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НЕЗАВИСНАТЕЛА–ПОЈАМИСВРХА

Nе за ви сна ре гу ла тор на те ла до би ја ју зна чај ни ју уло гу у по ли-
тич ком жи во ту зе мље кра јем 19. ве ка, са на стан ком ко ми си ја 

и аген ци ја ко је су ре гу ли са ле са о бра ћај и ко му ни ка ци је у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.1) Ка да го во ри мо о те ли ма са ко ји ма 
смо по бли же упо зна ти, нај ва жни ји при мер је сва ка ко осни ва ње ин-
сти ту ци је ом буд сма на у Швед ској, 1809. го ди не. Иако је упит но да 
ли би швед ски ом буд сман с по чет ка 19. ве ка ис пу нио кри те ри ју ме 
да на шњих не за ви сних ин сти ту ци ја,2) при мар на функ ци ја овог те-
ла – не за ви сна кон тро ла из вр шне вла сти – оста ла је не про ме ње на 
до да нас. То је уоста лом слу чај и са дру гим не за ви сним те ли ма. 
Др жа ве (од но сно вла де и пар ла мен ти) те же да пре не су од ре ђе не 
над ле жно сти на те ла или ин сти ту ци је ко је уре ђу ју обла сти од по-
себ ног дру штве ног ин те ре са или има ју уло гу кон тро ло ра над из вр-
шном гра ном вла сти. Ова те ла сво јом при ро дом, ор га ни за ци о ном 
струк ту ром, да тим овла шће њи ма, али по нај ви ше чи ње њем, оси гу-
ра ва ју тран спа рент ну и од го вор ну вла ду и – у крај њој ли ни ји – по-
ма жу из вр шној вла сти да по бољ ша свој учи нак.

Са све ве ћом тран сфор ма ци јом мо дер не др жа ве, усло вље ном 
про це си ма гло ба ли за ци је, ли бе ра ли за ци је, али и – на ис то ку на шег 
кон ти нен та – про це сом европ ских ин те гра ци ја, по ве ћа ва се обим 
обла сти у ко ји ма је по треб на аси стен ци ја кла сич ној из вр шној вла-
сти. Не за ви сна те ла су, у том сми слу, це ње на због по се до ва ња ви-
со ког ни воа спе ци ја ли за ци је и екс пер ти зе. Гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју 
ква ли тет ни ју услу гу, ко ју че сто вр ше тран спа рент ни је и ефи ка сни-

1) Го ди не 1887. осно ва на је Ме ђу др жав на тр го вач ка ко ми си ја (енг. TheInterstateCommer
ceCommission), ко ја је по слу жи ла као мо дел за на ста нак оста лих ре гу ла тор них те ла, 
на ро чи то по чет ком 20. ве ка. За ви ше ви де ти: Да ни јел Јер гин, Џо зеф Ста ни слав, Ко
манднивисови,На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 2004, стр. 51-52.

2) Пре све га због раз ли чи тог дру штве но-по ли тич ког кон тек ста, али и чи ње ни це да је 
та да шњи швед ски ом буд сман пре све га био пар ла мен тар ни по ве ре ник (ма да се ом-
буд мсан и да нас мо же на ћи у том об ли ку у не ма лом бро ју др жа ва). Ви де ти: Ми о драг 
Ра до је вић, „Два ве ка ом буд сма на – швед ски Ju sti ti om bud sman“, Политичкаревија, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2009, стр. 152-153.
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је од кла сич не др жав не ад ми ни стра ци је, док се њи хо во по сло ва ње 
не рет ко пер ци пи ра као ма ње ко руп тив но.

Ка да го во ри мо о раз ло гу на стан ка не за ви сних те ла, ме ђу те о-
ре ти ча ри ма до ми ни ра ју два при сту па.При ста ли це ба фер (енг. Buf
fer)те о ри је сма тра ју да су ова те ла на ста ла као за шти та од ко руп-
ци је ко ја по га ђа др жав ну ад ми ни стра ци ју, док ескејп (енг. Escape) 
те о ри ја твр ди да не за ви сне ин сти ту ци је на ста ју да би от кло ни ле 
тра ди ци о нал не не до стат ке др жав не упра ве (не е фи ка сност, не до-
ста так тран спа рент но сти итд.).3) Са да на шње тач ке гле ди шта, мо-
же мо ре ћи да су оба при сту па ис прав на и уте ме ље на у ре ал но сти. 
Обла сти ко ји ма се ова те ла ба ве се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. 
Че сто су, по себ но у тзв. но вим де мо кра ти ја ма, ова кве ин сти ту ци је 
„пре сли ка не“ из дру гих, успе шни јих си сте ма; али у не рет ком бро-
ју слу ча је ва не за ви сна те ла на ста ју као од го вор на спе ци фич не по-
тре бе дру штва, од но сно као по сле ди ца уну тра шњег дру штве ног и 
по ли тич ког раз во ја јед не зе мље. Мо же мо из дво ји ти нај че шће обла-
сти ан га жо ва ња не за ви сних ин сти ту ци ја: за шти та људ ских пра ва 
и при ват но сти; ре гу ла ци ја и над зор јав них фи нан си ја, тр жи шта и 
ме ди ја; тран спа рент ност, од но сно оси гу ра ва ње при сту па ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја; бор ба про тив ко руп ци је; кон тро ла над 
сек то ром без бед но сти итд. Уоп ште но го во ре ћи, не за ви сне аген-
ци је мо же мо по де ли ти на ре гу ла то ре (аген ци је ко је уре ђу ју не ку 
област) и кон тро ло ре од но сно ко рек то ре (аген ци је ко је вр ше кон-
тро лу из вр шне вла сти и ути чу на њу).4) Њи хо ва уло га по не кад је 
ис кљу чи во са ве то дав на, док у дру гим слу ча је ви ма, у за ви сно сти 
да ли спро во де од лу ке или у пот пу но сти уре ђу ју по је ди не обла сти, 
ове аген ци је има ју ква зи и звр шна, ква зи суд ска или ква зи за ко но дав-
на овла шће ња.5)

То нас до во ди до пи та ња о уоп ште ним од ли ка ма не за ви сних 
те ла. Иако по сто ји ве ли ка ра зно вр сност, ка ко из ме ђу раз ли чи тих 
др жа ва, та ко и из ме ђу ових ин сти ту ци ја у за ви сно сти од обла сти 
ко ји ма се ба ве, ипак мо же мо иден ти фи ко ва ти од ре ђе не за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке. По пра ви лу, над ле жно сти су не за ви сним те ли ма 
де ле ги ра не од стра не пар ла мен та. Због сво је спе ци фич не уло ге, те-
жи се оси гу ра ва њу пре све га фи нан сиј ске, али и сва ке дру ге не за-

3) P.P. Cra ig, AdministrativeLaw, Swe et & Max well, Lon don, 2003, стр. 92.
4) Сла ви ша Ор ло вић, „Пар ла мент и не за ви сна те ла“, НароднаскупштинаРепубликеСр

бијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 119.
5) Исто, стр. 121.
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ви сно сти од из вр шне вла сти (мо де ли спро во ђе ња овог ци ља се раз-
ли ку ју у упо ред ној прак си). Оп шта ло ги ка ства ра ња ових ин сти-
ту ци ја на ла зи оправ да ње у чи ње ни ци да гра ђа ни фи нан си ра ју др-
жав ни апа рат, те да ег зе ку ти ва за њи хов ра чун упра вља др жав ним 
по сло ви ма, па сто га они има ју пра во да зна ју о по сло ви ма вла сти 
и да зах те ва ју од го вор ност од из вр ши ла ца и до но си ла ца од лу ка. 
Та ко по ста вље но, не за ви сна те ла оси гу ра ва ју по што ва ње јав ног 
до бра и јав ног ин те ре са. Упра во за то, она има ју ве ћи сте пен функ-
ци о нал не не за ви сно сти и ор га ни за ци о не са мо стал но сти у од но су 
на из вр шну власт. За и ста, да би се оси гу рао ефи ка сан и не при стра-
сан рад јед не ова кве ин сти ту ци је, њој мо ра би ти оси гу ра на не са мо 
не за ви сност од по ли тич ког ути ца ја у из вр ша ва њу и прак ти ко ва њу 
сво јих овла шће ња, већ исто та ко и пот пу на са мо стал ност у сми слу 
до но ше ња уну тра шњих (под за кон ских) про пи са о ор га ни за ци о ним 
пи та њи ма, што из ме ђу оста лог укљу чу је и са мо стал не од лу ке о ан-
га жо ва њу за по сле них и са рад ни ка. Осим де ле ги ра них над ле жно-
сти, пар ла мент на ста вља да игра сна жну уло гу у функ ци о ни са њу 
не за ви сних те ла. Не са мо при ли ком фор ми ра ња, из бо ра чла но ва, 
фи нан си ра ња или кон тро ле, већ у ши рем сми слу – пар ла мент и не-
за ви сна те ла се до пу њу ју и та ко оства ру ју пер ма нент ну си стем ску 
кон тро лу над из вр шном вла шћу. О њи хо вом од но су ће мо сва ка ко 
ре ћи не што ви ше у по гла вљи ма ко ја сле де. Да су ми ра мо, кључ не 
од ли ке не за ви сних ре гу ла тор них те ла су по ли тич ка и фи нан сиј ска 
не за ви сност, овла шће ња, при ступ ин фор ма ци ја ма, ре сур си и спо-
соб ност из ве шта ва ња јав но сти.6)

У нај ве ћем бро ју де мо крат ских дру шта ва7) не за ви сна те ла 
су усво је на као са став ни део си сте ма коч ни ца и рав но те жа (енг. 
ChecksandBalances)из ме ђу раз ли чи тих гра на вла сти. Због квар-
љи ве при ро де вла сти, усво је на је ло ги ка ме ђу соб ног огра ни ча ва-
ња мо ћи из ме ђу стра на у мон те ски јан ском прин ци пу три пар тит не 
по де ле вла сти.8) Ме ђу тим, услед њи хо ве спе ци фич не при ро де, по-
је ди ни те о ре ти ча ри сма тра ју ове ин сти ту ци је по себ ном – че твр-
том – гра ном вла сти. За раз ли ку од кла сич них др жав них слу жби, 

6) Ke vin Ham mond, SpeechdeliveredattheInstituteofPublicAdministrationAustralia, WA 
Di vi sion, Perth, 2005.

7) При ме ра ра ди, Ср би ја је 132. зе мља ко ја је уве ла ин сти ту ци ју ом буд сма на. Са ша Јан-
ко вић, „Ом буд ман – за шти та људ ских пра ва и кон тро ла ад ми ни стра ци је“, Владавина
права–одговорностиконтролавласти, КАС, Бе о град, 2009, стр. 40.

8) Ви де ти: Char les de Se con dat, Ba ron de Mon te squ i eu, TheSpiritofLaws, Ba toc he Bo oks, 
Kitche ner, 2001, стр 37-47.
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не за ви сна те ла има ју дру га чи ју при ро ду по сло ва ња, фи нан си ра ња, 
уну тра шње ор га ни за ци је и од но са пре ма тра ди ци о нал ним гра на ма 
вла сти. Иако се не за ви сна те ла на ла зе ван кла сич ног си сте ма др-
жав не упра ве и са мим тим из ван прин ци па трој не по де ле вла сти, 
њи ма пре све га не до ста је прав ни ква ли тет да би се сма тра ле че-
твр том гра ном. По је ди ни ауто ри9) сто га сма тра ју да, иако прав но 
не у те ме ље не, ква дри ја ли стич ке те о ри је је су пот пу но ле ги тим не са 
по ли ти ко ло шке тач ке гле ди шта.10)

Пре не го што се по све ти мо од но су пар ла мен та и не за ви сних 
те ла у на шој зе мљи, тре ба раз ја сни ти још јед ну ди ле му. На и ме, 
ауто ри, по ли ти ко ло зи, али и јав ност, че сто ни су си гур ни ко ји тер-
мин је пра вил но упо тре би ти ка да се го во ри о овим те ли ма. Ди ле ма 
се пре све га од но си на упо тре бу ре чи „ре гу ла тор на“ у син таг ми 
„не за ви сна ре гу ла тор на те ла“. Већ смо раз ја сни ли за што су ове ин-
сти ту ци је не за ви сне, од но сно ка ко их њи хо ва овла шће ња, ор га ни-
за ци о не од ли ке и кон трол на функ ци ја ди фе рен ци ра ју у од но су на 
дру ге др жав не ор га не; али са да на гла ша ва мо да по сто ји про блем 
у од ре ђи ва њу да ли је не ко те ло и „ре гу ла тор но“, по ред то га што 
је не за ви сно. Док три на и прак са у овој обла сти су у ди на мич ном 
кре та њу, те је те о риј ска ева лу а ци ја по по ме ну том пи та њу сва ка ко 
оте жа на.11) Упо ред но прав на ра зно ли кост та ко ђе не до при но си ре-
ше њу про бле ма. При ме ра ра ди, по гле дај мо ре гу ла ти ву у Ср би ји. 
Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 137. ка же: „Јав на овла шће ња се 
мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма пре ко ко јих се оства-
ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма или де лат но сти-
ма“.12) Та ко ђе, За кон о јав ним аген ци ја ма (чл. 37.) де фи ни ше са мо 
ре гу ла тор не по сло ве (не и те ла), на во де ћи да се ти по сло ви са сто је 
у до но ше њу про пи са за из вр ша ва ње за ко на и дру гих оп штих ака та 
На род не скуп шти не и Вла де.13) Већ ра ни је смо де фи ни са ли ре гу-
ла то ре, од но сно ре гу ла тор не аген ци је, као ор га не ко ји уре ђу ју спе-

9) Та кав став мо же мо на ћи у: Вла дан Пе тров, „Устав и кон трол ни ор га ни (не за ви сни др-
жав ни ор га ни) – по ку шај од ре ђе ња ме ста и уло ге кон трол них ор га на у устав ном си сте-
му“, НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП 
Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 50-51.

10) Ипак, пра вил но је при ме ће но да би у том слу ча ју че твр та гра на вла сти био Устав ни суд, 
пре све га због свог спе ци фич ног по ло жа ја и овла шће ња; док би ре гу ла тор на те ла та да 
чи ни ла пе ту гра ну вла сти. Исто, стр. 52.

11) Из: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 55.

12) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 98/06.
13) За кон о јав ним аген ци ја ма, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 18/05. 
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ци фич ну област. У су шти ни, ни је пот пу но по гре шно об у хва ти ти 
све не за ви сне ин сти ту ци је на зи вом „не за ви сна ре гу ла тор на те ла“. 
У стрикт ном сми слу, су до ви и ту жи ла штва су та ко ђе не за ви сни ор-
га ни, сто га на зив „не за ви сна ре гу ла тор на те ла“ сва ка ко до при но-
си да љем раз ли ко ва њу и се ман тич кој не за ви сно сти ових те ла од 
кла сич них др жав них ор га на, иако фор мал но, она то – по себ но по 
за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је – ни су.

НАСТАНАКИРАЗВОЈНЕЗАВИСНИХТЕЛА
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Ср би ја, као и оста ле др жа ве у тран зи ци ји, има уко ре њен про-
блем са кон тро лом и од го вор но шћу иза бра них и по ста вље них 
функ ци о не ра. У од но су на оста ле ис точ но е вроп ске зе мље ко је се 
бо ре са ба ла стом ауто ри тар ног на сле ђа из со ци ја ли стич ких и ко-
му ни стич ких ре жи ма, Ср би ју тре ба по сма тра ти и у пост кон фликт-
ном кон тек сту. У том сми слу, објек тив ни раз ло зи по пут ра та, изо-
ла ци је, за ка сне лог по чет ка тран зи ци је и ин фи ни тив но про ду же ног 
тра ја ња исте, а уз за ка сне лу про ме ну устав ног окви ра ко ја је усле-
ди ла шест го ди на по сле про ме не ре жи ма, про блем од го вор но сти 
по ли тич ких ели та по стао је акут но пи та ње срп ског по ли тич ког си-
сте ма.

Пи та ња од го вор но сти и кон тро ле су сва ка ко ста ри ја од не за ви-
сних те ла. Сто га је и у на шој зе мљи На род на скуп шти на при мар но 
сред ство над зо ра над из вр шном вла шћу. Пар ла мент ову функ ци ју 
оства ру је кроз по сла нич ка пи та ња, јав на слу ша ња, ин тер пе ла ци је, 
гла са ња о по ве ре њу и бу џе ту, рад од бо ра и дру ге ме ха ни зме. Ипак, 
због све ве ће по тре бе за спе ци ја ли за ци јом и кон стант ном кон тро-
лом, пар ла мен ти ма ши ром све та, па и у Ср би ји, сма њен је ка па ци-
тет за оба вља ње над зор не функ ци је. По сла ни ци се, по ред над зо ра, 
ба ве и за ко но дав ством и дру гим по сло ви ма из де ло кру га ра да јед-
ног пар ла мен та; а мно ги од њих не по се ду ју од го ва ра ју ћа зна ња, 
ис ку ства и екс пер ти зу да би пра ти ли рад из вр шне вла сти у сва ком 
ње ном сег мен ту. У та квој си ту а ци ји, ја сно се очи та ва по тре ба за 
де ле ги ра њем пар ла мен тар них овла шће ња не за ви сним те ли ма.

У Ср би ји се пр ва не за ви сна те ла по ја вљу ју на кон про ме не вла-
сти 2000. го ди не, и то го то во спон та но, од лу ка ма Вла де (та ко нпр. 
на ста ју Са вет за бор бу про тив ко руп ци је и Од бор за ре ша ва ње о су-
ко бу ин те ре са). Дру га те ла су обич но уте ме ље на у од го ва ра ју ћим 
за ко ни ма, док су по је ди на (За штит ник гра ђа на и Др жав на ре ви-
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зор ска ин сти ту ци ја) по ме ну та и у Уста ву. На ста нак и рад не ма лог 
бро ја не за ви сних те ла у Ср би ји усло вљен је про це сом европ ских 
ин те гра ци ја и ис пу ња ва њем оба ве за пре ма дру гим ор га ни за ци ја ма 
– пре све га, пре ма Са ве ту Евро пе. Мо же мо ре ћи да је по ја ва ових 
ор га на по сле ди ца ви ше фак то ра, док је ну жан пред у слов би ла де-
мо кра ти за ци ја од но сно про ме на ре жи ма. Узро ци са мог на стан ка су 
ком би на ци ја ме ђу на род не оба ве зе и по тре ба по ли тич ког си сте ма и 
дру штва уоп ште.

Већ смо по ме ну ли ка ко Ср би ја ка сни са уво ђе њем ових ин-
сти ту ци ја у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма у окру же њу. Илу стро-
ва ће мо ову тврд њу при ме ром уво ђе ња ин сти ту ци је ом буд сма на у 
не ки ма од зе ма ља у ре ги о ну. Пуч ки пра во бра ни тељ у Ре пу бли ци 
Хр ват ској пред ви ђен је још пр вим уста вом из 1990. го ди не. Кон-
кре тан за кон до не сен је две го ди не на кон то га, док је ин сти ту ци-
ја по че ла са ра дом од 1994. У Ма ке до ни ји, ин сти ту ци ја На род ног 
пра во бра ни те ља уста но вље на је 1997. го ди не, а у Ал ба ни ји 1998. 
– иако је по че ла са ра дом две го ди не ка сни је. Бу гар ска је у свој 
прав ни си стем уне ла за штит ни ка гра ђа на 1998. го ди не, али исто 
та ко је на чи ни ла нај ве ћи јаз из ме ђу до но ше ња за ко на и фор мал ног 
по чет ка ра да, бу ду ћи да је за штит ник иза бран тек се дам го ди на ка-
сни је. Цр на Го ра уво ди За штит ни ка људ ских пра ва и сло бо да 2003. 
го ди не, док је Ин сти ту ци ја ом буд сма на за људ ска пра ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни осно ва на 2004. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би-
је до но си за кон о за штит ни ку гра ђа на 2005. го ди не, док ом буд сман 
са ра дом по чи ње са за ка шње њем од две го ди не. До ду ше, ин сти ту-
ци ја по кра јин ског ом буд сма на у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни 
уста но вље на је 2002. го ди не. Мо же мо ре ћи да тран зи ци о на дру-
штва ге не рал но има ју по те шко ће у осни ва њу ових ин сти ту ци ја. 
Пре све га, ра ди се о ка шње њи ма, ка ко у до но ше њу од го ва ра ју ће 
ле ги сла ти ве, та ко и у из бо ру не за ви сних те ла, што се мо же при пи-
са ти не до стат ку по ли тич ке во ље. Са дру ге стра не на ла зи се пи та ње 
не ма ра вла де за ова кве ин сти ту ци је, што се очи ту је ка ко у по ме ну-
тим ка шње њи ма, та ко и у не до ста ци ма ве за ним за обез бе ђи ва ње 
од го ва ра ју ћих ре сур са, фи нан си ра ња, ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та и слич но.

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не утвр ђу је кла сич ну 
три хо том ну по де лу вла сти: На род на скуп шти на је де фи ни са на као 
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за ко но дав ни, Вла да као из вр шни, а су до ви као суд ски ор ган.14) Из-
ван те по де ле, ма кар фор мал но, сто ји Пред сед ник Ре пу бли ке, ко ји 
„из ра жа ва др жав но је дин ство Ре пу бли ке Ср би је“.15) Од не за ви сних 
ор га на, у Устав је увр штен За штит ник гра ђа на, де фи ни сан чла ном 
138. као „не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон-
тро ли ше рад ор га на др жав не упра ве“; као и Др жав на ре ви зор ска 
ин сти ту ци ја, као „нај ви ши ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва у Ре пу-
бли ци Ср би ји“ (чл. 96).16) При ме тан је пре вид уста во твор ца ко ји је 
про пу стио да у нај ви ши прав ни акт увр сти не за ви сние ин сти ту ци-
је ко је су већ та да по сто ја ле (по пут По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја) и да на тај на чин до дат но учвр сти и ле ги ти ми зу је 
њи хов по ло жај. Као што ће мо ви де ти, не за ви сна те ла ве ли ки део 
сво јих мо ћи ба зи ра ју упра во на ауто ри те ту ко ји ужи ва ју, те од то га 
уве ли ко за ви си њи хо ва ефи ка сност у оства ри ва њу про кла мо ва них 
ци ље ва. Уз гред ре че но, За кон о др жав ној упра ви и За кон о јав ним 
аген ци ја ма го то во у пот пу но сти про пу шта ју да уре де ову област, 
оста вља ју ћи це лу ма те ри ју на ре гу ли са ње ма тич ним за ко ни ма.

За кон о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је из 2010. го ди не 
уно си не што ви ше све тла у ову област. За кон на во ди да пар ла мент 
би ра и раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на, као и „дру ге функ ци о не ре 
од ре ђе не за ко ном“.17) Скуп шти на та ко ђе вр ши над зор над њи хо вим 
ра дом.18) У чла ну 58. За кон на ла же да „На род на скуп шти на раз ма-
тра из ве шта је ко је јој до ста вља ју др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је и 
те ла у скла ду са за ко ном“.19) На ред ни став истог чла на об ја шња ва 
да се од нос пар ла мен та и ових те ла уре ђу је по слов ни ком. Ме ђу-
тим, по слов ник На род не скуп шти не ма ло го во ри о од но су пар ла-
мен та и не за ви сних те ла. Осим ра ни је по ме ну тих овла шће ња о из-
бо ру и раз ре ше њу функ ци о не ра, као и чла но ва ко ји на ла жу да пра-
во пред ла га ња, од но сно до ста вља ња на цр та за ко на из њи хо ве над-
ле жно сти, има ју За штит ник гра ђа на и На род на бан ка, и по слов ник 
оста је ве о ма штур по овом пи та њу.20) Про пу ште на је при ли ка да 

14) Чла но ви 98, 122 и 143. Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 
98/06. 

15) Чл. 111. Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 98/06.
16) Исто.
17) Чл. 15. За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 9/10.
18) Исто.
19) Исто
20) Чла но ви 150 и 203. По слов ник На род не скуп шти не, СлужбенигласникРС, Бе о град, 

бр. 52/10.
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се те мељ но и трај но уре ди од нос не за ви сних те ла и скуп шти не, 
а на ро чи то скуп штин ских од бо ра – по себ но у сфе ри под но ше ња 
го ди шњих и по себ них из ве шта ја од стра не не за ви сних те ла, као и 
раз ма тра ња тих из ве шта ја и де ло ва ња по њи хо вим пре по ру ка ма. 
Као је дан од кон крет них по ку ша ја уре ђи ва ња ове ма те ри је у По-
слов ни ку, мо же мо на ве сти члан 55. ко ји се ба ви ра дом Од бо ра за 
фи нан си је, ре пу блич ки бу џет и кон тро лу тро ше ња јав них сред ста-
ва, ме ђу чи је за дат ке се свр ста ва и раз ма тра ње из ве шта ја Др жав не 
ре ви зор ске ин сти ту ци је, о че му од бор за тим под но си из ве штај са 
ста во ви ма и пре по ру ка ма На род ној скуп шти ни.21) Ово је сте до бар 
по че так, али оста је не ја сно за што про це ду ра раз ма тра ња из ве шта-
ја ни је уре ђе на де таљ ни је и ши ре, ка ко би об у хва ти ла и оста ла не-
за ви сна те ла и на њих упу ће не скуп штин ске од бо ре. Та ко ђе, као 
на го ве штај до брог ре ше ња мо же мо на ве сти члан 119. ко ји ре гу-
ли ше са зи ва ње по себ них и све ча них сед ни ца, ко ји у ста ву 6. ка же: 
„По себ на сед ни ца се мо же са зва ти и у ве зи са из ве шта јем ор га на, 
од но сно те ла, ко ји се у скла ду са за ко ном, под но си На род ној скуп-
шти ни“.22) По но во, оста је не ја сно за што про це ду ра за раз ма тра ње 
и по сту па ње по из ве шта ју ор га на, а мо жда чак и оба ве зност ова кве 
сед ни це, по себ но ка да се ра ди о из ве шта ји ма не за ви сних те ла, ни-
су за кон ски утвр ђе ни.

Ком плек сност мо дер не др жа ве зах те ва пре ци зну де фи ни ци-
ју уло ге и од но са ме ха ни за ма над зо ра, што ће мо и учи ни ти, кроз 
ана ли зу за кон ског по ло жа ја че ти ри не за ви сна те ла, као и кроз са-
гле да ва ње њи хо вог од но са са На род ном скуп шти ном. Уз по ме ну те 
те о риј ске пре пре ке за од ре ђи ва ње при ро де не за ви сних ре гу ла тор-
них те ла, из бор ин сти ту ци ја по год них за ана ли зу је до дат но оте жа-
ла не пре ци зна ре гу ла ти ва и још увек не до вољ но раз ви је на прак са 
по сло ва ња ових ор га на. Због то га, про блем је од ре ди ти та чан број 
ових ин сти ту ци ја у Ср би ји, а у за ви сно сти од кри те ри ју ма, по је-
ди ни ауто ри на во де да по сто ји ви ше де се ти на ова квих аген ци ја.23) 
На ша ана ли за ће об у хва ти ти че ти ри јав но сти мо жда и нај ви дљи-
ви је не за ви сне ин сти ту ци је, ко је су уз то не што пре ци зни је прав но 
де фи ни са не и чи ји је рад већ дао од ре ђе не ре зул та те, ка ко би на 
та квом узор ку од ре ди ли при ро ду и про бле ме од но са пар ла мен та и 
не за ви сних те ла. 

21) Чл. 55. Исто.
22) Исто.
23) Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Српска

политичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 57.
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ЗАШТИТНИКГРАЂАНА

Ин сти ту ци ја ом буд сма на је у Ср би ји уста но вље на За ко ном о 
за штит ни ку гра ђа на из 2005. го ди не, а ње го ва по зи ци ја до дат но је 
осна же на уво ђе њем у Устав. Пр ви ом буд сман име но ван је сре ди-
ном 2007. го ди не, и већ у са мом про це су име но ва ња на и ла зи мо на 
про бле ме са кон сти ту и са њем овог те ла. На и ме, За кон о за штит ни-
ку гра ђа на у за вр шним од ред ба ма на ла же из бор За штит ни ка у ро ку 
од шест ме се ци од сту па ња за ко на на сна гу,24) а го то во дво го ди шње 
кр ше ње овог ро ка ука зу је на очи гле дан про блем у од но су На род не 
скуп шти не пре ма не за ви сним те ли ма.

У све ту се ова ин сти ту ци ја сре ће у два раз ли чи та мо да ли те та: 
ом буд сман ад ми ни стра тив ног ти па – ко ји шти ти гра ђа не од не пра-
вед ног ра да упра ве (енг. Maladministration) и ом буд сман за шти те 
људ ских пра ва. У Ср би ји је на сна зи ком би но ва ни мо дел,25) па та ко 
За штит ник шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад ор га на др жав не 
упра ве, а по себ но ис тра жу је слу ча је ве у ко ји ма је упра ва сво јим 
по сту па њем или не по сту па њем на ру ши ла људ ска пра ва.

За кон на ла же да За штит ни ка гра ђа на би ра На род на скуп шти-
на, ве ћи ном гла со ва свих по сла ни ка, на ман дат од пет го ди на са 
јед ном мо гућ но шћу по нов ног из бо ра.26) Из бор се вр ши на пред-
лог од бо ра над ле жног за устав на пи та ња, ко ме по тен ци јал не кан-
ди да те пред ла жу по сла нич ке гру пе. С об зи ром на то да се ра ди 
о ор га ну чи ја сна га из ви ре пре све га из мо ћи ауто ри те та (бу ду ћи 
да За штит ник гра ђа на у срп ском си сте му мо же да во ди са мо не-
фор мал ни по сту пак, јер су ње го ве од лу ке нео ба ве зу ју ће при ро де, 
од но сно пре по ру ке), би ло би де ло твор ни је да се За штит ник би ра 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, од но сно да се тра жи по ли тич ки кон-
сен зус ши ри од све га 126 по сла ни ка. Пре утвр ђи ва ња пред ло га за 
из бор, од бор мо же од лу чи ти да одр жи сед ни цу на ко јој ће кан ди-
да ти из не ти сво је ста во ве о уло зи и на чи ну оства ри ва ња функ ци је 
За штит ни ка гра ђа на. По на шем ми шље њу, за ко но да вац је мо рао 
да учи ни ова кву сед ни цу оба ве зном, да би се из бе гла си ту а ци ја у 
ко јој се осо ба на ову, за јед но мла до де мо крат ско дру штво из у зет но 

24) Чл. 39. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 79/05.
25) На ве де но у: Са ша Јан ко вић, „Ом буд ман – за шти та људ ских пра ва и кон тро ла ад ми ни-

стра ци је“, Владавинаправа–одговорностиконтролавласти, КАС, Бе о град, 2009, 
стр. 40.

26) Чл. 4. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
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ва жну функ ци ју, би ра без ди рект ног упо зна ва ња чла но ва од бо ра 
са кан ди да том и ње го вим про гра мом. За штит ник гра ђа на има че-
ти ри спе ци ја ли зо ва на за ме ни ка, за ду же на за по је ди не обла сти од 
зна ча ја за рад овог те ла. Ра ди се о за ме ни ци ма за ду же ним за пра ва 
де те та, пра ва на ци о нал них ма њи на, род ну рав но прав ност и пра ва 
осо ба са ин ва ли ди те том, као и за за шти ту пра ва ли ца ли ше них сло-
бо де. За ме ни ке би ра На род на скуп шти на на пред лог са мог За штит-
ни ка, што у прак си зна чи да ом буд сман има сло бо ду да пред ло жи 
и прак тич но иза бе ре свој тим, а то је сва ка ко до бро ре ше ње ко је 
до при но си ефи ка сно сти ове ин сти ту ци је. Раз ре ше ње се оба вља ве-
ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, на пред лог од бо ра над ле жног 
за устав на пи та ња или јед не тре ћи не по сла ни ка, уз на рав но од го-
ва ра ју ће раз ло ге на ве де не у за ко ну.27) Про бле ма ти чан је ме ђу тим 
члан 10а За ко на о за штит ни ку гра ђа на, ко ји на во ди да „За штит ник 
гра ђа на и за ме ник За штит ни ка гра ђа на не мо гу да ва ти из ја ве по ли-
тич ке при ро де“,28) што је ве о ма ши ро ка и не ја сна де фи ни ци ја ко ја 
оста вља про стор за ар би трар но ту ма че ње раз ло га за раз ре ше ње, а 
са мим тим и за вр ше ње по ли тич ког при ти ска и ути ца ја на не за ви-
сност ом буд сма на.

За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На род-
не скуп шти не. Са дру ге стра не, он мо же под не ти ини ци ја ти ву за 
из ме ну или до пу ну за ко на и дру гих ака та или чак за до но ше ње 
но вих ака та, што је че сто и чи нио. У то ку 2011. го ди не, За штит-
ник је под нео че тр де сет ини ци ја ти ва: за кључ но са мар том 2012., 
у скуп штин ској про це ду ри је 26 та квих ини ци ја ти ва, је да на ест је 
од ба че но, а са мо три су при хва ће не.29) Та ко ђе, За штит ник мо же да-
ва ти ми шље ње о про пи си ма из сво је над ле жно сти. Што се фи нан-
си ра ња ти че, ова ин сти ту ци ја са ста вља пред лог сред ста ва по треб-
них за на ред ну го ди ну и до ста вља га Вла ди, ко ја га за тим укљу чу је 
у пред лог бу џе та ко ји се ста вља у про це ду ру На род не скуп шти не. 
Још јед на пред ност је у чла ну за ко на ко ји на ла же да је пред сед-
ник На род не скуп шти не ду жан да при ми За штит ни ка гра ђа на на 

27) Члан 12. на ве де ног за ко на на ла же да За штит ник гра ђа на мо же би ти раз ре шен уко ли ко 
не струч но и не са ве сно оба вља функ ци ју; ако оба вља дру гу јав ну функ ци ју или по сту-
па су прот но за ко ну ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са; ако бу де осу ђен за 
кри вич но де ло ко је га чи ни не по доб ним за оба вља ње функ ци је. По след ња став ка та ко-
ђе оста вља про стор сло бод ном ту ма че њу.

28) Чл. 10а, За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
29) Ре до ван го ди шњи из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2011. го ди ну, стр. 169. Из ве штај је 

мо гу ће про на ћи на адре си: http://www.om bud sman.rs/in dex.php/lang-sr_YU/iz ve sta ji/go-
di snji-iz ve sta ji (по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.)
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ње гов зах тев у ро ку од пет на ест да на,30) а За штит ник има мо гућ-
ност да оба ве сти Скуп шти ну и Вла ду уко ли ко не ки ор ган упра ве 
не по сту пи по ње го вој пре по ру ци. Упра во ов де мо же мо при ме ти ти 
по ку шај за кон ског уре ђи ва ња од но са ом буд сма на и пар ла мен та у 
про це су кон тро ле це ло куп ног си сте ма упра ве. За ко но да вац на жа-
лост не де фи ни ше да ље ко ра ке ко је пред у зи ма На род на скуп шти на 
уко ли ко је За штит ник оба ве сти о не по сту па њу по пре по ру ци. У 
том сми слу, ом буд сман мо же, скре та њем па жње јав но сти и пар ла-
мен та, са мо по ку ша ти да на ве де ор ган упра ве да по сту пи по за ко-
ну – кроз ства ра ње од ре ђе не дру штве не и по ли тич ке кли ме, али не 
и кроз фор мал но на ре ђе ње. Упра во због то га, лич ност ом буд сма на 
мо ра би ти из у зет но углед на и јав но пер ци пи ра на као не у трал на, 
док ње го ва слу жба мо ра ра ди ти тран спа рент но, за ко ни то, од го вор-
но и ефи ка сно.

Из ве штај је нај по у зда ни ји и јав но сти нај ви дљи ви ји на чин ко-
му ни ка ци је из ме ђу За штит ни ка гра ђа на и пар ла мен та. Уз ре до ван 
го ди шњи из ве штај, за штит ник мо же под не ти и низ по себ них из ве-
шта ја, ко ји се обич но ти чу дру штве но ак ту ел них те ма из обла сти 
ра да ом буд сма на у да том тре нут ку. У го ди шњем из ве шта ју, ко ји 
мо ра би ти пре дат у про це ду ру пар ла мен та до 15. мар та на ред не 
го ди не, За штит ник се освр ће на рад у прет ход ном пе ри о ду – ана ли-
зи ра и из но си ак тив но сти сво је кан це ла ри је по обла сти ма од но сно 
ре со ри ма, раз ма тра од нос са др жав ним ор га ни ма и оце њу је њи хов 
рад – и то не са мо фор мал но, већ и у сми слу етич но сти, са ве сно-
сти, не при стра сно сти, струч но сти, по што ва ња до сто јан ства стра-
на ка.31) Ва жан сег мент из ве шта ја чи не пре по ру ке За штит ни ка за 
мо гу ћа за кон ска и дру га по бољ ша ња у ра ду ка ко др жав них ор га на, 
та ко и ње го ве ин сти ту ци је. Фи нан сиј ски из ве штај је та ко ђе укљу-
чен у го ди шњи из ве штај. Ра ни је смо из не ли кри ти ку да је про це ду-
ра раз ма тра ња из ве шта ја За штит ни ка гра ђа на мањ ка во ре гу ли са на, 
што уоста лом ва жи и за оста ла не за ви сна те ла. За кон о За штит-
ни ку гра ђа на са мо уоп ште но на во ди шта би из ве штај тре ба ло да 
са др жи. Ни је дан ре ле ван тан за кон не про пи су је рок за раз ма тра ње 
из ве шта ја, ни ти на ла же по сту па ње у слу ча ју да не за ви сни ор ган не 
под не се из ве штај. Као ни код дру гих не за ви сних те ла, ни је уре ђе-
но по сту па ње по пре по ру ка ма и за кључ ци ма из из ве шта ја, као ни 

30) Чл. 23. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
31) Сте ван Ли лић, „Пар ла мент, не за ви сни др жав ни ор га ни и те ла, и бор ба про тив ко руп ци-

је у Ср би ји“, НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, 
УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 103.
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на чин њи хо вог спро во ђе ња. За кон о за штит ни ку гра ђа на (чл. 41)32) 
и За кон о На род ној скуп шти ни (чл. 58)33) на ла жу да се у По слов ни-
ку од ре ди на чин по сту па ња по под не том из ве шта ју, али По слов ник 
то не чи ни. Та ко ђе, исти члан За ко на о На род ној скуп шти ни на во-
ди да ће По слов ник по бли же од ре ди ти на чин оства ри ва ња од но-
са из ме ђу пар ла мен та и дру гих др жав них ор га на, ма да По слов ник 
про пу шта то да учи ни пре ци зни је у по гле ду не за ви сних те ла, ре гу-
ли шу ћи са мо на чин из бо ра и пред ла га ња за из бор функ ци о не ра – 
што је уства ри ма те ри ја већ ре гу ли са на ма тич ним за ко ни ма, а са мо 
по но вље на у По слов ни ку.

На осно ву ви ђе ног, мо же мо за кљу чи ти да ова ма те ри ја у Ср-
би ји но си са со бом број не нор ма тив не не до стат ке ко ји, за јед но са 
мањ ка во сти ма тех нич ке и по ли тич ке при ро де, угро жа ва ју чи тав 
кон цепт кон тро ле вла сти пу тем не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Ка-
да го во ри мо о не до ста ци ма по ли тич ке при ро де, пре све га се ис ти-
че тзв. „не до ста так по ли тич ке во ље“, ко ји се огле да у окле ва њу да 
се не за ви сна те ла пра вил но оспо со бе и да им се омо гу ћи нео ме тан 
рад. Та кав при мер на ла зи мо у ак ту ел ном од но су пре ма ин сти ту ци-
ји За штит ни ка гра ђа на. На и ме, за кон на ла же да по сту пак за из бор 
За штит ни ка от поч не нај ка сни је шест ме се ци пре ис те ка ман да та 
прет ход ном ом буд сма ну.34) На род на скуп шти на ни је по кре ну ла 
по сту пак до са мог тре нут ка ис те ка ман да та (јул 2012. го ди не), а 
оду го вла че њу је зна чај но до при не ла и ин сти ту ци о нал на па у за ко ја 
ну жно на сту па у пред из бор ном и по сти збор ном пе ри о ду. У ова квој 
си ту а ци ји ипак, фор мал но оправ да ње не по сто ји, јер је скуп шти ни 
оста вљен до во љан рок (шест ме се ци) да по кре не по сту пак и иза-
бе ре но вог За штит ни ка гра ђа на, не сма њу ју ћи на тај на чин ни во 
за шти те пра ва гра ђа на у да том пе ри о ду. Та ко ђе, сам ом буд сман је 
ви ше пу та упо зо ра вао пар ла мент и јав ност о по тре би по кре та ња 
про це ду ре у на ве де ном ро ку.35) Ра ни је смо уста но ви ли да, због не-
мо гућ но сти да во ди фор мал ни по сту пак, ово не за ви сно те ло сво ју 
сна гу цр пи из ин те гри те та и јав не пер цеп ци је ин сти ту ци је, та ко да 
ће се си ту а ци ја у ко јој ће ин сти ту ци ју во ди ти „вр ши лац ду жно сти“ 
ну жно од ра зи ти на  до стиг ну ти сте пен за шти те пра ва гра ђа на.

32) За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
33) За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРС, бр. 9/10.
34) Чл. 4. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
35) Ви де ти: „Шта за штит ник гра ђа на за ме ра по сла ни ци ма“, Политика, 15. 03. 2012. Текст 

на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Sta-za stit nik-gra dja na-za me ra-po sla ni ci ma.
lt.html, по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012. 
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Упр кос свим по те шко ћа ма, мо же мо ви де ти по раст по ве ре ња 
гра ђа на у ин сти ту ци ју За штит ни ка. У од но су на 2010. го ди ну, у 
2011. је ово те ло при ми ло 37,41% ви ше при ту жби гра ђа на, а сли-
чан по раст се ви ди и у бро ју гра ђа на при мље них на раз го вор, као 
и у бро ју оба вље них те ле фон ских раз го во ра са стран ка ма,36) што 
да је на зна ча ју овој ин сти ту ци ји и по ка зу је ње ну ва жност у про це-
су кон со ли да ци је де мо кра ти је. Ако упо ре ди мо ове по дат ке са прет-
ход ним го ди на ма, мо же мо ре ћи да се јав на пер цеп ци ја овог те ла 
кон стант но по бољ ша ва. Ипак, као што и сам За штит ник сма тра: 
„...ти по ма ци ни су ни из да ле ка до вољ ни да би пре вла да ли не за-
до вољ ство гра ђа на ко је иза зи ва ју не за ко ни то сти и не пра вил но сти 
ко је се на мно гим ме сти ма ис по ља ва ју кроз ко руп ци ју, пар ти ја ше-
ње, не до го вор ност, нео р га ни за ци ју, не струч ност и не за ин те ре со-
ва ност за оба вља ње јав них по сло ва и вр ше ње јав них овла шће ња 
пре ма гра ђа ни ма у скла ду са сло вом и ду хом за ко на“.37) Си гур но да 
ни при ка за ни од нос вла де и пар ла мен та пре ма овој ин сти ту ци ји не 
до при но се за до вољ ству гра ђа на и њи хо вом по ве ре њу у по ли тич ки 
си стем у це ли ни.

ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕОДЈАВНОГЗНАЧАЈА
ИЗАШТИТУПОДАТАКАОЛИЧНОСТИ

Тран спа рент ност пред ста вља јед ну од осно ва од го вор но сти 
и до брог упра вља ња. Гра ђа ни, као но си о ци су ве ре ни те та у де мо-
крат ским др жа ва ма, има ју пра во да бу ду упо зна ти са свим ре ле-
вант ним чи ње ни ца ма ко је се ти чу упра вља ња др жав ним по сло ви-
ма. У том сми слу, ства ра ње на ци о нал не ин сти ту ци је ко ја ре гу ли ше 
и кон тро ли ше ову област пред ста вља по ку шај др жа ве да се из бо ри 
са про бле мом тран спа рент но сти и у крај њој ли ни ји од го вор но сти 
иза бра них ели та. Ср би ја ни је из у зе так: 2004. је до не сен За кон о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ко ји уво-
ди По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и де фи ни ше га 
као са мо ста лан др жав ни ор ган, не за ви сан у вр ше њу сво је ду жно-
сти.38) Због ме ђу на род них оба ве за на ше зе мље (пре све га у про це су 

36) Ста ти сти ка из: Ре до ван го ди шњи из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2011. го ди ну, стр. 7. 
Из ве штај је мо гу ће про на ћи на адре си: http://www.om bud sman.rs/in dex.php/lang-sr_YU/
iz ve sta ji/go di snji-iz ve sta ji (по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.)

37) Исто, стр. 6.
38) Чл. 1. За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, Службенигла

сникРС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
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европ ских ин те гра ци ја – као је дан од пред у сло ва за пот пи си ва ње 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу; али и пре ма Са ве ту 
Евро пе),39) По ве ре ни ку су За ко ном о за шти ти по да та ка о лич но-
сти из 2008. го ди не при до да те но ве над ле жно сти. Иако је ства ра-
ње нор ма тив ног окви ра за за шти ту по да та ка о лич но сти по зи тив-
но, сма тра мо да је од лу ка да се ова област по ве ри већ по сто је ћој 
ин сти ту ци ји По ве ре ни ка зна чај но угрозилa сте пен за шти те пра ва 
гра ђа на; бу ду ћи да је По ве ре ник и до та да ра дио са огра ни че ним 
ре сур си ма. Ефи ка сни је, али ве ро ват но и ску пље ре ше ње би об у-
хва та ло ства ра ње још јед ног не за ви сног те ла, ко је би се ба ви ло ис-
кљу чи во за шти том по да та ка о лич но сти.

По ве ре ни ка би ра На род на скуп шти на на пред лог од бо ра над-
ле жног за ин фор ми са ње. По ве ре ник има пра во на два ман да та у 
тра ја њу од се дам го ди на, што је знат но ду же од тра ја ња ман да та 
На род не скуп шти не. Ова кво ре ше ње мо же се по ка за ти као до бро 
у кон тек сту ета бли ра ња ин сти ту ци је и ње не не за ви сно сти, као и 
ства ра ња кон ти ну и те та ра да и по ди за ња све сти гра ђа на о зна ча ју 
те ма ко ји ма се овај ор ган ба ви.40) Слич но као и у слу ча ју За штит-
ни ка гра ђа на, по ве ре ник мо же би ти раз ре шен, а тај по сту пак по-
кре ће тре ћи на по сла ни ка уз од го ва ра ју ће раз ло ге. По ве ре ник мо же 
би ти раз ре шен ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, што је, као 
и у слу ча ју ом буд сма на, ре ше ње на ко је има мо озбиљ не за мер ке у 
по гле ду оси гу ра ва ња ауто ри те та, али и не за ви сно сти ин сти ту ци је. 
Ква ли фи ко ва на ве ћи на би би ла си гур ни је ре ше ње, ко је би оси гу-
ра ло кон стан тан из бор лич но сти око ко је не ће би ти по ли тич ких 
по ле ми ка и чи ја не при стра сност би би ла оли че на у ши ро ком по ли-
тич ком кон сен зу су; а исто та ко би и ума њи ла мо гућ ност за вр ше ње 
по ли тич ких при ти са ка на иза бра ну лич ност. Ак ту ел ни по ве ре ник 
је би ран 2004. го ди не, а овај из бор је по твр ђен на кон до но ше ња 
Уста ва, 2007. го ди не. Дру ги ман дат По ве ре ник је до био у де цем бру 
2011. го ди не.

Слич но сти од но са На род не скуп шти не са За штит ни ком гра-
ђа на и По ве ре ни ком су број не. Пар ла мент би ра два за ме ни ка По-
ве ре ни ка на ње гов пред лог; По ве ре ник не ма над ле жно сти над На-
род ном скуп шти ном; а та ко ђе под но си го ди шњи из ве штај и дру ге 

39) Ви де ти: Чл. 81. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, СлужбенигласникРС – 
међународниуговори,бр. 83/08.

40) Ро до љуб Ша бић, „По ло жај по ве ре ни ка за ин фор ма ци је“, НароднаскупштинаРепубли
кеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 127-
130. 
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из ве шта је по по тре би. У том сми слу, по хва ле и кри ти ке на ра чун 
нор ма тив них ре ше ња у овом слу ча ју су иден тич не као у слу ча ју 
ом буд сма на, те их не ма по тре бе по на вља ти. Оно што тре ба ис та ћи 
је сте да По ве ре ник, за раз ли ку од За штит ни ка, има мо гућ ност да 
во ди фор мал ни по сту пак у слу ча ју кр ше ња за ко на, те да не мо ра 
ну жно да се осла ња на по ли тич ку по др шку пар ла мен та и јав но сти 
да би при мо рао од ре ђе ни ор ган упра ве на по што ва ње за ко на, што 
зна чај но ре лак си ра ње гов од нос са скуп шти ном, по себ но у про це-
су кон тро ле ег зе ку ти ве. 

ДРЖАВНАРЕВИЗОРСКАИНСТИТУЦИЈА

За да так овог не за ви сног те ла, осно ва ног 2005. го ди не За ко ном 
о др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, је сте ре ви зи ја фи нан сиј ских 
из ве шта ја и кон тро ла по сло ва ња су бје ка та ре ви зи је. Фи нан сиј ска 
кон тро ла, од но сно кон тро ла рас по ла га ња бу џет ским нов цем, чи ни 
јед ну од кључ них прет по став ки од го вор не из вр шне вла сти. По сто-
ја ње ове ин сти ту ци је оправ да ва ка ко прав на, та ко и еко ном ска ло-
ги ка: по сто ји по тре ба за спре ча ва њем ко руп ци је и обез бе ђи ва њем 
ефи ка сног, еко но мич ног и тран спа рент ног рас по ла га ња нов цем 
гра ђа на.

За кон ре гу ли ше ор га ни за ци о не прин ци пе Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је: њу чи не пред сед ник, пот пред сед ник, са вет, ре ви зор-
ске слу жбе и пра те ће слу жбе. Са вет има се дам чла но ва ко је би ра 
и раз ре ша ва На род на скуп шти на. Скуп шти на та ко ђе би ра и пред-
сед ни ка са ве та, ко ји је ујед но и пред сед ник Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је и Ге не рал ни др жав ни ре ви зор. Пред сед ник мо же би ти 
би ран два пу та на ман дат од по пет го ди на, док са вет мо же да иза-
бе ре про ста скуп штин ска ве ћи на. Ини ци ја ти ву за раз ре ше ње чла на 
са ве та мо же да под не се над ле жни од бор или све га два де сет на-
род них по сла ни ка, па су по је ди ни ауто ри пра вил но при ме ти ли да 
ова кво ре ше ње оста вља про стор за вр ше ње по ли тич ког ути ца ја на 
ре ви зор ску ин сти ту ци ју.41)

Бу џет ско пра во пар ла мен та об у хва та усва ја ње и кон тро лу из-
вр ше ња бу џе та,42) сто га је ну жно оства ри ти ма кар ми ни мал ну ком-

41) Ова кво ре ше ње је кри ти ко ва но у: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и 
ин сти ту ци је у Ср би ји“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 4/2010, стр. 67.

42) Ве ра Ле ко, Финансијскоправо, УДГ Под го ри ца, 2010, стр. 43.
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пле мен тар ност у ра ду из ме ђу На род не скуп шти не и ре ви зо ра. Та ко 
го во ре ћи, основ ни за да так ре ви зо ра је да утвр ди да ли се бу џет ска 
сред ства тро ше у скла ду са за ко ном и да о то ме оба ве сти пар ла-
мент и јав ност. У ту свр ху, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја под-
но си скуп шти ни го ди шњи из ве штај о ра ду, по себ не из ве шта је у то-
ку го ди не, као и из ве штај о ре ви зи ји бу џе та.43) На род на скуп шти на 
раз ма тра пред лог за вр шног ра чу на тек по при ба вља њу ми шље ња 
ре ви зо ра. Го ди шњи про грам ре ви зи је об у хва та бу џет ре пу бли ке, 
ор га не оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, од го ва ра ју ћи број је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве, На род ну бан ку Ср би је и од го ва ра ју ћи број 
јав них пред у зе ћа и дру гих бу џет ских ко ри сни ка. Ме ђу тим, огра-
ни че ни ре сур си зна чај но ума њу ју спо соб ност ове ин сти ту ци је да 
ис пу ни про грам ре ви зи је. Та ко је у 2010. го ди ни из вр ше на ре ви-
зи ја го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја се дам ми ни стар ста ва, два 
ор га на у са ста ву вла де (Упра ве ца ри на и По ре ске упра ве), Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди не, два на ест је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, де вет јав них пред у зе ћа, На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и 
На род не бан ке Ср би је. Уко ли ко узме мо у об зир да, пре ма не ким 
про це на ма,44) у Ср би ји има ви ше од осам хи ља да су бје ка та ре ви-
зи је, мо же мо да за кљу чи мо да по сто ји огро ман јаз из ме ђу укуп не 
су ме др жав них су бје ка та под ло жних ре ви зи ји и ре ал них мо гућ но-
сти Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је. Про блем је још ве ћи ка да 
са гле да мо обим су бје ка та ко ји рас по ла жу др жав ним нов цем без ре-
ви зи је, јер је област без фи нан сиј ске кон тро ле мно го стру ко ве ћа од 
ма лог де ла др жав ног апа ра та ко ји ре ви зор успе ва да кон тро ли ше.

Дру ги ве ли ки про блем на ла зи мо у са мом про це су кон сти ту-
и са ња овог не за ви сног те ла. На и ме, иако је ма тич ни за кон до нет 
још 2005. го ди не, пре ко ра че ни су сви ро ко ви за фор ми ра ње ин сти-
ту ци је, па је она по че ла са ра дом тек 2009. По но во на и ла зи мо на 
про блем тзв. „по ли тич ке во ље“, што је на ро чи то ин ди ка тив но ка-
да ви ди мо да је за стој у про це су фор ми ра ња ин сти ту ци је, ко ји је 
у јед ном пе ри о ду тра јао ви ше од го ди ну да на, иза зван ти ме што 
скуп шти на ни је по твр ди ла по слов ник о ра ду Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је – што је био фор ма лан услов за по че так ра да.45)

43) Чл. 43. За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји,СлужбенигласникРС, бр. 36/10.
44) По да так из тек ста: „Чу де сни свет др жав не ка се“, Време, бр. 988, 10. де цем бар 2009.
45) „Вла да кри ва за то што др жав ни ре ви зор не ра ди“, Политика, 13. 01. 2009. Ви де ти: 

http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/Vla da-kri va-za-to-shto-dr zav ni-re vi zor-ne-ra di.
lt.html, при сту пље но 15. 07. 2012.
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Та ко ђе, рад ин сти ту ци је до дат но оп те ре ћу је ком пли ко ва на 
област ко јом се ба ви, па је, уз ве ли ке ре сур се и ну жност ви со ке 
спе ци ја ли за ци је ње них слу жби, по треб но има ти и ја сан нор ма-
тив ни оквир у ма те ри ји ре ви зи је, ка кав у Ср би ји не по сто ји. Као 
при мер ове прав не не ус кла ђе но сти мо же мо на ве сти по да так да је 
Ср би ја јед на од рет ких др жа ва у Евро пи у ко јој не по сто ји уре ђе на 
еви ден ци ја др жав не имо ви не, ко ја би ина че тре ба ла да бу де пред-
мет бу џет ске кон тро ле.46)

Ко нач но, про бле ма ти чан је и од нос пре ма ре зул та ти ма ре ви зи-
је. Др жав ни ре ви зор је по чет ком ове го ди не под нео 101 пре кр шај ну 
при ја ву про тив 143 од го вор не осо бе због не на мен ског тро ше ња бу-
џет ских сред ста ва за 2010. го ди ну.47) Ре ви зор ина че по за ко ну има 
пра во да под но си кри вич не и пре кр шај не при ја ве, а ни је дан дру ги 
др жав ни ор ган не ма спољ ни ути цај на од ре ђи ва ње вр сте и ни воа 
ре ви зи је. Па ипак, број ни функ ци о не ри про тив ко јих су под не те 
при ја ве су у јав ним на сту пи ма ре а го ва ли не при ме ре но, уру ша ва-
ју ћи на тај на чин ауто ри тет и зна чај ка ко др жав не ре ви зи је, та ко и 
це ло куп ног си сте ма кон тро ле из вр шне вла сти. Та ко ђе, је дан број 
при ја ва ко је је ре ви зор под нео ра ни је (2010. го ди не) је за ста рео, 
што по ка зу је лош од нос суд ског си сте ма и сла бу ко ор ди на ци ју из-
ме ђу кон трол них и суд ских ме ха ни за ма, што на ду ге ста зе оте жа ва 
кон со ли да ци ју де мо крат ског си сте ма.

Мо же мо за кљу чи ти да су за ко ном по ста вље ни ре ла тив но ви-
со ки стан дар ди не за ви сно сти ове ин сти ту ци је, али да по сто је зна-
чај ни про бле ми са њи хо вим по што ва њем, укљу чу ју ћи ту и од нос 
су бје ка та вла сти пре ма Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји као не-
за ви сном те лу, због че га је озбиљ но угро жен кон цепт ре ви зи је и 
бу џет ске кон тро ле, а са мим тим и кон цепт од го вор не вла сти у це-
ло сти.

АГЕНЦИЈАЗАБОРБУПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Ан ти ко руп циј ске аген ци је су ре ла тив но но ва по ја ва ка да го во-
ри мо о не за ви сним др жав ним те ли ма. Њи хов раз вој по ве зу је се са 
мањ ком по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је, пре све га због не а жур-

46) Са оп ште ње Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 10. 
03. 2010. 

47) Ви де ти: „То ми ци Ми ло са вље ви ћу 12 пре кр шај них при ја ва“, Политика, 20. 02. 2012. 
До ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/To mi ci-Mi lo sa vlje vi cu-12-pre kr-
saj nih-pri ja va.lt.html, по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.



стр:85111.

- 103 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

но сти ту жи ла шта ва, ни ског кре ди би ли те та из вр шних и суд ских 
ор га на и јав не пер цеп ци је ра ши ре но сти ко руп ци је.48) Обич но се 
ра ди о спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма не за ви сним од по ли тич-
ког ути ца ја, чи је је де ло ва ње усме ре но на су зби ја ње узро ка и ма-
ни фе ста ци ја ко руп ци је, кроз пре вен тив но де ло ва ње, обра зо ва ње и 
ре пре си ју. Ре зул та ти у бор би про тив ко руп ци је умно го ме за ви се 
и од овла шће ња аген ци је. Нај ве ће ре зул та те ова те ла по сти гла су 
у Хонг Кон гу и Син га пу ру, где су им да та ве ли ка ис тра жна овла-
шће ња и где иза бра ни функ ци о не ри и дру ги вла ди ни слу жбе ни ци 
не ма ју иму ни тет за ко руп ци ју, ко ја се ина че сма тра те шким кри-
вич ним де лом.49)

Ср би ја од 2000. го ди не пре у зи ма пр ве ин сти ту ци о нал не и за-
кон ске про ме не за рад су зби ја ња ко руп ци је. Фор ми ран је Са вет за 
бор бу про тив ко руп ци је и Од бор за ре ша ва ње о су ко бу ин те ре са, 
а усво јен је и низ ан ти ко руп циј ских за ко на (о јав ним на бав ка ма, 
фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, до ступ но сти ин фор ма ци ја и 
слич но). Ко нач но, 2005. го ди не усво је на је На ци о нал на стра те ги ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ко јом је пред ви ђе но фор ми ра ње Аген-
ци је. За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је50) до нет је 2008. 
го ди не, а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2010. Аген ци ја је пре у зе ла по-
сло ве Од бо ра за ре ша ва ње о су ко бу ин те ре са, док је Са вет за бор бу 
про тив ко руп ци је на ста вио да функ ци о ни ше као са ве то дав но те ло 
при Вла ди Ср би је.51)

За кон де фи ни ше Аген ци ју као са мо ста лан и не за ви сан др жав-
ни ор ган од го во ран На род ној скуп шти ни.52) Ор га ни Аген ци је су 
од бор и ди рек тор. Од бор Аген ци је има де вет чла но ва, ко је би ра 
пар ла мент на пе ри од од че ти ри го ди не, а пра во пред ла га ња има ју 
Пред сед ник Ре пу бли ке, Вла да, Ад ми ни стра тив ни од бор На род не 
скуп шти не, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, Вр хов ни ка са ци о ни 
суд, За штит ник гра ђа на и По ве ре ник (до го во ром), удру же ња но ви-
на ра, адво кат ска ко мо ра и Со ци јал но-еко ном ски са вет. Од бор за-

48) Су зан Ро уз – Еј кер ман,Корупцијаивласт:узроци,последицеиреформа, Бе о град, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

49) Че до мир Чу пић, „Си стем ска ко руп ци ја“, Политичкиживот, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, бр. 2/2011, стр. 41-42.

50) Мо ра мо на гла си ти да сам на зив овог ак та (За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је) 
ни је аде ква тан, бу ду ћи да за кон уре ђу је мно го ши ру област од са ме Аген ци је.

51) Сти че се ути сак да јав ност ни је нај бо ље упо зна та са раз ли ком из ме ђу Аген ци је и Са ве-
та и  са њи хо вим спе ци фич ним овла шће њи ма и уло гом.

52) Чл. 3. За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, СлужбенигласникРС, бр. 97/08, 
53/10, 66/11.
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тим би ра ди рек то ра и то на јав ном кон кур су. Ова кав на чин из бо ра 
оси гу ра ва ви со ку не у трал ност ка ко ди рек то ра, та ко и це ло куп не 
ин сти ту ци је.

На осно ву ана ли зе чла на 5. За ко на, ко ји од ре ђу је над ле жно сти 
Аген ци је, мо же мо ре ћи да су за да ци ста вље ни пред ову ин сти ту-
ци ју ши ро ко по ста вље ни, по себ но ако узме мо у об зир чи ње ни цу 
да је, као и у слу ча ју оста лих не за ви сних те ла, до шло до ка шње-
ња са ро ко ви ма за фор ми ра ње и про бле ма са из два ја њем сред ста ва 
за функ ци о ни са ње Аген ци је. Аген ци ја, по овом чла ну, вр ши низ 
по сло ва: од пра ће ња спро во ђе ња На ци о нал не стра те ги је за бор бу 
про тив ко руп ци је, ре ша ва ња о су ко бу ин те ре са, во ђе ња ре ги стра 
имо ви не функ ци о не ра, кон тро ле фи нан си ра ња по ли тич ких су бје-
ка та, из ри ца ња кон крет них ме ра при по вре ди за ко на, об ја вљи ва ња 
пре по ру ка и по кре та ња ини ци ја ти ва за раз ре ше ње функ ци о не ра, 
па све до за ко но дав них ини ци ја ти ва, пре вен ти ве, обу ке, по ди за ња 
јав не све сти и дру гих еду ка тив них ме ра.53)

Као што је слу чај са оста лим не за ви сним те ли ма, Аген ци ја 
под но си На род ној скуп шти ни го ди шњи из ве штај и по себ не из ве-
шта је. У из ве шта ју за 2011. го ди ну, Аген ци ја је скуп шти ни из не ла 
низ пре по ру ка ко ји ма би се по бољ шао њен рад и не за ви сност, а 
исто та ко и су зби ле мо гућ но сти за ко руп ци ју у Ср би ји. Ипак, као 
и у већ по ме ну тим слу ча је ви ма, пар ла мент не по се ду је фор мал-
ну про це ду ру за при ме ну и пра ће ње спро во ђе ња пре по ру ка, та ко 
да овај део из ве шта ја мо же вр ло ла ко да оста не са мо „спи сак ле-
пих же ља“; иако је прет ход не го ди не На род на скуп шти на упра во 
на пре по ру ку Аген ци је до не ла но ви За кон о фи нан си ра њу по ли-
тич ких ак тив но сти,54) а из ме ње но је још не ко ли ко за ко на ка ко би 
се ускла ди ли са За ко ном о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је.55) 
За ни мљи во је да се у из ве шта ју кон ста ту је да ни На род на скуп-
шти на ни Вла да ни су при хва ти ле про шло го ди шњу пре по ру ку о 
уво ђе њу оба ве зних обу ка о ети ци и ин те гри те ту за функ ци о не ре 
и за по сле не у ор га ни ма јав не вла сти, што сва ка ко под ри ва пре вен-
тив но-обра зов ну функ ци ју Аген ци је.

53) Чл. 5. Исто.
54) Са дру ге стра не, ре гу ли са ње ове обла сти је та ко ђе пред ста вља ло оба ве зу у про це су 

европ ских ин те гра ци ја, што је и на гла ше но у Из ве шта ју Европ ске ко ми си је о на прет ку 
Ср би је за 2010. го ди ну. Serbia2010ProgressReport, Brus sels, 9 No vem ber 2010, SEC 
(2010) 1330, стр. 11.

55) Ра ди се о За ко ну о здрав стве ној за шти ти и За ко ну о адво ка ту ри. Ви де ти: Го ди шњи из-
ве штај о ра ду Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је за 2011. го ди ну, стр. 19. Из ве штај 
до сту пан на: http://www.acas.rs/sr_cir/com po nent/con tent/ar tic le/229.html , по след њи пут 
при сту пље но 15. 07. 2012.
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Је дан од до га ђа ја ко ји је по слу жио као ин ди ка тор про бле ма у 
од но су из вр шне и за ко но дав не вла сти пре ма Аген ци ји био је слу-
чај тзв. „ду плих функ ци ја“. На и ме, пре по ру ке Аген ци је су на ла га-
ле ли ци ма ко ја су вр ши ла две или ви ше не спо ји вих функ ци ја да се 
од рек ну про бле ма тич них по зи ци ја. За не мар љив број функ ци о не ра 
је то са мо вољ но учи нио, да би се 2010. го ди не де сио прав ни пре се-
дан: за кон је из ме њен и функ ци о не ри ма је до зво ље но за др жа ва ње 
ду плих функ ци ја. По га же ни су устав ни прин ци пи по де ле вла сти, 
за бра не су ко ба ин те ре са и јед на ко сти пред за ко ном, а крат ко трај-
ни по ли тич ки ин те рес је пре вла дао над ло ги ком прав не др жа ве.56) 
Слу чај „ду плих функ ци ја“ све до чи о ста њу по ли тич ке во ље у бор-
би про тив ко руп ци је; а сим бо лич но и о уло зи не за ви сних те ла у 
Ср би ји, ко је по ли тич ке ели те пре ви де као „ну жно зло“, нео п ход-
но да би се фор мал но ис пу ни ле ме ђу на род не оба ве зе, не го као су-
штин ско ору ђе у бор би за ус по ста вља ње вла да ви не пра ва.

***

Упо ред на ана ли за не ко ли ко за ко на о не за ви сним те ли ма на ве-
ла нас је да уочи мо по је ди на оп шта ме ста и до не се мо за кључ ке о 
од но су На род не скуп шти не и ових ор га на. На и ме, пар ла мент, осим 
што до но си за ко не ко ји ма се не за ви сна те ла осни ва ју и овла шћу ју, 
вр ши и име но ва ња, из бор и раз ре ше ња функ ци о не ра. Ука за ли смо 
на мањ ка во сти ко је се ја вља ју при из бо ру или раз ре ше њу по је ди-
них функ ци о не ра, а ко је је по треб но ис пра ви ти ка ко би се по сти гла 
и очу ва ла пот пу на не за ви сност ових ин сти ту ци ја. Тај про цес сва-
ка ко укљу чу је тра же ње ши рег по ли тич ког кон сен зу са при из бо ру, 
као и оте жа ва ње раз ре ше ња по по ли тич кој ли ни ји. Скуп шти на та-
ко ђе при ма го ди шње и по себ не из ве шта је, а у не ким слу ча је ви ма 
и го ди шње про гра ме ра да. По је ди на не за ви сна те ла има ју мо гућ-
ност за ко но дав не ини ци ја ти ве или да ва ња пред ло га и ми шље ња у 
ве зи са за ко ни ма. Ко нач но, пар ла мент се бри не за фи нан си ра ње 
не за ви сних те ла кроз сво ју бу џет ску функ ци ју. На гла ша ва мо да ни 
у јед ном од ана ли зи ра них про пи са ни је до вољ но ис так нут зна чај 
пар ла мен тар них од бо ра у оства ри ва њу ко му ни ка ци је из ме ђу пар-
ла мен та и не за ви сних те ла. Од бо ри, бу ду ћи да се ра ди о спе ци ја-
ли зо ва ним те ли ма На род не скуп шти не ко ја сво јим те мат ским од-
ре ђе њи ма нај че шће пра те рад ми ни стар ста ва, има ју ве ли ки зна чај 

56) Из: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 61.
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у оства ри ва њу кон тро ле над ег зе ку ти вом. У том сми слу, њи хо ва 
струч ност, али и ка па ци те ти за одр жа ва ње ди рект ног кон так та са 
не за ви сним те ли ма, као и за оства ри ва ње по не кад нео п ход не тај-
но сти у ра ду, мо гу да бу ду од нео бич ног зна ча ја. Упр кос то ме, у 
на шем за ко но дав ству је за сад про пу ште на при ли ка да се ови по-
тен ци ја ли ис ко ри сте у свр ху оства ри ва ња ја чег си сте ма кон тро ле 
вла сти.

По слов ник На род не скуп шти не на ла же да се на сед ни ца ма 
над ле жних од бо ра рас пра вља о из ве шта ји ма не за ви сних те ла.57) 
Од бор мо же да од би је из ве штај и пре по ру чи скуп шти ни по кре та-
ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти функ ци о не ра.58) Та кво 
ре ше ње, иако пред ста вља вид кон тро ле над не за ви сним те ли ма, 
још јед ном по ка зу је да ни је до вољ но па жње по све ће но раз у ме ва-
њу спе ци фич не при ро де ових те ла, та ко да се – у овом слу ча ју – на 
њи хо ву не за ви сност мо же ути ца ти под за кон ским ак том скуп штин-
ског од бо ра, ко ји че сто мо же да до не се јед но ци френ број по сла ни-
ка. Ис пра ван на чин ре гу ли са ња кон тро ле над не за ви сним те ли ма 
би укљу чио пре ци зно де фи ни са ње про це ду ре под но ше ња и раз ма-
тра ња из ве шта ја не за ви сних ор га на, ко је би пар ла мент ана ли зи рао 
на оба ве зним сед ни ца ма. Као што смо ви де ли, На род на скуп шти на 
у пле ну у му не ма про пи са ну оба ве зу да раз ма тра из ве шта је не за ви-
сних те ла (осим ка да се ра ди о из ве шта ји ма Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је), а рок за по сту па ње у слу ча ју не под но ше ња из ве шта-
ја та ко ђе ни је утвр ђен. Слич но, ни је уре ђе но да ље по сту па ње од-
бо ра и пар ла мен та у слу ча ју пре по ру ка и за кљу ча ка не за ви сног 
те ла, а не по сто је ни уре ђе ни ме ха ни зми за њи хо во спро во ђе ње. 
Ре ше ње овог про бле ма, осим на рав но пре ци зни је за кон ске ре гу ла-
ти ве, мо же да укљу чи фор ми ра ње по себ ног скуп штин ског од бо ра 
за над зор вла де или за ко му ни ка ци ју за не за ви сним те ли ма. Ова кво 
те ло би би ло за ду же но за сва ко днев ну ко му ни ка ци ју пар ла мен та и 
не за ви сних те ла, над зор над не за ви сним те ли ма, али и за ко ор ди-
на ци ју и пра ће ње на прет ка у спро во ђе њу пре по ру ка из из ве шта ја. 
На тај на чин ства ра се ко хе рен тан си стем кон тро ле над ег зе ку ти-
вом у ко ме пар ла мент и не за ви сни ор га ни де лу ју ком пле мен тар но 
и ефи ка сно.

На ви ше ме ста иден ти фи ко ва ли смо „не до ста так по ли тич-
ке во ље“ као кључ ни про блем у од но су пар ла мен та, али и вла де, 

57)  Чл. 237. По слов ник На род не скуп шти не, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 52/10.
58) Исто.
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пре ма не за ви сним те ли ма. У су шти ни, не до ста так по ли тич ке во ље 
се од но си на си ту а ци је у ко ји ма не по сто ји фор мал на пре пре ка за 
ре ша ва ње од ре ђе ног про бле ма, али се ре ше ње ипак про лон ги ра и 
оте жа ва због сво је вр сног не ма ра, не бри ге или пар ти ку лар них ин-
те ре са од ре ђе них по ли тич ких ели та. У том сми слу, очи гле дан при-
мер је сво је вр стан за стој у фор ми ра њу го то во сва ке не за ви сне ин-
сти ту ци је у Ср би ји, где је код из ме ђу до но ше ња ма тич них за ко на и 
фор ми ра ња ин сти ту ци ја пре кр шен сва ки за кон ски рок за по че так 
ра да, нај че шће због ка шње ња пар ла мен та у из бо ру функ ци о не ра 
не за ви сних те ла. У та квој си ту а ци ји обич но се ства рао ви ше го ди-
шњи ин сти ту ци о нал ни ва ку ум ко ји сва ка ко ни је до при нео бо љој 
кон тро ли из вр шне вла сти, а у крај њој ли ни ји озбиљ но је угро зио 
уста вом и за ко ни ма га ран то ва ни сте пен за шти те пра ва гра ђа на. 
Да кле, нео п ход но је по сти ћи оп шти дру штве ни и по ли тич ки кон-
сен зус у ко ме би се ду го роч на кон со ли да ци ја де мо крат ских ин сти-
ту ци ја ста ви ла на пр во ме сто. У кон крет ном слу ча ју не за ви сних 
те ла, то би укљу чи ло ели ми на ци ју не по треб них ка шње ња у из бо-
ру функ ци о не ра не за ви сних те ла и до но ше ња ака та нео п ход них за 
њи хов рад; омо гу ћа ва ње не за ви сним те ли ма да ра де не за ви сно и 
без при ти са ка, што под ра зу ме ва и одо бра ва ње од го ва ра ју ћих ре-
сур са тј. ка па ци те та нео п ход них за ефи ка сну за шти ту пра ва; али и 
ис пра вља ње ло шег од но са оста лих функ ци о не ра пре ма овим ин-
сти ту ци ја ма (та кав од нос се, као што смо ви де ли, огле дао у ус кра-
ћи ва њу ин фор ма ци ја, јав ном од ба ци ва њу при ме да ба и пре по ру ка, 
па чак и ме диј ским на па ди ма по је ди них функ ци о не ра на не за ви сне 
ин сти ту ци је).

Европ ска ко ми си ја је кри ти ко ва ла од нос пре ма не за ви сним те-
ли ма у Из ве шта ју о на прет ку Ср би је за 2010. го ди ну. Ис так ну та 
је по тре ба за да љим по бољ ша њем за ко но дав ног окви ра, чвр шћим 
по што ва њем ман да та не за ви сних те ла и обез бе ђи ва њем од го ва ра-
ју ћих ре сур са.59) Па сив ност др жа ве и да ља за ви сност од по ли тич ке 
по др шке, укљу чу ју ћи спо рост у кон сти ту и са њу и не до стат ке у ко-
му ни ка ци ји пар ла мен та и не за ви сних ор га на, уз про бле ме у нор-
ма тив ном окви ру, за јед но пред ста вља ју кључ не пре пре ке на пу ту 
оства ри ва ња пу не не за ви сно сти и функ ци о нал но сти не за ви сних 
те ла у Ср би ји. Па ра док са лан став вла сти, по ко ме се на не за ви сна 
те ла и да ље гле да као на оба ве зу у про це су европ ских ин те гра ци-
ја, а за тим се на ста вља ла тент на оп струк ци ја њи хо вог ра да упр кос 

59)  Ви де ти: Serbia2010ProgressReport, Brus sels, 9 No vem ber 2010, SEC (2010) 1330.
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пре по ру ка ма Европ ске ко ми си је, до вољ но го во ри о па ра но ич ном 
„су пар нич ком“ схва та њу ме ста кон трол них ин сти ту ци ја у три па-
рит ном си сте му по де ле вла сти. Ипак, ста ти сти ке го во ре да, упр кос 
про бле ми ма, гра ђа ни све ви ше уви ђа ју зна чај и уло гу ових те ла, 
што ће сва ка ко има ти по зи тив ни ји ути цај на од нос вла де и скуп-
шти не пре ма не за ви сним ор га ни ма – јер пре суд на сна га не за ви-
сних те ла из ви ре из њи хо вог ле ги ти ми те та и ауто ри те та, а у том 
сег мен ту де мо крат ска јав ност мо же да од и гра пре суд ну уло гу.

DejanBursac
RELATIONSHIPBETWEENPARLIAMENTAND

THEINDEPENDENTBODIESINTHEPOLITICALSYSTEM
OFREPUBLICOFSERBIA

Summary
Independentregulatoryagenciesarerelativelynewpheno
menoninthelegalandpoliticalsystemoftheRepublicof
Serbia.Yet,duringtheshortperiodoftheirexistence,they
managedtoestablishthemselvesasanimportantmecha
nisminexecutiveoversight.Thispaperaimstoexamthe
formation, development and characteristics of these bo
dies inSerbia,aswellas their relationswith theNatio
nalAssembly.Notjustthroughtheanalysisofregulatory
framework, but also through the analysis of the recent
operational practice of four independent agencies (The
Ombudsman,TheCommissionerforInformationofPublic
ImportanceandPersonalDataProtection,StateAuditIn
stitutionandTheAgencyforCombatingCorruption),aut
horseekstoexaminethesufficiencyofthesemechanisms
in relation to the needs of the citizens.Also, he aims to
presenttherealityofrelationbetweentheparliamentand
theindependentagenciesandtoidentifyproblemsintheir
work.Authorrecommendspotentialsolutionsforthepro
blemsaffectingindependent institutions.Thoseproblems
includetheweaknessesoftheregulatoryframework,tec
hnicalbarriersandpoliticalproblems.Latteraremanife
stedindifferentmanners:fromcompletedisregardofthese
institutions,todeliberateobstructionsanddirectpolitical
pressures.Thus,theaimofthispaperisnotjusttoexplain
thenatureoftherelationshipbetweentheparliamentand
theregulatorybodies,butalso toactivelyengage in the
processofimprovingthegeneralsocialandpoliticalcon
textinwhichSerbiandemocracyisdeveloping.
Key words: independent bodies, independent regulatory
agencies, parliament, national assembly, ombudsman,
commissioner for information of public importance and
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personal data protection, state audit institution, agency
for combating corruption, separation of powers, rule of
law.
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Resume

Inthispaper,authorexaminesthenatureandpositionof
independentagenciesintheRepublicofSerbia,theirre
lationswiththeparliamentandtheirroleintheprocessof
theexecutiveoversight.Inthepreface,authorintroduces
theconcept,purposeandtheoriginofindependentbodi
esingeneral.Heinvestigatesthecharacteristicsofinde
pendentagenciesandtheirdistinctivefeaturesthatsepa
rate them from the rest of the government bodies.Also,
authorisexaminingwhetherthisagencieshavethelegal
quality tobeconsideredasthefourthbranchinthesys
temofseparationofpowers.Nextchapterisdedicatedto
theestablishing,developmentandcurrentpositionofin
dependentbodies inSerbia, especially in relation to the
specificpostauthoritarianandpostconflictsocialcontext
ofthiscountry’stransitiontodemocracy.Theconclusions
arebasedon theanalysisof four independentagencies:
TheOmbudsman, TheCommissioner for Information of
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Public Importance and PersonalData Protection, State
AuditInstitutionandTheAgencyforCombatingCorrup
tion.Authorcloselymonitorsthedevelopmentofeachof
thesebodies,comparingthemwithsimilarpracticeinthe
neighboringcountries.Thepaperalsoemphasizesadvan
tagesanddrawbacksofregulatoryframeworkandaccom
plishmentsanddefectsnoticedintheworkofthesebodies
sofar.Specialattentionisgiventotheconstitutionaland
legalprovisionsthatregulatethepositionofindependent
agencies. Relationship between the parliament and the
independentagenciesisbeinginvestigatedthroughcom
parative analysis of the normative framework, but also
throughtheanalysisofactualpracticeconcerningtheap
pointmentsanddismissalsoftheofficialsandcommunica
tionandcooperationbetween these institutions.Current
problemsthreateningtheindependenceofthesebodiesare
being identifiedandexplained.These include theobscu
re regulatory framework, political pressures, negligence
of the reportsandrecommendationsof regulatoryagen
cies,variousdelaysandmodestcapacitiesattheirdispo
sal.Passivityontheonehand,andsenseofrivalryonthe
other,arethemainfeaturesoftheattitudeofthestateto
wardstheindependentagenciesinSerbia.Legislatureand
executivearenotexpressingtheadequatelevelofpolitical
will,sufficienttoraisethequalityofcooperationwithin
dependent bodies, despite the fact that these institutions
arebeingincreasinglysupportedbythecitizens,andthat
the strengthening of these institutions is accepted as an
internationalobligationofSerbia. In the future,Serbian
politicalelitemusttakestepsinordertoconsolidatethe
ruleof lawandthedemocraticsystemingeneral.These
stepsincludethealterationsofthelegislation,increaseof
thefundingandthechangesofoverallattitudetowardsthe
independentbodies.

 Овај рад је примљен 27. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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