје се ис ти че да 
но ви јав ни ме наџ мент има сље де ће глав не ка рак те ри сти ке: а) фо
кус на ме наџ мен ту (упра вља њу), а не по ли ти ци; б) све ин тен зив
ни је оцје њи ва ње пер фор ман си и ефи ка сно сти ра да на свим ни во и
ма управ них си сте ма; в) осни ва ње све ве ћег бро ја јав них аген ци ја 
ко је дје лу ју на прин ци пу ра ци о нал но сти и кон тро ле тро шко ва; г) 
уво ђе ње ква зи тр жи шта у дје ло ва ње јав ног сек то ра и укљу чи ва ње 
при ват ног сек то ра у обез бје ђи ва ње јав них услу га (тзв. „contracting 
out”), итд. 

Јав ни сек тор, на ро чи то у обла сти т.з. при вред них јав них 
слу жби, у са вре ме ној др жа ви под врг нут је ве о ма ши ро ким и из ра
12 „Но ви јав ни мен аџмент до нео је у јав ну упра ву (и ши ри јав ни сек тор) ин стру

мен те слич не они ма ко је ко ри сте ор га ни за ци је при ват ног сек то ра.” Дра го љуб 
Ка вран, „Европ ски управ ни про стор, ре фор ма и обра зо ва ње др жав не упра
ве”, Правниживот, Бе о град, бр. 9, том  I,  2004, стр. 10591075 (1063).
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же ним про це си ма при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је. 
У си сте му јав не упра ве – не по сред но на пе ри фе ри ји си сте ма др
жав не упра ве – ства ра ју се и раз ви ја ју број не но ве па радр жав не 
ин сти ту ци је ко је су сво јим дје ло ва њем у ве ли кој мје ри са мо стал не 
у од но су на др жав ну из вр шну власт и др жав ну упра ву, а њи хов 
нај ва жни ји но ви за да так по ста је ре гу ла ци ја, раз вој и уна пре ђе ње 
од ре ђе них но вих тр жи шта у јав ном сек то ру – на ро чи то у обла сти 
т.з. при вред них јав них слу жби.13 Од пре ми јер ке Мар га рет Та чер 
да ље нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји по чи њу уво ди ти но ве при је ме у дје
ло ва ње јав ног сек то ра. Је дан од нај зна чај ни јих и нај по зна ти јих је 
про грам уво ђе ња „аген ци ја сле де ћих ко ра ка”14. Ра ди се о фор ми
ра ју чи та вог ни за та квих ад ми ни стра тив них аген ци ја15. У том кон
тек сту је тре ба ло нај при је оба ви ти од ре ђе не ана ли зе и до ћи до од
го во ра на пи та ња: а) шта др жа ва тре ба да фи нан си ра и да ра ди, б) 
шта др жа ва тре ба да фи нан си ра, али не ра ди, те в) шта др жа ва не 
тре ба ни да фи нан си ра ни да ра ди. Ри јеч је да кле о гло бал ном пре
струк ту ри са њу управ ног си сте ма због ње го ве ве ће ра ци о нал но сти, 
а у окви ру тог пре струк ту ри са ња управ не струк ту ре, за др жа ва ју се 
са мо оне функ ци је и над ле жно сти, за ко је је оправ да но да оста ју у 
тој струк ту ри (ра ди се да кле о оним јав ним услу га ма ко је се не мо
гу пре пу сти ти ни па радр жав ним ор га ни за ци ја ма ни „не ви дљи вој 
ру ци” Ада ма Сми та16). На дру гој стра ни се осни ва ју јав не аген ци је 
и дру га слич на ре гу ла тор на ти је ла, на ко је се пре но си дио по сло ва 

13 Упо ре ди: Ива н Ко при ћ, мр Ана ма ри ја Му са и Ве дра н Ђу ла би ћ, „Еуроп ски 
стан дар ди ре гу ла ци је слу жби од оп ћег ин те ре са: (ква зи)не за ви сна ре гу ла циј
ска ти је ла у из град њи мо дер ног ка пи та ли зма„, Хрватскајавнауправа, бр. 3, 
2008, год. 8, стр. 648.

14 Енгл. „Next Steps Agen ci es”. О то ме ви дје ти нпр. при лог „What Les sons Can 
We Le arn from the UK’s Next Steps Agen ci es Mo del?”, Re port, An drew Limb, 
2001  (ви дје ти нпр. на  websaj tu: http://www.stat skon to ret.se/upload/Pu bli ka ti o
ner/2001/200123.pdf).

15 На дан 1. Апри ла 2004. У Ве ли кој Бри та ни ји по сто ји нпр. Ви ше од 120 та
квих аген ци ја. По себ но је зна чај на Ci vil Ser vi ce Col le ge  (осно ва на 1970. Као 
Цен тар јав не упра ве за обу ку, а по стао је аген ци ја од 1989. год.) ко ја се ста ра 
о стал ном уса вр ша ва њу управ них ка дро ва у Ве ли кој Бри та ни ји.  Ci vil Ser vi ce 
Col le ge, Ma na ge ment in Go vern ment.

16 Адам Смит, во де ћи еко ном ски те о ре ти чар про све ти тељ ства, чи је је дје ло Бо
гатствонарода (1776) по ста ло те мељ ли бе рал не еко ном ске те о ри је, дао је 
те о риј ску по др шку тр жи шној еко но ми ји за сно ва ној на по ну ди и по тра жњи: 
„Ве ро вао је да кон ку рен ци ја ре гу ли ше са му се бе, као не ка, не ви дљи ва ру
ка' др жи по хле пу под кон тро лом и про мо ви ше оп ште до бро. На при мер, ако 
не ки тр го вац на пла ћу је пре ви со ку це ну, ње га ће из по сла из ба ци ти кон ку
рент ко ји је во љан да при хва ти ма њи про фит.” Мар вин Пе ри, Интелектуална
историјаЕвропе,  Клио,  Бе о град, 2000, стр. 300.
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и функ ци ја др жав не упра ве, јер је утвр ђе но, да оба вља ње та квих 
јав них по сло ва је сте по треб но, али ни је по треб но, да их оба вља 
не по сред но др жа ва (да кле, др жа ва то фи нан си ра, не по сред но или 
по сред но – нпр. та ко што одо бра ва та ри фе за рад тих аген ци ја). Ко
нач но, на тре ћем ни воу је у Ве ли кој Бри та ни ји у ври је ме вла да ви не 
Мар га рет Та чер по сто ја ла ци је ла вр ста јав них дје лат но сти и услу
га, гдје је до шло до де ре гу ла ци је и чак до при ва ти за ци је (у не ким 
обла сти ма ве о ма ра ди кал но за на ша схва та ња, та ко да су при ва
ти зо ва ли од но сно дје ли мич но при ва ти зо ва ли и не ке за тво ре). Ови 
про це си у Ве ли кој Бри та ни ји су ка сни је у ве ли кој мје ри ути ца ли 
на слич не про це се и у дру гим (на ро чи то) европ ским зе мља ма.  

Овај увод ни дио при ло га да кле мо же мо за кљу чи ти кон
ста та ци јом, да се у са вре ме ним управ ним си сте ми ма, кроз ну жну 
ди фе рен ци ја ци ју због енорм ног по ве ћа ња ком плек сно сти управ
них си сте ма17 и њи хо ве ре ле вант не си стем ске око ли не, пот пу но 
ми је ња и ка рак тер кла сич не упра ве. Од свих нај ва жни јих функ ци
ја упра ве (ре гу ла тор на, сер ви сна и раз вој на функ ци ја), са вре ме на 
упра ва у цје ли ни не за др жа ва ни јед ну од њих ис кљу чи во за се бе. 
Са вре ме ни тренд је, да се све ве ћи обим сер ви сних и раз вој них, 
али и ре гу ла тор них по сло ва, пре но си на не др жав не од но сно па
ра др жав не су бјек те, а при то ме др жа ва, тј. упра ва за др жа ва са мо 
од ре ђе не кон трол не и ре гу ла тор не функ ци је.

Од ре ђе на увод на тер ми но ло шка пи та ња

Про блем ви со ког сте пе на ком плек сно сти оба вља ња функ
ци ја и по сло ва са вре ме не упра ве по ку ша ва се ри је ши ти кроз пре
нос од ре ђе них по сло ва – на ро чи то ре гу ла ци је при вред них и ван
при вред них јав них слу жби – на тзв. „управ не аген ци је” од но сно 
„не за ви сна ре гу ла тор на ти је ла”.
17 По ве ћа ње ком плек сно сти управ них си сте ма је на рав но са мо од го вор на по

ве ћа ње ком плек сно сти дру гих ре ле вант них си сте ма од но сно ре ле вант не си
стем ске око ли не. Си стем се мо ра ну жно струк ту рал но ди фе рен ци ра ти да би 
на тај на чин мо гао од го во ри ти на по ве ћа ње ком плек сно сти тј. од го во ри ти на 
по ве ћа ње ком плек сно сти сво је струк ту ре и ком плек сно сти (или бро ја ин тер
ак ци ја) дру гих ре ле вант них си сте ма из сво је си стем ске око ли не. Ви ди пре ци
зни ју ела бо ра ци ју у дје лу Еуге на Пу си ћа, Управнисистеми, За греб 1985, стр. 
1133 и 121303.
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На по чет ку тре ба тер ми но ло шки по ја сни ти два ре ле вант
на пој ма: по јам „аген ци ја” и по јам „ре гу ла тор но ти је ло”, да би ка
сни је пре шли на пре ци зни ју ела бо ра ци ју њи хо вог мје ста и уло ге 
у од ре ђе ним упо ред ним прав ним од но сно управ ним си сте ми ма 
са вре ме них др жа ва, као и на су прана ци о нал ном ни воу (на ни воу 
Европ ске уни је).

Прав ни по ло жај ре гу ла тор них ти је ла и аген ци ја ни је 
у сва кој зе мљи исти. Не гдје су ова ти је ла дио др жав не упра ве, а 
не гдје има ју прав ни ста тус  suigeneris, ко ји је не за ви сан од вла
де и ре сор них ми ни стар ста ва. У не ким зе мља ма по сто је по себ ни 
ста ту сни за ко ни, ко ји ре гу ли шу прав носта ту сна пи та ња дје ло ва
ња аген ци ја (нпр. Сло ве ни ја, Ср би ја), а у дру гим зе мља ма та квог 
ге не рал ног ста ту сног за ко на не ма (нпр. Цр на Го ра, Хр ват ска).18 
Кат кад, аген ци је има ју зна чај на ре гу ла тор на овла шће ња.19 И сам 
по јам „аген ци ја” је ве о ма ди фу зан, ње го ва пре ци зна де фи ни ци ја 
ни је јед но став на. Чак и ви ше од то га, мо гло би се ре ћи да се ра ди 
о про бле му кон фу зи је при упо тре би пој ма „аген ци ја”. По сто ји не
ко ли ко ста ту сних мо да ли те та, у ко ји ма се да нас по ја вљу ју „аген
ци је”, нпр.:

– аген ци ја као ор ган од но сно ор га ни за ци ја из (ужег) си
сте ма др жав не упра ве (осно ва на про пи сом, ко ји од ре
ђу је струк ту ру др жав не упра ве)20;

– аген ци ја као по себ но ре гу ла тор но па радр жав но ти је
ло осно ва но за ко ном за од ре ђе ну област на цен трал
ном управ ном ни воу (нпр. област те ле ко му ни ка ци ја, 
енер ге ти ке, ра ди о ди фу зи је, са о бра ћа ја и ве за, ...)21;

18 У Ср би ји раз ли ку је мо дви је вр сте аген ци ја: а) јав не аген ци је као не др жав не 
су бјек те са ре гу ла тор ним јав ним овла шће њи ма и б) тзв. др жав не аген ци је 
као по себ не управ не ор га ни за ци је у са ста ву др жав не упра ве; Сте ван Ли лић, 
Пре драг Ди ми три је вић, Ми лан И. Мар ко вић, Управноправо, дру го из ме ње но 
и до пу ње но из да ње, Бе о град, 2006, стр. 172174.

19 Нпр. у САД ад ми ни стра тив не аген ци је има ју тзв. се кун дар ну за ко но дав ну 
функ ци ју, а за ко но дав ни ор ган  Кон грес, има при мар ну за ко но дав ну функ ци
ју (ви дје ти нпр. u  Do u glas, 1956). У не ким дру гим си сте ми ма се та ре гу ла тор
на овла шће ња пре но се у об ли ку јав них овла шће ња за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва др жав не упра ве (нпр. у Сло ве ни ји).

20 Нпр. Аген ци ја Ре пу бли ке Сло ве ни је за за шти ту жи вот не око ли не или Аген
ци ја за ду ван Ре пу бли ке Цр не Го ре.

21 Нпр. Аген ци ја за енер ге ти ку или Аген ци ја за ра ди о ак тив не от пат ке у Сло ве
ни ји или Аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је у Цр ној Го ри.
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– аген ци ја као по себ но јав ноправ но ти је ло под над зо
ром др жав ног пар ла мен та за оба вља ње од ре ђе них др
жав них функ ци ја из обла сти др жав не без би јед но сти22;

– аген ци је као по себ на ти је ла на ло кал ном ни воу управ
ног си сте ма (нпр. оп штин ске аген ци је за упра вља ње 
от пад ним во да ма);

– аген ци ја као при ват ноправ на ор га ни за ци ја (нпр. аген
ци ја за по сре до ва ње не крет ни на, аген ци ја за ор га ни зо
ва ње ту ри стич ких пу то ва ња итд.).

Из го ре на ве де ног мо же се кон ста то ва ти по сто ја ње ве ли
ке кон фу зи је у ста ту сним об ли ци ма и упо тре би пој ма „аген ци ја”. 
То до во ди до про бле ма опре де ља ва ња са др жа ја и ра зу ми је ва ња 
прав ног по ло жа ја ових ор га ни за ци ја. Ов дје са мо упо зо ра ва мо на 
тај про блем и за у зи ма мо се за до след ну упо тре бу овог ста ту сног 
об ли ка и пој ма у по зи тив ном пра ву, упра во с ци љем да се спри је чи 
го ре по ме ну та тер ми но ло шла и ста ту сноправ на кон фу зи ја23.

По јам „ре гу ла тор но ти је ло” про из и ла зи из пој ма „ре гу ла
ци ја”. Ре гу ли са ти зна чи кон тро ли са ти и усмје ра ва ти по мо ћу пра
ви ла, огра ни че ња и (на кра ју) санк ци ја.24 Да кле, ре гу ли са ти зна
чи кон тро ли са ти и усмје ра ва ти по мо ћу пра ви ла, а ре гу ла тор но је 
оно, што има моћ да зва нич но кон тро ли ше од ре ђе ну сфе ру, ка ко би 
обез би је ди ли си гур ност пра вил ног дје ло ва ња си сте ма25. У по ли
тич ком сми слу овај из раз се мо же тре ти ра ти као пра ви ло по на ша
ња ко је је ди рект но за шти ће но ле ги тим ним санк ци ја ма од стра не 

22 Нпр. Аген ци ја за на ци о нал ну без би јед ност у Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
23 Та ко је нпр. у Цр ној Го ри Уред бом о ор га ни за ци ји и на чи ну ра да др жав не 

упра ве пред ви ђе на Аген ци ја за ду ван (у овом слу ча ју као не по сре дан ор ган 
др жав не упра ве). Зна чи, Аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је ни је исто што и ста
ту сни об лик аген ци је ко ја је пред ви ђе на За ко ном о др жав ној упра ви, не го се 
ра ди о „дру гом ти пу” аген ци је  у овом слу ча ју је то је па радр жав ни ор ган 
ко ји не ма ста тус кла сич ног ор га на др жав не упра ве. Сто га, у бу ду ћим нор ма
тив ним рје ше њи ма, тре ба ја сни је од ре ди ти ста тус раз ли чи тих вр ста аген ци ја 
(оних уну тар струк ту ре др жав не упра ве од но сно др жав не струк ту ре и оних 
ван ње), а по себ но оних ко је вр ше ре гу ла тор ну функ ци ју. У ве зи са ти ме је 
нпр. у Сло ве ни ји усво јен по се бан За кон о јав ним аген ци ја ма, ко ји уре ђу је 
ста ту сно прав ни по ло жај упра во ових „ре гу ла тор них” и не ких дру гих об ли ка 
аген ци ја („струч них„ и „раз вој них„), ко је, ме ђу тим, не ма ју ста ту са ор га на 
др жав не упра ве по што за ор га не др жав не упра ве.

24 Ви дје ти пре ци зни је у  LexiconofTermsandConceptsinPublicAdministration,
PublicPolicyandPoliticalScience, 1998,  стр. 360362.

25 Упореди:  OxfordAdvancedLearner’sDictionary, 2000,  стр. 1071.



53

Слоодан Дујић –           НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И ЈАВНЕ ...

др жа ве (на рав но на кра ју, ако от ка жу сви дру ги ме ха ни зми за им
пле мен та ци ју по ста вље ног пра ви ла). Кон цепт ре гу ла ци је се та ко 
у ре ал ном прав ном си сте му про те же све од нај ви ших оп штих и 
ап стракт них прав них пра ви ла по на ша ња (устав ни ни во), пре ко ни
воа ори ги нер ног за кон ског ре гу ли са ња (нај ва жни ји ни во прав не 
ре гу ла ци је у са вре ме ном дру штву), пре ко под за кон ских ме ха ни
за ма ре гу ла ци је (вла ди не уред бе, пра вил ни ци ми ни ста ра итд.), па 
све до ре гу ла тор не функ ци је не др жав них су бје ка та на ко је су пре
не се не од ре ђе на јав на овла шће ња – као што се мо же кон ста то ва ти 
– чак и овла шће ње за оп шту и ап стракт ну дру штве ну ре гу ла ци ју у 
од ре ђе ној обла сти (нпр. из да ва ње пра вил ни ка и слич них оп штих и 
ап стракт них пра ви ла, као и кон крет них и по је ди нач них управ них 
ака та). Јед на бит на раз ли ка из ме ђу су бје ка та др жав не и не др жав не 
ре гу ла ци је је при је све га у том, да су за су бјек те др жав не ре гу
ла ци је обез би је ђе ни не по сред ни др жав ни ме ха ни зми спро во ђе ња 
(„iusimperium”  по по тре би и при сил ним ме то ди ма), док на дру гој 
стра ни не др жав ни су бјек ти ре гу ла ци је иза се бе уви јек мо ра има ти 
„по др шку” др жав не санк ци је – па ра др жав на ти је ла да кле не мо гу 
не по сред но и са мо стал но при сил но из вр ша ва ти сво је ак те.

По ве зу ју ћи се са оп штим пој мом „ре гу ла ци ја”, из раз „ре
гу ла тор но ти је ло” је да кле ти је ло ко је ре гу ли ше од но сно упра вља, 
кон тро ли ше, тј. усмје ра ва еко ном ске, кул тур не, дру штве не и дру ге 
ак тив но сти (у јав ном ин те ре су). Ре гу ла тор но ти је ло (нпр. ре гу ла
тор на аген ци ја), по сје ду је од ре ђе ни сте пен ин сти ту ци о нал не са
мо стал но сти у од но су на по ли тич ке цен тре мо ћи и од управ ног 
си сте ма др жа ве (вла де и над ле жних ми ни стар ста ва). Ре гу ла тор на 
аген ци ја се да кле осни ва ка ко би ре гу ли са ла, над зи ра ла, кон тро ли
са ла стан дар де, по ста вље на пра ви ла итд. (нпр. од ре ђе ног про гра ма 
вла де или не ких ди је ло ва јав ног од но сно при ват ног сек то ра).

За ви сно од по је ди не обла сти, ове аген ци је мо гу се по ја
ви ти као: а) аген ци је на су прана ци о нал ном ни воу; б) аген ци је на 
на ци о нал ном (цен трал ном управ ном) ни воу, в) аген ци је на ре ги о
нал ном ни воу, те г) аген ци је на ни воу ло кал не са мо у пра ве. По не
гдје, овим аген ци ја ма се да је и ква зи суд ска функ ци ја – функ ци ја 
рје ша ва ња од ре ђе не вр сте спо ро ва.26

Кон ста туј мо на кра ју овог ди је ла при ло га, да јав на ре
гу ла тор на ти је ла од но сно јав не ре гу ла тор не аген ци је у ста ту сном 

26 Нпр. у аме рич ком прав ном си сте му (САД). Упо ре ди нпр. у дје лу  Ber nar da 
Schwart za, AdministrativeLaw, Bo ston and To ron to 1984,  стр. 132.
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сми слу на ла зе сво је мје сто у си сте ми ма јав не упра ве. Нај че шће се 
да кле не на ла зе (од но сно пра вил ни је – не би се смје ле на ла зи ти) 
не по сред но у ор га ни за ци о ној струк ту ри др жав не упра ве, већ спа
да ју у ред па ра др жав них ин сти ту ци ја, и упра во то им омо гу ћа ва 
ви ши сте пен са мо стал но сти. Ове ин сти ту ци је оба вља ју ва жна јав
на овла шће ња (овла шће ња из да ва ња нор ма тив них ака та, управ них 
ака та у сми слу од лу чи ва ња у кон крет ним по ступ ци ма, оба вља ња 
од ре ђе ним ма те ри јал них рад њи – по не гдје чак и у ин спек циј ском 
по ступ ку, а по не гдје има ју чак и ква зи суд ска овла шће ња).

При вред не и ванпри вред не јав не слу жбе  
као ин те грал ни дио са вре ме не јав не упра ве

По јам јав не слу жбе27 мо же мо опре ди је ли ти као дје лат
ност ко ја је ну жна за дје ло ва ње и раз вој дру штве не за јед ни це, а за 
функ ци о ни са ње јав них слу жби ва жи по се бан прав ни ре жим. Јав не 
слу жбе обез бје ђу ју јав на до бра и јав не услу ге – у јав ном ин те ре су, 
ка да др жа ва због од ре ђе них раз ло га (при је све га због тра ди ци је) 
не до зво ља ва да се ова ква јав на до бра и јав не услу ге обез бје ђу ју на 
тр жи шту28.  Ко ри шће ње јав них до ба ра од но сно јав них услу га ко је 
се обез бје ђу ју дје ло ва њем т.з. оба ве зних (обли га тор них) при вред
них јав них слу жби у на че лу је да кле оба ве зно, док је ко ри шће ње 
т.з. из бор них (фа кул та тив них) јав них до ба ра од но сно јав них услу
га – фа кул та тив но од но сно необа ве зно. Дје ло ва ње јав них слу жби 
се фи нан си ра пла ћа њем ци је не јав них до ба ра од но сно јав них услу
га, из др жав ног бу џе та, или из дру гих из во ра ко је од ре ђу је за кон. 
Но си о ци дје лат но сти јав них слу жби да кле ре а ли зу ју т.з. сер ви сну 
функ ци ју др жа ве од но сно др жав не упра ве.

По јам јав них слу жби се раз вио у Фран цу ској, а тај по јам 
(јав не слу жбе)29 пр ви пут се упо три је био у слу ча ју „Blancocontra
27  Енгл. Pu blic Ser vi ce(s) од но сно Pu blic Uti li ti es. 
28 Као глав не ка рак те ри сти ке ових слу жби, на ро чи то т.з. „при вред них јав них 

слу жби„, обич но се на во де: уни вер зал ност, кон ти ну и тет, ква ли тет, при хва
тљи вост ци је не и бри га о за шти ти по тро ша ча. Упо ре ди: Ива н Ко при ћ, Ана
ма ри ја Му са и Ве дра н Ђу ла би ћ „Еуроп ски стан дар ди ре гу ла ци је слу жби од 
оп ћег ин те ре са: (ква зи)не за ви сна ре гу ла циј ска ти је ла у из град њи мо дер ног 
ка пи та ли зма„, Хрватскајавнауправа, год. 8, бр. 3, 2008, стр. 649. 

29 Фра. „servicepublic„, „servicedupublic„. Da nas фан цу ска прав на те о ри ја ове 
слу жбе ди је ли на управ не јав не слу жбе „laservicepublicadministratif„ и при
вред не од но сно ин ду стриј ске јав не слу жбе „la servicepublicindustrieletcom
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l’Etat„ из 1873. го ди не. Као уте ме љи тељ иде је јав не слу жбе сва ка ко 
је не спо ран Ле он Ди ги с сво јим дје лом „Пре о бра жа ји јав ног пра
ва„. Ње гов став је да др жа ва и ни је ни шта дру го до кон фе де ра ци ја 
јав них слу жби, а ове слу жбе се по ја вљу ју као ре зул тат про це са ди
фе рен ци ја ци је из ме ђу упра вља ча на јед ној и на ро да (упра вља них) 
на дру гој стра ни. Да кле, по Ди ги је вем ми шље њу је јав на слу жба 
бит и исто вре ме но огра ни че ње јав не вла сти. У дру гим прав ним 
си сте ми ма, на ко је је ути цао фран цу ски раз вој јав них слу жби, ове 
слу жбе раз ли чи то опре дје љу ју и на зи ва ју30, али је бит сву гдје иста: 
ра ди се о слу жба ма ко је у дру штве ној за јед ни ци обез бје ђу ју од ре
ђе на нај ва жни ја јав на до бра и јав не услу ге. 

Јав не слу жбе мо гу би ти ор га ни зо ва не на др жав ном ни воу, 
и у том слу ча ју је за њи хо во дје ло ва ње од го вор на др жа ва, или мо гу 
би ти ло кал не – а у том слу ча ју је за њи хо во дје ло ва ње од го вор
на са мо у прав на ло кал на за јед ни ца. Ре сор ни за ко ни из по је ди них 
обла сти (нпр. здрав ство, кул ту ра и сл.) из ри чи то од ре ђу ју по дје лу 
над ле жно сти из ме ђу др жав них и ло кал них при вред них (на рав но и 
ванпри вред них) јав них слу жби. Та ко нпр. ло кал на за јед ни ца мо
ра обез би је ди ти ре а ли зо ва ње оних јав них слу жби ко је су за ко ном 
од ре ђе не као оба ве зне (обли га тор не) јав не слу жбе, док се про пи
сом ло кал не за јед ни це мо же од ре ди ти да се на те ри то ри ји та кве 
ло кал не са мо у пра ве за јед ни це оба вља ју и дру ге при вред не (и ван
при вред не) јав не слу жбе ко је су од ре ђе не као фа кул та тив не (не
обли га тор не) јав не слу жбе – што зна чи да ло кал на са мо у прав на за
јед ни ца са мо стал но од лу чу је о то ме хо ће ли или не ће ор га ни зо ва ти 
дје ло ва ње та квих јав них слу жби.

Као што смо ис та кли, јед на од док три нар них по дје ла јав
них слу жби те слу жбе ди је ли на при вред не и ванпри вред не јав не 
слу жбе. У по је ди ном прав ном си сте му је дје ло ва ње та квих јав них 
слу жби уоби ча је но ре гу ли са но по себ ним прав ним про пи си ма. Та

merciaux„. У Фран цу ској се, за раз ли ку од не ких дру гих упо ред ноправ них 
си сте ма, по ја вљу је и тре ћа вр ста јав них слу жби – т.з. суд ске јав не слу жбе „le
servicepublicetlapuissancepublique„. Ово је нпр. у сло ве нач ком си сте му јав
них слу жби не при хва тљи во по што по сто ји те мељ на по дје ла на јав не слу жбе 
и на оно што су основ не функ ци је др жа ве у сми слу оба вља ња т.з. „iusimpe
riuma„.

30 Нпр. у ње мач кој управ ноправ ној док три ни за те слу жбе упо тре бља ва ју из раз 
„Di enst an der Oef fen tlic hke it„, „oeffentlicheDienst„.
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ко је нпр. у Ре пу бли ци Сло ве ни ји дје ло ва ње т.з. при вред них јав них 
слу жби уре ђе но са два по себ на прав на ак та31.  

Од пој ма „јав на слу жба„ мо ра мо у док три нар ном сми слу 
раз ли ко ва ти по јам „инфраструктурни објектиипостројења„ ко ји 
се од но си на ства ри (по крет не од но сно не по крет не) ко је су ну жне 
за ре а ли зо ва ње дје лат но сти (при вред них и ванпри вред них) јав них 
слу жби.32 Об зи ром на јав ну на мје ну ова квих по сто ја ња прав ни ре
жим њи хо вог ко ри шће ња мо ра би ти при ла го ђен при ро ди од но сно 
на мје ни ре а ли зо ва ња јав них слу жби. Јед но од нај ва жни јих пра ви
ла прав ног ре жи ма ин фра струк тур них обје ка та од но сно по стро је
ња је да мо ра ју но си о ци јав них слу жби ко ји упо тре бља ва ју та кве 
ин фра струк тур не објек те од но сно по стро је ња та ква по стро је ња 
ко ри сти ти у скла ду са њи хо вом (јав ноправ ном) на мје ном.

Ко нач но, ма кар крат ко тре ба опре ди је ли ти и по јам т.з. 
„јав ног до бра„. Јав но до бро је ствар ко ја је под јед на ким усло ви
ма (те усло ве у упо ред ном пра ву уоби ча је но од ре ђу је за кон) и у 
скла ду са при ма ном на мје ном упо тре бе та кве ства ри (и то тре ба 
од ре ди ти за ко ном), у јед на ком оби му и на јед нак на чин до ступ
на би ло ко ме. Јав но до бро мо же би ти при род но (нпр. ри јеч на или 
је зер ска оба ла) или гра ђе но јав но до бро (нпр. јав не це сте и сл.). 
Че сто се де ша ва да и т.з. ин фра струк тур ни објек ти и по стро је ња 
(да кле ства ри ко је су на ми је ње не ре а ли зо ва њу дје лат но сти јав них 
слу жби) мо гу у од ре ђе ном оби му или у цје ли ни има ти и ка рак тер 
јав ног до бра.  Јав ност од но сно ко ри сни ци да кле упо тре бља ва ју те 
ства ри (јав но до бро) са мо по сред но – пре ко ко ри шће ња јав них до
ба ра од но сно јав них услу га ко је „про из во де„ од но сно обез бје ђу ју 
но си о ци јав них слу жби ти ме што ко ри сте ства ри ко је пред ста вља
ју јав ну ин фра струк ту ру од но сно јав на по стро је ња. 

У упо ред ном пра ву при вред не јав не слу жбе мо гу би ти ор
га ни зо ва не у раз ли чи тим ста ту сноправ ним об ли ци ма. Нај че шћи 
та кви об ли ци су јав на пред у зе ћа и кон це си је, а осим то га у упо
ред ном пра ву мо же мо на ћи и дру ге об ли ке (нпр. ула га ње јав ног 

31 Дје ло ва ње при вред них прав них слу жби је ре гу ли са но Закономопривредним
јавнимслужбама, „Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Сло ве ни је”, бр. 32/93, док је 
дје ло ва ње т.з. ванпри вред них јав них слу жби (у Цр ној Го ри су то нпр. јав не 
уста но ве) у Сло ве ни ји ре гу ли са но Закономозаводима, „Слу жбе ни лист Ре
пу бли ке Сло ве ни је”, бр. 12/91 и 8/96. 

32 Ра ди се нпр. о во до вод ној мре жи, мре жи и по стро је њи ма за ди стри бу ци ју 
елек трич не енер ги је, итд. 
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ка пи та ла у прав на ли ца при ват ног пра ва ра ди оба вља ња од ре ђе них 
ва жних јав них по сло ва, као и дру ге об ли ке т.з. „јав нопри ват ног 
парт нер ства„). Јав но пред у зе ће је у упо ред ном пра ву прав но ли це 
јав ног пра ва ко је ре а ли зу је дје лат но сти т.з. при вред них јав них слу
жби – да кле дје лат но сти јав ног ка рак те ра и у јав ном ин те ре су. Да
кле, јав на пред у зе ћа су је дан од ста ту сноправ них об ли ка из во ђе ња 
дје лат но сти јав них слу жби. Од при вред них дру шта ва (пред у зе ћа 
и сл.) се јав на пред у зе ћа раз ли ку ју при је све га по пи та њу упра
вља ња. Осни вач јав ног пред у зе ћа је др жа ва или ло кал на за јед ни
ца ко је за се бе за др жа ва упра вља ње у јав ном пред у зе ћу. То, при је 
све га, зна чи да др жа ва од но сно ор ган ло кал не са мо у пра ве у јав ном 
пред у зе ћу име ну је ру ко вод ство јав ног пред у зе ћа, од ре ђу је усло ве 
дје ло ва ња та квог пред у зе ћа, а осим то га обез бје ђу је и не по сре дан 
ути цај на ре а ли зо ва ње дје лат но сти јав ног пред у зе ћа. Та кво пред
у зе ће се да кле уоби ча је но не упра вља об зи ром на струк ту ру уло
же ног ка пи та ла као што је то слу чај код „кла сич них„ при вред них 
дру шта ва. Јав но пред у зе ће ре а ли зу је про вред ну јав ну слу жбу ко је 
је ре гу ли са на (че сто и мо но пол на јав на дје лат ност). Јав на пред у зе
ћа за то на ла зи мо у обла сти ма др жав них и ло кал них јав них слу жби, 
мо гу ћа је њи хо ва оба ве зна (обли га тор на) или необа ве зна (фа кул
та тив на) фор ма. На др жав ном ни воу се јав на пред у зе ћа на ла зе 
при је све га у обла сти ма енер ге ти ке, во до при вре де, же ље знич ког 
са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка ци ја, по штан ских услу га и сл. На ло кал
ном ни воу се овај об лик по ја вљу је при је све га у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не, ло кал не пут не ин фра струк ту ре, итд. 

Кон це си о ни ра на при вред на јав на слу жба пред ста вља об
лик обез бје ђи ва ња јав них до ба ра од но сно јав них услу га на на чин 
да је на јед ној стра ни ли це при ват ног пра ва – кон це си о нар, а на 
дру гој стра ни др жа ва или ло кал на са мо у прав на за јед ни ца – кон
це дент. Овај од нос се уре ђу је на те ме љу скло пље ног кон це си о ног 
уго во ра као по себ ног т.з. управ ног уго во ра. За овај на чин обез
бје ђи ва ња ре а ли зо ва ња при вред не јав не слу жбе ка рак те ри сти чан 
је при је све га пре нос из во ђе ња јав не слу жбе при ват ноправ ном 
су бјек ту на мје сти ма гдје се су сре ћу јав ни и при ват ни ин те ре си. 
Кон цен дент да је кон це си ју због за до во ља ва ња јав ног ин те ре са, а 
кон це си о нар при хва та кон це си ју због свог вла сти тог по слов ног 
ин те ре са и од ре ђе ног про фи та. Кон це си ју ће кон це дент да ти ка да 
оци је ни да ће овим пу тем обез би је ди ти ра ци о нал ни је (при је све га 
јеф ти ни је) ре а ли зо ва ње по сло ва јав не слу жбе за по тре бе од но сно у 
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ко рист ко ри сни ка од ре ђе них јав них до ба ра од но сно јав них услу га. 
Осим го ре по ме ну та два об ли ка ре а ли зо ва ња по сло ва при вред них 
јав них слу жби у упо ред ном пра ву се по ја вљу ју и дру ги об ли ци – 
нпр. ула га ње јав ног ка пи та ла (сред ста ва др жа ве или ло кал не за јед
ни це) у прав на ли ца при ват ног пра ва ра ди обез бје ђи ва ња из во ђе
ња од ре ђе ног за дат ка од но сно обез бје ђи ва ња јав них до ба ра и/или 
јав них услу га. При вред не јав не слу жбе се као дје лат но сти из во де 
у обла сти при вред не јав не ин фра струк ту ре, за шти те жи вот не сре
ди не, енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја, по ште и по штан ских услу га, 
са о бра ћа ја, во до при вре де, и сл. Из раз кон це си ја ко ри сти се и за 
од ре ђе не дру ге слич не од но се из ме ђу др жа ве од но сно ло кал не за
јед ни це (као кон це де на та) и дру гог ли ца (као кон це си о на ра). Та ко 
се нпр. мо же ра ди ти о до би ва њу пра ва ис ко ри шта ва ња при род ног 
из во ра или пра ва оба вља ња од ре ђе не дје лат но сти под по себ ним 
прав ним ре жи мом.33 Кон це си о нар при вред ну јав ну слу жбу оба вља 
у свом име ну и за свој ра чун на осно ву овла шће ња кон це ден та. 
Кон це си о нар мо же би ти фи зич ко или прав но ли це ако ис пу ња ва 
усло ве за оба вља ње дје лат но сти ко ја ја пред мет при вред не јав не 
слу жбе.34 

Што се ти че прав них од но са у ко је ула зе ли ца ко ја оба
вља ју дје лат но сти при вред них јав них слу жби, тре ба раз ли ко ва ти 
прав не од но се из ме ђу др жа ве (од но сно ло кал не са мо у прав не за
јед ни це) и ли ца ко је оба ља дје лат ност при вред не јав не слу жбе на 
јед ној стра ни, те прав не од но се из ме ђу ли ца ко ја оба вља ју дје лат
ност при вред не јав не слу жбе и ко ри сни ка јав них услу га и јав них 
до ба ра. 

Прав ни од но си из ме ђу др жа ве (од но сно ор га на ло кал не 
са мо у пра ве за јед ни це) и ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност при вред не 
јав не слу жбе мо гу би ти раз ли чи тог ка рак те ра. Та кви од но си мо гу 
би ти ауто ри та тив ни (нпр. ка да се од но се на над зор над за ко ни то
шћу ра да ли ца ко ја оба вља ју дје лат но сти при вред них јав них слу
жби), или не а у то ри та тив ни (нпр. ка да се ра ди о уго вор ним од но
си ма до ко јих до ла зи у слу ча ју оба вља ња кон це си је јав не слу жбе).

Што се ти че од но са ми ни стар ста ва до ли ца ко ја оба вља
ју јав не слу жбе – та кви од но си про из и ла зе већ из од го во ра ју ћих 

33 Упо ре ди: Raj kо Pir na t, „Pro ble ma ti ka prav ne ure di tve kon ce sij”, Javnauprava, 
1999, бр. 1, стр. 79. 

34 Упо ре ди: Alek si j Mu ži n, PravnaureditevkoncesijvRepublikiSloveniji inEU, 
2004, стр. 442. 
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функ ци ја упра ве по ко ји ма су ми ни стар ства ду жна да обез би је де 
ре а ли зо ва ње по сло ва др жав них јав них слу жби. Ти ме ми ни стар
ства обез бје ђу ју свој ути цај над ли ци ма ко ја оба вља ју по сло ве 
јав них слу жби – и то у об ли ку ре а ли зо ва ња три раз ли чи те вр сте 
над зо ра (кон тро ле): а) кон тро лу над за ко ни то шћу оп штих акат; б) 
ин стан ци о ни над зор над за ко ни то шћу по је ди нач них управ них ака
та, и ц) над зор над из во ђе њем дје лат но сти јав них слу жби. Пр ви об
лик над зо ра се од но си са мо на кон тро лу над ли ци ма ко ја оба вља ју 
дје лат но сти јав них слу жби (уоби ча је но се ра ди о кон тро ли јав них 
пред у зе ћа код ко јих је вла да осни вач). У окви ру овог над зо ра над
ле жно ми ни стар ство мо же упо зо ри ти ли це ко је оба вља по сло ве 
јав не слу жбе да ње го ви оп шти ак ти ни су у скла ду са уста вом и 
за ко ном, и он да му пред ло жи ти од го ва ра ју ће рје ше ње то га про бле
ма. Што се ти че дру гог об ли ка кон тро ле – ра ди се о над зо ру над 
по је ди нач ним управ ним ак ти ма ко ји ма ли ца ко ја оба вља ју по сло ве 
јав не слу жбе од лу чу ју о пра ви ма, оба ве за ма и прав ним ин те ре си ма 
ко ри сни ка јав них услу га од но сно јав них до ба ра. Над ле жно ми ни
стар ство је у овом по ло жа ју уоби ча је но дру го сте пе ни (жал бе ни) 
ор ган ка да на пр вом сте пе ну од лу чу је ли це ко је оба вља по сло ве 
јав не слу жбе. Ко нач но, ка да се ра ди о над зо ру над из во ђе њем дје
лат но сти јав не слу жбе, ова кав се над зор од но си на све ка те го ри је 
ли ца ко ја оба вља ју дје лат но сти јав них слу жби. Са др жај овог об ли
ка над зо ра се од ре ђу је пре ма пра ви ли ма стру ке.   

У окви ру пра ва Европ ске уни је се о при вред ним јав ним 
слу жба ма го во ри као о „слу жба ма од оп штег при вред ног ин те ре
са„. Зна чај ових слу жби се у Евро пи не пре ста но по ве ћа ва.35 У Уго
во ру о осни ва њу Европ ске за јед ни це мо же се про на ћи из раз „услу
ге оп штег зна ча ја (јав не слу жбе).36„Ка сни је ће мо се овом пи та њу у 
окви ру Европ ске уни је још вра ти ти, ка да бу де мо об ра ђи ва ли пи та
ње дје ло ва ња т.з. не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла на ни воу Европ
ске уни је. 
35 Да нас се у окви ру дје ло ва ња јав них слу жби у Европ ској уни ји оства ри 7 % 

бру то на ци о нал ног до хот ка, а у тим слу жба ма је за по сле них 5 % рад не сна ге 
у Европ ској уни ји. Упо ре ди у дје лу Pe tre i Bo štja na Fer ka Javneslužbe,državne
pomočiinjavnozasebnapartnerstva, GV za lo žba, Lju blja na, 2008, стр. 25.

36 Енгл. „servicesofgeneralinterest.„ Овај из раз по кри ва и тр жи шне и вантр
жи шне дје лат но сти, а мо же се за сли је ди ти нпр. у 16. и 86. чла ну Уго о вра о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це. Ипак, овај из раз се упо тре бља ва при је све га 
за услу ге при вред не при ро де (да кле у сми слу „при вред них јав них слу жби). 
Ина че, у пра ву ЕУ се овај по јам („servicesofgeneralinterest„) упо тре бља ва и 
у дру гим тер ми но ло шким ни јан са ма – нпр. као „servicesofgeneraleconomic
interest„ али „publicservice.„ 
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  Кра так упо ред ни по глед на раз вој  
„јав них аген ци ја„ од но сно „ре гу ла тор них ти је ла„

За ре гу ли са ње дје ло ва ња раз ли чи тих јав них слу жби од
но сно „дје лат но сти од по себ ног дру штве ног ин те ре са„, осни ва ју 
се т.з. јав не аген ци је од но сно дру га „ре гу ла тор на ти је ла„ – у САД 
и од ре ђе ним за пад ноевроп ским др жа ва ма одав но, а у по след ње 
ври је ме ве о ма ин тен зив но и у т.з. „тран зи ци о ним„ зе мља ма. Та
ко се та кве јав не аген ци је осни ва ју нпр. у обла сти ре гу ли са ња 
же ље знич ког са о бра ћа ја, енер ге ти ке, упра вља ња ра ди о ак тив ним 
от па дом, по ште и по штан ских услу га, те ле ко му ни ка ци ја, али и у 
обла сти ма нпр. над зо ра над оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, тр го ва ња 
хар ти ја ма од ври јед но сти итд.    

Аме рич ке ре гу ла тор не аген ци је су се по ја ви ле већ осам де
се тих го ди на 19. ви је ка. Од тог вре ме на оне иза зи ва ју за бри ну тост 
те о ре ти ча ра из обла сти устав ног пра ва, по што њи хо вом по ја вом 
на ста је по те шко ћа свр ста ва ња ових аген ци ја и њи хо вих функ ци ја 
у ‘чи сти’ те о рет ски мо дел тро ди о бе др жав не вла сти. Пре ма из вје
шта ју јед ног спе ци јал ног пар ла мен тар ног од бо ра из 1937. го ди не 
оцје њу је се да су не за ви сне аген ци је по ста ле ‘без гла ва че твр та 
гра на вла сти’ и ‘не вје ро ва тан кон гло ме рат нео д го вор них аген ци
ја и не ко ор ди ни са них овла ште ња’ ко ја ‘по вре ђу ју основ ну те о ри ју 
аме рич ког уста ва, по ко јој тре ба да по сто је три, и са мо три гра не 
др жав не вла сти’. Овај од бор је, да ље, за кљу чио да Кон грес ни је 
на шао ефи ка сну фор му лу да их кон тро ли ше, пред сјед ник ни је у 
мо гућ но сти да их кон тро ли ше, а су до ви ма су од го вор не са мо за 
за ко ни тост сво га ра да37.

37 Упо ре ди: Ja me s R. Bo wer s, RegulatingtheRegulators,AnIntroductiontotheLe
gislativeOversightofAdministrativeRulemaking,  стр. 14. Ту аутор на во ди сле
де ће: „... When pro perly un der stood, Ma di so nian se pa ra tion of po wers is cle arly 
not the wo o den prin ci ple fo und in Chad ha and Bow sher  (два при мје ра из обла
сти ‘по дје ле вла сти’ у САД:  Im mi gra tion and Na tu ra li sa tion Ser vi ce v. Chad ha 
iz 1983. go di ne i Bow sher v. Synar  iz 1986. go di ne).  In stead, it is a fle fi ble prin
ci ple that can ac com mo da te the need for re de le ga tion. But this fle xi bi lity do es not 
mean that the re de le ga tion of law ma king po wer to ad mi ni stra ti ve agen ci es ra i ses 
no pro blems in re gard to se pa ra tion of po wers ...”. Упо ре ди: Ар се н Ба чи ћ „Устав 
САД и по дје ла вла сти”, стр. 128143; Бран ко Смер де л „Про бле ми нор ма ти
ви зма у су вре ме ној аме рич кој те о ри ји и по ли тич кој прак си”, НЗ, бр. 12, стр. 
12511266.
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Про блем ов дје је, по ми шље њу аме рич ке прав не те о ри је у 
то ме, што се де ле га ци јом за ко но дав не над ле жно сти (ма кар дје ли
мич но), ми је ња и при ро да устав не др жа ве – за ко но дав ну функ ци ју 
и функ ци ју утвр ђи ва ња са др жа ја јав них по ли ти ка од за ко но дав ца 
пре у зи ма „би ро кра ти ја”. Та ко, ве о ма зна чај ну „власт” спро во де 
пар ла мен ту нео д го вор ни јав ни слу жбе ни ци, ко ји су у си сте му сла
бо кон тро ли са ни, и ни су не по сред но од го вор ни ни би рач ком ти је
лу ни би ло ко ме дру го ме. Глав на иде ја пред став нич ке де мо кра ти је 
је, су прот но, упра во у то ме, да се обез би је ди од го вор ност и за ко но
дав ца и дру гих „нор мо да ва ца” др жа вља ни ма. Став аме рич ке прав
не те о ри је је да се де ле га ци јом ве ли ких над ле жно сти јав ним аген
ци ја ма, из ме ђу оста лог, сма њу је чак и зна чај из бо ра. Овај про блем 
је био ја ко из ра жен у аме рич ком прав ном си сте му, гдје су због све 
ин тен зив ни је ре гу ла тор не дје лат но сти ових јав но прав них аген ци ја 
(ре гу ла тор них аген ци ја) по че ли спро во ди ти тзв. „про вје ру нор ми” 
(енгл. „ ru les re vi ew „), да кле кон тро лу нор ма тив не функ ци је ових 
аген ци ја. Ову кон тро лу су спро во ди ли у окви ру по себ них од бо ра 
за ко но дав ног ти је ла, а ти од бо ри су до би ли над ле жност про вје ра
ва ти, да ли су ове из вр шне ре гу ла тор не аген ци је у спро во ђе њу сво
јих над ле жно сти оста ле у гра ни ца ма сво је ре гу ла тив нонор ма тив
не над ле жно сти.

Бри тан ске „аген ци је” се по ја вљу ју 80тих го ди на про
шлог ви је ка у окви ру раз ма ха иде је „но вог јав ног ме наџ мен та”. 
Пр во бит но, иде ја про из и ла зи из чи ње ни це да су се у ми ни стар
стви ма ми је ша ле функ ци је при пре ме про пи са са њи хо вим спро
во ђе њем (им пле мен та ци јом). Ти ме се је у бит ном оби му гу би ла 
објек тив ност оцје њи ва ња не са мо ква ли те та при пре мље них и 
усво је них про пи са, не го и ефи ка сно сти њи хо вог спро во ђе ња. На 
дру гој стра ни је до шло и до ем пи рич но по твр ђе не спо зна је, да се 
у окви ру ми ни стар ста ва уви јек да ва ла пред ност кре и ра њу но вих 
јав них по ли ти ка, док се је ре ла тив но за не ма ри ва ло пи та ње ефи
ка сно сти из вр ша ва ња од но сно спро во ђе ња тих јав них по ли ти ка. 
Ва жна у ве зи са тим је би ла и спо зна ја, да је спро во ђе ње про пи са 
при је све га ствар струч но сти, ефи ка сно сти, про фе си о нал но сти и 
ква ли те та, а у мно го ма њој мје ри ствар по ли тич ког ути ца ја, ко јег 
тре ба у што ве ћој мје ри ели ми ни са ти у фа зи спро во ђе ња про пи са 
због на че ла јед на ко сти прав них су бје ка та пред за ко ном.

Об зи ром на го ре на ве де не раз ло ге су у Ве ли кој Бри та ни ји 
до шли до за кључ ка, да је оп ти мал но од ре ђе не опе ра тив ноиз вр
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шне по сло ве упра ве „из ву ћи” из ми ни стар ста ва и пре ни је ти их у 
над ле жност по себ ним, ре ла тив но са мо стал ним је ди ни ци ма из ван 
ми ни стар ста ва – т.з. аген ци ја ма. Тим је ди ни ца ма су да ли упра
вљач ку ауто но ми ју са ком пе тент ним ру ко вод стви ма (ди рек то ри
ма), а за тим су их по ста ви ли из ван до ма ша ја не по сред них по ли
тич них ин те ре са и днев не по ли ти ке. Осим то га су овим аген ци ја ма 
омо гу ћи ли фи нан си ра ње из са мо стал них фи нан сиј ских из во ра од
но сно из вла сти тих при хо да. У слу ча ју да при хо ди пре ма шу ју рас
хо де, од ре ђе ни дио при хо да се мо гао упо три је би ти и за на гра ђи ва
ње за по сле них ли ца у аген ци ји као и за од ре ђе не раз вој не про јек те. 
У Ве ли кој Бри та ни ји су у јед ном пе ри о ду има ли око 130 ова квих 
аген ци ја, а да нас их је не што ма ње, али не бит но ма ње38.

Јав не аген ци је су се не дав но по ја ви ле као по се бан ста ту
сни об лик и у др жа ва ма са про сто ра не ка да шње (дру ге) Ју го сла
ви је. Та ко је нпр. у Сло ве ни ји 2002. го ди не усво јен по се бан За кон 
о јав ним аген ци ја ма, ко ји уре ђу је ста ту сна пи та ња дје ло ва ња свих 
ин сти ту ци ја са та квим прав ним ста ту сом. Овај за кон је об ли ко ван 
као  lexgeneralis  за сва ста ту сноправ на пи та ња дје ло ва ња од но
сно ста ту са јав них аген ци ја, а у ре сор ним за ко ни ма из по је ди не 
управ не обла сти се уре ђу ју ма те ри јал ноправ на пи та ња дје ло ва ња 
јав них аген ци ја (што зна чи, да у прин ци пу ти ре сор ни за ко ни не 
ре гу ли шу ста ту сноправ на пи та ња дје ло ва ња јав них аген ци ја, не го 
их са мо осни ва ју и да ју им од ре ђе на јав на овла шће ња у од ре ђе ној 
обла сти).

У ста ту сном сми слу су у Сло ве ни ји јав не аген ци је кре
и ра не за вр ше ње три вр сте по сло ва: а) ре гу ла тор них по сло ва, б) 
раз вој них по сло ва и в) струч них по сло ва из од ре ђе не обла сти. У 
прак си се ти по сло ви и пре пли ћу, та ко, да јед на јав на аген ци ја мо
же оба вља ти и дви је вр сте или чак и све на ве де не вр сте по сло ва. 
Кла си чан при мјер ре гу ла тор не аген ци је је нпр. Аген ци ја за ре гу ли
са ње тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти. Основ ни за да так ове аген
ци је је да сво јим про пи си ма и дру гим ак ти ма ре гу ли ше дје ло ва ње 
тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти, во ди кон крет не (по себ не) управ
не по ступ ке, из да је рје ше ња (кон крет не и по је ди нач не управ не ак
те), ли цен це итд. Ти пи чан при мјер аген ци је ко ја оба вља пре те жно 
раз вој не по сло ве је нпр. Аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој. Ко нач но, 
ти пи чан при мјер аген ци је ко ја оба вља струч не по сло ве је Аген ци

38 Ви дје ти го ре на шу опа ску око бри тан ских „Next Steps Agen ci es”.
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ја за јав ноправ не еви ден ци је и услу ге (ова аген ци ја нпр. упра вља 
по слов ним ре ги стром у Ре пу бли ци Сло ве ни ји). Да кле, ре гу ла тор
не аген ци је су у Сло ве ни ји са мо јед на (под)вр ста јав них аген ци ја.

Сва ка јав на аген ци ја у Сло ве ни ји за сво је осни ва ње мо
ра има ти прав ни основ у (од ре ђе ном ре сор ном) за ко ну. За кон о 
јав ним аген ци ја ма да кле уре ђу је са мо ста ту сна пи та ња дје ло ва ња 
(свих) јав них аген ци ја, али област дје ло ва ња и над ле жно сти јав
них аген ци ја те јав на овла шће ња уре ђу ју по је ди ни ре сор ни за ко
ни (нпр. из обла сти енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја, во до при вре де 
итд.). Ко ли ко ће би ти јав них аген ци ја, од лу чу је да кле за ко но да вац 
усва ја њем ре сор них за ко на, и ти ме се мо же огра ни чи ти пре тје ран 
апе тит осни ва ња ових аген ци ја, али се на дру гој стра ни мо же и из
гу би ти пра ви над зор над њи хо вим осни ва њем.

По За ко ну о јав ним аген ци ја ма се ова кве аген ци је у Сло
ве ни ји мо гу осно ва ти: а) ако се ти ме обез бје ђу је ве ћи сте пен ефи
ка сно сти дје ло ва ња у од ре ђе ној обла сти (на ро чи то, ако се овим 
омо гу ћи са мофи нан си ра ње пре ко про да је јав них услу га, ли цен
чни на, так си и сл.), б) ка да је по треб но обез би је ди ти од ре ђе ну дис
тан цу од по ли тич них ути ца ја у од ре ђе ној обла сти, те в) ка да ових 
ци ље ва ни је мо гу ће на бо љи на чин по сти ћи осни ва њем ор га на у 
са ста ву ми ни стар ста ва. Да кле, на „ље стви ци ре ла тив не са мо стал
но сти”, под нај ве ћим по ли тич ким ути ца јем су ми ни стар ства, не
што ма ње ор га ни у са ста ву ми ни стар ста ва (ов дје ми ни стри има ју 
мо гућ ност не по сред ног над зо ра, као и да ва ња оба ве зних ин струк
ци ја ор га ни ма у са ста ву ми ни стар ства), а ре ла тив но нај ма њи сте
пен по ли тич ког ути ца ја по сто ји у слу ча ју осни ва ња јав них аген ци
ја. За то ове аген ци је има ју ре ла тив но ви сок сте пен са мо стал но сти 
(иако, да ле ко од то га, да је ова са мо стал ност пот пу на и ап со лут на). 
Њи хо ва са мо стал ност има пер со нал не, ор га ни за ци о не, фи нан сиј
ске и прав не аспек те. Ор ган упра вља ња јав не аген ци је је са вјет, 
ко јег име ну је осни вач аген ци је, а у са вје ту мо гу би ти и ко ри сни
ци услу га аген ци је. Ди рек тор аген ци је има пе то го ди шњи ман дат 
и ре ла тив но те шко се мо же раз ри је ши ти. Пер со нал на (ка дров ска) 
са мо стал ност јав них аген ци ја огле да се да кле у њи хо вом пра ву да 
са мо стал но од лу чу ју о сво јој пер со нал ној струк ту ри и о упра вља
њу сво јих ка дров ских ре сур са. Пер со нал на са мо стал ност се огле
да и у чи ње ни ци да је ди рек тор име но ван за пе ри од од 5 го ди на и 
да мо же би ти раз ри је шен са мо због пре ци зно од ре ђе них раз ло га. 
Прав на са мо стал ност аген ци је се огле да у чи ње ни ци, што аген ци ја 
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има ста тус са мо стал ног прав ног ли ца (за раз ли ку од ми ни стар ста
ва и дру гих ор га на др жав не упра ве ко ји са мо из ним но има ју ста тус 
прав ног ли ца). Аген ци ја има и свој по се бан жи рора чун те сво ја 
по себ на пра ва и оба ве зе у прав ном про ме ту. Ор га ни за ци о на са мо
стал ност аген ци ја зна чи да ове ин сти ту ци је има ју мо гућ ност да 
са мо стал но од ре ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци о ну струк ту ру. 
Струч на са мо стал ност аген ци ја огле да се у то ме што те ин сти ту
ци је са мо стал но до но се сво је од лу ке у скла ду са пра ви ли ма стру ке 
– ова са мо стал ност мо же би ти огра ни че на са мо у сми слу вр ше
ња над зо ра над ле жног ми ни стар ства у од ре ђе ном про пи са ном по
ступ ку. Овај над зор се огра ни ча ва на пи та ња кон тро ле за ко ни то
сти од лу чи ва ња јав них аген ци ја. У не ким слу ча је ви ма је струч на 
са мо стал ност од ре ђе на та ко стро го, да рје ше ња јав не аген ци је не 
кон тро ли ше над ле жно ми ни стар ство (не ма жал бе на над ле жно ми
ни стар ство), не го се про тив од лу ке ових аген ци ја мо же по кре ну ти 
не по сред но управ ни спор (та ква уре ди тев је нпр. у Сло ве ни ји у 
слу ча ју јав не аген ци је за тр жи ште хар ти ја од ври јед но сти). Фи нан
сиј ска са мо стал ност јав них аген ци ја обез бје ђу је се утвр ђи ва њем 
са мо стал них из во ра при хо да јав них аген ци ја. Осни вач аген ци је 
обич но има над ле жност да по твр ђу је та ри фу услу га (цје ник) по
што јав на аген ци ја на сту па као мо но по ли ста од но сно „мо но пол ни 
и је ди ни ре гу ла тор„.

Ре гу ла тор не аген ци је и слич на ре гу ла тор на ти је ла су 
основ ни сег мент т.з. ре гу ла тор не др жа ве. Основ ни циљ дје ло ва ња 
ових ре гу ла тор них ти је ла у са вре ме ној др жа ви је по ди за ње ква
ли те та ефи ка сно сти од но сно про мо ци ја по ште не тр жи шне утак
ми це – као и за шти та кон ку рен ци је и за шти та по тро ша ча на гло
бал ном еко ном ском тр жи шту. Ово при је све га у обла сти дје ло ва ња 
у овом ра ду прет ход но об ра ђе них јав них слу жби – од но сно још 
кон крет ни је – пре те жно т.з. при вред них јав них слу жби, иако то ни
је ис кљу че но и у обла сти т.з. ванпри вред них јав них слу жби. Као 
ре гу ла тор на ти је ла се у том кон тек сту по ја вљу је, као што смо ис та
кли, чи тав низ раз ли чи тих ре гу ла тор них прав ноор га ни за ци о них 
об ли ка и ин сти ту ци ја ко ја су ор га ни за ци о но из дво је не из си сте ма 
др жав не упра ве, али су ве о ма ва жан функ ци о нал ни еле ме нат са
вре ме не јав не упра ве. Еле мен ти „ре гу ла тор но сти„ ових ти је ла су: 
до но ше ње оп штих прав них ака та у обла сти над ле жно сти та квих 
ти је ла,39 до но ше ње кон крет них (ин ди ви ду ал них) ака та од но сно 
39 Тај аспект од ре ђе ни ауто ри сма тра ју као „глав ни или чак је ди ни об лик ре гу

ла ци је”. Упо ре ди у по ме ну том при ло гу Ко при ћа, Му се и Ђу ла би ћа, ибидем, 
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од лу ка у кон крет ним ства ри ма, као и оба вља ње раз ли чи тих ква зи
ин спек циј ских по сту па ка.

У Фран цу ској, слич но као и у Ита ли ји и Сло ве ни ји, слич
но се тре ти ра ју функ ци је ових не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла. У 
Фран цу ској је њи хов зна ме ни ти Др жав ни са вјет у сво јој од лу ци из 
2001. го ди не ис та као, да ове ин сти ту ци је „по сту па ју у име др жа ве, 
а да ни је су под ре ђе не вла ди, и ко је, да би оба вља ле сво је за дат
ке, има ју ко рист од га ран ци ја ко је им омо гу ћа ва ју да по сту па ју у 
пот пу но сти ауто ном но, та ко да њи хо ве од лу ке мо же санк ци о ни
са ти са мо не за ви сни суд ски ор ган.„40 Ов дје тре ба на по ме ну ти, да 
ова ти је ла у раз ли чи тим си сте ми ма има ју раз ли чи та овла шће ња 
од но сно над ле жно сти: ре гу ла тор не, од лу чи ва ње у по је ди ним слу
ча је ви ма, кон трол на овла шће ња, санк ци о ни са ње, и сл. И у дру гим 
европ ским др жа ва ма је број ових не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла 
зна чај но по рас тао у по след њих два де се так го ди на. .    

Из овог крат ког упо ред ног при ка за мо же се ви дје ти, да 
ре гу ла тор не аген ци је има ју ре ла тив но ду гу тра ди ци ју у САД и не
ким дру гим др жа ва ма, те да је њи хо во уво ђе ње у прав ни и управ ни 
си стем др жа ве по ве за но са чи та вим ни зом ди ле ма. Ово зад ње је 
ве о ма ва жно на ро чи то за др жа ве у тран зи ци ји, ко је мо ра ју са гле да
ти све аспек те дје ло ва ња ових аген ци ја при је њи хо вог осни ва ња.

Раз ло зи за пре но ше ње од ре ђе них по сло ва 
 др жав не упра ве на па ра др жав не  

од но сно не др жав не су бјек те

Глав не пред но сти пре но ше ња од ре ђе них јав них функ ци ја 
на ор га ни за ци је из ван си сте ма др жа ве од но сно др жав не упра ве су 
сле де ће:

– по ве ћа ва се ни во ефи ка сно сти дје ло ва ња си сте ма (по
ве ћа ва се си стем ска флек си бил ност, као и ме на џер ска 
са мо стал ност у из вр ша ва њу тих по сло ва);

– обез бје ђу је се струч на и дру ги об ли ци са мо стал но сти 
тих аген ци ја, а ти ме и уда ља ва ње од по ли тич ких ути

стр. 662.    
40 Упо ре ди: Raj kо Pir na t, „Neo d vi sne uprav ne in sti tu ci je„, Javnauprava, br. 3/1999, 

Љу бља на, 1999, стр. 449466.  
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ца ја и при ти са ка у оба вља њу од ре ђе них ва жних јав них 
по сло ва од но сно ну ђе њу јав них услу га;

– обез бје ђу је се укљу чи ва ње ци вил ног дру штва у од лу
чи ва ње (нпр. кроз члан ство у са вје ти ма јав них аген ци
ја).

Сми сао по сто ја ња аген ци ја од но сно дру гих ре гу ла тор них 
ти је ла је да кле у то ме, да се осни ва ју ако се по твр ди оцје на, да 
се та ко ефи ка сни је и ра ци о нал ни је оба вља ју од ре ђе ни (јав ни) по
сло ви не го у слу ча ју оба вља ња та квих по сло ва у окви ру ор га на 
др жав не упра ве. До дат ни кри те ри јум у том сми слу је да се мо же 
обез би је ди ти фи нан си ра ње ова квих по сло ва пре ко управ них так
си од но сно дру гих об ли ка не по сред них фи нан сиј ских при хо да јав
них аген ци ја и слич них ре гу ла тор них ти је ла (ли цен чни не, та ри фе 
и сл.). Ко нач но, ва жан кри те ри јум за осни ва ње ових ти је ла је, да 
у обла сти ма дје лат но сти ових ти је ла ни је по тре бан стал ни по ли
тич ни над зор, не го је, су прот но то ме, по треб но спро во ђе ње ових 
по сло ва и над ле жно сти што ви ше уда љи ти од ути ца ја днев не по
ли ти ке.

За раз ли ку од не ка да шње со ци јал не др жа ве од но сно „др
жа ве бла го ста ња„ ко ја се ак тив но и у ве ли ком оби му упли ће у дје
ло ва ње тр жи шта у др жа ви, при је све га ало ка ци јом бу џет ских и 
па рафи скал них при хо да, чи ме се усмје ра ва дру штве ни раз вој, т.з. 
„ре гу ла тор на др жа ва„ има функ ци ју ко рек ци је про бле ма на тр жи
шту – при је све га кроз до но ше ње пра ви ла и ре гу ла ци је ко јом се 
усмје ра ва гло бал но дје ло ва ње др жа ве и ње но усмје ра ва ње пре ма 
од ре ђе ним јав ним по ли ти ка ма. Глав ни фо кус дје ло ва ња, као што 
на по ми њу од ре ђе ни ауто ри, као и аре на по ли тич ког кон флик та – 
по ми че се од ало ка ци је бу џет ских и па рафи скал них при хо да ка 
кон тро ли до но ше ња пра ви ла од но сно про пи са. У том сми слу, на
по ми њу ти ауто ри, глав не дру штве не од но сно др жав не (и јав но
прав не) ин сти ту ци је ни су ви ше пар ла мент, вла да, ми ни стар ства и 
сл., не го раз ли чи ти пар ла мен тар ни од бо ри и т.з. не за ви сна ре гу
ла тор на ти је ла41. То, на рав но, је сте пре тје ра на тврд ња, ма кар ка да 
по сма тра мо ста ње у т.з. постсо ци ја ли стич ким европ ским др жа ва
ма, али је не спор но, да су и те зе мље већ кре ну ле слич ним пу тем 
у по след њих 1015 го ди на. И не спор но је, да се у т.з. ре гу ла тор
ној др жа ви све ја сни је и упе ча тљи ви је од ви ја ју про це си ли бе ра

41 Та ко нпр. Ко прић, Му са и Ђу ла бић, ибидем, стр. 660.  



67

Слоодан Дујић –           НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И ЈАВНЕ ...

ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је. Све ви ше за да та ка и над
ле жно сти се да је т.з. не за ви сним ре гу ла тор ним ти је ли ма, и то је 
пот пу но уоч љив тренд у са вре ме ној др жа ви.  То ства ра си ту а ци ју 
у ко јој је са вре ме ни т.з. „јав ни сек тор„ из ван ред но ком плек сно, че
сто не тран спа рент но и збу њу ју ће по ље, че сто те шко ра зу мљи во и 
са гле ди во чак и за струч ња ке, да и не по ми ње мо по је дин це ко ји 
не ма ју спе ци јал них управ ноправ них зна ња.  

Да кле, осим пред но сти пре но ше ња од ре ђе них јав них 
функ ци ја на ор га ни за ци је из ван си сте ма др жа ве од но сно др жав не 
упра ве (нпр. на јав не аген ци је и слич на ре гу ла тор на ти је ла), уоче
ни су и од ре ђе ни про бле ми од но сно ри зи ци, од ко јих су нај ва жни ји 
сле де ћи:

– сма њу је се сте пен над зо ра над тим ин сти ту ци ја ма (не
ма ви ше не по сред ног над зо ра и ути ца ја као у слу ча ју 
ка да се ти по сло ви оба вља ју у окви ру над ле жног ми
ни стар ства, од но сно ор га на у са ста ву ми ни стар ства);

– сма њу је се сте пен ми ни стар ске од го вор но сти (и у 
овом слу ча ју тре ба да оста не од го вор ност ми ни стра за 
ста ње у од ре ђе ној управ ној обла сти, али се, објек тив
но, сте пен ове од го вор но сти сма њи про пор ци о нал но 
сте пе ну прав не, струч не, ор га ни за ци о не, пер со нал не и 
фи нан сиј ске са мо стал но сти јав них аген ци ја);

– сма њу је се сте пен пре глед но сти и тран спа рент но сти 
обез бје ђи ва ња од ре ђе них јав них до ба ра и јав них услу
га у т.з. „јав ном сек то ру„; а уоче но је да

– по не кад мо же до ћи и до од ре ђе них дис функ ци о нал но
сти у дје ло ва њу ових ин сти ту ци ја, ка да нпр. на пр во 
мје сто по ста вља ју сво је уже ин те ре се пред ин те ре
си ма ко ри сни ка услу га (та ко нпр. мо гу нео прав да но 
по сти ћи по ве ћа ње та ри фа, иако за то не ма објек тив не 
по тре бе, из да ва ти ли цен це по од ре ђе ним кри те ри ју ми
ма ко ји ни су у скла ду са на че лом јед на ко сти су бје ка та 
пред за ко ном и сл.).

Украт ко, код дје ло ва ња ових ин сти ту ци ја тре ба би ти свје
стан пред но сти, али и мо гу ћих ри зи ка у њи хо вом функ ци о ни са њу, 
на ро чи то, ако се ра ди о ин сти ти ци ја ма ко је не ма ју ду гач ку тра ди
ци ју и ис ку ство у опе ра тив ном дје ло ва њу.
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Осим го ре на ве де них си стем ских раз ло га и ар гу ме на та 
‘proetconta’ за по сто ја ње јав них аген ци ја и пре но ше ња од ре ђе них 
јав них услу га у из вр ша ва ње раз ли чи тим не др жав ним су бјек ти ма, 
за то по сто је и дру ги кон крет ни раз ло зи, нпр. за хтје ви и про пи си 
раз лич них су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја.

У ве зи са при ја шњом на по ме ном, нпр. јав ну аген ци ју за 
те ле ко му ни ка ци је тре ба ну жно осно ва ти због пра ва Европ ске уни
је. То пра во (по себ на ди рек ти ва)42 зах ти је ва не са мо по сто ја ње та
квог ре гу ла тор ног ти је ла, не го и ста тус по себ ног прав ног ли ца са 
ре ла тив но ви со ким сте пе ном са мо стал но сти у дје ло ва њу. По што 
су те ле ко му ни ка ци је област ко ја се ли бе ра ли зу је, и ко ја тре ба би
ти отво ре на кон ку рен ци ји, др жа ва мо ра обез би је ди ти си стем у ко
јем ће би ти мо гу ћа сло бод на кон ку рен ци ја. При том ни је до вољ но 
са мо де кла ра тив но отво ри ти мо гућ ност кон ку рен ци је, не го тре ба 
ре гу ли са ти тр жи ште на на чин ко ји за и ста и омо гу ћу је сло бод ну 
тр жи шну кон ку рен ци ју у овој обла сти од но сно до ла зак но вих по
ну ђа ча те ле ко му ни ка ци о них услу га. Уво ђе ње ли бе ра ли за ци је, уки
да ње мо но по ла итд. тре ба би ти фак тич ко, не са мо но ми нал но. У 
обла сти те ле ко му ни ка ци ја је на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла
ви је си ту а ци ја у ско ро свим др жа ва ма ко је су ту на ста ле до ста 
слич на: нај при је је тре ба ло одво ји ти услу ге по ште од услу га те ле
ко му ни ка ци ја, али ствар ни та да ни је би ла го то ва, јер је на тр жи
шту обич но остао је дан ве ли ки „играч„ од но сно мо но по ли ста, ко ји 
је де це ни ја ма имао мо но пол и био је ди ни по ну ђач та квих јав них 
услу га, а и тај мо но по ли ста је био (или је још уви јек) у др жав ном 
вла сни штву. За то Европ ска уни ја зах ти је ва да др жа ва ре гу ли ше 
ову област та ко да на тр жи ште за и ста мо гу до ћи и дру ги по ну ђа чи 
ових услу га. Ово на рав но не због ал тру и стич ких раз ло га. По што 
би ина че мо гло до ћи до огра ни ча ва ња и упли та ња по ли ти ке у ова 
пи та ња, Европ ска уни ја ов дје чак зах ти је ва осни ва ње не за ви сне 
јав не аген ци је од но сно ре гу ла то ра, ко ји ће би ти струч но са мо ста
лан и ор га ни за ци о но одво јен од над ле жног ми ни стар ства и вла де. 
Ти ме се спре ча ва на ста вак мо но пол ног по ло жа ја јед ног (на ци о нал
ног) по ну ђа ча услу га у овој обла сти.

42 Ви дје ти Ди рек ти ву бр. 2002/21/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и Европ ског са вје та 
од 7. мар та 2002. го ди не о је дин стве ном ре гу ла тор ном окви ру за елек трон ске 
ко му ни ка ци о не мре же и сер ви се.
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Глав ни про блем – одва ја ње ре гу ла тор не функ ци је 
од опе ра тив ног оба вља ња дје лат но сти

У скан ди нав ским зе мља ма – на ро чи то у Швед ској и Нор
ве шкој – не гдје од 19. ви је ка да ље по ја вљу је се про цес раз два ја ња 
т.з. „по лицy„ по сло ва (укљу чу ју ћи ту и ре гу ла тор не по сло ве) од 
из вр шних по сло ва. Та ко су нпр. у Швед ској и Нор ве шкој већ од та
да по че ли раз два ја ти те по сло ве – у ми ни стар стви ма су за др жа ли 
по сло ве стра те шког пла ни ра ња, нор ма тив не дје лат но сти и сл., док 
се ру тин ски и тех нич ки по сло ви (од лу чи ва ње у управ ним по ступ
ци ма и сл.) пре пу шта ју раз ли чи тим аген ци ја ма. Ти ме се раз ви ја 
хо ри зон тал на и вер ти кал на ди фе рен ци ја ци ја од но сно спе ци ја ли
за ци ја по сло ва аген ци ја у овим зе мља ма. Оне су ре ла тив но ла ба во 
по ве за не са ми ни стар стви ма, а по ли тич ки ути цај на њи хов рад и 
од лу чи ва ње по ста је све сла би ји. 

Ме ђу тим, тре ба на гла си ти, да су са вре ме не ре гу ла тор не 
аген ци је и дру га ре гу ла тор на ти је ла, са овла шће њи ма до но ше ња 
прав них про пи са – не за ви сна на јед ној стра ни од по ли ти ке, а на 
дру гој стра ни од при вре де – и за то пред ста вља ју но вост у европ
ској прав ној док три ни и тра ди ци ји. Да кле, не мо же мо по ву ћи ја сну 
цр ту од но сно ве зу из ме ђу по ме ну тих аген ци ја у скан ди нав ским 
др жа ва ма и нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји и овим но вим „ре гу ла тор ним 
ти је ли ма„. Ове но ве аген ци је од но сно дру га ре гу ла тор на ти је ла 
су мно го слич ни ја – на ро чи то по сво јим јав ним овла шће њи ма – у 
овом ра ду пред ста вље ним ре гу ла тор ним ти је ли ма ко ја су на ста ла 
у САД43. Тра ди ци ја осни ва ња и ratio legis осни ва ња ових ти је ла 
под ин ге рен ци јом Кон гре са у САД је био за о би ла же ње ин ге рен
ци ја из вр шне вла сти, по што аген ци је и дру га ре гу ла тор на ти је ла 
не ма ју свог уте ме ље ња у уста ву САД. Као основ ни раз лог за „аген
ци фи ка ци ју„ у САД се на во ди пот по ра раз во ју ци вил ног дру штва и 
по ди за ње ни воа тран спа рент но сти по сту па ња у раз ли чи тим обла

43 Пр вом ова квом ре гу ла тор ном аген ци јом у САД сма тра се аген ци ја са на зи вом 
„In ter sta te Com mer ce Com mis sion„ ко ја је би ла осно ва на 1887. го ди не. Ова 
аген ци ја је на ста ла из два ја њем од ре ђе них по сло ва из ре со ра уну тра шњих 
по сло ва са ци љем ре гу ли са ња ме ђудр жав ног же ље знич ког, це стов ног и ри
јеч ног са о бра ћа ја. Сле де ћа та ква аген ци ја у САД је би ла „Fe de ral Tra de Com
mis sion„ ко ја је би ла осно ва на 1914. го ди не. Оцје њу је се, да са да по сто ји око 
60 ова квих ре гу ла тор них ти је ла на са ве зном ни воу у САД. Упо ре ди: Ко при ћ, 
Му са и Ђу ла би ћ, ибидем, стр. 663.  
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сти ма јав ноправ ног од лу чи ва ња.  Да ли је то успје ло, пи та ње је на 
ко је је те шко од го во ри ти. 

Ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви за до бро дје ло ва ње на ци о
нал них си сте ма ре гу ла тор них ти је ла од но сно ну ђе ња јав них услу га 
су: ја сно и ква ли тет но за ко но дав ство, од го ва ра ју ће сек тор ске по
ли ти ке, као и раз два ја ње пру жа ња услу га од функ ци је ре гу ла ци је.

При то ме је у сми слу што ква ли тет ни је из град ње си сте ма 
по треб но од го во ри ти на сле де ћа пи та ња: Ко по ста вља на ци о нал
не стан дар де у од ре ђе ној обла сти ре гу ла ци је? Ко од ре ђу је ин фра
струк тур не по тре бе? Ко је вла сник ин фра струк ту ре? Ко спро во ди 
по ли ти ку у од ре ђе ној обла сти? Ка ко је де фи ни са на (еко ном ска) 
ци је на јав них услу га? Ко одо бра ва ци је не (та ри фе)? Ко шти ти ин
те ре се по тро ша ча од но сно ко ри сни ка (јав них) услу га? Ко ји су бјек
ти пру жа ју услу ге од но сно опе ра тив но оба вља ју дје лат ност (јав на 
пред у зе ћа и уста но ве или при ват ни по ну ђа чи, од но сно ор га ни за
ци је јав нопри ват ног парт нер ства)?

У про це су ак ту ел них ре фор ми ових си сте ма тре ба во
ди ти ра чу на о три сту па од ко јих ће за ви си ти успје шност дје ло
ва ња си сте ма у по је ди ној обла сти (енер ге ти ка, са о бра ћај и ве зе, 
елек тро ди стри бу ци ја, те ле ко му ни ка ци је, во до снаб ди је ва ње, дру ге 
ко му нал не дје лат но сти итд.), и то о: а) од ре ђи ва њу ква ли тет них 
сек тор ских по ли ти ка у тим обла сти ма (де тер ми ни са ње ци ље ва – 
за ко ни и влад не по ли ти ке, до но ше ње стан дар да); б) од ре ђи ва њу 
ре гу ла тор не функ ци је (тех нич ки и тех но ло шки стан дар ди, еко
ном ски аспект дје ло ва ња сек то ра итд.); в) обез бје ђи ва њу пру жа ња 
ква ли тет них услу га (кор по ра тив но упра вља ње, раз ли чи ти оп ци је 
пру жа ња услу га).

Глав ни про блем у го ре по ме ну тим обла сти ма у др жа ва ма 
у тран зи ци је су ве ли ки гу би ци и нео др жи вост си сте ма због тих 
гу би та ка, а у ор га ни за ци о ноуправ ном сми слу чи ње ни ца на сли је
ђе не „мо но лит но сти” од но сно не раз дво је но сти функ ци ја од ре ђи
ва ња (јав не) по ли ти ке, ре гу ла ци је по је ди ног сек то ра те функ ци је 
(не по сред ног) пру жа ња услу га у по је ди ној обла сти.

За то у сми слу ре фор ме тих сек то ра тре ба оба ви ти раз
два ја ње функ ци ја: а) утвр ђи ва ња за кон ских осно ва и сек тор ских 
по ли ти ка од б) ре гу ла тор не функ ци је и (оба дви је на ве де не) од в) 
пру жа ња услу га у тим обла сти ма. Раз два ја ње је по треб но не са мо 
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на овом „гло бал ном” ни воу, не го и раз два ја ње ин фра струк тур них 
обје ка та и по стро је ња од функ ци је ну ђе ња услу га и до ба ра у тим 
обла сти ма (нпр. раз два ја ње функ ци је на ци о нал ног ре гу ла тор но га 
ти је ла из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја од ор га ни за ци ја ко је 
обез бје ђу ју елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же, опре му и сер ви се). 
Ово раз два ја ње функ ци ја44 не по сред но се зах ти је ва и у по ме ну тој 
ди рек ти ви Европ ске уни је45. Осим то га, ди рек ти вом је пред ви ђе но 
и по себ но раз два ја ње ра чу но вод ства и фи нан сиј ских из вје шта ја у 
оба вља њу ове дје лат но сти.

Ка да се го во ри о од ре ђи ва њу за кон ских осно ва од но сно 
окви ра и сек тор ске по ли ти ке, по треб но је при је све га до ни је ти ја
сне за кон ске те ме ље (де тер ми на ци ја стан дар да, од ре ђи ва ње ре гу
ла тор них овла шће ња, од ре ђи ва ње ин сти ту ци о нал них окви ра), а на 
дру гој стра ни опре ди је ли ти ци ље ве сек тор ске по ли ти ке (стан дар
де, од ре ђе ни ни во оче ки ва них услу га, као и со ци јал не, еко ном ске 
и вре мен ске окви ре пру жа ња тих услу га).

Сам ре гу ла тор ни оквир за дје ло ва ња по је ди ног сек то ра 
зна чи при је све га спро во ђе ње (за кон ски) де тер ми ни са не сек тор ске 
по ли ти ке, спро во ђе ње за кон ских оба ве за, као и омо гу ћа ва ње не
сме та ног оба вља ња дје лат но сти кроз одо бра ва ње та ри фа и ци је на 
јав них услу га, пра ће ње спро во ђе ња и ни воа стан дар да те оцје њи
ва ње и над зор те мо ни то ринг оба вља ња услу га.

На ни воу окви ра за пру жа ње услу га ра ди се о мо гућ но
сти, да те услу ге оба вља ју јав на пред у зе ћа и слич ни јав но прав ни 
су бјек ти, ор га ни ло кал не са мо у пра ве, као и при ват на пред у зе ћа по 
по себ ним уго во ри ма (че сти су при мје ри јав нопри ват ног парт нер
ства у овим обла сти ма, али је у не ким зе мља ма у од ре ђе ним обла
сти ма за бра ње но уче шће при ват ног сек то ра46). При то ме из во ђа чи 
мо ра ју во ди ти ра чу на о за кон ско од ре ђе ним усло ви ма вр ше ња тих 
услу га, по што ва њу ни воа стан дар да у од ре ђе ној обла сти, опе ра
тив ној ефи ка сно сти итд.

Вла да је обич но од ре ђе на као ор ган ко ји је но си лац сек
тор ске по ли ти ке, а осим то га се осни ва и од ре ђе но не за ви сно ре гу
ла тор но ти је ло, док на „до њем ни воу” си сте ма по сто ји низ су бје

44 Ви ди Члан 13 на ве де не европ ске ди рек ти ве.
45 Ви ди тач ку 2 Чла на 3 на ве де не европ ске ди рек ти ве.
46 Та ко је нпр. у Хо лан ди ји ис кљу че на ак тив ност при ват них по ну ђа ча услу га у 

обла сти во до при вре де и уре ђе ња от пад них во да.
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ка та ко ји пру жа ју кон крет не услу ге ко ри сни ци ма услу га. Што се 
ти че са мог ре гу ла то ра, у упо ред ном пра ву по сто је раз ли чи те оп
ци је, од а) не за ви сног на ци о нал ног ре гу ла тор ног ти је ла, пре ко б) 
но ми на ци је јед ног ре гу ла тор ног ти је ла за ви ше сек то ра, све до в) 
ре гу ла ци је сек то ра про пи си ма од но сно г) уго вор ног вр ше ња ре гу
ла тор не функ ци је у по је ди ном сек то ру.

Глав ни про блем је да кле пи та ње раз два ја ња уло га те обез
бје ђе ње еко ном ске одр жи во сти си сте ма.

Дру ги ва жан про блем, ми мо ко јег се не мо же при рас пра
ви о овим ре гу ла тор ним ти је ли ма, је сте про блем т.з. „ди о бе вла сти„ 
из ме ђу три „кла сич не„ од но сно „мон те скје ан ске„ гра не вла сти и 
ових „не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла„ ко ја не ма ју ско ро ни ка квог 
де мо крат ског ка па ци те та од но сно ле ги ти ми те та. Аген ци је и слич
на ре гу ла тор на ти је ла има ју чак и од ре ђе не „ква зисуд ске„ над ле
жно сти, а не ма ју сво је не по сред не де мо крат ске ба зе. Ове аген ци је 
и слич на ре гу ла тор на ти је ла мо гу до но си ти раз ли чи те ре гу ла тор не 
ак те ко ји ма се ути че на прав ни по ло жај ши ро ког кру га раз ли чи тих 
прав них су бје ка та. Ти ме се ства ра ве ли ки број но вих про пи са (ре
гу ла тор них ака та), ко ји су ре ла тив но не по зна ти прав ним адре са ти
ма на ко је се од но се. За то се у од ре ђе ним зе мља ма ја вља по крет за 
де ре гу ла ци ју од но сно по крет „пре чи шћа ва ња ре гу ла тор ног окру
же ња„ од про пи са ко ји су не ква ли тет ни, не по треб ни, итд. Ов дје 
је ва жан и про блем „фраг мен та ци је„ ре гу ла ци је по што се у са вре
ме ној др жа ви ја вља ве ли ки број ова квих ре гу ла тор них ти је ла ко ја 
до но се раз ли чи те ре гу ла тор не про пи се. Ово је опет по ве за но са 
про бле мом „де мо крат ског де фи ци та„ ових ти је ла: она до но се број
не ре гу ла тор не ак те ко ји ма се за ди ре у пра ва, оба ве зе и прав не ин
те ре се број них прав них су бје ка та, а да не ма ју те ме ља де мо крат ске 
ле ги тим но сти (као што то нпр. не спор но има др жав ни пар ла мент). 
Ко нач но, је дан од ве ли ких про бле ма је и про блем т.з. „за ро бља ва
ња„ ових ре гу ла тор них ти је ла. По ста вља се на и ме пи та ње, да ли су 
ова не за ви сна ти је ла за и ста „не за ви сна„? Да ли су иму на на по ли
тич ки ути цај оних ко ји име ну ју чла но ве ор га на од лу чи ва ња ових 
ти је ла ? У те о ри ји, а и у прак си се утвр ди ло да су ова ре гу ла тор на 
ти је ла че сто „за ро бље на„ упра во од стра не оних, ко је тре ба да ре
гу ли шу (нпр. од стра не раз ли чи тих ло би ја, при вред них су бје ка та 
са ја ким ло би стич ким по ло жа јем, итд.). То је ујед но и под руч је 
ве ли ке опа сно сти за раз мах ко руп ци је у си сте ми ма – на ро чи то се 
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ово од но си на ма ње зе мље47. Раз ли чи те ме ђу на род не ин сти ту ци је 
утвр ђу ју број не про бле ме у дје ло ва њу ових ти је ла, а та кви про бле
ми су на ро чи то сле де ћи: 

– сла ба ме ђу соб на („хо ри зон тал на„) ко ор ди на ци ја ра да 
ова квих (мно го број них) ре гу ла тор них ти је ла;

– фраг мен та ци ја из ра де и им пле мен та ци је јав них по ли
ти ка (раз ли чи те јав не по ли ти ке се раз ви ја ју у окви ру 
број них ре гу ла тор них ти је ла);

– не до ста так тран спа рент но сти и са рад ње у дје ло ва њу 
ових ти је ла, не е тич ност, итд48.  

Европ ска ре гу ла тор на ти је ла

Пр ва ре гу ла тор на ти је ла су у Европ ској уни ји по че
ли осни ва ти у се дам де се тим го ди на ма про шлог ви је ка у обла сти 
тр жи шта рад не сна ге. Пр ва за да ци тих европ ских ти је ла су би ли 
при ку пља ње по да та ка и при пре ма ње струч них ана ли за. Дру ги „та
лас„ осни ва ња ових ти је ла је усли је дио у де ве де се тим го ди на ма 
про шлог ви је ка, ка да је би ло осно ва но осам но вих ре гу ла тор них 
ти је ла (за обла сти ре гу ла ци је у обла сти ли је ко ва, за шти ту жи вот
не око ли не, ра зно ли ко сти биљ них вр ста, итд.). У раз до бљу на кон 
2002. го ди не усли је дио је тре ћи „та лас„ осни ва ња ових ти је ла ка да 
је на ста ло де се так но вих ре гу ла тор них ти је ла (у обла сти ма ри бар
ства, хе миј ских про из во да, елек трич не енер ги је, итд.). Об зи ром на 
по дје лу обла сти ак тив но сти дје ло ва ња Европ ске уни је, ова ре гу ла
тор на ти је ла су осно ва на пре те жно у обла сти „пр вог сту па„ уни је, 
док су по три ре гу ла тор на ти је ла осно ва на у обла сти за јед нич ке 
вањ ске и си гур но сне по ли ти ке и у обла сти са рад ње др жа ва чла
ни ца Европ ске уни је у обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва.

Европ ска ре гу ла тор на ти је ла се осни ва ју прав ним ак ти ма 
се кун дар ног пра ва (углав ном уред ба ма49, али и дру гим ак ти ма – 
нпр. од лу ка ма50).

47 Као што је Цр на Го ра, Сло ве ни ја, Хр ват ска и сл.
48 Упо ре ди: Ко при ћ, Му са и Ђу ла би ћ, ибидем, стр. 667668.
49 Енгл. „Re gu la ti ons„. 
50 Енгл. „De ci si ons„.
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У пра ву Европ ске уни је не по сто ји ге не рал на прав но де
тер ми ни са на струк ту ра аген ци ја и дру гих ре гу ла тор них ти је ла51, 
већ се та ква ти је ла осни ва ју са adhoc прав ним ак ти ма. Ипак, мо
же се утвр ди ти, да и у том си сте му ова ти је ла има ју слич ну прав
ноор га ни за ци о ну струк ту ру ор га на ру ко во ђе ња и упра вља ња: а) 
управ ни од бор као ор ган упра вља ња (уви јек укљу чу је пред став
ни ке др жа ва чла ни ца Европ ске уни је и Ко ми си је), б) из вр шног 
ди рек то ра (уоби ча је но га име ну је управ ни од бор), и ц) је дан или 
ви ше тех нич ких од но сно на уч них од бо ра (са ста вља ју их не за ви
сни ис так ну ти струч ња ци из од ре ђе не обла сти за ко ју је осно ва но 
ре гу ла тор но ти је ло). 

Над зор над дје ло ва њем европ ских ре гу ла тор них ти је ла 
оба вља ју над ле жни ор га ни Европ ске уни је: Ви је ће Европ ске уни
је, Европ ска ко ми си ја, Европ ски ом буд сман, и Европ ски суд. Ове 
аген ци је се нај че шће фи нан си ра ју из европ ског бу џе та52.

У пр вом сту пу Европ ске уни је се ре гу ла тор на ти је ла раз
ли ку ју пре ма функ ци ја ма ко је су им по вје ре не. Те о ре ти ча ри из 
обла сти јав ног пра ва су ове европ ске аген ци је пре ма том кри те ри ју
му свр ста ли у че ти ри раз ли чи та мо де ла, и то: а) ре гу ла тор ни мо дел 
(при је све га оба вља ју ре гу ла тор не функ ци је за дје ло ва ње уну тра
шњег европ ског тр жи шта, а њи хо ва над ле жност је од лу чи ва ње у 
по је ди нач ним слу ча је ви ма), б) мо дел ре гу ла тор них „мо ни то ринг„ 
ти је ла (њи хо ва глав на функ ци ја је ску пља ње и об ра да ре ле вант них 
ин фор ма ци ја у обла сти за ко ју су осно ва не – и то при је све га пре
ко мре жа на ци о нал них ти је ла), ц) „са рад нич ки„ мо дел (ти је ла ко ја 
вр ше про мо ци ју со ци јал ног ди ја ло га), те д) из вр шни (ег зе ку тив ни) 
мо дел (у овај мо дел спа да ју ти је ла ко ја оба вља ју од ре ђе не из вр
шне по сло ве за Европ ску уни ју). Сви ови ти по ви европ ских ре гу
ла тор них ти је ла су у би ти са ре гу ла тор ним над ле жно сти ма, иако се 
њи хо ве над ле жно сти огра ни ча ва ју на од лу чи ва ње у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма („адју ди ка ци ја„).53 

Европ ске ре гу ла тор не аген ци ја и дру га ре гу ла тор на ти је
ла су се раз ви ле пре ма узо ру раз во ја та квих ти је ла у Сје ди ње ним 

51 Као нпр. у Сло ве ни ји, што смо већ на по ме ну ли, гдје по сто ји по се бан lex ge
ne ra lis нпр. у обла сти ор га ни зо ва ња од но сно уре ђе ња прав носта ту сног об ли
ка јав них аген ци ја (За кон о јав ним аген ци ја ма ко ји од ре ђу је струк ту ру ор га
на упра вља ња јав не аген ци је, од но се из ме ђу тих ор га на, од но се аген ци је до 
осни ва ча итд.). 

52 Ви дје ти пре ци зни је нпр. у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, иби дем, стр. 670671. 
53 Ибидем, ви дје ти Yata ga nas у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, стр. 671672.



75

Слоодан Дујић –           НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И ЈАВНЕ ...

Аме рич ким Др жа ва ма, иако на рав но са од ре ђе ним спе ци фи ка ци ја
ма ко је су ка рак те ри стич не за европ ски прав ни про стор54. Ова ти
је ла су да нас ве о ма ра зно род на (ди фу зна) и по кри ва ју ве ли ки број 
раз ли чи тих обла сти, нпр.:

– ва зду шни са о бра ћај;
– си гур ност у по мор ском са о бра ћа ју;
– же ље знич ки са о бра ћај;
– ри бо лов;
– хе миј ске про из во де;
– си гур ност спо ља шњих гра ни ца Европ ске уни је;
– за шти ту здра вља;
– ин фор ма ци о ну си гур ност;
– си гур ност хра не;
– за шти ту ра зно вр сно сти би ља;
– си гур ност и здра вље на ра ду, итд.

Што се ти че раз ли ке из ме ђу аме рич ких и европ ских ре гу
ла тор них ти је ла (од но сно ре гу ла тор них ти је ла на ни воу Европ ске 
уни је), тре ба на по ме ну ти, да у европ ском мо де лу по сто ји стрикт
ни је огра ни че ње де ле га ци је над ле жно сти овим ти је ли ма не го што 
је то слу чај у аме рич ком мо де лу, гдје се ре ла тив но ши ро ко пре но се 
ове над ле жно сти (иако у прин ци пу и та мо кон тро ли шу при је све
га де ле га ци ју ле ги сла тив них овла шће ња и вр ше обим не про це се 
де ре гу ла ци је). Европ ски суд је кроз т.з. „док три ну Ме ро ни„55 из 
1958. го ди не по ста вио од ре ђе на прин ци пи јел на огра ни че ња де ле
га ци је над ле жно сти од Европ ске ко ми си је на раз ли чи та ре гу ла тор
на ти је ла. Та огра ни че ња су сле де ћа: 1) де ле ги ра ти се мо гу са мо 
вла сти те над ле жно сти Ко ми си је, а не над ле жно сти ко је Ко ми си
ја до би ва од дру гих ти је ла Европ ске уни је56, 2) де ле ги ра не над ле
жно сти су огра ни че не са мо на при пре му и из вр ше ње ег зе ку тив них 
(из вр шних) ака та, 3) пре не се не над ле жно сти не мо гу са др жа ва ти 

54 Од не ка да шње че ти ри ре гу ла тор не аген ци је ко је су по сто ја ле 1992. го ди не 
у Европ ској уни ји има мо да нас око 30 та квих ре гу ла тор них ти је ла (аген ци
је, цен три, фун да ци је, уре ди, ин сти ту ти). Да кле, очи глед но је да су  ова ква 
ре гу ла тор на ти је ла пре ма свом прав ном ста ту су – па чак и на зи ви ма – ве о ма 
раз ли чи та и по кри ва ју чи та ву па ле ту ве о ма ди фу зних обла сти. 

55 Ви дје ти Case9/56Meroni&Co.IndustrieMetallurgiche,S.p.Av.HighAuthority
oftheECSC(195758) ECR 133.

56 Ва жи да кле пра ви ло: delegatapotestasnonpotestdelegari.
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ши ро ку по ли тич ку дис кре ци ју, 4) Ко ми си ја и да ље за др жа ва над
зор над де ле ги ра ним над ле жно сти ма и од го ва ра за њи хо во пра вил
но из вр ше ње, те 5) де ле га ци ја над ле жно сти на ре гу ла тор на ти је
ла Европ ске уни је не сми је ути ца ти на ба ланс од но сно рав но те жу 
сна га из ме ђу раз ли чи тих европ ских ин сти ту ци ја. Упра во за то, за 
раз ли ку од аме рич ког мо де ла, у овом европ ском мо де лу ре гу ла тор
на ти је ла не ма ју над ле жно сти за ге не рал ну (оп шту и ап стракт ну) 
прав ну ре гу ла ци ју (од но сно т.з. „ру лема кинг„). И ако се де си да се 
по не гдје по ја ви ка кав акт ко ји са др жи пра ви ла оп ште и ап стракт не 
при ро де (да кле, да има при ро ду про пи са), ова ква ре гу ла ци ја мо же 
би ти ис кљу чи во тех нич ког ка рак те ра – без по ли тич ких им пли ка
ци ја, иако је уоч љив тренд, да се и на овом ни воу по ла ко „про би ја 
оквир„ од но сно пре ва зи ла зе огра ни че ња по ста вље на „док три ном 
Ме ро ни„57.   

За за кљу чак око при ро де и „до ме та„ са да шњег сте пе
на раз во ја т.з. европ ских ре гу ла тор них ти је ла: ре ла тив но ве ли ки 
број ових ти је ла ја вља се као по сље ди ца ин те ре са на јед ној стра ни 
европ ских ин сти ту ци ја, а са дру ге стра не др жа ва чла ни ца Европ
ске уни је. На пе то сти из ме ђу по је ди них ин сти ту ци ја на ни воу 
Европ ске уни је пред ста вља ју „плод но тло„ за на ста нак и ши ре ње 
бро ја европ ских ре гу ла тор них ти је ла. При је све га, Ви је ће Европ
ске уни је ни је скло но и да ље ја ча ти Европ ску Ко ми си ју (јер је то и 
она ко нај ја чи европ ски ор ган ко ји при је ти да пре у зме све ва жни је 
функ ци је на том су прана ци о нал ном ни воу). За то Ви је ће осни ва
њем ре гу ла тор них ти је ла (аген ци ја и сл.) чу ва свој ути цај на раз вој 
европ ских по ли ти ка, а кроз тај ор ган се мо гу успје шно ка на ли зо
ва ти и ин те ре си др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ко је на тај на чин 
мо гу за др жа ти ма кар по сре дан над зор над оним што се де ша ва у 
Европ ској уни ји (а тај над зор је све сла би ји не по сред но у Европ
ској Ко ми си ји ко ја по ла ко по ста је пре гло ма зна и пре ја ка за ствар ну 
кон тро лу над њом). Са дру ге стра не Ко ми си ја при хва та пре но ше
ње раз ли чи тих тех нич ких по сло ва на та ква ти је ла, али код се бе за
др жа ва ме ха ни зме и пред но сти по ли тич ког од лу чи ва ња. Ко ми си ја 
у ства ри овом „аген ци фи ка ци јом„ по ку ша ва на ћи ал тер на ти ву т.з. 
„ко ми то ло ги ји„ (да кле ве ли ком и не пре глед ном кор пу су раз ли чи
тих европ ских ко ми те та, ко ји су по ста ли пре ко број ни, а са дру ге 
стра не у њи ма че сто сје де пред став ни ци др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је, што пред ста вља из вор ве ће кон тро ле над ра дом Ко ми си је а 

57 Упореди: Ко прић, Му са и Ђу ла бић, иби дем, стр. 673.
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и ве ли ке про бле ме ко ор ди на ци је и ускла ђи ва ња од лу чи ва ња у тим 
ко ми те ти ма). На кра ју, и Европ ски пар ла мент под сти че осни ва ње 
ових ре гу ла тор них ти је ла јер на тај на чин има свој ути цај у по
ступ ку су о длу чи ва ња о осни ва њу та квих ти је ла, ко ја, опет на дру
гој стра ни, пред ста вља ју ме тод из бје га ва ња кон цен тра ци је мо ћи у 
Европ ској Ко ми си ји – што, на рав но, по го ду је ин те ре си ма Европ
ског пар ла мен та. Због огра ни че ња оби ма де ле га ци је над ле жно сти 
на ова ти је ла се ипак по ја вљу ју гла со ви ко ји се за ла жу за ре фор ми
са ње овог си сте ма у бу дућ но сти. У ве зи са ти ме се од ре ђе ни цен
три за ла жу за ства ра ње ге не рал ног прав ног окви ра за осни ва ње и 
дје ло ва ње ових европ ских ти је ла.58 

Циљ го ре по ме ну тих про це са на ни воу Европ ске уни је је 
да се ство ре усло ви за ја ча ње не за ви сно сти, ком пе тент но сти и кре
ди бил но сти тих европ ских ре гу ла тор них ти је ла, али и да се очу ва 
кон трол на уло га Европ ске Ко ми си је у слу ча ју да до ђе до од ре ђе
них дис функ ци ја у дје ло ва њу ових ти је ла (да се не би по но ви ли 
про бле ми са ко ји ма се су сре ћу у аме рич ком си сте му – при је све га 
по пи та њу пре тје ра ног оса мо ста љи ва ња ових ти је ла, за ко ја се у 
САД већ одав но по ста вља по зна та ди ле ма ко ја се гла си: „а ко ће да 
ре гу ли ше ре гу ла то ре„ ? 

Ве ћи на дје лат но сти ових ре гу ла тор них ти је ла на ни воу 
Европ ске уни је је у кон так ту од но сно у са рад њи са од го ва ра ју ћим 
ре гу ла тор ним ти је ли ма (од но сно са исто вр сним ре гу ла тор ним ти
је ли ма) у по је ди ним др жа ва мачла ни ца ма Европ ске уни је. То је 
про цес ства ра ња европ ских мре жа ре гу ла тор них ти је ла у по је ди
ним обла сти ма (нпр. те ле ко му ни ка ци је, же ље знич ки са о бра ћај, 
уну тра шње тр жи ште, итд.). Ово отва ра при мјер т.з. „мре жне вла
да ви не„ (енг. „net work go ver nan ce„), што пред ста вља да љу ема на
58 На осно ву Из вје шта ја за по бољ ша ње из вр шних функ ци ја из 2001. го ди не је 

Европ ска Ко ми си ја по кре ну ла про цес кон зул то ва ња те у 2002. го ди ни у по
себ ном Ко му ни кеу пред ло жи ла об ли ко ва ње Окви ра за европ ске ре гу ла тор не 
аген ци је. На том осно ву је у 2005. го ди ни био из ра ђен На црт ме ђуин сти ту
ци о нал ног спо ра зу ма о рад ном окви ру за европ ске ре гу ла тор не аген ци је – 
COM(2005) 59. Ма да је Европ ски пар ла мент при хва тио тај до ку мент сво јом 
по себ ном ре зо лу ци јом 2005. го ди не, ипак су се по ја ви ле број не не су гла си це 
и на црт ни је до шао до ни воа рас пра ве  Ви је ћу Европ ске уни је и у CO RE
PERu. Прав на слу жба Ви је ћа је на и ме оци је ни ла, да то ни је од го ва ра ју ћи 
прав ни ин стру мент за ре гу ла ци ју ових ти је ла. На кон три го ди не (2008. го ди
не) овај за стој је био пре ки нут до но ше њем Ко му ни кеа Европ ске Ко ми си је у 
2008. го ди ни. Овим се по но во отва ра пи та ње ре гу ли са ња ове обла сти на ни
воу Европ ске уни је. Ви ди пре ци зни је у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, ibi dem, стр. 
674675.  
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ци ју но вог при сту па у про це си ма са вре ме ног упра вља ња и да ље 
пре ва зи ла же ње по сту ла та си стем ски за тво ре них би ро крат ских ор
га ни за ци ја ве бе ри јан ског ти па.59 

 Закључак

Исто ри јат раз во ја тзв. не за ви сних ре гу ла тор них аген ци
ја у раз ли чи тим прав ним си сте ми ма ука зу је да не ма не ког је дин
стве ног мо де ла у овој обла сти, али да по сто је од ре ђе ни трен до ви 
и рје ше ња у упо ред ним си сте ми ма. Ова рје ше ња мо гу би ти осно ва 
за из бје га ва ње стран пу ти ца кроз ко је су про ла зи ле др жа ве ко је су 
пр ве осни ва ле ова кве ин сти ту ци је. Не по сто је уни форм на рје ше
ња, ко ја би би ла упо тре бљи ва за све си сте ме и све при ли ке, не го 
за сва ку др жа ву тре ба ода бра ти мо дел ко ји је нај при хва тљи ви ји с 
аспек та прав не тра ди ци је и укуп но сти прав ног си сте ма.
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Slobodan Dujic

IN DE PEN DENT RE GU LA TORY 
BO DI ES AND PU BLIC 

 SER VI CES

R e  s u  m e

De ve lop ment of the pu blic re gu la tory (and the ot her pu blic) agen ci es 
is an out co me of a re la ti vely long pro cess of me ta morp ho sis of the 
con tem po rary sta te i.e. the con tem po rary pu blic ad mi ni stra tion  both 
are the socal led „pri mary” re gu la tors. Fun cti o ning of the mo dern 
pu blic ad mi ni stra tion is in flu en ced by so me im por tant ten den ci es, 
the most im por tant be ing: ri se of the num ber of ad mi ni stra ti ve or
ga ni za ti ons, dif fe ren ti a tion, re la ti vely low le vel of im por tan ce of the 
co erc tion i.e. bru tal for ce, pro fes si o na li za tion, and, fi nally, we co uld 
na me al so a new trend – trend of con ti nu o us mo der ni za tion of the 
pu blic ad mi ni stra tion. Exactly the de ve lop ment of the con tem po rary 
pu blic ad mi ni stra tion, which, ex cept the re pres si ve, ta kes ca re al so 
for the ot her im por tant fun cti ons wit hin the mo dern so ci ety (i.e. ser
vi ce and de ve lop ment fun cti ons), has ena bled the de ve lop ment of the 
pu blic re gu la tory and ot her pu blic agen ci es. Pu blic agen ci es per form 
cer tain tasks which used to be re ser ved for the sta te i.e. the pu blic 
aut ho ri ti es. In this re gard, ne vert he less, it sho uld be stres sed that the
re are cer tain tre aths – the most im por tant be ing pos si ble dec re a sed 
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le vel of re spon si bi lity for de ci sion ma king in cer tain im por tant do
ma ins of pu blic law (he re, we ha ve in mind first of all the mi ni ste rial 
re spon si bi lity). One of the im por tant i.e. re le vant pro blems in the 
fi eld of pu blic agen ci es is the pro blem of high ter mi no lo gi cal con fu
sion, which mo re of ten than not pro vo kes cer tain mis sun der stan ding 
of the fun cti ons of the con tem po rary pu blic agen ci es. This was the 
re a son why so me co un tri es (e.g. Slo ve nia) ha ve de ci ded to enact le
gi sla tion re gu la ting the le gal sta tus of the pu blic agen ci es. In a sen se 
of the con tents, the most im por tant re son for set tingup the pu blic 
agen ci es is de po li ti za tion, i.e. to se pa ra te cer tian im por tant pu blic 
ac ti vi ti es from the daily po li tics i.e. from the in flu en ce of the daily 
po li tics. The most im por tant pro blem in this fi eld re ma ins se pa ra tion 
of the re gu la tory fun ction from the ope ra ti o nal exe cu ti on of the pu
blic ac ti vi ti es in so me im por tant pu blic fi elds.
Кеywords: In de pen dent re gu la tory bo di es, pu blic ser vi ce, pu blic 
agen ci es, pu blic ad mi ni stra tion, sta te. 

 

* Овај рад је примљен 17 јануара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.


	ADMINISTRACIJA I JAVNE POLITIKE
	ADM-0-000sadr
	ADM-1-01


