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ПРЕД ГО ВОР

Утеснојвезисапостојањемдемократијеотвореногдруштвајестеипостојањедело-
творнихпарламентарнихинституција.Таквеинституцијесуизузетноважнезауспоста-
вљање демократског система, јер обезбеђују утицај грађана на стварање политике
којанепосредноутиченањиховживот.Парламентисуосновазауспостављањевла-
давинеправа,надзоранадпроцесимауправљања(којитакопостајутранспарентни)и
поштовањaпреузетихмеђународнихобавеза.

ПрограмУједињенихнацијазаразвој(УНДП)подржаваразвоју166земаљасвета,
каоисвакичетвртипарламентнасвету,истичућитимеважнуулогукојупарламентарне
институцијезаузимајуудемократијииразвоју.Постојањеделотворнихдемократских
институцијавеомајеважноуусмеравањудонаторскихсредставабуџетскојподршци,
каоједногодмеханизамаразвојнепомоћи.Самимтим,парламентарниразвојчиниса-
ставнидеоПрограмаУједињенихнацијазаразвојнапољудемократскогуправљања,
односноактивностиусмеренихкаунапређењупредставничке,законодавнеинадзорне
функцијепарламента.1

Уновембру2009.године,НароднаскупштинаРепубликеСрбијеје,узподршкупројек-
таПрограмаУједињенихнацијазаразвој„ЈачањеодговорностиНароднескупштине
РепубликеСрбије“,организоваламеђународну конференцију „Народнаскупштинаи
независнидржавниоргани/тела“.Циљконференцијејебиодасеорганизујефорумна
комећеНароднаскупштинаинезависнидржавниоргани/телаиматиприликудараз-
менеискустваиразмотремогућеначинезаунапређењемеђусобниходноса,сапо-
себнимосвртомнамеђународнаискустваутојобласти.

КонференцијајебилајединственаплатформазаодбореНароднескупштинеинеза-
виснедржавнеоргане/тела,одкојихнекапостоједуже,анекасутекоснована,дади-
ректноизнесуизузетносложенапитањавезанасасвојефункционисањеибудућуса-
радњу.КонференцијисуприсуствовалиипредседницаНароднескупштине,заменица
председницеНароднескупштине,секретарНароднескупштине,председнициодбора
1 СтратегијапарламентарногразвојаУНДПза2009.годину.
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Народнескупштине,представницинезависнихдржавнихоргана/тела,гостиизпарла-
ментаНорвешке,државниревизорНорвешке,повереникзаинформацијеизаменик
омбудсманаР.Словеније,шефовиGRECO-аиGOPAC-а,представникканцеларијере-
визораВеликеБританије,представнициМинистарстваправдеиМинистарствафинан-
сијаРепубликеСрбије,каоимногипосланициНароднескупштинеРепубликеСрбије.

ЈеданодрезултатаКонференцијејестеиизузетнокористанучинакрадионица,којесу
билераздвојенепотематскимцелинамавезанимзаодређененезависнеоргане/тела.
Наиме,циљКонференцијејебиоуправодасеподстакнекомуникацијаизмеђунезави-
снихдржавнихоргана/телаиодбораНароднескупштине,каоидасеутврдипроцес
извештавањатихтелаодговарајућимодборима.

Овапубликацијајенаставакнапорадасепренесуискуствадомаћихимеђународних
стручњакаипрактичара,дасеразменемишљења,каоидасесистематизујуматери-
јаликојисупредстављенинаКонференцији.Публикацију,пореднаведеног,чинеиана-
лизепрофесораПравногфакултетаиФакултетаполитичкихнаукаУниверзитетауБе-
ограду,каоиизводиизстудијаSIGMA/OECDиСветскебанке.Циљпубликацијејесте
дапружиподршкуНароднојскупштинидадефинишенајприкладнијимоделзајачање
својеконтролнефункцијеидатајмоделуградиусвојновипословник.

Публикацијајеподељенаутридела,којипратепрограмКонференцијеиуједнопред-
стављајутридимензијепарламентарнеконтроле:I.Основепарламентарнеконтроле;
II.Односпарламентаинезависнихдржавнихоргана/тела;иIII.Парламентарнакон-
тролаизвршневластиизначајнезависнихдржавнихоргана/телазањеноспровођење.

УприлогусеналазеистратегијеГлобалнеорганизацијепосланиказаборбупротив
корупције(GOPAC)идневниредКонференције.

Циљпубликацијејестедадопринесевизијиреформисаногпарламентаипромовише
усвајањеделотворнијихметода за контролурада владе.ОдносНароднескупштине
санезависнимдржавниморганима/телима,каоињиховаулогаујачањуодговорности
парламента,могудасеразматрајуиздваугла:изперспективенезависнихорганаи
мерењиховеодоговорностиНароднојскупштини,иизперспективеНароднескупшти-
неивршењанадзоранадрадомВладе.Управоовајдругиаспектможедаунапреди
надзорнуулогуНароднескупштине,испитујућиновеобликеконтроле,тиместварајући
предусловетемељногнадзоранадрадомВладеидоприносећиконцептудемократског
управљања.
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I.  
ОСНО ВЕ ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ КОН ТРО ЛЕ
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По здрав на обра ћа ња

Проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић,
председницаНароднескупштинеРепубликеСрбије

УваженипредставниципарламенатаНорвешке,

ПоштованипредставнициВладеРСипредставницинезависнихдржавнихтела,

Поштованипредставницимеђународнихиневладинихорганизација,

Уваженичлановидипломатскогкора,

Дамеигосподо,

Драгигости,

ИзузетномијезадовољствоштоуимепосланикаНароднескупштинеотвараммеђу-
народнуконференцију„Народнаскупштинаинезависнидржавниоргани/тела“,чијије
циљдасеразмотреразличитимоделиинституционалнихвезаизмеђупарламенатаи
независнихтела.

Основарадасвакогпарламентајеактивнидијалог,ијаизражавамнадудаћемоупра-
во таквом комуникацијом током ова два дана, колико траје Конференција, утврдити
примеренајбољесарадњеизмеђупарламенатаинезависнихоргана,каоиначинена
којеможемодаихприлагодимоуставно-правномпореткуРепубликеСрбије.

Суштинскадемократичностодносаудруштвупочиванапринципимапоштовањајавног
добраијавногинтереса,каоиодговорности функционераидржавнихслужбениказа
учињено.Натимпринципиматемељисенесамоефикаснијирадпарламентаинеза-
виснихтеланегоињиховамеђусобнасарадњаууспостављањусистематскеисталне
контролерадаизвршневласти.
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Умногимсразмерномладимдемократскимдруштвима,урадунезависнихдржавних
институцијачестосејављајупроблемиразличитеприроде–одтехничкихдооператив-
них.Нашјезаједничкизадатакдасетаситуацијапромени.

Утомсмислу,Народнаскупштинаће,уоквирусвојихнадлежности,настојатидаути-
ченаодговорносторганакојинисупоступилипопрепорукаманезависнихтела.Та-
кође,узподршкумеђународнихпартнера(ПрограмаУједињенихнација заразвој)и
невладиногсектора,каоидонатора,Народнаскупштинајачасопственересурсеза
преиспитивањеизвештајанезависнихоргана.Топодразумеваедукацијузапослениху
Народнојскупштини,алиипредставникаизвршневласти.Коначно,активномсарад-
њомНароднескупштинеинезависнихоргана,ВладаРСдобијасмерницезаповећање
ефикасностиипобољшањеквалитетауслугакојепружаграђанима,ауширемсмислу
иинституционалнупотпорууборбипротивкорупције.   

Накрају, желелабихјошједномдазахвалимпартнериманаподршцибезчијепомоћи
небисмомоглидарадимонајачањуфункцијеНароднескупштинеидаукажемнапо-
требудаљеиширепомоћизаразвојиодрживостнашихкапацитета,какобисмоупот-
пуностиизвршилимандаткојисунамграђаниСрбијеповерили.

Хваланапажњи.
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До рит Ни цан (Do rit Nit zan), 
в.д.сталногпредставникаУједињенихнацијауСрбији

ГоспођопредседницеНароднескупштине,вашеекселенције,дамеигосподо,

ВеликамијечастштосамданасовдесавамауимесистемаУједињенихнацијауСр-
бији.ДозволитемидапочнемцитирајућиречигенералногсекретараУједињенихнаци-
ја,г.БанКи-Муна:„Искуствонамјеувишенавратапоказалодаједемократијакључна
запостизањетриосновнациља–мира,људскихправаиразвоја.Људскаправаивла-
давиназаконанајбољесузаштићениудемократскимдруштвима.Амногојевероват-
ниједаћедонапреткасдоћиуколикојељудимазаистапруженаприликадасењихов
гласчујеууправљању,каоиприликадауживајууплодовиманапретка.“

Реформеипрелазакнамодел„доброгуправљања“увексудугорочанпроцес,самно-
гимраскрсницамаиизазовимакојистојенапуту.Стогабисемоглорећидасепроцес
реформизаправоникадинезавршава, јерувекимапросторазановапобољшања
којаћеунапредитидобробитграђана.

Главнаначеладоброгуправљањајесупоузданост,одговорноститранспарентност.

Важноједапоступцииодлукеучесникауполитичкомживотубудутранспарентни,ка-
кобиграђанимоглиотворенодапреиспитујуоноштосеодиграваунутарполитичких
процеса.Такођејеважноутврдитикодексепонашањакојихћеседржатисвиуоквиру
јавногсектора,какобиуправљањебилоотвореноитранспарентно,икакобисеко-
рупцијаиличниинтересипрактичноискоренили.

Заразвојцивилногдруштвакључнојеидасвиучеснициупроцесууправљањабудупо-
узданиидасносеодговорностзасвојепоступкеиодлуке.Коначнициљједавладабу-
деодговорнапреманароду,каконепосредно–јавностиипојединцима,такоипосред-
но–путеминституцијазапосредовањекојегарантујуправну,финансијскуиполитичку
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одговорностсвихвладинихзваничниказањиховујавнуполитикуипоступкепредузете
уименарода.Делотворнаодговорностпочиванадвакључнаелемента:

1)јасноћиувезисатимекоможебитипозваннаодговорносткадастварипођунаопако;

2)уверењудапарламентможедадобијеверодостојнеинформацијепотребнедасе
извршнавластпозовенаодговорност,каоидасеутврдигдеодговорностпочива.

Ускладустим,системУједињенихнацијауСрбијиподржаваојесветриграневласти.
ИуимесистемаУједињенихнацијауСрбији,дозволитемидавамобећамдаможете
рачунатинанашуснажнуисталнуподршку.

Конкретно,УНсуупротеклихпетгодинасарађивалесаНародномскупштиномРепу-
бликеСрбијепосредствомнеколикосвојихагенција.УНДПиУНИЦЕФсупотписали
споразумеосарадњисаНародномскупштином,докдругеагенцијепружајустручно
знањеразличитимскупштинскимодборима.ДанашњуконференцијујеподржаоУНДП
уоквирусвогпројекта„ЈачањејавнеодговорностиНароднескупштинеРС“.

Имајућиувидудаучитавомсветујавностимасвемањеповерењаусистемевласти,
владесубилеприморанедаодговоренатајизазовтакоштоћепостатиодговорније
према грађанима.Парламент,наравно,имаважнуулогуупозивањувладенаодго-
ворност–оннепрестаноконтролишекаковладаспроводимеренакоје једаосвој
пристанак.Контролакојуспроводипарламентподразумевамноговишеодразматра-
њаиусвајањазакона:онаобухватапрегледдржавнеуправеупуномсмислупреиспи-
тивањањенихприоритетаипланова,каоиспровођењатихпланова.Другимречима,
парламентсенебависамовладиномјавномполитикомнегоитимеколикосеефика-
сноспроводепрограмикојимасеостварујетајавнаполитика.Јошједанначиннакоји
извршнавластсебеможедаприкажепоузданијомиверодостојнијомјестедасепод-
вргнеоцењивањуодстраненезависногтела.Каоисамипосланици,независнатела
могудагарантујудајевладаодговорназадобробитграђана.

Јавностстичеповерењекаданезависнателадоживљавакаонезависнаодвладе;она
добијајулегитимносткадасуодговорнапарламенту.Њиховаодговорностинезави-
сност такође помажу влади да буде одговорнија према бирачком телу, тако што ће
поступатиускладусањиховимобјективниминезависнимпрепорукамакоје,накрају
дана,помажуизвршнојвластидапобољшасвојучинак.Њихованезависностгаран-
туједасуонаодвојенаодизвршневластииомогућавадавладунепристраснооцене.
Објективнаистрагаилиревизијакојојсевладаподвргавауобластиуправљањафи-
нансијама,приступавладиниминформацијамаизаштитиличнеприватности,људских
имањинскихправаиудругимобластима,помажујачањуодговорностивладаширом
света.
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Утомсмислу,циљовеконференцијејестедаобезбедифорумзадискусијуоулогама
иизазовимасакојимасепосланициинезависнателасуочавајукадпозивајуизвршну
властнаодговорност.Замолилабихвасдаискориститеовуприлику–присуствовели-
когбројаколегаистручњакаизчитавогсветакојисусесуочавалисаистимизазовима
каоивисада–какобистенаучилинештоизњиховогискустваиразвилимоделкојиби
највишеодговараоСрбији–грађанимаСрбије,којевипредстављате.

Мићемонаставитидарадимосасвимрелевантниминституцијаманаизградњињихо-
вихкапацитетадасебавеизазовним,аливеомаважнимзадаткомразвојаиспровође-
њаконтроледемократије,ипуногспровођењазаконâпротивкорупције,којисуједан
одважнихусловадабиСрбијанаставиладасеукључујеуЕвропскуунију.   

Допуститемидазавршимследећимцитатом:„Успехдемократијејестедасеонавред-
нујеуонојмериукојојможедагарантуједајевладајавноодговорна“–ЏонГрифит,
професорјавногправауЛондонскојшколиекономије(LondonSchoolofEconomics),и
МајклРајл,бившивишизваничникДоњегдомаПарламента.

Хвалавам.
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Бо рис Ча мер ник,
консултантупројекту„ЈачањеодговорностиНароднескупштине
РепубликеСрбије“ПрограмаУједињенихнацијазаразвој

ПАР ЛА МЕНТ – ЈЕ ДАН ОД НА ЧИ НА КОН ТРО ЛЕ РА ДА  
ИЗ ВР ШНЕ ВЛА СТИ

„Тестзадемократијујестеслободакритике”

ДавидБен-Гурион

Уоквирутрадиционалнеподелевластиназаконодавну,извршнуисудску,парламент,
каонајвишепредставничкотело,заузимацентралноместоусвакомдемократскомси-
стему.Извршнавластцрписвојлегитимитетуправоизпарламентаион јеместона
комесевладинемереиактивностиразматрајуинадзируукористграђана,инакоме
сепосредствомразличитихинструменатаможечутимишљењеграђана–какопоједи-
нацатакоиорганизованихгрупа.
Грађани,гласајућинаизборимаиплаћајућипорез,финансирајудржавниапаратдау
њиховоимеизањиховрачунуправљањиховимзаједничкимпословимаипружаимпо-
требнеуслуге.Самимтим,грађаниимајуправодазахтевајуодговорностоддржавних
органа,какозауправљањењиховимновцем,такоизаквалитетуслугакојиимсетим
новцемобезбеђује.2Нереално јеочекиватидаодговорностпостојибезмеханизама
којићеомогућитиконтролурададржавногсистема.Принципипоштовањајавногдобра
ијавногинтереса,одговорностифункционераидржавнихслужбениказаучињеноје-
сусуштинскипоказатељитогаукојемправцуидеикојециљеветребадаимауспешна
парламентарнаконтроларадаизвршневласти.
2 DankoĆosić,“Introduction”,in:DankoĆosić(ed.),Holdinggovernmentaccountable,insearchforsuccessfulsolutions,Belgrade,2008,стр.7.
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Парламентарнаконтролавладебитнајеодликапарламентаризма.Овлашћењепар-
ламентадаконтролишерадвладечинисуштинуодносакојиобликујуприродупарла-
ментарногсистема.Парламентрасполажебројниминструментимакојиомогућавају
спровођењетогправа.Онисуразноврсни;некиодњихсамоомогућавајуувидуактив-
ностивладе(посланичкапитања,анкетниодбори,парламентарнеистраге,радстал-
нихпарламентарниходбора,давањасагласностинаименовањауизвршнојвласти),а
некимогупринудитивладунаоставкуилиизазватињенпад(интерпелација,гласањео
поверењувлади,буџетскоправопарламента).

Односједвосмеран,такодаивладаможе,својимправомдаподнесеоставку,даути-
ченарадпарламента,датражигласањеоповерењуи,уодређенимслучајевима,да
затражидасепарламентраспусти. Тако,односиизмеђузаконодавне (парламент)и
извршневласти(владе)почивајунаузајамномограничавањуиконтроли(такозваном
систему„кочницаиравнотеже“–“checksandbalances”).3

Општејеприхваћеначињеницадајеефикаснаконтроларадасвеснажнијеизвршне
властиизазовзапарламентеширомсвета.Успешностпарламентауизвршавањутог
задатканезначинужнодапарламентивладаморајубитинасупротстављенимстра-
нама.Парламентарнаконтроланијенужнодеструктивнапорадвладе.Усамојоснови
система„кочницаиравнотеже“,каоиподелевласти,лежидијалогимеђусобноуважа-
вање.Идабитајсистемфункционисао,потребнисунамјаснодефинисанипринципи
покојимаћесеуправљатисвиучеснициполитичкогпроцеса.

ИН СТРУ МЕН ТИ ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ КОН ТРО ЛЕ

Најсистематичнијиинајраспрострањенијиметодконтролеизвршневластијестекон-
тролапутемпарламентарниходборакојипратерадпојединихвладинихорганаими-
нистарставаииспитујунарочитоважнеаспектењиховеполитике,каоињиховоруко-
вођење.4Увећинипарламенатасистемодбораодражавасистемминистарстава,тако
дасвакиодборнадгледарадодређеногминистарства.Натајначинсеодбориспеција-
лизујузаобластнадлежностиједногминистарства,штоихчиниефикаснијим.Поштосу
имресурсиограничени,одборинемогудапратецелокупанрадодређеногминистар-
ства,алисамачињеницадапостојеидаимјенадлежностдаконтролишурадмини-
старствауцелини(иакосетоупраксисводисамонамалидео)подстичеодговорност

3 Проф.дрМаријанаПајванчић,Малиречникпојмоваопарламентаризму,Беoград,Грађанскеиницијативе,2001,стр.26.
4 DavidBeetham,Parliamentanddemocracyinthe21stcentury,InterparliamentryUnion2006,стр.128.
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органакојисупредметпарламентарнеконтроле.Некиусловидабиодбориуспешно
вршиликонтролујесуиобезбеђивањепотребнихресурса(укључујућиистручнуподр-
шку),самосталностудоношењуодлукекојидеорадаминистарстватребанадгледати,
ширинаовлашћењакојеодбориимајудапозивајуминистреидржавнеслужбеникеда
сепојавепредњимеиодговарајунапитањапосланика,каоиприступинформацијама
(укључујућиионеповерљивеприроде).Важанпоказатељтогаколико јеконтролаод
странеодборауспешнајесупоступцииреакцијевладенапрепорукекојесеизносеу
извештајимаодборакадсезаврширазматрањеодређеневладинеполитике.

Посланичкапитања,билописменаилиусмена,такођесуважанмеханизамкојимсе
јавноступознајесрадомминистара.Иакосу,токомвремена,развијенебројне„стра-
тегије“,какопарламентарневећинетакоиопозиције,заформулисањепитањаивође-
њетогделапленарногзаседања,посланичкапитањаобавезујуминистредасередов-
нопојављујупредпосланицима,аргументујусвојуполитикуијавноодговарајунабило
каквепојавекојеобележавајурадњиховихминистарстава.5

Поред наведених инструмената контроле, потребно је напоменути и интерпелације,
давањесагласностипарламентанаименовањауизвршнојвласти,специјалнекоми-
сијеианкетнеодборе,раднезависнихтела,анарочитојавнаслушања,каоједанод
широкораспрострањених(икоришћених)механизамаконтролерадаизвршневласти.

Јавнаслушања(инструментсвечешћииусрпскојпарламентарнојпракси)свевише
постајустандарданначиндасеприкупеинформацијекојепосланици,парламентар-
ниодбориипарламентикористевршећисвојузаконодавнуиконтролнуфункцију.Ин-
формацијесеприкупљајуизсведочењастручњакаилипредставниказаинтересованих
странанаседницамаодбора,изпримљенихписанихкоментара,стручнихмишљења
ипримераизпраксе.Јавнаслушањасуиприликазаширокоукључивањејавностии
представниканевладиногсектораудебатеирасправе.6



5 Beetham,н.д.,стр.133.
6 СлавишаОрловић,Јавнаслушањакаоинституцијапарламентарнепраксе,Беoград,УНДП,2007,стр.15.
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НЕ ЗА ВИ СНА ТЕ ЛА 

Ефикасанитранспарентан јавнисекторзависиодвеликогбројачинилаца:однивоа
интересовањаграђаназа јавнидомен(јеродговорнавладаподразумеваодговорне
грађане,какопремасебитакоипремадругима),одснагеиаутономијеинституција
чијајеулогадаконтролишурадизвршневласти,одповерењаграђанаутеинституције,
одмедијаидинамичногцивилногдруштва.7

Осимвећнаведенихинструменатазаконтролурадаизвршневласти,изузетнојева-
жанраднезависнихтела.Независнателасуконципиранатакодадоприносетојкон-
троли,икаотаквасуосновзаформирањеиоснаживањенезависногинепристрасног
системанадзоранадрадомизвршневласти,заснованогнањиховојблискојсарадњи
сапарламентом.Управојакаиефикаснасарадњаизмеђутихдржавнихтелаипарла-
менатапрепознатајеширомсветакаоосновазајачањесистемскеисталнеконтроле
радаизвршневласти.

Савременапарламентарнапраксапоказалаједапостојипотребазатаквимвисоко
специјализованиминезависниморганима,којићеконтролисатирадвладеуодређе-
нимсегментимауправеизасвојрадполагатирачунепарламенту,аневлади.Захва-
љујућисвојојстручностиуодређенимобластима,везамасаорганизацијамацивилног
друштва,интегритетуинезависности,тателаимајунепроцењивувредностудопуња-
вањуконтролноградапарламентарниходбора.Раднезависнихдржавнихинституција
нијесамоодвиталнепомоћипарламентимадаостваресвоју,уставомутврђену,над-
зорнуулогунадрадомвладевећјеиважнаконтролнатачкарадавладе,јеровауизве-
штајимаипрепорукамаможедобитисмерницекојејојомогућавајудабудеефикаснија
идауслугекојепружаграђанимабудуквалитетније.

Сразмерно велики број независних државних органа/тела показује жељу Народне
скупштинедаоснажисвојунадзорнуулогуиаутономију,алиинамеруВладедаојача
својлегитимитетиинтегритеттакоштоћеомогућитиспољну,независнуинепристрасну
контролусвограда.

Упоследњевреме,Народнаскупштинапокушавадапродубиииспитапостојеће,врло
специфичнеодносесанезависниминституцијама–путемЗаконаоНароднојскупшти-
ни, затимпредлозимазаизмене,одн. увођењенових члановаПословникаи другим
решењима–ина тај начиносигурамеханизмесарадњеи комуникацијесанезави-
сниминституцијама.Областикојесепокушавајубољеуредитибројнесу,почевшиод

7 SrećkoMihailović,“CitizensandGovernment,accountabilityquestions”,in:DankoĆosić(ed.),Holdinggovernmentaccountable,insearchforsuccessful
solutions,Belgrade,публикацијаProConcept,аподржанаодстранеУНДП-аИЕУ,2008,стр.21.
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начинаиформатаподношењаизвештајаипрепорука,прекоучешћаурадуодбораи
разматрањаизвештаја,доутврђивањастепенаукојемсусевладинеинституцијеода-
зваледаприхватенаведенепрепоруке.

Сопствениминтегритетомипосвећеношћунапоримадауредеобластиусвојојнадле-
жности,независнидржавниорганистеклисунеподељенуподршкуисрпскејавностии
међународнихинституција.Стогајеиовомприликомпотребноистаћидајеспремност
Народнескупштинедасеактивноукључиурешавањепроблемакојеимајунезависна
тела–одтехничкихусловаукојимараде,допримедбидасеВладанедовољноанга-
жујенапоступањупоњиховимпрепорукама–алиидасеукључиуактивностикаошто
суобука(итонесамопредставникаНароднескупштинеинезависнихтелавећипред-
ставникаВладеидржавнеадминистрације)ипреиспитивањеупореднихпракси,зна-
чајандоприносразвојусистемскихиинституционализованихрешењауобластиса-
радњеСкупштинеинезависнихдржавнихинституција,неопходнихзауспешностовог
изузетноважногконтролногмеханизмауоквирупарламентарнедемократије.
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За кључ ци са Кон фе рен ци је

Наконференцији„НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/
тела“,којајеодржана26–27.новембра2009.године,усвојенисуследећи:

ЗАКЉУЧЦИ

1. ДабиНароднаскупштинаоствариласвојуконтролнуулогу,пожељно једаизве-
штајинезависнихдржавнихоргана/телабудуразматранинапосебнимседницама
надлежногодбораНароднескупштине,адакључнизакључцикојипроизлазеизиз-
вештајабудупредстављениинаседнициНароднескупштине.

2. СходнопостојећемПословникуНароднескупштине,потребнојеутврдитиизкојих
секонкретнихразлога,одн.укојимсеконкретнимслучајевима,поводомизвештаја
независнихоргана/тела,којисеускладусазакономподносеНароднојскупштини,
можеодржатипосебнаседницаНароднескупштине.

3. ПословникомНароднескупштине,илибудућимЗакономоНароднојскупштини,по-
жељнојеближеодредитиодносиобавезеНароднескупштинеињенихпојединих
одборапреманезависниморганима/телима,узимајућиуобзиримогућностдасе
оснујепосебанодборкојибисебавиотимпитањима.

4. Посебнимзаконимакојирегулишуположајинадлежностинезависнихтела,акото
њиманијеутврђено,требаутврдитиелементекојеобавезноморајусадржаватииз-
вештајикојенезависнателаподносеНароднојскупштини.

5. Услучајуевентуалнихуставнихпромена,требаразмотритиималипотребезатим
да, порединституције Заштитника грађана, и једанброј других независних тела,
сходнозначајуњиховеконтролнефункције,добијеуставнистатус.

6. Независнимтелимакојатумогућностнемају,требадатимогућностиовлашћење
даупоступкуприпремепредлогазаконаидругихпрописадајумишљењеоњима,
кадасетаквимпредлозимауређујупитањакојасуважназаобласткојајепредмет
њиховихнадлежности.

7. УсклађивањеправногсистемаРепубликеСрбијесастандардимаЕвропскеуније
налажепотребудасеузаконодавнојактивностиипроцесимаљудскиресурсиу
службиНароднескупштине,службамаВладе,министарствимаинезависнимтели-
марационалнокористеиповезују.
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8. Материјалниположајнезависнихтелатребауредититакодаонбудепотпунонеза-
висанодизвршневласти,аразматрањебуџетанезависнихтела,одпроцесапред-
лагањадопроцесаизвршења,везатизајачањенезависностиНароднескупштине.

9. Владатребадаодредичланакојићебитинадлежанзасарадњусанезависнимор-
ганима/телима,апожељноједаупојединимминистарствима,актомоунутрашњој
организацијиисистематизацији,будузатоодређенапосебналица.

10.Владамора,кадајетоуњенојнадлежности,обезбедитидасеодлукенезависних
телаизвршавају,јерсенеобезбеђењемизвршењаодлуканезависнихтелаозбиљ-
нокршизакон.

11.Сталнасарадњаизмеђунезависнихоргана/телатребадабудезасновананаприн-
ципимаформалне,анеличнесарадње.

12.Обезбеђењеусловаиматеријалнихсредставазарадновихнезависнихтелавише
несмебитиразлогзапроблемеуњиховомфункционисању(како јетогодинама
биослучај).

13.Какојесуштинскообележјенезависнихоргана/телауправоњихованезависност,
неопходнојеспречитидасенафункцијеуњимапостављајупартијскикадрови,те
јепотребноутврдитијасанпоступакпокомећесекандидатипредлагатиикојиће
подразумеватирасписивањејавногконкурса,стестирањемипроверомспособно-
стипријављенихкандидата.
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II. 
ОД НОС ПАР ЛА МЕН ТА  

И НЕ ЗА ВИ СНИХ ДР ЖАВ НИХ ОР ГА НА/ТЕ ЛА
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ОД НОС ПАР ЛА МЕН ТА И НЕ ЗА ВИ СНИХ ДР ЖАВ НИХ ОР ГА НА/ТЕ ЛА

Акојетерминодговорностјавнеуправе(accountability)новијегдатума,анезависнадр-
жавнатела,увећинислучајева,савременатворевина,неможесерећидасуновијег
датумаипитањанадзорарадаизвршневластиипредупређењезлоупотребевласти,
корупцијеикршењаиндивидуалнихправа.Потпунојејаснодајеинсистирањенаин-
тегритетууправециљвреданнапора,алионошто јесададругачије јестеправаве-
личинаикомплексностмодернедржаве.Какосаданадзиратитакоразгранатисло-
женсистемизвршневласти?Идалиумножавањеиширењемеханизамакојисебаве
одговорношћуиинтегритетомуправезаистањуичиниодговорнијомграђанима?Коју
улогуимапарламентутомпроцесу?Одговоринатапитањанаводенасначињеницу
дајезаефикасности јачањеконтролнеулогепарламентапотребнојасниједефини-
сатињеговуулогуусистемуодговорности,каоињеговодноссадругиммеханизмима
иинструментимакојимасеконтролишерадизвршнеграневласти.Сампарламентне
можегарантоватиодговорноствладеучитавомспектруњенихактивности.Иакосмо
сведоцистварањановихобликаиинструменатанадзоранадрадомвладе,парламент
имајединственуулогуимоћдаучинињиховрадрелевантним,претварајућиналазеи
препорукетехничкогнадзорауполитичкуодлукуиопредељење,интерпретирајућива-
жностналазатехничкогнадзораикористећиихзаформулисањесвојихставоваинад-
зоранадвладиномполитикомиуправљачкиммеханизмима.8Усистемупредставничке
демократијекрајњатачкасистемаодговорноститребадабудеуправопарламент,9ко-
ристећисвојеодборекаоглавносредствозанадзорнадрадомизвршневласти.

Једанодсавременихинструменатаконтролерадавладејесуинезависнидржавниор-
гани,каосавезниципарламентанатомпослу.Некиодњихсуревизорскеинституције,
8 ReportoftheHansardSocietyCommissiononParliamentaryScrutiny,TheChallengeforParliament:MakingGovernmentAccountable,VacherDodPublishingLtd.,

2001,стр.11.
9 ATomkins,“WhatisParliamentfor?”,in:PublicLawinaMulti-LayeredConstitution(editedbyN.BamforthandP.Leyland),HartPublishing,2003,стр.70.
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канцеларијеомбудсмана,антикорупцијскеагенцијеитд.Ефикаснателатеврстезахте-
вајубарпеткључнихелемената:

а) независност–далијетелозависнооднекогминистарстваиливладе,политички
илифинансијски?

б)овлашћења–далиискључивоодговаранапритужбеилиможесамосталнопокре-
татиревизијеодређенихпитања/активности?

в) информације–далителоимаприступсвимрелевантниминформацијама?

г) ресурси–далиихимадовољно?

д) извештавање–далимеханизмиизвештавањаукључујујавност?10

Независнателанадзирупоштовањепостојећихзаконскихнорми,правилнодоношење
одлукаипобољшањерадајавнеуправе.Али,независнателаидуидаљекаодржава-
њуинституционалногинтегритета,усредсређујућисеинапоштовањејавногинтереса
ивредности,радичијег чувањасудржавнеинституцијеистворене.Многи тврдеда
развојнезависнихтелаводикастварањучетвртеграневласти,поредтрипостојеће
(законодавне,извршнеисудске).Морасенагласитиданезависнателаморајудабу-
дукаконезависна, такоиодговорна–прецизније,директноодговорнапарламенту.
Управосупарламентарниодборисистемкојиодговаранапоменутеизазовеикоји
постављапарламентунадзорнуулогуицентарсистемаодговорностикојијеразвијен
удемократскимсистемимауправљања.Умногимпарламентимаоснованисупосебни
одбориуправозанаведенесврхе–дасарађујусанезависнимтелимауобластинад-
зоранадрадомизвршневласти,алииданадгледајурадсамихнезависнихдржавних
тела.11Стимувези,парламенттребадасистематичноидоследнокористиналазеиин-
формацијекоједобијаоднезависнихдржавнихтела,чиме,сједнестране,обезбеђује
оквирзањиховоделовање,какобисеонеосећалемањеadhocнегоштојетослучај
данас,асадругестране–омогућујесамомсебидаефикаснијеспроводисвојунад-
зорнуфункцију.

Чињеницаједапарламентморасвесноподелитисвојраднанадзоруизвршневласти
санезависнимдржавнимтелима.Кључуспехалежиуправоудобројпрофесионалној
сарадњииодносимапарламентаиосталихтелакојасебавеодговорношћуиинтегри-
тетомвладе.12

10 KHammond,SpeechdeliveredattheInstituteofPublicAdministrationAustralia,WADivision,May2005.
11 „Питањекојесечестосправомпостављајесте–кочувачуваре.Нико,маколикоузвишенињеговенамереициљевибили,нетребадабуде

постављенупозицијуукојојнијеодговораннекоме“(бившиомбудсманНовогЈужногВелса(Аустралија)ЏорџМастерман).
12 P.Barberis,“Thenewpublicmanagementandanewaccountability”,PublicAdministration,76,Autumn1998.
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Ма ри јен Сејп (Mariаnne Se ip), политичкисаветникуПарламенту
КраљевинеНорвешке,бившидржавнисекретар
уМинистарствузарадидржавнууправу

Кон трол на функ ци ја пар ла мен та – слу чај Нор ве шке   

Надзорнеактивностинорвешкогпарламента–Стортинга–токомготоводвестотине
годинаорганизованесунаразличитеначине.Између1814.и1972.годинезаконтрол-
нуфункцијубиојезадуженпосебанодбор.Од1972.до1981.њусувршилиразнистал-
ниодбори.Године1981.успостављенјепосебансталниодборзанадзор,алиобласт
закојујебиоодговоранбилајеограничена,ањеговичлановибилисууистовреме
члановиидругиходбора.Почевод1993.године,Стортингимапосебаннадзорниод-
бор–Сталниодборзанадзориуставнапитања.Успостављањемовогновогодбора
надзорнаулогаСтортингајеоснажена.

Сталниодборзанадзориуставнапитањаједанјеоддванаестсталниходбораунор-
вешком Парламенту. Парламент има 169 чланова, који представљају 7 странака. У
овомпосебномодборуморајубитизаступљенесвестранке.

Одбор се бави уставним питањима – то јест, даје препоруке Стортингу у вези с
усаглашеношћу предлога закона са Уставом. У овом тренутку Одбор разматра 25
предлогазаконаовеомаширокомраспонутема.

Другаглавнафункција–аонапредстављанајвећиизазов–јестеконтролнафункција,
тј.старањеотомедаВладаспроводиуделоодлукекојеседоносеуПарламенту.

ЈавнауправауНорвешкојсастојисеод17министарставаинеких180органа.Стара-
њеотомедасвиониделујуускладусаодлукамаСтортингаизузетнојезахтеванпо-
сао.ТојезадатаккојиСтортингнеможедаизвршисам.
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ОтудајеСтортингуспоставиочетиринезависнателакојамупомажуутомпослу.Тосу:

•Омбудсманзајавнуадминистрацију–Парламентарниомбудсман–којисестарао
томедапојединцинетрпенеправдууконтактимасајавномуправом.Подносећижалбу
Омбудсману,оштећенастранкаможедоћидоодлукенамноголакшиијефтинијиначин
негокадабисеобратиласуду.Омбудсманразматраслучајисастављаизјавуотоме.
АкоустановидаВладасвојимделовањемилинекомсвојомодлукомкршизаконили
поступанаочигледнонеразуманначин,органкојистојиизатогаунормалнимћепри-
ликамапоноворазмотрититопитањеипоступитиускладуспрепорукомОмбудсмана.

•Одборзанадзорнадтајнимслужбама–сталнотелокојенадзирерадтајнихслу-
жби,аразматраипритужбеграђана.ПремаодредбамаЗаконаотајнимслужбама,
Одбор за надзор над тајним службама подноси годишњи извештај Парламенту до
априласвакегодине.Извештајобухватаактивноститогодборатокомпретходнегоди-
не.Сталниодборзанадзориуставнапитањаразматратајизвештајидајепрепоруку
Парламенту.Тај годишњиизвештај јеприликадаСталниодборзанадзориуставна
питањаукаженаобластинакојебиОдборзанадзорнадтајнимслужбаматребало
даобратипосебнупажњуусвомбудућемраду.Једанодизазоваунашемсистемупар-
ламентарногнадзоранадрадомтајнихслужбијестетоштоПарламент,каоијавност
уопште,морадаверујеОдборузанадзорнадтајнимслужбама.Одборузанадзор
надтајнимслужбамадато јеовлашћењедавршиинспекцијуидафизичкиконтроли-
шетајнеслужбе.ЧлановиПарламента,политичкоипарламентарноособљеијавност
у принципуникадане видебило какве тајнеинформације.Парламент, наравно,мо-
жезатражитиодслужбидавидитајнеинформације,алисетопоследњихгодинаније
догодило.

•Омбудсманзаоружанеснаге–успостављенје1952.године,каопрвипарламен-
тарниомбудсманзавојскуусвету.Норвешкавојсказаснивасенавојнојобавези,и
Омбудсманчуваправасвих(паибивших)припадникаоружанихснага.Свакокосма-
традасепремањемупоступалопогрешно,неправедноилинеразумноможесвојслу-
чајизнетипредОмбудсманизатражитиодњегадаствариспитаизакључидалије
учињенанеправда,аако јесте,дасепостаразатодасепредузмукорацизањено
исправљање.

Усвојојулозинезависногмеханизмазанадзорнадвојском,одборОмбудсманавр-
шиинспекцијувојнихјединицауземљииуиностранству.ОдборОмбудсманаподно-
сиСтортингугодишњеизвештаје,аможемуиусвакомтренуткупријавитиодређени
случај.ИзвештајиОмбудсманашаљусеСталномодборузанадзориуставнапитања,
којидајепрепорукеПарламентуувезисапитањимакојасепокрећууизвештајима.
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Другимтемамавезанимзаодбрану,каоштојебуџет,бависеСталниодборзаспољну
политикуиодбрану.

•Канцеларијадржавногревизора–којасвакегодинеподносиОдборувишеизве-
штајаоширокомраспонуважнихтема.

ОдборимасаКанцеларијомдржавногревизоравеомадобрусарадњу.Канцеларија
уживавеликиугледунорвешкојјавностиивисокојецењеназбогсвојенезависностии
квалитетарада.

Све те четириинституције подносеизвештајеПарламенту.Наоснову тихизвештаја
СталниодборзанадзориуставнапитањаприпремапрепорукеСтортингу,окојимасе
каснијерасправљанапленарнимседницамаПарламента.

ВажнојенагласитидатечетириинституцијефинансираПарламент.ТозначидаВлада
неманикаквогуделауњиховомфинансирању,штојесуштинскиважнодабинадзорни
органиПарламентабилипотпунонезависни.

Требанагласити још једну важнуствар: контролниорганисасвимсамосталноодлу-
чујуотомекојаћепитањаразматрати.Међутим,Парламентјеовлашћенидаим,на
основуодлукедонетенапленарномзаседању,наложичимедасепозабаве.Иакосето
дешаваизузетноретко,томожебитиподесанначиндасеПарламентуверидајеодре-
ђенопитањеистраженокаковаља.Парламент,међутим,никаданећеспречаватинеко
испитивањекојепредузмуконтролниоргани,нитисеуњегамешати.

Одборзапошљавамалоадминистративногособља:двесекретарицеи једног хоно-
рарног административног помоћника. Уз то, страначке групе добијају финансијска
средстваодПарламентадабизапошљавалесвојеполитичкоособље.Данасјеуокви-
руОдборазаступљеноседампосланичкихгрупа,асвакапосланичкагрупаимаупро-
секупоједногполитичкогсаветникакојисебавипитањимавезанимзарадОдбора.

НајвећидеопослаОдборачинеизвештајиКанцелариједржавногревизора.Свакего-
динеКанцеларијадржавногревизораподнесеоко15–18извештајаПарламенту.

НајсвеобухватнијиинајважнијидокументкојистижеизКанцелариједржавногревизо-
ра јестегодишњифинансијскиревизорскиизвештај.ОнсадржикоментареКанцела-
риједржавногревизораотомекакоминистарстварасполажусвојимбуџетом.Узто,
Одборпримаиизвештајукомесекоментаришекакоминистриизкабинетауправљају
државнимвласништвомукомпанијама.

ВећнизгодинаКанцеларијадржавногревизорапосебносебавитимештовладинаад-
министрацијанеуспевадазадовољипрописеојавнимнабавкама.
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Канцеларијадржавногревизораулажезнатнересурсеупроцесфинансијскеревизи-
је,ањенгодишњиизвештајпредстављавеомасажетприказналазапроистеклихизтог
процеса.Мождасе,међутим,можерећида језаПарламентнајважниједасумини-
старстваињиховиорганиподсталнимнадзоромједногнезависногтела.

СвакегодинеКанцеларијадржавногревизораподнесе12–15извештајаоревизијипо-
словања.УтимизвештајимаКанцеларијаизносиналазеоделотворностиуправљања
уразличитимобластима.

ПарламентарнаконтролаВладесматрасеважнимделомрадаПарламента,инајвећи
деорадаОдборапосвећенјетојфункцији.

ВажнојенагласитидауформулисањунапоменасадржанимупрепорукамаОдбора
увезисаизвештајиманадзорнихтелауглавномимајууделасвеполитичкепартије–
укључујућиипартијенавласти,апитањâококојихсејављајунеслагањапопартијској
линијиимамало.

ТoпоказуједасеуСтортингусвислажуутомедајенадзородстранеПарламентава-
жнафункцијаизаједничкаодговорност,независноодтогакојесустранкенавласти.
Аутортакођеимаутисакдаминистарствакојасуподнадзоромтакођеувиђајувред-
носттога.Њимаможебитинепријатнокадасеоткриједасугрешилиилинесавесно
обављалидужност,алииВладасеслажеда јеважноимати транспарентансистем.
Осимтога,министарствазаистапоступајупреманапоменамаОдбора.

Важнојепоменутидаунорвешкомпарламентарномсистемупостојиспецифичанме-
ханизамконтроле:норвешкиПарламентможедадоносирезолуцијеукојимасепоста-
вљајузахтевиВлади–гдесеодВладеексплицитнозахтевадаспроведеодређенеме-
ре.Бројтаквихрезолуцијаможеварирати–одпреко200токомједнегодинедосамо
20–30,шточестозависиодтогадалиуПарламентуВладаимавећинуилине.Сваке
годинеВладаморадаподнесеизвештајПарламентуотомекакојепоступалаускладу
сарезолуцијама.Тојевеомаважандокумент,којипримораваиВладуипосланикеда
водерачунаорезултатимамера.ТимизвештајимабависеСталниодборзанадзори
уставнапитања.

Одборјеовлашћендаспроведебилокаквоиспитивањејавнеуправезакојезакључи
дајенеопходнодабиПарламентобавиосвојуконстролнуфункцију.Уствари,заодлу-
куозапочињањуиспитивањапотребнајеподршкасвегаједнетрећинечлановаОдбо-
ра.Тојевеомаважначињеница.УситуацијикадајеВладавећинска,тодајемогућност
мањиниуПарламентудаутиченаполитичкипланрада.
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Одбор–чакимањиначлановаОдбора–можеодлучитидаодржирасправуосвим
питањимавезанимзанадзорнуфункцију.Установљен јепосебанскупправилакоји-
ма једетаљноназначенапроцедуратакверасправе.Тесурасправенајчешћеотво-
ренезаштампуијавност.Позивдаприсуствујерасправиувекдобијанадлежнимини-
стар,апонекадчакипредседникВладе.ЧлановиВладе,каоидругикојидобијупозив
даприсуствујурасправи,увексепоправилупојављујупредОдбором,иакониконије
обавезандасепојави.

И–какавјерезултатнадзорнефункцијеПарламента?ИштаОдбориПарламентмогу
даучинеакосеоткриједасупочињенеозбиљнегрешке?

Одборусвојојпрепоруциможеупутитикритикунадлежномминистру,атаквакритика
можебитиизраженаиусамомСтортингукадасеопрепоруциОдборарасправљау
оквирупленарнеседнице.Иакотонеманикаквезваничнепоследицепоминистра,ње-
говарепутацијаможезбогтогабитиослабљена.

Исходконтролнефункцијеможебитиигласањеоповерењу,аакосевећинапосла-
никаизјасниуприлогтоме,министаркогасетотичемораподнетиоставку.Ујунуове
годинеималисмоједнотаквогласање.Министартрговинеииндустријебиојекритико-
ванзбогначинанакојијеуправљаодржавнимвласништвомуједнојвеликојнорвешкој
фирми.Међутим,овајминистарјегласање„преживео“.

НајдраматичнијиначиннакојиОдборможереаговатијестедапокренезаконскупро-
цедурупредсудомзаопозив.Тосе,међутим,последњипутдесило1926.године.

Контролна функција Одбора, у већини случајева, резултира упућивањем критичких
примедбиилинапоменакојимасеапелујенаВладуданештопромениилипобољша.
Оштракритикаодстраневећинестранакаје–срећом–реткапојава.

Токомпротеклихготоводвадесетгодина,контролнафункцијанорвешкогПарламента
билаједетаљноразматранаиуведенјеизвестанбројпромена.Помоммишљењу,и
политичариизстранаканавластииониизопозицијеслажусестимдајеконтролна
функцијаизузетноважандеонашегдемократскогсистема.Важноједасистембудепод
сталнимнадзором–какобисеинституцијепобољшавалеибиледелотворне!
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Стал ни од бор за над зор и устав на пи та ња ба ви се две ма кључ ним обла сти ма: 
пи та њи ма ве за ним за над зор на овла шће ња Стор тин га (Пар ла мен та Краљевине 
Норвешке) и устав ним пи та њи ма.



а) Глав не ду жно сти Од бо ра (извод из Пословника)  

ДужностиОдборанаведенесуу§12,ставу 9Пословника:

 

„Сталниодборзанадзориуставнапитања:

ОдборћеразматратиследећапитањаидаватипрепорукеСтортингуувезиса:

а. записницимасазаседањаДржавногсавета,уп.одељак75,подставђ,Устава;

б. годишњимизвештајемВладеувезисрадњамапредузетимповодомодлукаСтор-
тингакојесадржезахтевеупућенеВлади,каоиповодомпредлогапојединихпосла-
никаподнетихВладиодстранеСтортинганаразматрањеидавањемишљења;

в. документимаизКанцелариједржавногревизораидругимпитањимакојасетичу
активностидржавногревизора;

г. извештајимаОмбудсманазајавнуадминистрацију,идругимпитањимакојасетичу
активностиОмбудсмана;

д.извештајимаОдборазанадзорнадобавештајним,надзорнимибезбедносним
службама,идругимпитањимавезанимзаактивноститогОдбора;

ђ.извештајимаОдборазаодговорностиизвештајимаистражнихкомисијакојеиме-
нујеСтортинг;

е.извештајимаОдбораомбудсманазаоружанеснагеиОдбораомбудсманазадр-
жавнуслужбуцивилнезаштите. 

Одборзанадзориуставнапитањаодлучујеусвакомконкретномслучајудалићена-
цртпрепорукебитиупућеннадлежномсталномодборурадикоментарапренегошто
препорукабудепредата.

Поредтога,Одборсебавиуставнимпитањима,законскимрешењимавезанимзаиз-
боре,каоидодељивањемфинансијскихсредставаСтортингуикраљевскојпородици.
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ОдборсетакођебавипитањимагдеСтортингразматрадокојемеретребапримењи-
ватиуставнуодговорност,укључујућиипитањедалићесеодСтортинговогОдбораза
одговорносттражитидаизвршинеопходнаиспитивањакакобиодредиокојајеоснова
теодговорности,упор.Законод5.фебруара1932.годинебр.2,везанзаправнипо-
ступакуслучајупрекршајазбогкојихјеподигнутатужбапредСудомзаопозив.Захтев
дасеОдборпозабавинекимтаквимпитањемнасопственуиницијативуможеподнети
једнатрећиначлановаОдбора.Одборћедаватипрепорукеувезисапитањимако-
јимасебави.АкоОдборутврдидаоколностиувезизазахтевомпокренутимспоља
поводомкршењауставнихобавезанеомогућавајупокретањепоступкапредСудом
заопозив,тајзахтевбићепрослеђенорганунадлежномзагоњење.Осимтога,Одбор
можеодлучитиданекизахтевнепроследиПарламентукадајеочигледнодаоколности
окојимасерадинећедовестидодаљегпоступка.ЗахтевћебитиупућенСтортингуу
видупрепорукеуколикосеједнатрећиначлановаОдбораизјаснизато.Странкакоја
јеупутилазахтевбићеобавештенаоисходукадатастварбудеразмотрена.Кадасе
донесеодлукаопокретањупоступкапредСудомзаопозив,Одборћеделоватиуиме
Стортингатокомприпремеслучајаињеговогспровођењаудело.

ПренегоштонекиодборпоредСталногодборазанадзориуставнапитањаподнесе
препорукукојомсеизносипредлогдасеспроведеуделоуставнаодговорностили
предлогзаспровођењеиспитивања,премаодредбамаодељка45а,нацртпрепоруке
одговарајућегодбораморабитиупућенСталномодборузанадзориуставнапитања
радикоментара.

ОдбортакођеможеспроводитибилокаквадаљаиспитивањаВладинеадминистрације
којасесматрајунеопходним.ТаквуодлукуморадонетиједнатрећиначлановаОдбо-
ра.ПренегоштоОдборспроведетакваиспитивања,министаркогасетотичемора
битиобавештениодњегасеморазатражитидаприбавитраженеинформације.Од-
борћеповодомпитањакојимасебавидатипрепоруке.

Ускладусаодредбамаодељка18,једнатрећиначлановаОдборамогузахтеватида
Одборзаседаповодомнекогпитањаиздоменанадзорнефункције.

ОдборможедоноситидаљаправилазарадсвогаСекретаријата,укључујући туду-
жностиСекретаријатаиначиненакојечлановиОдборамогупојединачнокористити
секретаријат.“
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Питања из домена надзорне фунцкије 

ЦиљнадзорниховлашћењаСтортингајестедаобезбедедаВладаијавнауправаспро-
водеуделоодлукекоједонесеСтортинг.Стортингјеуспоставиотринезависнанадзор-
нателадамупомажуураду:

•КанцеларијадржавногревизорајеревизорскоиконтролнотелоПарламента.Кан-
целаријадржавногревизоранезависнајеуодносунаВладинуадминистрацију.Она
јеодговорназаревизијурачуноводственихдокуменатаВладе,занадзорнадинтере-
симаВладеукомпанијамаибанкама(корпоративнаконтрола)истарасеотомеда
сеприходиВладеуплаћујунавремеидасересурсииимовинадржавекористеидасе
њимауправљананачинкојијефинансијскиваљаниускладујесаодлукамаинаме-
рамаПарламента(ревизијапословања).Канцеларијадржавногревизораподноси
Парламентуизвештајеоовимобластима.Осимтога,Канцеларијаобјављујеигоди-
шњиизвештај.

•Омбудсманзајавнууправу(Парламентарниомбудсман)старасеотомедапоједин-
цинетрпенеправдуодстранејавнеуправеидауживајупунопоштовањељудских
права.Овајнадзорниорганделујепресвегатакоштоиспитујепритужбекојеподнесу
приватналица.омбудсмансебавипојединимпитањимаинасопственуиницијативу:
вршиинспекцијуиобиласкедржавнеслужбе,затвора,психијатријскихболницаидру-
гихинституцијазатвореногтипа.Узнастојањедасеспречинаношењенеправди,кан-
целаријаомбудсмананастојиидадопринесепобољшањуадминистративнихоргана
уопштеијачањуповерењаујавнуадминистрацију.ОмбудсманподносиПарламенту
годишњиизвештај.

•Одборзанадзорнадобавештајним,надзорнимибезбедноснимслужбама јесте
сталниодборкојисесастојиодседамчлановаинадзиреполицијскуслужбубезбед-
ности,војнуслужбубезбедностиивојнуобавештајнуслужбу.Одборјеодговоранза
сталнинадзорнадделовањемтихслужбиииспитујепритужбенањиховрад.Услу-
чајевимакадајетоприкладно,Одборсебавипојединимпитањимаинасопствену
иницијативу.Главнициљњеговогделовањајестедасезаштитибезбедностпојединца.
ОдборподносиПарламентугодишњиизвештај.

СталниодборзанадзориуставнапитањадајепрепорукеПарламентуповодомпита-
њакојапокрећупарламентарнанезависнанадзорнатела.Најчешћесуупитањудоку-
ментипотеклиизКанцелариједржавногревизора,амеђуњиманајвишејеизвештајао
ревизијипословања.
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Поредтогаштосебавипитањимаиздоменанадзоракојапокрећунезависнанадзор-
натела,Одборразматраидругапитањакојаспадајууделокругпарламентарногнад-
зоранадВладомијавномуправом.Одборразматра:

•записникеДржавногсавета.УњихсуукљученеиодлукекојеуоквируДржавногсаве-
тадонесекраљНорвешке.ЗаписницисеподносеВладидвапутагодишње.ИОдбор
упућујепрепорукедвапутагодишње–упролећеиујесен.

•годишњиизвештајВладеоспровођењууделоодлукаПарламентакојесадржезахте-
веВладииопредлозимапосланикакојеПарламентподносиВладинаразматрањеи
радикоментара.

Сталниодборзанадзориуставнапитањаразликујесеоддругиходборапотомешто
можеделоватиинасопственуиницијативу.ТозначидаОдборможепокренутииспи-
тивање јавнеадминистрације када тосматрапотребним, какобиспроводиоудело
надзорнуфункцијупарламента.Другиодборимогудасебавесамоонимпитањима
закојаихјеовластиоПарламентнаосновуодлукадонетихнапленарнимседницама.

ДабиОдборпочеодасебавинекимпитањемнасопственуиницијативу,потребноје
дасеуприлогтеодлукеизјасниједнатрећиначланова.Кадасеотомепостигнесагла-
сност,ОдбормораупутитипрепорукеПарламенту.

Одборможедонетиодлуку данекопитањеу вези санадзоромразматрауоквиру
јавногслушања.Затакверасправеважепосебнаправила.Министаркогасетотиче
позиваседаприсуствујерасправи,заједносадругимстранамазакојеОдборсматра
дамогубитиустањудабацесветлонапитањеокомесерасправља.Ооваквимјавним
расправамаподносесезваничниизвештаји.

 

Устав на пи та ња

Сталниодборзанадзориуставнапитањаразматрапредлогеуставниходредбиидаје
Парламентусвојепрепоруке.

ПредлогзаизменуУставаможеподнетипосланикилипредставникВладе.Члан112
прописуједасепредлозизаизменуУставаморајуподнетитокомпрватризаседањау
оквируизборногмандата,аморајусеразматратитокомпрвог,другогилитрећегзасе-
дањауследећемизборноммандату.Стогаћеизмеђуподношењапредлогазаизмену
Уставаидоношењаодлукеоњиховомусвајањуилиодбијањуувекбитиодржаниопшти
избори.Тоомогућавабирачкомтелудаискажесвојемишљењеотоме.



38

ДабипредлогзаизменуУставабиоусвојен,потребноједабудеизгласансадвотре-
ћинскомвећином,азаседањумораприсуствоватибардветрећинепосланикадабисе
приступилогласањуобилокомуставномпитању.

Одбортакођеразматразаконскурегулативувезанузаизборе.

б) Пра вил ник за јав на слу ша ња у ци љу уна пре ђе ња кон трол не функ ци је пар ла мен та  
(PublicScrutinyHearings) 

(УсвојенуСтортингу11.јуна2001.године)

(Ступионаснагу1.јануара2002.године)

Одељак1 .Обимисврха

Jавнаслушања,уциљуунапређењаконтролнефункцијеПарламента,којаорганизују
Одбори,одржаваћесеускладусаодељком18ПословникаорадуСтортинга(Парла-
ментаНорвешке)иускладусовимПравилником.Поднадзорнимпитањимаподразу-
мевајусесвапитањакојимасебавиСталниодборзанадзориуставнапитањавезана
запроменеУстава,јавнупотрошњуизаконскурегулативуизбора.Урадудругиходбо-
ра,правилаорасправамавезанимзанадзорнапитањапримењиваћесекадајесврха
јавногслушањадасепојаснеилипроцененекистварнидогађајикојисусеодигралиу
прошлости.Свиодборимогудонетиодлукудасеидругерасправеодржавајуускладу
справилимакојаважезарасправеонадзорнимпитањима.

СврхаовихправилаједасеосигуразадовољавањепотребаСтортингазаинформа-
цијамаувезисанадзорнимпитањимаидасеосигурадасерасправеодвијајуназа-
довољавајућиначин,адасепритоме,ускладусазаконом,чувабезбедностлицакоја
будупозванададајуинформацијеуоквирујавнихслушања.

Одељак2 .Припремајавнихслушањауциљуунапређењаконтролнефункције
Парламента

Ускладусодељком18ПословникаорадуСтортинга,Одборможепростомвећином
гласоваодлучитидасеодржирасправаонекомнадзорномпитању,каоиотомеод
когаћесезахтеватидаприсуствујејавномслушању.Међутим,ускладусаодредбама
одељка12,става7Правилника,једнатрећиначлановаСталногодборазанадзори
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уставнапитањаможезахтеватидасејавнослушањеодржинаначинкаодасераспра-
вљаоспецифичномнадзорномпитању.

Уколикосенеодлучидругачије,слушањећебитијавно.Одлукудаслушањебудедели-
мичноилипотпунозатвореноОдбордоносипростомвећиномгласова.

Прејавногслушања,Одборћеодржатипосебанприпремнисастанак.Дабииспити-
вањебилоштоефикасније,Одбортребадаразмотрипитањачијеразјашњењезахте-
ва.Такође,утокуприпремногсастанкатребаприпремитипланрадајавногслушања.

Токомприпремногсастанка,Одбортребадаодлучидалићебитиименованиглавни
испитивачизарасправуи,акотребадабудуименовани,коћетобити,уп.одељак4,
став3.

Одељак3 .Статуслицапозванихнајавнослушање

(1)Лицаодкојихсезахтевадаприсуствујујавномслушањуморајуотомебитиоба-
вештенашто јепремогуће.Упозивуна јавнослушањеморасенавестипитањеили
питања поводом којих Одбор захтева разјашњење. Уз позив мора бити приложен и
примераковогПравилника.Такођеморајубитипруженеинформацијеотомекојимће
медијимабитидозвољенодаприсуствујуидалићесеводитизаписник.Лицакојапри-
суствујујавномслушањуморајуиматиприступдокументимакојисурелевантнизапи-
тањаокојимасерасправља,осимуколикоправилакојасетичуобавезечувањатајно-
стиненалажудругачије.

(2)Лицапозванадаприсуствујујавномслушањуморајуиматислободудаодлучедали
ћеприсуствоватиилине,каоидалидаодговарајунапитањаОдбораилине.Акона
некопитањенеможебитидатодговорадасетименеоткријуинформацијекојеподле-
жуобавезичувањатајности,позванолицеотометребадаобавестиОдбор.Позвано
лицеможеподнетизахтевОдборудамуседопустидасвојуизјавудâделимичноили
потпуноназатворенојседници.Акотакавзахтевбудеподнет,Одборморапрекинути
заседањеиразмотритиганазатворенојседници.

(3)Позваналицаимајуправонатодабудууприсуствусаветника.ОсимуколикоОд-
бортонезабрани,расправимогуприсуствоватидвасаветникаиливишењих.Позва-
нолицеимаправонатодасепосаветујесасвојимсаветникомпренегоштоодговори
нанекопитање.Ако тодозволипредседавајућирасправе,одговорнапитањеможе
датисаветник.
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Одељак4 .Вођењејавногслушања

ПредседавајућиОдбораодржаћеуводноизлагањеотемиокојојсерасправљаина-
значићекојасепроцедуралнаправилапримењују.ПредседавајућиОдборабићеодго-
воранзатодаодредиколикоћевременаговоритичлановиОдбораидасепостарада
сејавнослушањеодвијаусагласностисаодељком18ПословникаорадуСтортинга
исаовимПравилником.КадапредседавајућиОдборапостављапитања,састанком
требадапредседавапрвиилидругизаменикпредседавајућег.Председавајућијавног
слушањапостараћесезатодапитањакојасепостављајубудууоквируназначенете-
меида,ускладусазаконом,будеосигуранабезбедностлицакојејепозванодапружи
информације.

(2)ПренегошточлановиОдборапочнудапостављајупитања,лицекоје јепозвано
даучествујеурасправитребададобије10минутавременадаизложисвојуверзију
темеокојојсерасправља.Кадабудупостављенасвапитања,лицекојејепозванода
учествујеурасправитребададобијенајвишепетминутадабиизложилорезиметеме
окојојсерасправља.Председавајућирасправеможедапродуживремезаизлагање
лицапозваногдаучествујеурасправиумериукојојјетонеопходнозаразјашњавање
темеокојојсерасправља.

(3)Токомпостављањапитања,представникуОдбораијошдвојицичлановаОдбора
бићедодељеноодређеновремедапоставепитања.Требаодабратилицакојаћепо-
стављатипитања,имајућиувидупотребудасеразјаснесвиаспектитемеокојојсе
расправља.Акосуименованиглавниучеснициујавнојрасправикојићепостављати
питања,преосталимчлановимаОдборабићедодељенонајвише10минутавремена
даговоре,укључујућитуивремезаодговор.

(4) ЈавнослушањезапочињетакоштопредставникОдборапостављапитања,апо-
слењега,уколикооколноститаконалажу,другадваглавнаучесникаујавномслушању
наставићедапостављају питања.ПотомсепреосталичлановиОдборапозивају да
постављајупитања,редоследомкоји јеуобичајензаорганизацију јавнихслушањау
Стортингу.

(5)ПредседавајућијавногслушањаможедозволитидругимчлановимаОдборадапо-
стављајукраткаидиректнадодатнапитања.Таквадодатнапитањанећебитиурачуна-
таувремезарасправудодељеноускладусаодредбамасадржанимутрећемставу.
Пружићесемогућностизакраткузавршнурундупитањакојамогупостављатиредом
представникОдбора,главниучеснициурасправииосталичлановиОдбора.

(6)Током јавногслушања,члановиОдборанемогуразмењиватимишљења.Члано-
виОдборанесмејукоментарисатиодговоренапостављенапитања,изузевуситуа-
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цијамакадасутаквикоментариприродандеонекогдодатногпитања.Недоличноили
увредљивопонашање,илитаквапитања,нећебитидозвољени.Председавајућијавног
слушањаосудићетаквопонашање.

(7)Ускладусаодредбамаодељка18,става4ПословникаорадуСтортинга,чланОд-
бораможетражитипрекидрасправедабиОдборимаомогућностдапродискутујео
даљемтокурасправе,укључујућиипредлогезапрекидјавногслушањаилинаставак
јавногслушањаувидузатворенеседнице.Одборможеприматиповерљивеинформа-
цијесамоназатворенојседници.Токомјавногслушања,члановиОдборанесмејуиз-
носити,нитисенањихпозивати,информацијекојеподлежуобавезичувањатајностиу
складусаодредбамаПравилникаилиупутствима.



Одељак5 .Позивањедржавнихслужбеникаизваничникависокогрангадаучествујуу
јавномслушању

1. Одбор може затражити од државних службеникаи званичника високог ранга да
присуствујујавномслушању.Кадасерадиослужбеницимаминистарстава,захте-
висеупућујунадлежнимминистрима,којипотомимајуправонатодаприсуствују
јавномслушању.Свапитањаморајубитиупућенанадлежномминистру,којићеод-
лучиватиотомекоћеодговоритинањих.Акосеустановидајеизнекихпосебних
разлогатонеопходно,Одборможеодлучити,поштоотомерасправиназатворе-
нојседници,датапитањаипакбудуупућенадиректнодржавномслужбеникуили
високомзваничникукојијепозвандаприсуствујејавномслушању.

2. ОддржавнихслужбеникаивисокихзваничникаорганаизванВладеможесенепо-
среднозатражитидаприсуствујурасправама.Утаквимслучајевима,министарко-
гасетатематикатичеморабитиобавештениморамусеомогућитидаприсуствује
расправи.Питањаћесепостављатинепосреднолицукојејепозвано,алиминистру
семораомогућитидапружидодатнеинформације.

3. Кадасепостављајупитањадржавнимслужбеницимаивисокимзваничницима,Од-
бормораводитирачунаообавезамаоданостиуоквирујавнеуправе,каоиизмеђу
државнеслужбеиминистра.Председавајућисеморапостаратидасетопоштује.
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Доц. др Вла дан Пе тров, 
ПравнифакултетУниверзитетауБеограду

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

1. Кла сич но де фи ни са ње си сте ма вла сти са освр том на си стем вла сти  
у Ре пу бли ци Ср би ји

Језгроуставногсистемачинисистемвласти.Систем(облик)државневластије„начин
накојијеорганизовановршењедржавнихвластииуспостављенодносмеђуњима“.13
Системвластимодернеуставнедржавепочивананачелуподелевласти. Тоначело
подразумевадатридржавневласти–законодавну,извршнуисудску–вршетрираз-
личитадржавнаоргана.Одавнојеустановљенодаподелавластинигдениједокраја
изведена.Иупредседничкомсистему,којипочиванатзв.чврстојподеливласти,посто-
јетачкемеђусобногпреплитањазаконодавнеиизвршневласти.Јединојесудскавласт
самостална и независна. Строго деполитизована, та власт није релевантан чинилац
приодређивањусистемавластикаопредседничкогиликаопарламентарног.Другим
речима,политичкевласти,законодавнаиизвршна,иодносиизмеђуњих,одређујуси-
стемвластиуконкретномслучају.

Ипак,уставнисистемјеширипојамодпојмасистемавласти.Уставнисистемчинеи
другисубјектибезкојихједанаснезамисливоостварењеуставнедемократије.Најпре,
тосуполитичкепартије,којеупоследњевреме,путемњиховеконституционализације
(тј.уставногдефинисањаначелногположајаиулоге),постајуиформални,анесамо
фактичкиуставничиниоци.Затим,тосууставнисудови,којинајозбиљније„угрожавају“
класичнуконцепцијуподелевластиинеспорносуосновнигарантвладавинеправау

13 Р.Марковић,Уставноправо,Београд,2009,стр.176.
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модерномсмислу.Најзад,важнимсубјектимауставногсистемамогусесматратиипо-
једини(несви)контролниоргани(независнидржавниоргани),попутОмбудсманаиор-
гананадлежногзаконтролујавнепотрошње.Докјеополитичкимпартијамаиуставним
судовимакаорелевантнимуставнимчиниоциманаписанодостатогау јавноправној
литератури,тзв.независнидржавниоргани,акоизузмемоОмбудсмана,чекајудасе
правнанаукаизјасниоњиховомместуиулозиууставномсистему.

ШтосетичеуставногсистемаРепубликеСрбије,његовојезгрочинисистемвластикоји
почиванаподеливласти(члан4УставаСрбијеод2006).УставСрбијеод2006.фор-
малносеопредељујезакласичну,трихотомнуподелувласти.Носилацуставотворнеи
законодавневластијеНароднаскупштина(члан98.Устава);носилацизвршневласти
јеВлада(члан122Устава),док„судскавластуРепублициСрбијиприпадасудовимаоп-
штеипосебненадлежности“(члан143,став1Устава).ПредседникРепубликеостаоје
извантрихотомнеподеле.Он,премаУставу,нијеносилацизвршневласти.Председник
Републике„изражавадржавнојединствоРепубликеСрбије“(члан111Устава).Ипоред
тогашто,устрогомсмислу,егзекутиванијебицефална(Владаишефдржаве),негомо-
ноцефална(Влада),системвластиуРепублициСрбији јепарламентарнисистем, јер
ВладаполитичкиодговарапредНародномскупштином(члан124Устава)ипостојиин-
ститутраспуштањаНароднескупштине(члан109Устава).Тоје,ипак,један„померени“
парламентарнисистем,укојемнепосредноизабранипредседникРепубликеима јак
демократскилегитимитетирелативноневеликаовлашћења,аВладајецентралниор-
ганполитичкогодлучивања,штојеодступањеодтеоријскичистогмоделапарламента-
ризма.Дакле,наведенидржавниорганииодносиизмеђуњихдефинишусистемвласти
уРепублициСрбији.

Осталидржавниоргани,међукојима јеиОмбудсман (Заштитник грађана,члан138
Устава) нису релевантни чиниоци квалификације система власти, али јесу релевант-
ничиниоциуставногсистемаРепубликеСрбије(Петидео–Уређењевласти,чланови
98–165Устава).Требаприметитидачлан138,посвећенЗаштитникуграђана,следиза
одредбамаодржавнојуправи(чланови136–137Устава),анијесаставнидеоустав-
нерегулативеНароднескупштине(чланови98–110Устава).Тојаснопоказујенамеру
уставотворцадаЗаштитникаграђанадефинишекаосамосталанинезависандржавни
орган,анекаоорганпарламента,очемућенижебитивишеречи.Другаинституција
којасеможесврстатиукатегоријунезависнихдржавнихорганапредвиђенихУставом
Србијеод2006.јестеДржавнаревизорскаинституција.Чланом96,којимсеоваин-
ституцијаустановљаваууставномсистемуСрбије,завршавасеТрећидеоУстава–
„Економскоуређењеијавнефинансије“(чланови82–96).14

14 ОисторијатутеинституцијеууставномсистемуСрбије,каснијеЈугославије,сведоњеногмодерногобликауведеногУставомСрбијеод2006,
види:А.Рабреновић,„УспостављањеврховнеревизорскеинституцијеуСрбији–повратакзаборављенојтрадицији“,Правниживот,томVI,бр.10,
2008,стр.663–679.
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2. Кон трол на функ ци ја пар ла мен та

„Права је делатност представничке скупштине [...] у томе да надгледа и контролише
владу,дасветломјавностирасветлисвењезинепослове,да јенатерадаупотпуно-
стиизложииоправдасвакуакцијукојубиикомогаосматратисумњивом,даихосу-
диакосузаосуду,аакољудикојисуусаставувладезлоупотребљавајууказаноим
поверење,илисепонашајусупротноосмишљенимосећајиманације,даихистераиз
службеиизричитоилипосредноименујењиховенаследнике.Тојесигурнообиљемо-
ћиидовољноосигурањезаслободунације“(Ш.Монтескје).Тојеконтролнафункција
парламента,којумногисматрајуиважнијомодзаконодавнефункције.Модернапар-
ламентарнадемократијапочиванаодговорности,аодговорностинемабезконтроле
коју,непосредноилипосредно,вршинароднопредставништво.Дабитаконтролабила
делотворна,парламентуморајустајатинарасполагањуразличитиинструменти.По-
јединеинструментепарламенткористинепосредно,апојединепрекодругихоргана,
специјализованихзанадзорнадразличитимактивностимавладеиизвршневластиу
целини.Парламентконтролишеизвршнувластпутемпосланичкихпитањаиинтерпе-
лација,парламентарниходборанадлежнихзаконтролупојединихресораминистар-
ставаипутемadhocистражнихкомисија,очемунаовомместунећебитиречи.Пар-
ламент,међутим,контролишеизвршнувластипрекопосебнихконтролнихоргана.Ти
органимогусесврстатиудвегрупе:1)органикојиконтролишујавнетрошкове(јавне
финансије);2)органикојипревасходноконтролишууправу.УСрбији,органпрвогтипа
јеДржавнаревизорскаинституција,аоргандругогтипаЗаштитникграђана(премда
ЗаштитникграђанауУставуСрбијеод2006.нијеконципирансамокаоорганкојикон-
тролишерадуправевећикаоорганкојиштитиправаграђана).15

3. Од нос кон трол них (не за ви сних др жав них) ор га на и пар ла мен та

Трибитнапитањаувезисаприродомконтролнихорганаињиховимместомууставном
системујесу:1)далисуконтролниорганисамосталниилисуорганипарламента;2)да
лисуониусвомрадунезависниилибибаремтомоглидабуду;3)далисетиоргани
могуумодернојпарламентарнојдемократијисматрати„четвртомграномвласти“, тј.
далисутоорганивластииливишепомоћниисаветодавниоргани?Премдаизгледа
неопходнодатиодговоренаовапитањанаједанопштиначин,тојетешкоизводљиво,
имајућиувидуразликеизмеђупојединихконтролнихоргана,каоиврлоразличитуупо-
редноправнурегулативутихоргана.Такосе,рецимо,појединиконтролниорганиуста-

15 КадјеречоЗаштитникуграђанауУставуСрбијеод2006,постојимишљењедајеондржавниорганкојиобављапословеблискесудскојвласти.
Види:Р.Марковић,„МишљењеВенецијанскекомисијеоУставуРепубликеСрбијеод2006–одредбеосистемувласти“,Уставиискушења,
НСПМ,посебноиздањебр.2,2008,стр.26.
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новљавајууставом,апојединизаконом.Имаитрадиционалнихдемократскихземаља
укојимаправнарегулативаконтролнихоргананијепретераноразвијена,илијеона
остваренауписаниминеписанимнормамаразличитеснаге.Збогтогасеприродаи
местоовихорганаууставномсистемунемогуједнообразноодредити.

Контролнеорганепоправилубирапарламент.Имаконтролнихорганачијечланове
именујевлада,поверавајућиимвршењеодређенихконтролниховлашћењанадпоје-
динимактивностимаизвршневласти,каоиделоваовлашћењасамеизвршневласти.16
Таквиоргани,чакикадсуобавезнидаподносеизвештајепарламенту,немогусесма-
тратисамосталниминезависнимдржавниморганимаиоњиманећебитиречи(нпр.
КомисијазазаштитуправауРепублициСрбији).Чињеницадаконтролнеорганеокоји-
маовдеговоримонајчешћебирапарламент,самапосебинеискључујемогућностда
тиорганибудусамосталниинезависни.Самосталностзначидасуконтролниоргани
посебнаврстадржавнихоргана,закојаважепосебнаправилаорганизовања,докне-
зависностподразумеваодсуствоспољнихутицајапривршењуфункције,поготовооних
којидолазеодизвршневластичијуактивносттиорганиконтролишу.

Контролниорганимогубитивезанизапарламентмањеиливише.Узмимозапример
омбудсмануХрватскојиуСрбији.УставХрватскеод1991.дефинишеомбудсманна
следећиначин:„ПучкијеправобранитељопуномоћеникХрватскогсаборакојиштити
уставнаизаконскаправаграђанаупоступкупреддржавномуправомитијелимакоја
имајујавнеовласти“(члан92,став1).Хрватскиустав,дакле,прихватаизворнуконцеп-
цијуомбудсманакаопарламентарногповереника(шведскимодел).Ипак,нихрватски
Омбудсманнеможесесматратинесамосталниморганом,раднимтеломилиодбором
парламента.Кадбитобиосамопомоћниорганпарламента,његовизбор,организаци-
ја,начинрадаинадлежностбилибиуређенипарламентарнимпословником,амандат
мунебимогаобитидужиодмандатаједногсазивапарламента.Овако,УставХрватске
каже:„Увјетизаизбориразрјешење,дјелокругиначинрадапучкогправобранитељаи
његовихзамјеникауређујусезаконом“(члан92,став3),апучкиправобранитељсеби-
ранавремеодосамгодина(члан92,став2).УставСрбијеод2006.дефинишеЗаштит-
никаграђанакао„независандржавниорганкојиштитиправаграђанаиконтролише
радорганадржавнеуправе,органанадлежногзаправнузаштитуимовинскихправаи
интересаРепубликеСрбије,каоидругихорганаиорганизација,предузећаиустанова
којимасуповеренајавнаовлашћења“(члан138,став1).Тајуставнапуштаконцепцију
омбудсманакаоповереникапарламента,постављајућиганајошсамосталнијуосно-
ву.ТосевидиизуставнедефиницијеЗаштитникаграђана,алииизсистематикеУста-

16 Контролнеорганеизузетноможеименоватиишефдржаве.Премановомчлану71-1УставаПетефранцускерепубликеод1958.(последњевелике
изменеод2008),ЗаштитникаправаименујепредседникРепубликенавремеодшестгодина,безмогућностидасеистолицепоновоизабере,ион
јеодговоранпредседникуРепубликеиПарламенту.
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ва.Заштитникуграђанапосвећенјепосебанодељак(5)уоквируПетогделаУставао
уређењувласти(државниорганикојисупретходноуређениуовомделуУстава јесу
Народнаскупштина,председникРепублике,Влада,државнауправа,апослеЗаштит-
никаграђанаследеВојска,судови,ВисокисаветсудстваиЈавнотужилаштво).Ипак,то
јеорганкојиостајеближипарламентунегобилокојојдругојвластиууставномсистему
Србије.

Штосетичеодносаизмеђуконтролнихорганаипарламентарниходборанадлежних
даконтролишуизвршнувласт,тоје,уствари,односизмеђусамосталнихорганакојиза
својрадодговарајупарламентуиунутрашњихорганизационихјединицапарламента,
којесусаставнидеопарламента.Идокпрвиимајумањаиливећасамосталнаовла-
шћења,премдатонисусуштинскаовлашћењавласти(одлучивања),другитакваовла-
шћењанемају,осимизузетно.Контролнеорганеипарламентарнеодборетребалоби
даодликујестручностурадуиспецијализацијапослова,алисењиховсаставнеодре-
ђујепремаистомкритеријуму.Парламентарнеодборекао„парламентарнејединице“
чинепарламентарциизабранинајчешћенаосновураспоредаснагаполитичкихпарти-
јаупарламенту.Парламентарниодбори,собзиромнатодасусаставнидеопарла-
мента,истовременосуиполитичкатела,иакобитребалодаиходликујевишезнања
уодређенојобластиодоногкојепоседујепарламентупленуму.Контролниорганине
смејубитиполитичкатела.Онинесмејудабудусастављениодполитичкихљудикоји
политичкиодговарајупарламенту.Тамогдеонитојесу,илисутела„мешовитог“саста-
ва,неманиговораоконтролниминституцијамакаонезависниморганима.Уфункци-
оналномсмислу,парламентарниодборикојиконтролишуегзекутивуиконтролниор-
ганидопуњујусе.Тако,например,умногимпарламентимапостојиодборзаконтролу
јавнихрачуна(праћењебуџетскихрасхода),којипратидалисејавнасредствакори-
стенаменски,економично,далиимадоказаозлоупотребиидругимнеправилностима
итд.17Поредтогодбора,финансијскуконтролу јавнихтрошковаобављаинезависни
државниревизорилипосебанРачунскисуд.УСрбијинепостојипосебанскупштински
одборзафинансијскуконтролу(контролујавнихфинансија),каониодборзазаштиту
права,алипостојипотребазањиховимувођењем.18

Усвакомслучају,можесезакључитидавезаностконтролнихорганазапарламентне
самоштоније препреканего је управонужнапретпоставкањиховесамосталности.
Прекопарламентакаонародногпредставништвауспостављасенеопходна„копча“из-
међуграђанаиконтролнихоргана.Тиоргани,замишљеникаостручнаиспецијализо-
ванатела,својомвезомсапарламентомприбављајузасебенајвећимогућиауторитет

17 А.Бачић,Парламентарноправо,Сплит,2004,стр.369–373.
18 М.Радаковић,В.Петров,„Времепарламентарнереформе“,Правниживот,томVI,бр.14,Београд,2009,стр.908.
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усвакојдемократији,ауторитеткојипотичеоднарода.Тајауторитетсеунајбољемслу-
чајуразблажује,аустваригуби,кадтеорганебиравладаилишефдржаве.

Штосетиченезависностиконтролнихоргана,требанајпреуказатинадвествари.Пр-
во,самосталностјепревасходноорганизациона,анезависностфункционалнакатего-
рија.Премдасутодвасвојствакојасумеђусобноповезанаитешкоодвојиваједноод
другог,ипак је,баремноминално,самосталностлакшеостварити. Једанорганможе
битиконципиранкаосамосталан,штонезначидаувршењусвојефункцијенећебити
подложаннекимспољнимутицајима.Независностјеувекидеалкојемсетежикадјереч
одржавниморганимакојимајеврховноруководномерилообјективноправо,анепо-
литичкацелисходност.Независностиуапсолутномсмислунема.Најбољипримерзато
дајусудовиисудскавластуземљамасабогатомтрадицијомвладавинеправа.Стогао
таквојнезависностинеможебитиречиникадсуупитањуконтролниоргани.Друго,из-
разкојисеуСрбијиодомаћиозаконтролнеорганејесте„независнидржавниоргани“.
Нисмосигурнидајеизразсасвимадекватан.Пресвега,тајизразнамнеказујешта
јеосновносвојствоикојајеосновнаулогаовихоргана.Зарнисуисудовинезависни
државниоргани?ЗартонијеиЈавнотужилаштво?УставСрбијеод2006.дефинишеи
Високисаветсудствакао„независанисамосталанорган...“(члан153,став1).Стогаби
билоприкладнијекориститиизраз„контролниорганиилитела“,јерсетимеуказујена
њиховуосновнуфункцију,спољну(парламентарну)контролуизвршневласти.Управо
јетоњиховаdifferentiaspecificaуодносунаосталедржавнеорганекојису,иликојиби
баремтребалодабуду,самосталниинезависни.Тоје,истовремено,ијединаозбиљна
заједничкаодликатих„независних“државнихоргана.Усвемуосталом–посвојојпри-
роди,организацији,делокругупословаидр.–онисезнатноразликују.Довољнојеу
уставномсистемуРепубликеСрбијеупоредитидва„независнадржавнаоргана“пред-
виђенаУставом–ЗаштитникаграђанаиДржавнуревизорскуинституцију–исхватити
коликојепретходнатврдњаистинита.УставниправникуСрбијићеоомбудсманузнати
достатогадавамкаже,алињеговознањеоДржавнојревизорскојинституцијииреви-
зијијавнихфинансијанајвероватнијећесезауставитиначлану96Устава,штојеса-
свимразумљиво,јертоустрогомсмислунијематеријауставногправа.

Независностконтролнихорганаподразумевадасуониувршењусвојиховлашћења
слободниодутицајаполитичкихвласти–напрвомместуодвладе,алииодсамогпар-
ламента .Другимречима,независносттихорганајестезависностискључивоодзакона .
Нипарламентсенеможемешатиурадтихорганаииздаватиимконкретненалогеи
упутства.19Онтребадаимаредованувидурадконтролнихорганапутемизвештаја

19 Одтогправила,свакако,имаизузетака.Например,уДанскојиНорвешкојпарламентможеиздаватиопштедирективеомбудсману,алимусене
можемешатиурадуконкретнимслучајевима.
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којимуовипериодичноподносе(најважнијијегодишњиизвештај).Уствари,улогатих
извештајаједвострука.Сједнестране,онисуглавниинструментиурукамаконтролних
органакојимаонивршеконтролнуфункцију.Путемњихсепарламентобавештавао
законитостиицелисходностирадаизвршневласти,алиидругихјавнихорганаиорга-
низација.Сдругестране,извештајисуинструментикојимасепарламентупознајеиса
радомсамихконтролнихоргана.Парламентоцењујеправилностиквалитетрадакон-
тролнихорганапонајвишенаосновутихизвештаја.Наосновуњихонможеутврдитида
уконкретномслучајупостојиинекиодзаконскихразлогадасеконтролниорганраз-
реши.Најзад,дејствотихизвештајанеможесеограничитисамонаодносизмеђукон-
тролногорганаипарламента.Оњиховојсадржиниморајубитиобавештенинадлежни
државниорганиијавност.Акосеодносизмеђуконтролногорганаипарламентасведе
нанекуврстуинтерногобавештавања,аизвештајиостану„закопани“унекомодод-
борапарламента,контролајесасвимобесмишљена.Нетребасметнутисумадакон-
тролниорганипоправилунеодлучујумериторно.Онинемајусуштинскаовлашћења
власти.Ониупозоравају,опомињују,саветују,алињиховаделатностгубисмисаоако
парламентнеузмеозбиљноуразматрањењиховеизвештајеинепредузмеконкрет-
некоракедабиотклонионеправилностиурадујавнихорганаиорганизација.Тако,у
Србији,премасведочењусадашњегЗаштитникаграђана,Народнаскупштинадосада
нијерасправиланиједанизвештајЗаштитникаграђанатакодајејавностотомебила
ваљанообавештена.Састрогоправнетачкегледишта,проблемјеутомештонепо-
стојиуређенаправнапроцедурапокојојсеразматрајуизвештајиконтролнихоргана.
ИзузетакутомпогледујестеразматрањеизвештајаДржавнеревизорскеинституције.
Премачлану48ЗаконаоДржавнојревизорскојинституцијиод2005,надлежнорад-
нотелоСкупштинеразматраизвештајДржавнеревизорскеинституције,азатимсвоје
ставовеипрепоруке,увидуизвештаја,достављаСкупштини.Наосновубитнихчиње-
ницаиоколностинакојејеуказаноуизвештају,Скупштинаодлучујеопредложеним
препорукама,мерамаироковимазањиховоспровођење.

Уопштеузевши,уСрбијинисуправнорегулисанамногапитањаувезисапоступком
разматрањаизвештајаконтролнихоргана.Узаконскарешењатребаувестиконтрол-
немеханизме,санагласкомнаначинуирезултатуразматрањаизвештајаконтролних
тела(достављањенадлежномодбору,разматрањенаседнициодбора,извештајод-
борасапредлозима,препорукамаилизакључцима,разматрањенаседнициНародне
скупштине,резултатразматрања).СобзиромнатодаважећимПословникомНародне
скупштиненијеутврђенаобавезаразматрањатихизвештаја,онисеобичносамоделе
народнимпосланицимарадиинформисања.Штавише,нијеуређенанипарламентар-
наконтролатогадаликонтролниорганиподносеизвештајеилине,негојењимаоста-
вљенонавољухоћелиуопштеточинити.ПословникомНароднескупштинепредвиђе-
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но једаНароднаскупштинадоносиследеће: закон,буџет, планразвоја, просторни
план,завршнирачун,пословник,декларацију,резолуцију,препоруку,одлуку,закључак
иаутентичнотумачењеактакојидоноси;стогасепостављапитањекојибиактНарод-
наскупштинадонелапослеразматрањаизвештајаконтролногоргана.Обавезанад-
лежногскупштинскогодборадаразматраизвештајконтролногоргананијеутврђена
Пословником,теодржавањетаквеседницезависиодзаинтересованостиивољепред-
седниканадлежноградногтела.20

Добар пример нормативног уређења поступка разматрања извештаја независног
државног органа, омбудсмана за људска права, даје Пословник Државног збора
(ПарламетнаР.Словеније)(члан262).Редовнигодишњиизвештајомбудсманазаљуд-
скаправапосебнајетачкадневногредаредовногјесењегзаседањаДржавногзбора.
Посебанизвештајомбудсманазаљудскаправаможебитипосебнатачкадневногре-
даредовног јесењегилипролећногзаседања.Посебанизвештајстављасенаднев-
ниредседницеНационалнескупштинеакогапосланициприменајмање15данапре
седнице.Седницинакојојсерасправљаопосебномизвештајуомбудсманазаљудска
праваморајуприсуствоватиминистриначијесепољерадаизвештајодноси.После
расправе,Државнизборусвајапрепоруку.21

Ипак,нетребаочекиватидаћесесведилемеотклонитиминуциозномправномрегу-
лативомподношењаиразматрањаизвештајаконтролнихорганаупарламенту,било
дајетоучињенозаконом,билопарламентарнимпословником.Контролнафункцијатих
органаморасеоствариватисвакодневно,односиизмеђуњихипарламентаморају
почиватинаповерењу,аповерењесенествараискључивописанимправнимпропи-
сима.Чувениенглескидржавникдругеполовине19.векаГледстонобјашњавао једа
сеуспехенглеског„неписаног“уставаналази„удобројвери(савесностииповерењу)
онихкојиучествујууњеговомфункционисању“.Стога,контролниорганиморајуизгра-
ђиватиауторитетујавности,ањега,ипак,немабезауторитетапарламентакаоцен-
тралнепредставничкеинституције.Тојесложенпроцес,којијесаставнидеоозбиљне
парламентарнеиполитичкереформе.Тојепроцескојитрајеинеможесесвестина
парцијалнеинтервенцијечистонормативно-правногкарактера,безобзиранатокојим
правнимактимасетеинтервенцијеврше,пословникомпарламента,законом,пачаки
уставнимпроменама.

Ограђујућиседасвакоуопштавањеиманедостатака,осамосталностиинезависно-
стиконтролнихорганаможемозакључитиследеће.Контролниорганисусамостални
државниоргани,јерсуорганизационецелинезакојеважепосебна(законска)прави-
20 М.Радаковић,В.Петров,н.д,стр.906.
21 ПутемпрепорукаДржавнизбордајепредлогекојисетичурададржавнихоргана,организацијаипојединацакојивршејавнеслужбеилијавна

овлашћења(члан111.ПословникаДржавногзбораСловеније).
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ла.Утом,организациономсмислу,онинисусаставнидеопарламента,тј.нисуорга-
нипарламента.Удругом,функционалномсмислу,онисвојуконтролнуфункцијуврше
путемрелативносамосталних(законских)овлашћења,позајмљујућиделомауторитет
одпарламента(деоауторитетаовихорганапочиванастручностињиховогсастава),
којемодговарајузасвојрад,аликојисеутајраднеможемешати.Поштоконтролни
органинемогууспешновршитисвојуфункцију(аливажииобрнуто,кадјеречокон-
тролнојфункцијипарламента)аконепостојивезаизмеђуњихипарламента,можесе
закључитидасу тиорганиипарламент „природнисавезници“или, какополитичари
имајуобичајдакажу,„партнери“(ГорданаЧомић).Далисе,међутим,контролниоргани
могусматратии„четвртомграномвласти“?Покушаћемоодговоритинатопитање.

4. Кон трол ни ор га ни као „че твр та гра на вла сти“?

Ууставноправној науциидејао четвртој државнојфункцији, или „грани власти“, није
нова.Онајенасталакаосвојеврснакритикатријалистичкихтеоријаодржавнимфунк-
цијамаипокушајдасебољеобјаснисложеностизвршнефункциједржавневласти.Та-
косунасталетзв.квадријалистичкетеоријеодржавнимфункцијама,којесуистицале
функцијувладекаосамосталну,одвојенуодизвршнефункцијеуужемсмислу.Једанод
најугледнијихпредставникаквадријалистичкихтеоријапрвеполовине19.века,Бенжа-
менКонстан,залагаосезаувођењечетврте,„неутралне“државневласти,оличенеу
монарху.ТаидејаоживелајесаУставомПетефранцускерепубликеод1958,који је
председникаРепубликедефинисаокао„арбитра“и„модератора“уодносимаизмеђу
законодавнеиизвршневласти(члан5УставаФранцускеод1958).Ипак,о„четвртој
државнојвласти“,којадоводиупитањекласичнутрихотомнуподелувласти,највише
сеу20.векуговорилоувезисаинституцијомуставногсудства.Итонијеосталоса-
монаиспразнимтеоријскимрасправама.Великизначајуставногсудакаоинституције
suigenerisуорганизациономиуфункционалномсмислувременомсурегистровалии
модерниустави,изричитоиздвајајућиуставнесудовеизуставноправногрежиматзв.
редовнихсудова.ТојеучиниоиУставСрбијеод2006.Уставнисудјеуређенупосеб-
ном,шестомделуУстава,што,уизвесномсмислу,указујенанамерууставотворцада
туинституцијудефинишекаопосебну,четвртуфункцијувласти.

Упоследњихнеколикогодинасвечешћеможемочутидасуконтролниоргани(тзв.не-
зависнидржавниоргани)утојмериважниудемократскимуставнимсистемимадасес
правоммогуназвати„четвртомграномвласти“.22Неспорећиистинитосттетврдње,мо-
рамоистаћидасу„значај“и„утицај“социолошко-политиколошке,анеправнекатего-

22 СлавишаОрловић,Парламентиграђани,Водичзаграђанеиудружењаграђана,Београд,2009,стр.66.
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рије.Државнавласт(функција)одређујесесобзиромнасвојправниквалитет.Тајправ-
никвалитетогледасеуодговарајућојсадржинииодговарајућојформиправногакта
којитавластдоноси.Акоинституцијаимаспособност,којујојдајеобјективноправо,да
доносиодлукеуодређеномправномпоступкуисаодређенимправнимдејствима,она
имапотенцијалдабудепосебнагранавласти.Јер,државнавластјемоћодлучивања
заоденутауобјективноправо.Такоје,рецимо,парламентзаконодавнавластјердоно-
сиконачнуодлукуозаконимаузаконодавномпоступку,азакониимајузаконскусна-
гу (општеобавезност,апстрактност,конститутивност).Или,судовирешавајуспорове
оправуусудскомпоступку,асудскапресудаимаснагупресуђенествари(начелоne
bisinidem).Утомсмислу,четвртомдржавномвластинајвишесеможесматратиустав-
но-судскафункција,имајућиувидуорганизацију,надлежност,поступакпредуставним
судовима,каоидејствоњиховиходлука.

Кадјеречоконтролниморганима,онинеспорнорасполажуодређенимправнимеле-
ментимадржавневласти,алинетоликодаихможемоуставноправноодредитикаопо-
себнувласт.Онисупоправилуорганизационосамосталнииимајурелативнопреци-
зноодређенаправнаовлашћења.Ипак,њиховаорганизационасамосталностјеврло
релативнауонимсистемимагдесетателаправнодефинишукаопарламентарнатела.
Њиховаправнаовлашћењауглавномнисувелика.Онаготовоникаданеподразуме-
вајудоношењемериторниходлука.Чакиомбудсман,којијесвакаконајближиквали-
фикацијипосебногдржавногорганавласти,својрадограничаванаопомињање,из-
вештавањепарламентаи јавностииупућивањекритика.Практично,највећањегова
овлашћењајесупокретањепрекршајног,дисциплинскогиликривичногпоступкапротив
одговорнихлица,подношењезаконодавнеиницијативеуобластињеговенадлежности
и,евентуално,покретањепоступказаоцењивањеуставностиилизаконитостиправних
акатаорганаиорганизација.Главниакткојидоносивећинаконтролнихорганајесте
извештајкојисеподносипарламентуичијејеправнодејствоврлоспорно.Упоједи-
нимсистемима,каоуСрбији,непостојичакниизричитаправнаобавезапарламента
даузмеуразматрањетеизвештајеидаоњимабаремзаузместав.Малојетоправне
властидабисеконтролниорганимоглиузетизапосебнудржавнувласт.Уосталом,ко-
ликојенамапознато,иупореднауставнарешењанеидууприлогтезиоконтролним
органимакаочетвртојфункцијидржавневласти.Једанодреткихмодернихуставакоји
донекле,премасвојојструктуриисистематици,дајеосновазаквалификацијуконтрол-
нихтелакао„четвртевласти“јестеУставХоландије(сапоследњимвеликимизменама
од2002).Овајустав,послепоглављаовладиипарламенту,садржипосебнопоглавље
оДржавномсавету,Рачунскомсуду,Националномомбудсмануисталнимсаветодав-
нимтелима(чланови73–80УставаХоландије).
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Најзад,акобисмохтелидаконтролниморганимапризнамоквалитетпосебнедржавне
власти,ондабисмотопретходноморалидаучинимозауставносудство.Такобисмо
добилиичетвртуипетудржавнувласт.Татврдњаможенапрвипогледделоватинаучно
неозбиљно,алијеонасвакакотезазаразмишљање.Уставноправнанаукаиуставни
правнициморајубитиспремнибардааргументованодоведуупитање„светоправило“
уставногправаоподеливластинатридржавнефункције, јероноочигледнозахтева
ревизијусобзиромнастањеиодносеумодерномполитичкомсистему.Нетребасмет-
нутисумада„уљудскимствариманеманичегштоодговараскладнимлогичнимподе-
ламаутврђенимууставу“.23

5. За кљу чак

Састановиштауставногправа,немадовољнојакихаргуменатадасеконтролниор-
гани,акосеуопштеоњимаиможеговоритикаоопосебнојкатегорији,сматрајуче-
твртомграномвласти.Саполитиколошкогстановишта,идејаоконтролниморганима
каочетвртојдржавнојвластисасвимјелегитимна.Туидејунетребаодбацивати,већје
требапромовисатикаоизузетноважнузаобезбеђењејавностииреализацијуодго-
ворностиуполитичкомдруштвукојетежида(п)останедемократско.

КадјеречоуставномправуСрбије,сматрамодајеУставСрбијеод2006.учиниодо-
вољнотимештојепредвидеодвеосновневрстеконтролнихоргана:Заштитникагра-
ђана,чијасефункцијанеисцрпљујеуконтролидржавнеуправе,иДржавнуревизорску
институцију,као„највишидржавниорганревизије јавнихсредставауРепублициСр-
бији“.Осталиконтролниорганиустановљавајусепосебнимзаконима.Тоједовољна
правнагаранцијакојасепружаовимтелима,јер,акоизуземонаведенадваоргана,ре-
гулативаосталихконтролнихтеланијеуставнаматерија.Такотребаидаостане.Тиме
неоспоравамозначајконтролнихоргана,већсамоостављамопросторзаефикасније
увођењеновихубудућности.Свакакодапостојећузаконскурегулативуоконтролним
органиматребапобољшати,анарочитопопунитипразнинекојепостојеууређењуод-
носаизмеђуовихорганаипарламента.ПостојимишљењедасадашњиЗаконоЗа-
штитникуграђанаод2005.садржинедостаткекојетребаотклонити.Начелноуређење
односаизмеђупарламентаиконтролнихтеламожебитипредметиЗаконаоНародној
скупштини,којиувремеписањаовограда(јануар2010.године)јошнијеусвојен.

Насамомкрају,инајквалитетнијанормативно-правнарегулативаконтролнихоргана
ињиховогодносасапарламентомостаће„стерилна“инеупотребљиваакосешира
јавностнеупознасарадомконтролнихорганаинепостанесвеснадасутеинститу-

23 B.Laskin,CanadianConstitutionalLaw,Toronto,1951,стр.4.
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цијеизузетноважнезауспостављањеодговорногполитичкогдруштва.Утомсмислу,
релевантнуулогуимајунаучниистручнискупови,каоиовај,одржан26–27.новембра
2009.годинеуНароднојскупштиниРепубликеСрбијеподназивом„Народнаскупшти-
наРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела“,којијебионепосредниповод
заизрадуовограда.
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За квалите т  и тачно ст  прев од а на с рп ски  је зик од го воран ј е  УНД П у Срб ији .

 

ОДНОСИИЗМЕЂУПАРЛАМЕНТАРНИХОДБОРА
ИРЕВИЗОРСКИХИНСТИТУЦИЈА2002.

Улогапарламентаипарламентарниходборауодносуна
врховнеревизорскеинституције

Земљ е к ан ди дати /  члани це   ЕУ

Широ м света,  в рховне ре ви зорске инс титуц ије  имај у  раз личит 
 ста ту с  у одно су  на пар ла ме нт.   

• Н еке врховн е реви зорске инст итуције ф ор мално  припада ју 
извршној грани влас ти , али већи  де о њихо во г р ада усм ере н 
 је  ка па рламенту. 

• В ел ики бро ј врхов ни х ревизор ск их инст итуција с ма тра се 
не зависним как о  у о дносу  на  парла мент тако и у о дносу на 
вла ду.  Т о је  вер оватно најчешћи модел , б ар  у  Европи .  Он не 
искљу чује м огућно ст  да се  ра д тих инс ти туц ија, каткада и  у 
зн атн ој ме ри , т акође  усм ер ав а ка п арламенту.          

• Д руге врхо вне ре визорск е институциј е о чито с у  део  законо
дав не гране  вл асти. Не ке  од  ти х врховн их ре ви зорских ин
ституц ија првобитно  су  успост ав ље не у сф ер и  изв ршне гране 
 вл асти,  а ли су  ка сније  п реб ачене  у з ак он одавну с фе ру.   

Од носи из ме ђу врховне ревизор ск е  институ ције и пар ла мента 
т ок ом  прот ек ле две  и ли три деце ни је зн атно су ос нажен и  у 
неко лико земаља.  Ра није  су ти одн ос и  били  те к ретка  п оја ва; 
че сто су с е с водил и само на п од но шење годишњ ег из веш та

ја (ко ји  је нер ет ко  каснио) ,  ев ентуал но ј е б ил о повр ем ених 
детаљних  и звешт аја  о  ревиз ији. Пос ле дњих год ин а, м еђути м, 
 ти су однос и  поприм ил и  чвршћи,  каткад а  и  свакод не вн и 
 карак тер . Та пр ом ен а про ши рила је м еђ у посланицима 
парлам ена та  сазн ања о пит ањ има веза ни м з а рев изију.  
Такође  ј е допр ин ела томе  да  парламе нт ефикасније врши 
своју ф ун кцију  н адзора  н ад  извршно м  влашћу.                     

У ве ћи ни  земаља  ка нд ид ата /  чланиц а Евро пс ке уније,  
в рхо вн е ревизор ск е институ ци је им ају б лиске  о дносе са 
 па рл аментима  т их  земаља.  Ти  однос и  мо гу   бити  вез ани з а 
 име новање  /  ра зр ешење с а  дуж ности  р уко водиоца  в рх овне 
ре ви зор ске инс ти туциј е,  разма тр ањ е извешта ја о р еви
зиј и, разм атр ање пред ло га  закон а  (нарочит о у  област и 
ф ин ансијс ке  контр ол е),  разма тра ње  г одишњег  п рограма 
 и  ак тивно ст и  врховне  ревизорск е  инсти ту ције,  за хтеве  з а 
р евизиј у о др еђ ених об ла сти , усвај ањ е буџ ет а врх ов не ревизо
рск е инс ти туц ије, р азм ат ра ње предлога зако на  веза них з а  
в рх ов ну ре ви зорс ку инстит уц ију  итд. Ти се од но си  мог у реал
из ов ати непосредно са парламентом ил и  са  пар ламен та рним 
 одбори ма.       

                       

Парламентарниодборикојиимајуредовнеконтактеса
врховномревизорскоминституцијом

Тр ену тн и  односи и змеђу пар ламена та  и  врхов ни х ревизо р
ских ин ст ит уција у гла вн ом се тичу раз ма тра ња го диш њи х 
про гр ам а ревизије  и  а ктивност и ,  ка о и р азматр ањ а резултат а 
ревизије и, е ве нтуално, п редузи мањ а даљи х  кор ака  на о сн ову 
њи х.  Те фу нк циј е пре  све га  о бавља ју  парла ме нт арни одб ор и.

Вр хо вн е ревизор ск е инсти ту циј е з емаља  ка нд идата / чла ни
ца  сара ђују са  сл ед ећим парл аментарн им одбо рима:

• са  о дборима који с у  за дужен и за р азне делове упр ав е и е ко
ном иј е, нпр. са одборим а  који имај у  ко нкретно  дефинисане 
о дг ово рно сти, као ш то су од бори за  ек он омију,  транспо рт , 
 пољопривр еду и з др авство (ко ји  се  на зивају  г ранск им 
одборим а) . Г лавна фу нкц иј а тих  пар ламента рн их  одбо
ра јесте  да  разматр ају и п рип ремају р ас пра ве о питањима 
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к оја с у т ренутно  п ре дмет  расправе у парл ам ент у, као  и  да 
дају  м ишљења о пита њи ма  к ој а им ј е  на  разматрањ е про
сл ед ио парла мент или  п ре дседав ај ући п ар ламента. У  об иму 
одређ ен ом  уст авом и  за коним а,  одбори д елуј у и као  места 
 за  парла ментарне  ра сп раве  ве зан е за ко нкр ет не области 
д еловања вл ад е;

• са  од борим а  од говорн им, искљ уч ив о или  у гла вном, з а 
 пи тања држа вне реви зи је  (који се наз ивају реви зо рским одб
орима ),  а  могу с е поделити  на две  г руп е:   

1. од бо ри  за јавне ф ин ансије,  који су  углавн ом  од го ворни 
з а  ра зматрање  свих питањ а  у вез и са јавн им 
 финансија ма  предви ђе ним уста во м, или пита ња  к оја 
им п рос леди  на  ра справу  па рл ам ент, м инистар  или 
рук ово дилац  в рхо вне ре ви зорск е институциј е  (Ки пар, 
М ал та) ;

2. држ ав ни  реви зор ски о дб ори  који  у и ме  п арламента 
 разма тра ју дело ва ње врхов не  ре визор ск е  институ циј е.  
Он и дају  ми шљ ења о  го дишњ им пр огр ам има ревизи
је и  а кти вности ма,  п ро цењују  св ако дневне ак ти вно
сти врх ов не  ревизо рск е инстит уц иј е,  р азмат ра ју де о 
 извеш тај а о р ев изи ји и н аст ој е  да коорд инирају  о дно
се  између  в рховне  р евизорске  и нст итуције и д ру гих  
парлам ен т ар ни х одбо ра. По нека д с у одговорн и и  за 
раз ма трање  функ ционисања других  ин спекцијск их  
и контр олн их орг ан а д ате зем ље,  к ао  и за с ара дњу 
т их  ор гана с а врховн ом  ревизорс ком  инст итуцијом 
( Држ авни рев изорски о дб ор у  Мађарској , Држа вни 
одбо р за  контр олу у  По љск ој) . Решењ е које  ј е ј едним 
де ло м  слично то ме је ст е успост ављање  стално г ревизор 
ског п од одбор а  у оквиру  одбора  з а  буџет,  к ој и треба 
 да  ре шава пита ња вез ана  за с ис тем  ревиз ије ,  на рочито  
за ак ти вно сти и стату с  вр ховне  ревизорс ке и нстит уц иј е 
(Чешка  Ре пуб лика) ; 

•  са одбо ри ма који  су  ко нкрет но за дуж ени з а  раз матрањ е 
б уџ ет ских пи тањ а  из де ло круга  ра да вр хо вне  ревиз ор
ске  и нституц иј е:  одобр ав ање буџ ет а  врхов не ревизо рс ке 
 институци је,  имен ов ање  споља шњи х  ре визора  ко ји  ће р аз

ма трати  р ад врх овне реви зо рс ке ин ст и туц ије и  из вршену 
ре визију  рачуна  (Одбо р з а ревиз иј у  националних  рач уна н а 
 Мал ти; сл ича н  од бор по ст ој и у Р уму нији) .      

Врхо вне рев из орс ке  инстит уц ије одржав ају редовн е односе 
с а једн им  парл ам ентарн им  одбором  или више  њих. Мо гу  с е 
уочи ти  следећи м од ели:

• с ар ад ња са  раз ни м гран ск им  одбори ма  (Хрватск а, Естони ја, 
Лет он иј а, Литвани ја,  Румун иј а);

• сарад ња  с а разн им  гранским  одборима и  с а држа вни м 
одбор ом  з а  ревизи ју  (Мађарска , Пољска) .

 У случ ају дводом них парламе на та, сарадњ а се об ављ а са 
одбо ром који је ов лашћен да  надзире  рад вла де : 

• сарад ња  с а једним ,  или уг лавном с а јед ни м  гранс ки м 
одбором  – нар очи то  са од бо ро м који  се  бави пи тањ има 
в е зани м за ја вн е  финанси је  (Албаниј а, Бугарс ка , Словачка  
Репу бли ка , Слов енија);

•  сарадња углавно м са од бо ро м за јавн е  фи нансије ( Кипар , 
 Малта) и ли са с талним  п одо дбором з а ревизиј у у ок ви ру  
одбор а  за  буџ ет (Че шк а Реп ублика ).

Саставиначинделовањапарламентарниходборакоји
имајуредовнеконтактесаврховномревизорском
институцијом

Саставпарламентарниходбораизаступљеност
политичкихстранака

Парла ме нта рни одб ори  к ој и имају  ре довне контак те са вр
ховном ре ви зо рском ин ституци јом о снива ју  с е у с кл аду  са  
општи м принци пима,  сл ичним  они ма  који рег ули шу  успостав
ља ње дру ги х с талних  одбор а. Са ставље ни  су  ис кључи во о д 
 посланика.  Др уга ли ца  могу пр ис уствовати са ста нцима пар
ламентарни х  од бора уколико  и х позо ве  ил и то  затра жи сам  
о дбор.    Уобич ајено  је  да посланици ко ји  нису  члано ви  одбор а 
 мо гу слободн о  учеств овати у р ад у одбора токо м  његов их  
засе дања,  али не мају пра во  да  гласају . 
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Бро ј  чла нова одбо ра  може б ит и утврђен (пословником п ар
ламента  и ли посе бн ом  одлуком),  или може би ти  резул
та т о длу ке о њ их овом им еновању . У  пракс и,  б ро ј чланов а 
 па рламе нт арних  о дбора у разни м  земљам а  кан дидатима  /  
ч ланицама в ар ир а  из међу 7 и  40 посланика, укљ уч уј ућ и  ту 
предсе давајуће г  и ј едн ог или  в ише з аме ника предс еда ва ју ћег.   

 Састав  п арл аме нтарног  од бора резу лтат је  кон султација 
 из међу п арл ам е нта рних  стр ана ка  и обичн о  се  заснива н а 
 принцип у  пр оп ор ционалне  з ас тупљено ст и.  И ме новање 
н а функцију пре дс еда вајућ ег  и заменика  предсе да вај уће г 
обично  је ства р  пол итичке наго дб е.  У прак си, пар ла ментар не  
ст ран ке су  од говорне  и за име новањ е оста лих  члан ов а парла
ме нта рних одбор а,  премда  то мо ра бити  од обр ено  одлу
ком  парл амента .  Ка о рез ул тат  тога, с ас тав па рл аме нтарних 
од бо ра чес то  одра жа ва по литичку  стр укт уру па рл ам ента,  
ј ер  већина ч ланова од б ор а  често пр едстав ља ју  владају ћу  
полити чк у с тра нку ил и  коалиц иј у. 

Улога  п арл амента  и  његов их  парлам ент арних о дб ора н ајчеш
ће је политичке п ри роде. Ме ђутим,  п ост оје фу нкц иј е које нису , 
или  не  би  тр ебало  д а буд у,  пол итичког  к ар актер а,  нпр. кад а 
п арлам ен тар ни одб ори  р асп рављају  о  питањ им а вез ани м  за 
вр ховну ревизо рс ку институци ју . Сле де ћи факто ри  допри но се 
 томе д а с е  ос игура да  с е  се днице везане з а  врх овн у реви
зо рску  ин ст ит уцију не поли тизују : а )  рад пар ламент ар них  
одбора орга ни зу је се  на  ос нов у пословника парла ме н та , б) 
 у  се дницама  па рламент ар них одбор а у чествују  функцион ер и 
задужени  за пит ањ а о  ко јима с е  распра вља  и други с тр уч
њаци, в)  у раду парла ме нтарни х одбо ра учествују с ве 
по ли тич ке странке  и сви члан ов и и мају  пр аво н а т о да бу
ду саслуша ни ,  г) сваки посланик пол аже закл етву,  ко јом се 
оба в езује  да  ће се  пр идржав ат и у става  и других за кон а, д)  у  
н ек им  земљ ам а посланици се т ру де  да избег ну  политиза ци ју  
засе да ња парлам ент арних  о дбо ра кад а с е  ра справља о пи та
њима  ве заним  за врхов ну  ре визорску инс титуциј у, ђ)  у  с лучај у 
о дбора  к ој и се,  ис кључиво  ил и  уг ла вном, б ав е пит а њи ма 
држа вне  ревизи је, по ло жа ј  председ авајућ ег кат ка да  заузима  
предст авник неке опо зици оне ст ранке  (Ч еш к а Републ ика, 

 М ал та, П ољ ска),  ил и  предста вн ик  н ек е опозицион е с транке 
 за уз има по ло жај  за меника  п редсе давају ћег .   

Учесталостзаседањапарламентарниходбораради
расправљањаопитањимавезанимзаврховнуревизорску
институцију

У ве ћи ни зе маљ а не  по сто ји тра диц иј а  честих или  п овр еме них 
са ст анака  врховн е ре визорс ке  и нституције  и  пар ла ментарних  
од бора.  Т акви  са ст анци о држав ају  с е у п арламент има где по
ст оје о дбо ри за ду же ни, би ло искљ учи во било  углавном, за 
пи тањ а држав не  ревиз иј е  (Кипар,  Ма ђарска ,  Мал та) , или 
 гд е пост ој и уста ље на  традици ја  д а већин а парламентарн их  
одбор а  раз мат ра изв еш таје  о ревизи ји  ( Пољск а). Бр ој  седница 
парлам ент арн их одбо ра  к оје с е  сазивају  ток ом го ди не  да би 
 се  ра сп равља ло  о питањ им а  везани м з а врховн у  ре визорск у 
и нс титуци ју варира: у Ал бан ији, Буг арској,  Л ето нији и Л ит
ванији  ј ед на до т ри;  у Хрв ат ско ј, Чешко ј  Ре публици ,  Ес тонији, 
 Рум унији, Словач кој Републици и Сл овенији – неколико;  у 
Мађарској и н а Малти –  око 20; на Кип ру  – ок о 75  и у  П ољско ј 
 70 –100.  Р едак је с луч ај да  с ве  седниц е б уд у  посвећене  
п итањим а  ве заним за вр хо вну р евизор ску инстит уцију – 
у  већини  случа је ва та су  пи тања с ам о једн а  од ст авк и на  
дневном  реду. Коли ко  ће се дница т ра јати, зав иси  првенствен о 
о д  броја и  оз би љност и  тема о ко јим а се  ра спр авља.  

За  п ос тупање  са питањ има  веза ним  за вр хо вн у ревиз орску 
инст ит уци ју оби чн о н е посто ји  п осебна  п роц едура у било  ком 
парла менту.  Из ве шт аји о  ревизији  р аз матрају с е у с кла ду  са 
с личним  п роцеду рама које  се пр име њују  на  друга д окуме
нта  која  под носе вла д а и ли други др жа вни  орган и.  Обично  
з аконске одредбе  не  изискују  да те из вешта је  р азмат
ра  парлам ен т, осим у  случају о ни х к оји се ти чу  р ев изије 
 др жав ног  буџет а.  Под т ак вим  околнос тима,  на з ас еда њима 
па рл aм ентарних одб ор а раз матрају  се  само  не ки  изв ештаји  
о  ревиз ији .    
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 Примерикадасеодлукепарлaментарниходборасматрају
правоснажним

Об ич но с у сед ни це пар ла ментар ни х  одбора  пу новажне  ако 
им  пр исуству је  ве ћина чл анова ( Алб анија ,  Хрв атска, Кипар,  
Мађарс ка ,  Ли тванија,  Малта, Сл ова чка Р епубли ка), а ли  
у нек им  случа јевима  з а к ворум је  д овољна  само једна тре
ћина ч ла нова ( Че шка Ре публ ика, Ест он ија, П ољ ска).  Да  би 
одбо р  доноси о  од луке,  пот ребна ј е в ећина г ласова  присут ни х 
ч ланова ( Ал банија , Б угарска , Х рв атска,  Кипар,  Чешка Р епу
б лика, Е ст он ија, Мађар ска, Ли тв анија,  М ал та, По љска , 
Румуниј а,  С ло ве нија) .  У једн ом  случају  ( Летонија) п отребна  ј е 
квали фик ована  в ећи на при сутн их члано ва , а  у др уг ом случају 
 (С ловач ка  Република)  потребна  је апс ол утна  већи на  с вих 
члан ова одбора , а не  с ам о  о них к оји  прис ус тву ју зас еда њу .

 

Захтевилипозивруководиоцуврховнеревизорске
институциједаприсуствујезаседањимапарламентарног
одборанакојимасерасправљаопитањимавезанимзату
институцију

Р ук ов одиоци  и друг и  пред ставници в рхов ни х реви зо р
ск их  инстит уц ија обич но  присуств уј у с вим с ас тан цима 
 парлам ен тарни х о дбора  н а к ојима  се  ра зм атрају  д ок умент и 
које по дн осе  врхо вн е р евизорс ке  и нституциј е  (наро чи то када  
с е  разматрају  из ве шт аји о  рев изији ).  У  већини  зе ма ља  уоби
ч ај ено  је да  ру ко водила ц  врх овн е реви зо рске инс ти туције 
пр ису ствује с ед ни цама  па рламентар них  одбо ра  на  к ојима  се 
распр авља  о  пи та њима  ве за ним за до тичну и нституци ју,  ма да 
он мож е  деле гирати  з аменик а или  неког др угог  предс тав ника 
 да  пр исуств ује  с ед ници умест о њег а. Пр едставн ик врховне 
ревизо рске и нс титуције  је  обично  неко в ишег ранга , а  ко ће то 
 бити,  з ависи од  п рироде ст ва ри  о којо ј се расп равља  (од  тога 
ко лико су пи тањ е или ре ви зија о  којој се  во ди расправа о зб и
љни  или о се тљ иви).  

Питање  пра ва  или  дужности  да се  пр ис ус твује с ед ницама ја сн о 
је  назнач ено сам о  у ретк им случај ев има  и  завис и од с ва кодне
вн е  пр а ксе.  Нај чешће  б ива  да па рла ме нт арни одбо р  пози ва 
ру ководи оца  врховне  ре виз орске институције да  присус твуј е 

неко м с ас та нку. П ретпос та вља  се  да о н, или  неки  предста вник 
инс титуци је , м оже пр ису ствов ати  т ак вом сас та нку у  др уштву 
других за посл ених дотич не инстит уц ије , уколи ко  п роцени  да 
је то п рикладно. По д  таквим  околнос ти ма,  уз имају ћи  у  о б зир 
и  пр авни  ас пек т чита ве  ст ва ри, п рисуст во вање ру ко водиоца 
 врховне ревиз ор ске институ ци је  н ије об аве зно.  Ме ђут им, 
уо пшт е  уз ев, очеку је се да  рук оводила ц  врхо вне р евизорск е 
 ин ституције  ил и  његов пр едс тавни к  при суству је  та кв им 
седницам а, а  у инт ере су  је врхо вн е ре ви зорске  и нс титуције 
да н а њ има буде  з ас тупље на . Присуст вов ање с ед ниц ама гд е 
с е  ра справљ а о питањи ма  везани м за вр ховну  рев изорск у 
 ин ституц ију  с матра с е обавезним само у  не ким земљ ам а 
(Албанија,  Лит ванија ,  Пољ ска ), ил и је то  прису ст во  обавезно 
ако га за тражи парламентарни о дб ор (Чешка  Репуб лик а).          

У  пракси,  к ао  што ј е  већ  ре чено,  у  многим з ем љам а кан ди
дат има /  члан ица ма па рл аме нтарни  од бо ри  не р азм атрају  
д окумент е које  врхо вн а рев изо рска  ин сти туција  ре до вн о 
подноси . Ст ога п редставн иц и  вр ховне  ре виз орс ке инс ти туције 
н е учес тву ју чес то  у зас ед ањи ма  парлам ен тарних  од бо ра. У 
неким  зе мља ма се дн ице пар ла мен тарних  од бор а огран иче
не  су  на раз ма тра ње годиш њи х  из вешта ја  о реви зо рским 
а ктивнос ти ма и и зв еш таја о расп ол ага њу  државним  бу џетом . 
 Чешће  седнице  о др жавају  се  у  парламентим а где пост ој е 
одбо ри  који  с у  задуже ни, иск ључ иво или  углавном, за питања 
 др жавне р ев из ије ( Ки пар , Мађар ск а,  Малта ),  или г де  по ус
та љен ој  традиц иј и извеш таје о р ев и зи ји разма тра већина 
 па рл амента рних одбо ра  (Пољс ка ).  Ситуац ија  у  П ољској  је  
друг ач ија , пошт о  се врхо вн а р евизорска ин ст ит уц ија, В рх
овн а р евизор ск а комор а, обаве штава  о  с вим з ас едањима 
парлам ентар них од бора.  Отуда од  теме заседањ а  зави си да 
ли  ће  неко  лиц е има ти  пр аво ил и  дужност да п рис уствује : 
пр едседник  Врх ов не  ревизо рс ке коморе (ил и  овла шћени 
 пр ед ставник  те  институц ије ) обавез ан  ј е да  пр исуствује  
с едница ма на ко јима се  распра вљ а  о пита њим а вез ан им  за 
Ком ор у; ка да  се р ади о друг им  питањима,  Врховна  рев из орска  
к омора  доби ја позив на седницу  (у  п ракси,  п ред ста вници 
 Ко море учес твују  на 6 0–70% с вих за се дања  парла ме нт арних 
 од бор а). 
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Другалицакојаобичноприсуствујуседницама
парламентарниходборанакојимасерасправљаопита
њимавезанимзаврховнуревизорскуинституцију

У свим  земљ ам а  ка нд идатим а  / чл ани цама, пр ед ст авници 
 ви соко г ранга  од го варајућ их  мин истар ст ава, укључ уј ућ и  и 
Мини ст арс тво  финан си ја, прис ус твују гот ово  свим за се да њима 
 па рламентар них  одбо ра  на  којим а с е  ра справља  о питањи
ма  везаним  за  в рх о вну ре визорс ку  институ ци ју .  Обично  су 
 ми ни стри и  р уководиоци дру гих држ ав них  ка нцелар иј а и 
инс ти туциј а  оба везни да ,  на за хте в  па рламентарног о дб ора, 
подно се  изв ештаје  и  п ружају  и нфо рма ције.  Он и су оба ве зни 
да пр ис уст вују  се дницама  па рламен та рни х одб ора на кој има 
се размат ра ју пита ња из  њи хо вог д ел ок руга  ра да; у  п ра кси, 
њих у  највеће м броју  сл учајева  за ме њују њи хо ви  зам еници . 
У складу  са општи м з аконским  пр оп ис има, па рламента
рн и одбо р и ма  право  да з ат раж и да ин формације  у  вези са 
њиховим  дужнос ти ма б уду са оп шт ене ус мено или пи смено,  а 
 од он их  ко ји  присуствују  се дн ицама тра жи се  да дају и ст ините  
инфо рмациј е и  д а  не од бијају  д а п руж е нит и да ск ривају  б ило 
какве и нф орм ације  к оје п ар ламентар ни одбор  см атр а корис
ни м  за  р азматр ање пи тањ а који ма  се ба ви . Од министа ра и  
руковод ила ца друг их  др жа вних ор га на  захтева с е  да  у чествују  
у  расп рави  о и зве штајим а  о реви зи ји  и д а одго ва рају на пи
тања кој а пост ав љају члан ов и парламентар ног одб ора  (о ни 
мо гу  са с об ом  довести с тр уч ња ке, или  их  мо гу предс та вљати 
њихови  з аменици  ил и  о пуномо ћени представ ници) . Присуств о 
 тих  владин их  функци он ера (пошто и м се  у пут и позив да  
п рисуствуј у  седни ци)  о бавезн о  је, п ремда и зо стана к са сед
н иц е не  по длеже кажњ ав ању (м едији мо гу   ск ренут и  пажњу  
н а  њихово о дс уст во, а  п оне кад такви фун кц ион ери бивају 
 по зивани  на по литичку  о дг оворност пред  парлам ен том). 
У  сл учају Мал те , ни је уо би ча јено д а  се  од  неког  ми нистра 
з ахтева да пр ис уствује за седању  па рл амента рног  од бора ; 
обично се  то  з ах т ева о д стал ног се крета ра  ( ше фа  минис
тарства) или  руко водиоца  нек е др уге ја вне ор га низ ације, 
по шт о је он  лице ко је  с е првенствен о сматр а  одг ово рним  за 
пит ања у  ве зи са ре визиј ом.

Осим тога , па рл амента рн и  о дбо р може п озва ти и друга лиц а,  нп р. 
пре дс та вн ик е професио налних ,  друшт вен их  и ли чак по ли тич ких 
орг ан иза циј а, да  пруже  т ражене инф ормације  и ли објаш ње ња. 
П арлам ентарн и одбор  тако ђе има  пр ав о да п оз ов е стручња ке који  
мо гу , било тр ајн о  било прив ре мено,  деловат и у  својс тв у саветника.  
О д не владин их  струч ња ка  кој и су п оз вани оч еку је се  да прис ус тву ју 
 седниц и  парлам ентарн ог  од бор а.

Помоћноособљепарламентарниходбора

Сваки парла ме нт арни одб ор  о бичн о и ма је дно  лице  (р еђ е 
 дв а  или  тр и) зад уж ен о  за  админи ст ра тивн е п ослов е 
 (органи зациона  питања ,  коорд инац ија и  ад ми н ист ративн и 
з ад аци).  Кад а је неком  одбо ру по тр ебна про фесион алн а 
експер  тиза,  по стоје т ри стан дар дна р ешења :  у  неки м 
з емљам а члано ви  п омо ћног  осо бља оба вљ ај у како  админи
ст ра тивне тако  и сав ето давне  ду жности (Ал банија , Ки пар, 
 Ест он ија);  у д ругим з емљ ама, од бо ри  или и мај у  сопствене 
с аветн ике  ( Бугар ск а,  Ма ђарск а, Летони ја , Литв ан иј а) ,  ил и 
могу  затраж ити  с ав ет одавну  п омо ћ од в ис ок о спец ија
лизовано г особља секр етарија та  па рла мента  ( Албан ија, 
 Хр ва тс ка, Пољска ).  Осим  тога, пар ла ментарн и  одбори м ог у 
ангаж ов ат и и ст ру чња ке  споља.  

 Присуствомедијаијавностиседницамапарламентарних
одбора

Форм ал но  гледа но , у  ве зи с п ри суств ом  медија и  ј авн ос ти на  
с едница ма  п арламент ар них одбор а  п ос тоје у парл ам ентима  
з ема ља  кандид ат а / члани ца две ситуа ције:

• се дн ице п ар ламентар них одбо р а су јав н е, те  им могу  п ри
суств овати медији  и  јавн ост ,  изузев  у веома  ретки м прили
к ама  када су  т е седн ице  затвор ено г типа  из неки х сасв им  
ко нкретн их  разлога  ( Бу гарска,  Хрват ск а,  Кипар,  Че шка Р е
п убл ика, Ма ђа рс ка, Летонија,  М алта,  Ру мун ија , Слов ач ка 
Ре публик а, Словени ја );
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•  седни це  п ар ла ме нтарн их од бора  ни су јав не,  али медији  и 
 друг а заин те ре сована л иц а могу  до би ти одоб рење да им 
п рисуст ву ју (Алба нија, Ест онија , Литв ан ија,  П ољска) .

 У  пракси ,  мед ији  и јав но ст оби чно могу присуст вовати седни
ц ама парламен та рн их од бо ра, би ло  да су о не  ј авне и ли  н е.  
К ако би  се омо гу ћил о њих ов о  присуство  седни ца ма, одг о
варајућа служба па рламента по ку шав а да ст во ри ваљане  
услов е за т о  – нпр. јавн ос т се обаве шта ва о датум у  и дневном  
реду сед ни це.

У  с тварн ос ти, та м огућност  не ко ри сти  се че сто. У в ећ ин и зема
ља  медији и јавн ост  ретко п рисуствују т аквим  с едниц ама 
(меди ји су увек  присут ни  на Ки пру  и на  Малти,  ве ома  чест о у 
Пољск ој). У н еки м  земљам а постоји  служба пар ла мента кој а 
се т руди да и нф орм ише ја вност  о току  о вих седница ,  углавн ом 
та ко што  об јављуј е  би лтен к оји  о писује  ток и дет аљ е с ва ке 
такв е  се днице (Л ет он ија, Л ит ван ија , Пољс ка ).

Извештавањеумедијимаоседницамапарламентарних
одборанакојимасерасправљаоврховнојревизорској
институцији

 Прикази  у медиј им а  укључуј у  из ве штаје на тел ев изи ји  и ра
дију , чланке  у  но винама и ча со пис им а, као  и  из вештавањ е 
 по средство м  интернета . О бим изве шта вања у  м еди јима 
о  сед ни ца ма на  к ојима се  расп ра вља о врх ов ној  реви зор
ск ој  инс титуцији  завис и од тог а  ко лико с у разм ат ране  теме 
реле ва нт не за ш ир у јавно ст. Нов инари р етко прису ст вују тим  
с едницама  и њ ихови чл ан ци  о то ме су кратки.  С едн ице на  к ој
има се ра справља  о  питањима  која су о д м атери јалног и нт е
реса  з а  јавност  пом ниј е  се пр ате , а учес ни ци та кви х седни ц а 
поне када  се  ин те рвјуишу. Но ви нск е  агенциј е  ре довно еми
туј у битн е  инф орм ације.  О бим изве шт авања у м еди јима о 
с едн ицама  па рла ментарн их  од бо ра на  којима с е р асправ ља 
о  врхов ној рев изорско ј инс ти туцији  може се  с ма трати аде
кватни м  сам о у  малом  б роју зе маљ а  (К ипар,  Слов ени ја).

 

Улогапарламентарниходбораурезултатимарадавр
ховнеревизорскеинституције

Бројизвештајаоревизијикојеврховнаревизорска
институцијашаљепарламентуикојеразматрају
парламентарниодбори

Кр ај њи  произво ди  р ада вр ховне  р евизо рс ке  ин ститу ци је 
јесу  извештаји  о рев из иј и, који  са држе м ат ер ијалне н алазе  
д о  којих  се дошло ревизи јом  и могу ће  пр епоруке  з а  даље 
 дел ова ње тамо где  је то прик ла дн о.  Извешт аји  о  ревизиј и 
 сас та вљају  се о з бир ним  или по је дин ач ним фи на нсијски м 
 из ве штајима  в ла де, финанс ијским  извешт ај им а влади ни х 
 корпор ац ија , комп ани ја  или д руг их  ј ав них ен ти те та, п ро
ценама  е фикас но сти пословања,  истраж ив ањи ма , савет
им а п ов одом на цр та за кона,  ка о и о д ру гим изв ештаји ма и 
 док умент им а о  темам а к ој е  спадају  у  делокруг  ра да  једне  
врхов не  ре визор ске  инст ит уци је. На јче шћ и  тип и звешт аја  ко је 
при пр ема ју врх ов не  ревизорс ке  и нс титуц ије  јесу ф ина нсијски  
и зве штаји, и зв ешт аји о  при др жавању  зак онских  о дредб и 
 и изв ешт аји о  еф ика сности  пос ло ва ња. П осл ед њих г одина 
 већ ина в рх овн их  ревизор ск их  инстит уци ја  посве ћуј е виш е 
 про стора  изв еш та јима о е фикасн ос ти посл ов ања .  Врхов не  ре
ви зорске инс титуци је  у  сво јим годишњим  и зв ештај има  изве
шт ава ју и о  св ој им  акти вн ост има.         

П оједи не  вр ховне ре визорс ке  и нст итуциј е  објав љују по
ј ед иначне  и зв ештаје о  свак ом мат ери ја лн ом на ла зу  који  је  
до бијен  ревизи јом .  Друге  та кв е инст итуци је  обја вљ уј у изве
шт ај е који  ис товре мен о п окривају в иш е нал аза добиј ених 
 ре ви зијом .  Намера  саст ављ ача о во г п риказа  ни је  д а прави  
поређ ења и змеђу  јед не  в рховне р евизор ск е  инсти туције и  
н еке др уг е такв е институци је , и т аква пор еђ ењ а није  ни  мо гу
ће прав ит и,  пошт о бро ј  пита ња  к оја се об рађуј у у  изве шт аји ма 
о р еви зи ји  може вео ма варирати, од јед не врх ов не  ревизорск е 
институци је  до др уг е,  или ча к о д  је дног извешт аја до друг ог 
ис те  врховне р ев из орске  ин ститу ци је.  Осим  тог а,  о бим рад а 
зависи и од велич ин е в рховне ре ви зо рске и нст итуциј е  о к ојој 
је  ре ч.  Б ро ј запосл ен их  у разл ич итим  вр х овн им рев из ор ск
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им инсти туцијама  (у кљ учујући и  њи хове регион алне канц е
ларије) знат но се раз ли кује и  у распону  ј е  од мањ е  од стотину 
 (нпр.  Ки пар , Есто ниј а, Малта) д о некол ико сто ти на  (нпр. 
Чешка  Р епу блика, М ађа рска)  ил и в ише (По љск а,  Р умунија) . 
Број  з апослени х  у  врхов ној реви зорској институцији  углавн ом 
завис и  од  вели чи не  з емље о к ојо ј је  реч и од  оби ма ус та вом  
и зак они ма  д ефинисаних  овлашћењ а која има  вр ховна р еви
зорск а и нстит уц ија .

На о сно ву  у ставних  или законс ки х одредби  в рховне 
 ревизо рске  ин сти туције  об ич но су  у  оба вези да  па рл аменту 
п од носе  с во је гл авне извешт аје о  ре виз ији –  н ар оч ит о годи
шњ и изве шт ај о ра ду , р евизорс ки  и звешт ај о  реа лизова њу  
државног  буџе та   и  извештаје  о реви зи ји  к оје з ат ражи пар
лам ент (пре ма сит уацији ).  У  неким сл уч ајевима  из нос и се ми
шљ ење  о стањ у  јавни х ф инанси ја  и подносе се  из вештај и о 
ко ришћењу  и чувањ у  држ авне и мов ине,  ка о и  о изн осу  ј ав ног 
дуга.  У Чеш ко ј Р епублиц и,  в рховна  р евизор ск а и нституц иј а 
с ве  своје  и звештаје  о  рев изији под но си  парламе нт у. 

Парл амент арн и одб ор и н е разм атр ај у  све из ве штаје  о 
 рев изији к ој е в рхо вна р ев изорс ка  инстит уц ија  поднесе 
п арламенту .  Пар ламента рн и  одбор и редовно  р азматрај у  пре 
свега  он е извештаје  о ревиз иј и к оје  је п ар ламен т о бавеза н 
 да  разма тр а.  Осим то га ,  па рламе нтарни о дбори  р ед овно 
ра зматр ај у  и звештаје о р ев из ијама ко је  су с ам и нало жи ли 
 (пр ема с ит уацији) и ли  пр едлож или.

У в ећ ин и зема ља  парлам ен тар ни одбо ри  н е разматр ају  више 
 од  поло ви не пр им љ ен их извеш та ја  о р евизи ји . Ту п ос тоје 
с ледећи типо ви  си туација :

• П арламе нтарн и  одбори примају знатан број извешт аја  о 
рев из ији  свак е  године (нпр.  о ко  40,  60  и ли 20 0) и д е таљно 
 ра зматра ју већи ну  њих на н еколико за седањ а током чи
таве год ин е (Кип ар , Мађарск а,  П ољска) . С лично томе ,  на  
Малт и  се Годишњ и извешт ај о рев из иј и (сас тав љен  од неко
л ико  делов а, угла вн ом  у  вези с а  ре ви зијом фи нан сијск ог  
из вештаја  Вл аде  и пој еди на чним ре виз иј ам а) и  зас еб ни  
извеш та ји  о ефикасн ос ти  послов ањ а и ре зу лтатима истра

жи вања раз матрај у  на  двадесет ак  седни ца . Г оди не 20 01. 
усво јен е су  но ве  процед уре ,  по  који ма  пар ламен та рн и одбор  
и врховна  ре виз орска инс ти ту ција з ај едн ичк и одлу чу ју о 
т оме да  у разм ат ра ње  на сед ни цам а парл амантарног  одбо
ра , поред других  поје ди на чних изв еш таја, б уд е у зет са мо 
извест ан  број ст авки с ад рж аних у Г од ишњ ем  извеш та ју (ко је  
се см атрају кључ ни м п итањима ). 

• П арламентарни одбори примају знатан  бр ој  извеш таја  о 
ревизији (нпр . око  20 , 4 0 или 10 0) , а ра зм ат рају са мо  мали 
 бр ој  њих (Чешк а Репу бли ка, Ес то нија,  Ле тониј а,  Слов ач ка  
Репуб ли ка ).

• У н ек им  земљама п ре тежна в ећ ина  налаза добиј ен их 
 ревизиј ом  са држана ј е  у  го дишње м и звешта ју  и/или у ре
виз орс ком из ве шта ју  о рас по лагању др жавним б уџетом. Њи х 
разм ат ра ју пар ла ме нтарни  од бори на  ј ед ној, дв ем а или т ри
ма  сед ницам а  (Албаниј а,  Б угарск а,  Румун иј а). 

• Поне кад парлам ен тар ни одбо ри  н а неколико седница 
разматрају већи б рој извеш та ја о  рев изији (нпр.  о ко 70, 
1 20  и ли 90 0),  од  којих  је  ве ћина де таљ на  (нпр. вез ано  з а 
рев изи ју фин ан с ијс ких изве шт аја и  финансијск их транс
ак ци ја  локалн их  самоуправа  и о де љака влас ти ). У т аквим 
случајеви ма,  уопште но  уз ев, дет аљ ни је се раз ма тра  мали  
б рој њих  ( Хрв атска , Л итван иј а,  Словен ија ). 

Разматрањегодишњихизвештајаврховнеревизорске
институцијеодстранепарламентарниходбораи
извештајипарламентарниходбораувезисаврховном
ревизорскоминституцијом

Разм ат рање извеш таја о ревиз и ји  н а  се дница ма  п арламе
нт арних од бо ра  има  свр ху да  с е анал изи ра ју  запажања, 
налази  и  препор ук е врховне  р ев изорс ке инс ти туције , и/
или да с е  изн есу гле ди шт а  и  препо руке сам их одбо ра, ка ко  
б и се  па рламенту  и  орган из ац иј и  која  је  била пр ед мет ре
ви зи је  п омогл о  да донесу одг оварају ће одлуке  и  предузму 
 одговарају ће  корак е. На тај  на чин, в рш и  се притис ак  на вла ду  
и  на  ентите т  ко ји је  подв ргнут ревиз ији  д а пре ду зму  благо



61

времене , н еопходн е  мер е как о  би  се от кл он или недост аци. 
 Та кви м  систем ом  р азматр ања  и звешта ја  п овећава се и нив о 
о дговор но ст и  ентитета  п од вргнут их  ре виз ији.     

У сви м  зем љама ка нд ид атима /  чл ан иц ама п ар лам ентарни  
о дб ори разматрају, пр оц ењују и  анализирај у и звештаје о 
 рев изији (или  их  б ар  прима ју  к  знању без расправе).  У пра
кт ичн о  свим  случајеви ма  пр оцедура ј е  иста као  са  другим  
докуме нт има к ој и се ра зм атрају и о кој им а с е распр ав ља  
током  с едница одб ор а. Пра вило је д а  се изв еш тај и о  реви
з иј и подн осе пр е  седнице, так о д а чланов и  пар ламентар ног 
од бора имају в рем ена да  се  упозна ју  са  из вешта је м о ко ме 
треба да  се  распра вљ а. По не кад п арл амент арн и  од бори тра
ж е д а  пр е почет ка седн иц е доби ју  до датне и нф ор мације  и 
док ум ент аци ју. 

 По што ра змо тр е изве штај е о р ев изи ји, неки  п арлам ен тарни 
 одбори  п рипрема ју  со пствене  из ве штаје,  у  којим а  изл ажу 
св оја  гледиш та ,  комент ар е и препору ке упућене па рл а
менту  (Хрват ск а,  Р умуниј а,  по некад  и  на  Кипру),  или фор
мул иш у  нацрт р ез олу циј е пар ла мента  ( Летон иј а).  У таквим  
сл уч ајевим а,  парл аме нтарни  одбор и  морају из ве стити и о  
мишљ ењ има ч ла нов а мањинс ког дела  од бора ако  ма њин а у  
окви ру  одбо ра  инсис тир а на  то ме. У М ађарској,  парламент
ар ни од бо ри доно се  звани чн у о длуку  о т ом е  да одобре или 
 од баце и зве шт ај врх ов не  ревизор ске ин ст иту циј е, и  та  се од
лу ка  просл еђ ује  парлам ен ту . Други парла ме нтарн и  одбори 
 раз матра ју  извешт ај е  о  ревизи ји , али не до носе н ик акве 
 звани чне  о дл уке / рез олуциј е,  будући да  б и такве  о дл уке би
ле  имплицира не  у окв иру  с лушања  пред одб ор ом  (Албанија , 
 Бугарс ка, Ест онија, Лит ваниј а, Мал та  и Сло ве ниј а).  У слу ча ју 
Мал те, пр аве се  тр анскрипти  седн ица  парла ме нта рних од
бор а,  ј едан њих ов  примерак  се  ш аље в рх ов но ј рев изорској 
 инс ти туциј и,  а  изводи  се пр ос леђ ују  енти те тима  ко ји  су под
в рг ну ти рев из ији. Дру ги парламентар ни  одб ори из веш таје 
о  ревизиј и п римај у  к з нању, али  не рас пр ављ ају зва ни чно о 
 њи ма (Слов ачк а Репу бл ика).  У  Чешкој  Ре публици,  п одо д
б ор Од бор а за  бу џет ска пи тањ а  за право р ас правља  о изве

шт ајима  в рх ов не рев изорске и нститу циј е и до носи пр ед ло г 
нац рт а резолуциј е;  О дбор угл ав ном п оступа  п ре ма  пред
лоз има  потеклим  од под од бо ра  и под но си нацрт  р езолу ције 
 па рламен ту . У дру ги м с лучајев има, доносе се од лу ке  са мо 
пово до м  годишњ ег  извештај а  о  раду, али не  и о изв еш таји ма 
о р ев изи ји  (Буга рска,  Словенија) .   

У  Пољско ј,  ре леван тн и п арлам ента рни одбо р  мо же  се о 
ревизорском из вештај у изј аснити п осредством  рез ол уц ије, 
 ал и  се то у  п рак си ретко  чи ни (обично је то  и мпл ицирано 
н ав од има у з апи сн ику с а  се днице).  Уз  то , у зав ис но сти од 
 са држ ине  и за кључак а сад рж аних у  из ве штају о ре виз иј и,  
парла ме нта рни  одбор  м оже до не ти :

• дез идера т, са  постул ат има п ар лам ентарн ог  о дбора.  Д езид ерат 
може  бити уп ућен  Савет у м иниста ра ,  поједин им  министрима  ил и 
другим  ц ен тралним  др жа вним органима . П рималац  је у об авези 
да од говори  на  дезидер ат  и  д а  у писме ној фор ми , у  року од  30 
да на,  обавес ти  председ авају ће г Сејм а  (Парла ме нта ) о  своме  
м ишљењу; 

• „мишљ ењ е“, које  сад ржи с тавове п арл аментарног  од бо ра о 
 не ком пита њу. То  ми шљ ење мож е  се пос лати и ст им органима 
 ко јим а с е шаљ е и де зидера т.  О дгово р  није оба ве за н, ал и 
 парлам ен тарни  одбор м оже  з ахтеват и  из јаву о  ст авовим а 
 поводом  питања кој а су по кр ен ут а у изр аже ном м ишљењу 
 (такођ е  у р оку  од 3 0  дана) .

Дезидер ат и и м ишљења  ко је  усвој е  пар ламента рн и  одбори 
често  с е доно се  посл е  раз матрања извешта ја  о ревизи ји ,  и 
они  по некад  с адр же неп ос редан  осв рт на  извеш тај  о ре ви зи ји 
Врхов не ревизо рс ке  коморе  (в рх ов ни орга н д ржавне ревизије  
у  По љској ).  Одгово ри  на дез ид ерате  и мишље ња , к ао и на 
изве шт ај е држа вн их  орг ана о  њи ховом раду, разм ат ра ју се 
 на седни ца ма па рл аментарних одбора.  Ако с е  у  пр оп ис ан ом 
року  не  до биј е одг овор,  или с е  он см атр а нез ад ов ољавајућим , 
п арламен та рни одб ор може  по но во  п ослати  дезидерат и ли  
мишље ње , поднети  п ре дл ог  п ре дседавајуће м  Сејма  да се  
одгов ор  одб аци к ао  н ез адовоља вај ућ и, или  п одн ети  Сејму  
н ацрт ре лев антне  р езо луције .
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Поступањепарламентарногодбораиврховнеревизорске
институцијенаосновуизвештајаоревизији

У већ ини  з ем аља к андида та  /  чла ница,  било врховна ре
визорс ка инст ит уци ја би ло  па рламент ар ни  одбор,   ил и  пак 
о боје,  п осле р азм атрања  извешта ја о р ев изи ји пре дуз имају 
не ке кора ке (Хрв ат ск а, Кипа р,  Чешка  Р епу блика, М ађ ар ска, 
Малта , Пољс ка,  Румун ија , Сло ва чка  Репуб лик а  и  Словениј а) . 
У  др угим  зе мљама, вр хо вне ревизо р ск е  инсти ту ције и  п арла
м ентарни  о дбо ри по  п рав илу не  пр ед узимају  ника кв е кор аке 
после  р аз ма трања  извеш та ја  о ревиз иј и. 

Форма  к орака  који се предуз имају п ос ле  извештаја о  реви
зији, њихо ве врст е,  о бим и  ст епен раз ликују  с е од једн е  земље  
до друге : 

•  Ревизор и узим ају на  с еб е оба ве зу  да про вер е как ав   је  
напред ак  у чињен  после изврше не  ревизи је  у  погледу 
 ситуац ије  у ентите ту  који је  био подврг ну т р евизиј и  (у 
многи м  зе мљама  та ј  задат ак  укључ ен  је  у рев изо рс ке  методе 
и п роцеду ре планир ања врховне ре ви зор ске инс ти ту ције) .

• Ако  не ки проблем  о  коме  је реч  у  извешт ај у о ре ви зији није 
р аз решен , т о п итање  би ће укључено  у годи шњи  извештај  з а 
с лед ећу к аленда рску год ину (нп р.  Кипар,  М ађарск а) .

•  Парламент ар ни од бо р м оже од  ра зни х држав ни х  органа 
з ах те ва ти да подне су из ве шта је о ре ви зо рским н ал ази ма  и 
пре порука ма. На  ос нову  из ве шт аја о  ревизији , п арл амента
рни  одбор  мо же усв ојити  ре золу цију  којом се  постављ ају 
 конкре тни  захте ви  в лади , м иниста рс тв има ил и другим 
ц ентра лним д рж ав ним админист ра ти вним о рганима. 
О дбо р нар оч ито  може  зах те ва ти да  се  мањкавост и које  уочи 
 вр ховна рев из орска и н ст итуција откло не и да од бо р буде  
о бавештен  о  мерам а предузе ти м у т ом сми сл у  и  о њихо вом 
исходу.  О д органа  ком е  је  упућена т аква  ре зол уција  тр ажи  
се  да са оп шти ту  ин формац ију или упу ти обј аш њењ е парла
ментарно м о дбору  у  за датом р ок у (нпр.  Че шка  Ре публик а,  
Пољск а,  Сл овачк а Реп уб ли ка).

• И звеш тај пар ла ментарног  о дб ор а пар ламенту мо же садр
жа ти ко нкретн е пре дло ге за  п ред узимањ е м ер а  на основу 

п ре дл ога који упути  врхов на  ревизо рс ка инсти туција  (н пр. 
Р умунија) .     

•  У  многим зем љ ам а,  корисник  јав ни х фон дов а  чије  су не
пра вилнос ти  ил и неефи кас но ст  у пос ло вању  об знањени 
м ора  в рховн ој  ре визорс кој  ин ст итуцији  п од не ти  извештај  о 
 от клањањ у  откривени х  н еп равилност и и  неефикас ности  у 
 пос лов ању (и зв ештај о  р еа говањ у н а при ме дбе ).

Улогапарламентарногодборауделовањуврховне
ревизорскеинституције

Право парламентарног одбора да разматра и утиче на
програмспровођењаревизијаврховнеревизорскеинсти
туције, као и да од врховне ревизорске институције
захтеваревизију,истрагуилинекидругивидразматрања
ситуације

Када  при према ју  св ој год ишњ и  пр ограм  ревиз ија , пра ктичн о 
 св е в рховне рев изорске инсти туц иј е  имају  ра зумну  ме ру не за
висност и. На  неке  од  ових инсти ту ци ја  прилик ом  из рад е њи
хов ог плана  рада парлам ент и ли поје ди на чни па рламент арни 
о дб ори  не утич у  ни на к оји начи н (Ал бан ија,  Ки пар , Чешк а 
Р еп уб лика,  Е ст онија, Мал та ).  Друге  врхов не  р евизорске 
и нст итуциј е  изложене  су у одре ђеној  мери  ути цајим а у  том 
 по гле ду. Ме ђут им ,  главни д ео рад а  који обав љ ај у  врховне  
р евизо рске и нс тит уције у гла вн ом  зависи  од прио ри тет а и 
одлу ка  са мих  ревиз ор ских инст итуција .  

У тицај  па рламе нт а и  парла мен та рн их од бора  на прог рам 
р ев изија в рховне ре ви зор ске институ циј е  може б ит и у вид у 
њихов ог  п рава да разм ат рају  (ил и одо бр ав ају) го дишњи  прог
ра м реви зи ја и ли да  на ложе до да тне ре ви зије. Ст ога ваља  
н авести  малобро јн е  приме ре  у кој им а п арламе нт  ут ич е на 
годиш њи  програм р евизи ја  вр ховне  р евизорс ке  инстит уц иј е:  

1. У Х рва тској,  према  одредбама  Закона  о држа вним ре виз
ијама,  хрватс ки  Сабор  треба д а, по што  прим и  пре длог 
п рог ра ма , одобри г одишњи  прогр ам  рада  врховне ре
визорске  ин ституци је (у п ракси , С абор  ни кад а није  им ао  
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у тицај на г од иш њи про гра м рад а  врх овне р еви зо рс ке 
институ ци је);

2. У Словенији, вр ховна р евизорска и нс титуци ја  им а обавезу  
да у свој  план рад а  укључи п ет  пр едлога па рл ам е нта, од 
 ко јих два треба да  п оти чу  од пос ла ника из о поз иционих 
ст ран ака, а  дв а од  па рла ментар них  о дб ора;  

3. У  М ађарс ко ј,  пред се дник врх овн е рев из ор ске ин ституције 
 одређуј е с ад рж ину годи шње г прог ра ма ревизи ја ,  пошто је 
 обавио ко нсулт ац ије са  Држ авним  од бор ом за р ев изије;

4.  У П ољско ј,  пр ема За ко ну о В рховној  реви зор ској комор и, 
„В рх о вна  ревизо рс ка ком ора обављ а  своје зад атк е  на 
осн ову пер иод ичних  планова,  кој и се п одн осе на о до
бравање  Сејму “.  Д ржавн и одбор за  контр олу  расп ра вља  
о год иш њем плану  ревизи ја  по што га  о добри Врхов на  
ре визорск а к ом ора. 

5. У  Чешко ј Репу блици, го ди шњи план ревизорск их а кти
вности , пошто  б уде одоб рен , подн оси  се н а  уви д Пред
ста вн ич ком д ом у и Се нату  (п ред седник  вр ховне ре визор
ск е и нституц ије  т акође личн о изве шт ава о  г одишњем 
 плану реви зорски х а ктивн ост и у о кви ру седнице Одбо ра  
за б уџе т).

У  н ек им земља ма пост ој и  мо гућнос т и д а се нало же  додат не  
ре визиј е:

• У н ек им  случ ај ев има, само  један  од домова  па рламента 
може  захте ва ти ре ви зи ју  или не ки  др уги  вид  ко нтроле , 
а ли то право нем ај у  појед ин ачни па рла ментарн и о дбори 
( Буг ар ска –  до  т ри ревиз ије  годи шњ е,  Хрватска ,  Мађ арс ка, 
Л ит ванија , Рум уни ја и Словачка Р епублика) . П арламен
та рни од бо ри  имају могућ но ст  да с е о брате  на  пл енарној  
се дн иц и парламе нту д а  би нало жи ли врхо вној ре ви зо рској 
институцији да уне се изм ене у  годи шњи п рограм рев изија 
или  д а у сво ј пла н рада  унесе  н еку нову  тему. У п ракси  с е, 
међу тим , тако  н ешт о ретко  д ешава.

•  У П ољско ј,  пр ема За ко ну о  Врхов но ј  ревизорс ко ј комо ри, 
„Врхо вн а реви зо рска ко мо ра  в рши р евизије  п о нало гу  С еј ма 

или њего вих  орга на “.  Изврша ва ње такв их  на лог а оба везују
ће  је з а Врхо вну р ев изорс ку  к ом ору. Па рл ам ентар ни одб ор 
издаје  на лог к ада  доне се  ре золуци ју  о рев изији коју т ре ба 
да с пр ов еде Врховна  р ев изорска  ко мора.  Током 1 99 9. год ин е 
спроведено је  14  реви зија по нало гу Сејм а  и  његових  ор га на, 
а у  2 000 . г одини  би ло је  пет такви х р еви зија.

• У Л ет онији,  п ар ламентарни  и стр ажни одбор,  у саглас но сти 
са  на ло гом д об иј еним од  Парлам ента, има  право  да  захте ва  
с пр овођење  ре ви зије. 

П оред  ово га,  у мног им земљам а  кан дид атима  /  чланицама 
пос то ји  не форма лна  п ракса д а  парламе нт арни од бо
ри (и ли  ч ак пој еди начни  п осл аници)  по дн ос е пре длоге  о 
темам а  ревизиј а.  Врховна ревизорс ка  и нституци ја  м оже 
т ак ве  п р едлоге ук љу чити  у с во ј  план ревизи ја по на хо ђењу 
 руково ди оц а  или Са вет а инс ти туц ије. И ако  т ак ви пре дл ози 
нису об авезујућ и,  вр ховне р е ви зорске  инсти туције у зи мају 
их  озбиљно  у  разм атрање и  ре агују  схо дно том е.  Пр ед лози 
се  чес то под но се  после п рет хо дн о обављ ених  кон султа ци ја 
 са врх овн ом  р евизо рск ом  и нституци јо м. Неке  вр хо вне 
р евизорск е  институције  наг лашавај у да ника да не о дби јају 
та кв е  предлог е  ако с у разумни и дати у оквир у  овлаш ћењ а 
пре дл ага ча. Пр име ра  р ади,  од 199 6.  до  2000.  г одине врхо вна 
ревизо рс ка инст иту циј а Чешке  Ре пу бли ке прим ил а ј е у купно 
 24  предлога , превасхо дно  о д појединачн их парламе нтарни х 
 од бора,  од ко ји х је пр ихв атила  13.  У По љс кој , у пр во ј полов
ини сваке  го ди не  п редседн ик Врх ов не ревизорске  к оморе  
о бр аћа с е пред седава јућ ем  Сејм а  тр ажећи д а с е пред ло же 
енти те ти  кој е тре ба  подвргну ти  реви зији у  н аредној  години. 
Пар ла ментар ни  одбори ту пр ил ику често  користе: ток ом  20 00. 
г о д ине  поднели су  46  п редлога,  о д којих  ј е 4 3 р азмот ре но де
л имично и ли  у  потпун ост и  (штави ше,  парл ам ент арни о дб ори 
у тичу  на реви зо рске акт ив ности  В рх овне ревизорс ке ко мо ре 
поср ед ст вом нал ога з а вршење реви зи је).       

Нем а  ни каквих података  у  би ло којој о д  тих  зе маља  ко ји би 
у ка зи вали н а  то  да парламе нт и  или п ар ла ментарни о дбори  
сп речав ај у п ланира ње  ил и  спровође њ е  ревизија од стр ане 
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вр ховне р ев изорск е инст иту ције.  У те ори ји,  то би се м ожда 
могло урад ит и, бил о  зва нично  би ло незван ичн о, нп р.  та ко 
што  би  с е  извршио по литички притисак  на врхо вну реви зор ску 
инст ит уцију , или тако ш то  б и се у гро зио прилив  сре дстав а  из 
буџе та  који  су  јој наме њен и. Изглед а д а не  постој е  никакви  
пр име ри зв ан ичног  о влашће ња  за ст ављање ве та. Међ утим, 
н еформални начин и  вр шења  пр ити ска могл и би би т и  оз биљан 
 про бл ем  ако  би вла да јућ а п олити чка стр ан ка / коалиција 
 контро лисала  не ки  парламе нта рни о дб ор , буд ући да б и 
њој  м огл о бити  у интерес у да избег не рев из ије које би  би ле 
 полити чк и штетн е  за  владу . Тај ризик з ави сио б и  од по лит ичке 
 зр ело сти вл ада ју ће  класе.       

 

Контактиизмеђуврховнеревизорскеинституцијеипар
ламентарногодборапреипослеседницаодбора

У в ећи ни  з емаља п остоје  ко нта кти  измеђ у  врховне рев
изорске  и нституциј е  и неко г  па рламе нта рног  од бор а пре 
 и п ос ле  седни ца то г одб ора. Пој ед ин е врхо вне рев изорск е 
 инс титуције  и мају м ал о  таквих  ко нт аката ( Кипар,  Ч еш ка 
Репу бли ка, Е с тони ја, Лето нија,  Ли твани ја , М алта,  Рум ун иј а, 
Сл овачка  Р е пуб ли ка). Друг е  врх овн е реви зо рс ке инс ти ту ције 
ч ешћ е комун ици рају са  парламен та рн им одборима  (А лбани
ја , Хрватска,  Ма ђа рска,  По љс ка , Слове ни ја) .

 Ти ко нта кти в ез ани  су за  де та љн ије и нформаци је о извеш
тајима  врхов не  ревиз ор ске ин ст иту циј е који  ћ е бити  н а 
 дневно м р еду следеће  се днице па рла ментарног  о дбора 
 (А лб анија,  Хрв атска ),  за  сарадњ у  и  припреме з а  се дницу 
( Румунија ,  Сл овачка  Р епубли ка , Словенија )  – укљу
чу јућ и и  листе  п редложених  пита ња  упуће ни х п ре сед
ниц е  па рламент арном одбор у  од стране вр хо вне р еви
зорск е  инс титуци је  (М ал та), за захтеве  д а се  по дне су 
дод ат на  докуме нта, информације и ли  д а с е доби ју  по јашње
ња  (Л етониј а,  По љск а), ка о  и за п рел иминарно р азм атрање 
и зве штаја  п арл амента рно г  од бора ( Бу гар ска).  У  Мађ арс кој, 
 врховна  ре виз орска и нс ти туција оба ве штава парла ме нтарн и 

 од бор о из ве шт ају о  р евиз ији ше ст  ме сеци п ре  ок онч ања ре
ви зије и  под ношењ а  релев ант ног и зв ешт аја па рла ме нт арном 
од бо ру. 

Ко нтакти  и змеђу  в рховне реви зорске ин ст иту ције и 
 па рл ам ентарн ог о дбора  везан и  су  углавно м  за  извешта је 
 о  ревизи ја ма. Зак ључ ци кој и  про изл азе и з  ревизорских  
а к тивнос ти  п онекад  под ст ичу парламе нтарне  од боре  да  
се  позаб аве  о др еђени м  проблем им а. Осим  тога,  в рховн е 
 ревизор ск е институције поне кад  п ружај у  и дру ге  видо ве 
помоћи  и  подр шке , као  шт о с у комен тар и  на црта зако на  ко ји 
се  под носе вр ховној  р еви зорско ј и нс титуциј и на разм атр ање 
(Бу га рс ка, Че шк а  Републ ика , Литвани ја,  Пољс ка) , распр а
в е о  одређ ен им  п итањим а ( Хр ватска) , припрем е д од ат них 
анали ти чких до кумената  (Л ит в ани ја, По љс ка ), пре зен тације 
и смер нице у  вези  са  пр оф есион алним  пи тањима  ( Мађ арс ка) 
и ли дава ње  д ругих и нфо рмаци ја  ко је затраж и парла ме нта рни 
одбор (Ру мун ија,  Сл овачка  Репу бли ка). У  Чешкој Р еп ублиц и, 
ако т о  за траже одб ори  Пр едставн ичког  до ма  или  Се ната кој и 
с у одре ђен и да  ра спр ављају  о  не ки м нац ртима за ко на, пред
с едник  Д рж авне  ревизор ске канце ла риј е  може с  в ре ме на на  
врем е  од редити н еког ч лана  ил и на мештеник а  Ка нцеларије 
који по седу је струч на  зн ања рел евантна  з а  одређ ен у облас т, 
 да учеству је у р ас пр авама  о  таквим  н ац рт им а закон а. 

Ко нта кти се  о бично о др жа ва ј у изм еђу  пред се дав ајућег  пар
л ам ентарног одб ора и  рук оводи оца  врховн е р евизорск е 
 инст итуције ,  али  у  неким  зе мљ ама ди ректне  ко нт акте са  
р елеван тни м  па рламентарним  од борим а  има ју и ј еди ни це  
(одељ ењ а,  дирек тор ати и сл. )  врховн е р евизорс ке  и нститу циј е 
 (Албани ја, Буга рск а, Ес то ниј а, Мађарска , Л етонија ,  Литван ија , 
Пољ ска , С ловачка  Репу бл ик а) .  Ти контакт и у кљ учују  пр иличн о 
 не фо рм алне  ус мене к ом уникац иј е и ли  званич ни је писме
не  кому ник ације  и зме ђу чла нов а  па рламентарног  одб ора и  
члан ов а врхо вн е ревизо рск е инст ит уц ије. Т и  се  ко нтакти мо
г у тица ти  за хт ев а за до да тн им дет аљ им а, појаш ње њим а или 
д ру гим  информацијама  о  поједин им пита њима из  ревизор
с ког изв ешт аја,  или  пак сарадње у  ширем  см ис лу. Т ам о где 
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т ак ви  к он такти  по стоје, они  с е оби чн о одржавај у измеђ у 
предсе да ва јућег  о дб ор а  или ч лан ов а одб ор а,  с а  једне ст ра
н е,  и за мен ика р ук ово диоца,  по мо ћн ика руков одиоца  или 
дире ктора в рх ов не  ревиз ор ске  инсти ту ције,  с друге  ст ра не. 
У нек им  с лучај ев има , изве ст илац одбо ра,  к ој и је одгов о
р ан за одре ђени рев изорски  извештај,  пр ип ре ма јући св ој 
извешта ј з а  одбор,  ст упа у  к онт акт са  од го ва рајућим члано м 
 ил и  дирек тором врх овне  р евизорс ке и нстит уц иј е, или са ре
визорима који  су  уч ество ва ли  у по ст упку  ревизи је .  То се чи ни  
да  би се  по јас нила одре ђена п ита ња која  п роист ичу  из р еви
зо рског  изв еш та ја. У  д ругим  зем љама, о де ље ња врховн е 
 рев изо рске и нс ти туције н емају д ир ект них  конта ка та са па рл а
м ентарним  од бо ри ма .

Утицајпарламентарниходборанаделовањеилимето
дологијурадаврховнеревизорскеинституције

Свих  14  вр хов них р ев изорских  инст ит уција и зв ест ило је 
да се  п ар ла ме нтарн и одб ор и н е могу  меш ат и  у ревиз орс ки  
р ад и методолог ију  р ада рев из ор ск их  инстит уц иј а.  К онста
тован о је да с у  ак тивнос ти ,  ор ганиз аци ја и  ме тод ологиј а 
р ад а  која с е  при мењује  пр ер огати ви  врхов не  ре визорс ке 
 ин ст итуциј е.  Ревизор ск е  проце ду ре врхо вне реви зо рске ин
ст итуциј е  ка ткада су  одређене  законом , т ако да  н ик акви 
сп ољ ашњ и е нтите ти  не могу  да ут ич у на пос ту пак  ревиз иј е.  
П ар ламентарн и  од бо ри  не м огу у тицати  н а ревиз орс ку мето
дол ог ију. Та  мет одологија  м ож е бити оп исана  у  з ако нским  
п ро писим а, а де та љно с е р азрађ уј е з а свак у п ој ед иначну 
ревиз ију кој у  спрово ди  вр хов на рев из орска  и нституциј а.     



Другефункцијепарламентарниходборавезанихза
врховнуревизорскуинституцију

Мишљењаипредлозиврховнеревизорскеинституције
којисетичузакона

 Јед ан од  к рит еријум а з а  по ступк е ревиз иј е  које с пр ов од е 
врховн е  ревиз ор ск е инс ти ту ције ј ест е  критер иј ум  законито
ст и.  Проце на  д ел овања е нтите та  подврг ну тих  ревизи ји  са  
с та новиш та  закони тости пру жа  в рх овним  р ев изорски м и н
с титуциј ама  широку  ос но ву за  формулисање  напомена и 
за кљ уч ака о  законски м прописи ма  к оји с у на сна зи  и ли 
 о аманд манима  к оји се тр аже . То н ар очи то важи  за  з ак
онодавство  к ој е у ређује  рад в рх ов них ревизорск их инс тит уц
ија, тј.  закон од авств о кој е рег улишу о бласт  ја вн их финансиј а, 
и дру га  питањ а која мо гу бит и п ре дмет р евизије,  нп р.  закон о 
 буџ ету, з акон о ј ав ни м н абавкама,  закон  о  финанс ијској к онт
роли,  за кон  о рачу нов од ст ву, таксе и  порези,  з ако н  о врх овној  
ре визор ској и нсти туциј и  ит д. У разним до кумент им а к ој и 
наст ај у т оком пос ту пк а  ревизи је  ( нпр.  у радн им д окуме нт им а, 
ревизорским  пр ото ко лима, и зј ав ам а посл е  пос тупка ре ви зи
је), као  и  у извеш тајима о  р евизиј ама , појав љу ју  с е запажања  
и примедбе у вези с а  важећ ом зак он ск ом  регу лативом  и  о 
томе  да  ли с е н а те з ак оне  могу п реп ор уч ити неки  а мандмани.  

Већ ина вр ховни х  рев изорски х инсти ту ција с в ремен а н а врем е 
дају св ој е суге ст ије у ви ду предлога  de lege defenda  ( ка кв и 
би з ак они требали да  бу ду), иако не ке  о д њих т о избе га ва ју, 
б уд ућ и да на  то  глед ај у к ао на  зал аж ењ е у доме н по лити
ке  д ел овања;  „врхо вна реви зорск а  ин ститу ци ја  не може 
 коментарис ати ства ри  које  с е тичу  политике  де ловањ а“ 
–  Малт а. У  пра кси,  пр едл оге за кон а  об ично не подноси 
 дирек тно  сама врхо вна ре ви зорска ин ституц иј а,  в ећ  се то 
 чи ни  пос редств ом  други х  ор гана,  угл авном о дго варају
ћих  парламе нт ар них одбо ра (Алба ниј а, Бу гар ска,  Хр ват ска, 
М ађарс ка , Лет онија и  По љска). Ни је дна  врхов на  ревизо р
с ка ин ст итуција  нема овлашћењ е  да  парлам ен ту  п однос и 
п ре длоге зак он а, а с амо им  ј е у и зу зетни м  случај евима 
д озвољен о  да по дносе  св оје в ер зиј е нацр та  з ак он а вла
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ди. Стог а,  укол ико н ек а  врхов на ревизо рс ка организација  
жели  да  издејствује  до но шење нек их  а ма нд мана, о на  пр е 
с вега н ас то ји да се консу лтује са  од го варају ћим  п арламе
нта рним одб ор има и д а  им укаже  на ма њк аво сти  пост ојећих  
за конских пр оп ис а. Ук оли ко се  н еки  парла мен та рн и одбор 
с агласи  с а пре длозима  вр ховне  р евизор ск е и нституције , он 
м оже  поднети н ацр т предл ог а зако на пар ла менту д а о  њ ему 
расправља  на п ленар но ј  седни ци. Ваља,  ме ђу ти м, нагласи ти 
да та  пр акса  ни је  нарочи то  че ст а. 

У об ича јенија  је п рак са да в рх ов на реви зо рска  ин ститу ција 
с ао пштава  свој а  ми шљења о нацр тима п ре длога зак она к оје 
по дносе  дру ги енти тети.  То  се  може уч ин ити у  ок ви ру рада  
владе ( Бугарска, Ч ешка Р еп убл ика, Есто ниј а, Летониј а, Ма лт а 
и  П ољска) ил и  ра да пар ла мен та.  Та ми шљ ења се  об ично са
општав ај у н а седн иц ам а парла ментарн их  о дбора (Б уг ар ска, 
Чешк а Репуб лик а, Ле тон ија, П ољ ск а, Рум ун иј а и Слов ен иј а). 
У раз ним зем љама  пос тоје  ра зли чите п роц ед ур е, укључу јући : 
а) опште пра во  в рховн е  ревизор ске  институције  да  учеств ује 
н а с вим седницам а  од бора и  мо гућно ст  да пр едставља  своја 
мишљењ а  о  св им на црт има пре длога за ко на (с ам о у Пољ
ској); б)  ф орм улисање м иш љења о  д атом п редлог у  зак она на  
з ах тев пар ла ме нта или ње го ви х  органа ( Че шка Р епу блика , 
 Лет онија  и Р ум ун ија); в)  дел ег ирање ст руч ња ка врховне  
ревиз ор ск е  ин ституци је  ка о с аветни ка  у рас правам а,  на  захтев 
о дговар ају ћег па рламентар но г  одбор а (Чешка Р епу блика).  
У  неким  зем ља ма  сматра се  нар очито ва жн им  да врх овна 
 рев из орска  и нстит уци ја има  о влашћење  д а саоп шта ва своје 
 комен та ре  нацрта  држав ног  буџе та  (Е стониј а,  Ма ђа рска) .

Вре ди  помен ути д а н еке врхо вне ревиз ор ск е инс ти туције 
саопшт ав ај у сво ја  миш љења, н е  само о  пред лозима з акона 
в ећ и о  нац рт им а секунда рних  за кона, к онкрет но, у фаз и 
 спољни х  консу лта ци ја у ок ви ру  извршн е  гране  в ласти . У на
чел у,  давањ е  комен та ра о  нацртима пр едлога  зак она к оје 
 прип рем ају в ла дина мини старств а и ли дру ги  центра лн и 
а дминист рат ив ни  органи, не спад а  у дужнос ти врх овн их  
ревизорских инсти туција , а ли  оне глед ај у  на такв е  актив но сти 
као  на  део с вој их  н астојања  да пр омо вишу  пр ин ципе  в аљаног  

управ ља ња  финансиј ам а у окви ру државне  админ ис тра циј е 
(Чеш ка  Републи ка , Е стонија  и П ољ ска). 

Улогапарламентарногодборауразматрањуиодобравању
годишњегбуџетаврховнеревизорскеинституције

Да би  врховна ре ви зорска ин ст ит уц ија в рш ил а  св оја о влаш
ће ња, тр еба  јој с тавити  на  расп ол ага ње одг ова ра ју ће 
финансијске  рес урсе.  Бу џе т  врховне  ре ви зорск е и нституц ије је 
у  свим  зем љама к ан дидати ма / ч ла ницам а п осебн а  ста вка 
у  окв ир у  државн ог  буџет а. Нацрт  бу џе та  врховне  ревизорске 
и нс титуци је припрема с ам а  та инс титу ција,  и  пот ом се он 
подноси в лади (ил и, евент уално,  ди ректно  п арламент у) да 
 би  био ук ључен у н ац рт уку пн ог  државно г буџета.  У неким 
 зе мљама  (Кипа р,  Есто нија,  Ле тониј а),  влад а  има  право  
да  и зм ени на црт буџет а који  по днесе  вр ховна  ре визорс ка  
ин ституција.  П отом се нацрт државног буџе та подн ос и 
парламен ту на  усваја ње.                        

Стог а,  парл ам ент и  вл ада ч ес то  утичу  на  од лу ке које  се  тичу 
изно са  буџета  в рхо вне  реви зо рске ин ститу ције. У  готово свим 
з емљама  па рламентарни  одбор и  играју ва жну ул ог у у т ом 
 погле ду . П остоје  дв а  ос новна  мо дела.

•  Нацрт  буџета врх овне  ревизорс ке  инстит уц ије р аз матра  
од бор за  б уџет у  о кв иру оп ште г проце са усва јања н ац рта  
државно г  буџета  (А лбанија ,  Бу гарска , К ип ар, Чеш ка Репу
бл ик а, Есто ниј а, Ма ђа рск а, Лето ни ја , Литва ни ј а,  Пољска,  
Румунија,  Словач ка  Р епублика, Сл ов енија ).  Ситуациј а у 
П ољс ко ј је  нешто  дру гачија :  Сејм упућ уј е О дбору  за  ј авне 
 фи нанси је  нацрт  д ржа вног бу џе та н а разм ат рањ е.  Одређ ен е 
делове нацр та ра зм атрај у  и рел ева нтни  па рла ментар ни  
одбор и.  Што  се ти че  на црт а буџ ета Врхов не рев изо рске 
к омо ре, ре левантн и  парлам ентарн и  одбор ј е  Одб ор  држав не  
конт роле.  Пошто  ра змотре  на црт буџе та,  п арламентарн и 
 од бори шаљ у  своје став ове ,  заједно  с а мишљењи ма ил и 
п ред лозим а аманд ма на, с  об ра зложе ње м, Од бо ру за  ја вне 
фи на нсије. П ош то раз мо три  од ређене  д елове  нацрта држ ав
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ног  бу џе та и с та вове  па рламентарни х о дбора,  О дб ор за  јавне 
фи нансиј е  подно си  извеш та ј н а плен арн ом  з аседањ у  Сејма. 

• Нац рт буџета  врховн е  рев изорске инст ит уције разм атра 
о дбор који  се ос нив а  специ ја л но  за ту  п рил ику. На  М ал ти , 
Одбо р  за јав не фина нс иј е  Национа лн е рев и зо рс ке  канцела
р иј е разм ат ра  буџет  К анцелариј е и његову  реали за циј у, и 
п од нос и П арламе нт у извеш та ј о томе . Н а осн ову из ве ш
тај а пар ла мен тарног  од бо ра , Парламен т одобр ава б уџет 
Национ алне  ревизо рске к ан цел ари је.

У  п ракси , улога к ој у  у  том по ступку играју  п арлам ен тарни 
 одбори  че ст о је одлучу јућа,  пош то он и  (у  већини  зе ма ља ) 
мог у  предложити  да се буџет в рх овне рев изорск е и нс титуције 
пов ећа или см ањ и, што  они по некад  и чине . Пов ремено,  то  се 
ради  под у ти цајем в ладе,  по што с ама  влад а  нем а овла шће ња  
д а уноси из мене у  н ацрт б уџ ета врховне ре визорске  и нст и
туци је , али м ож е у бедити  парла мен т да  то  уч ини.

Разматрањегодишњегизвештајаорадуврховнеревизор
скеинституцијеодстранепарламентарниходбора

У  неки м  земљам а кандида ти ма  / чланица ма , пар ла ментар
ни  одбори н емају  пр аво д а  раз матрај у и  в ре днују  год ишњи 
из вештај о  ра ду врх ов не  ревиз ор ск е инсти туц ије ( Бу гар ска, 
Ки па р,  Естонија,  Летон ија , Руму ни ја,  Сл овачк а  Републ ика, 
С ловенија). У  д ру гим зе мља ма парл амента рн и о дбори  има ју 
прав о н а  то (Алб анија,  Хрватска ,  Че шка Р епублика, Ма ђа рск а, 
Лит ван ија, Мал та, По љск а), н арочито ка да  је то р аз мат рање 
п рип ре ма за д аљ у  распр ав у к оја ће у следити у  пар ламенту.

Р езулт ат и в реднов ања из ве штаја д о  сада су пр ак ти чно у ве к 
б или по зитив ни.  Ваља, међут им, до да ти да ев ент уална  н ега
тивна  оце на  з аправо не би  имала ут ицаја н а врховну р евизор
ску инс титуцију .  То  не значи да т аква оцен а  не  би  била  узета 
 у  об зир –  вер оватно  б и н а основ у њ е  па рламе нтарни о дбо р 
сав ет овао  врховн ој  ревизор ској инс ти ту цији како да исправи  
 нед остатк е и  побољша  ства ри, евент уа лно д а,  ако  је  то не
оп ход но, за тра жи  с тручну помоћ . У  већи ни зем аљ а врховна  

ре визорска  институц ија не б и  фо рм ално би ла  обавез на да 
 п ос тупа у  складу  с а  так вим пр еп ор укама, им ајући у виду 
к ла узулу  о  њеној  независнос ти садр жа ну  у устав у и ли у 
 од ред бама з ако на  ( којом се  обич но  о безбеђу је  д а врховна 
 ре виз орска  институц ија не бу де  изложена а уторитету  и ли 
прит исц има б ил о к ог лиц а и ли  о ргана ).  У  пракси би,  ме ђу тим, 
врх овн а ревизор ска инсти ту ци ја  веров ат но  ипа к наст ој ала да 
пос тупи у  с кла ду  са пре по рукама  па рл амент арн ог од бо ра.   

Улогапарламентарниходборауревизијиврховне
ревизорскеинституције

У  не ким зе мљ ам а канд идатима  /  чланицама з ак он дај е 
 парлам ен та рним  одборима п ра во да  од реде и ли  п редло же 
 споља шњ е р евизор е к ој и  ће спр ов ес ти годиш њу  ревиз ију  
врховне  ревизо рс ке  институци је (Ал бан ија,  Естон ија , Ма
ђар ска , Малт а,  Сл ов енија ). У д ру гим зем ља ма  сама  врховн а 
 рев изорск а  ин ституција  бира  спољаш ње г  ревиз ор а  (Чешка  
Ре публика , Л етонија ) или сама  себ е подв рг ава  реви зи ји  
(Буг арска ,  Хрва тска, К ипа р) . У Слова чкој Репуб лици  ре визију 
 врш и Мини ст арс тво фин ан сија. У   По љс ко ј – п ре ма За кон у о 
В рх овн ој рев из орској  к омори – реали зациј у  буџет а В рховне 
 рев из орске ко море н адз ире С ејм .  Сличн о  решење  п ос тоји  у 
Л итван иј и.

 У неки м з ем ља ма ре зултати  го ди шњ е  ревизиј е  врх овн е реви
зо рске институциј е ш аљ у се одговарају ћем  п арламе нт арном 
о дб ор у да с е ови  ин фор мишу и ли  да те ре зултат е  ра змотре 
 (А лб анија , Ч ешка  Ре пуб лика,  Мађ ар ск а, Мал та , Румуниј а) . 
 Ревиз ија  в рховне  ревизо рске и нс тит уције на јч ешће ј е р евизија  
ф ин ансија  (К ип ар, Чеш ка Репу бли ка, Е ст они ја, Мађ ар ск а, 
Летон ија, Лит ва нија, Малта,  Сл овачка  Ре пу блика,  Словени
ја); р ет ко  се деш ав а да се сп ров еде и ревиз иј а радног у чинка 
( Ал банија ,  пла нир а се у  Б угарско ј и Ес тон ији).
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Другефункцијепарламентарниходбора

У н ек им земља ма  парла ме нта рни од бор и  вр ше и друге 
 функци је везане  за  вр ховну ре ви зо рс ку инсти ту цију.

1.  Он и  им а ју пр аво  да р ас пра вљају  о к ан ди датима за 
 полож ај  р ук оводи оца врховн е ревизо рск е  ин ституциј е 
 ил и друга  руководећа места  у  оквир у  те  институциј е, 
укљу чуј ући и п ра во  на то да пре длажу  ка ндидате  за  
т а  места (Ма ђарска, Ру му нија), и ли  да д ају  мишљ ењ а 
о ка ндидат им а п ре него  што парламен т доне се коначну 
одлук у  (Ч еш ка  Републ ика, П ољска ).

2.  Они има ју  право  на  то да п ре дседава јућ ем Сеј ма  уп уте 
миш љењ е  о  интерн им законс ким  актима  о врховној  ре
визорској и нс ти туциј и, које  о н одобр ава (П ољска ).

ПОГЛАВЉЕ3:
УТВРЂИВАЊЕДОБРИХВИДОВАПРАКСЕ

Би ло  ка кв а дискус иј а о  одно сим а изм еђу врховне рев из ор ске 
и нституци је и па р ла мента дотичне зем ље , као  и  о  кораци ма 
ко ји  с е мог у предузети да б и  се ти  од но си поп равили , мора з ап
очети т ак о што  ће  се у ви дети симби отски однос к ој и у иде  ал
но м  случају  п остоји  измеђ у  ових в ажних  али  одвоје ни х инсти
туција. Па рла мент мо же  вршити св ој у  надз ор ну фу нкцију , кој а 
 је од  ви тал ног зн ач ај а, на  на јдело тв орн ији на чин  к ад а корис ти 
ре визорско дело вање врх овне рев изорс ке инс тит у ције  и  ка да 
мож е д а  се  осло ни на  њега .  Сличн о  томе ,  врхов на ревизор ск а 
институ ци ја мо же  бити  далек о делотворн ија  ка да јо ј парла
мен т  и њег ов и  одбор и пруже фор ум  за предста вља ње важн их 
резул тата ревизија ко је  он а с прово ди  и  за распра в у  о  њима,  
и  к ад а  су јој  он и п отенци јални савез ниц и у пре дуз има њу од
говарајућих   ко ре ктивн их мер а или у одлучном п одсти ца њу 
 други х да предуз имају  та кве м ере.   

 Циљ ово г  де ла из ве штаја  је сте да  у твр ди прим ере  д об ре 
пракс е  у о дно сима и зм еђу врховн их  реви зор ск их институ
ц ија  и  п ар ламента рн и х  одбора.  Ти  приме ри  за снивај у се на 
и нфор мациј ама  о ситуацији  у  зем љама  уч есниц ама, к ако 
је  о пи сано  у  погла вљ у 2,  на  искус тв има  земаљ а к ој е  имају 
ра зв ије не  односе  и змеђу  врховне  рев изорск е  институци је  и 
парлам ент ар них од бо ра , који су детаљн о  оп и сан и и о к ој им а се 
рас прав ља у Дод ац им а, као и  на пр офе сиона лн им проце на ма  
и анали зам а. 

П ре пор уке се  мо гу  с матрати  мо гућим с мер ницама  з а врхов
не ре виз орске  и нст итуциј е.  Фо рм ални и з ак онс ки од н оси 
измеђ у  вр ховне ре визорске  институц ије  и парла мента  ве ома 
с е  раз ликују  од  з ем ље до  земљ е.  Оч игледн о,  с вака врх овн а 
ревиз орск а инсти туци ја мора  с агледати  пр епоруке у контек сту  
сопств ен их  кон кретни х п рилик а и окол ности, као и у контекс ту  
парламен та рног сис тема з ем ље  о  к о јој је ре ч.     

Без обзи ра  на раз лике у сво јој о рга низацион ој  структу ри  и 
свом зв ани чном  ме сту  у окв иру  д рж авне с тру ктуре, прак тично 
с ве  врховне ревизорс ке  институ циј е при зн ају  да је  ва жн о 
 следе ће:   

•  да  се обез бе ди  д а врхо в на  р евизорск а  ин ституција  буде 
н еза висна у од ређ ивању  п рио ри тета за  ре ви зи ју и  да  м оже 
прав ич но  и објектив но  и звештават и  о резу лтат има р евизија , 
 осл ањајући  се на ч иње ни це ;

• да  до би је прикладну  пажњу  парламент а у  в ези с а р езул
татим а реви зи ја , што  је битан ко рак ка  по кретању  коре к
тивни х ме ра, н ам ењ ених томе да се реше проб леми у оче ни  
током  пос тупка реви зије.   

 Да би  се  т а  два ци ља усаг ласила , потребно  ј е с твари  пажљиво  
у равно те жи ти. Превише б лизак  о дно с са п арл ам ен том мо же 
угроз ити не зависно ст  в рх ов не ревизорске инстит уци је ,  која 
ј е  темељ  њен ог  к редибил ит ета. Ак о су  те  д ве  инст итуциј е 
 преви ше  д истанци ране,  па рламе нт  мо же игн ори са ти  важн е 
нал азе ре ви зи ја. С вака врхо вн а реви зо рска  ин ст ит уц ија мо ра  
с ама про су дити ка ко ће  на јбо ље од рж а ти  одговар ај ућу равно
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т ежу,  им ајући у виду  с пе цифич не  н ационал не окол ности  у кој
има  д елује.      

П ре порук е с адржан е  у д аљем те кст у  ва ља саг ледат и из п е рс
п ективе  в рховних ревизор ск их  инстит уц иј а.  Може  би ти  неоп
х од но,  м еђутим,  да  с е  о  одређен им  пр епо рукама  р азборито 
продискут уј е са  одго ва рајућим п ар лам ент арним  о дбором, 
а ко  се он е непосредно  односе на  п ар ламен та рн е одборе и у 
в еликој  м ери се њих тич у.   

 Препорук е садр жане у  о вом о дељку  спадај у  у  д ве ос нов не 
гр уп е.  У прву  гр уп у  спадај у мере чи је  предузим ањ е врховна 
ре визорс ка  инстит уција тр еба д а размотри  – уколик о то 
 ве ћ ни је учин и ла  – как о би би ла  са свим сп ре мна да  п ру жи 
делотв ор ну  и поу зд ану помоћ  п ар ламенту  и његовим о д
б орима у спро вођењ у надз ор а над де ловањем в ла де. Бар  у 
 начел у,  то су  м ере  које  тре ба да буду у окв ирима овлашћ ења 
в рховне   рев изорск е и нститу ци је,  иако за  нек е од  њих  могу 
би ти неопходни  одобре ње пар ла ме нта или  д одатн а буџ етска 
ср едства.       

Друга  г рупа преп ор ука у кљ учује ме ре  које би мог ли пре
ду зети парламент  и  његови  од бори –  ук олико  то  ве ћ нису 
уч инили  – да би ос на жили над зо рну  функцију  пар ламен та  
и  у већо ј м ер и  се ослањали  н а ревиз ор ски рад в рхо вне ре
ви зор ске инс тит уц иј е.  Овај извешта ј намењен је  врхо вним 
р еви зо рс ким и нститу цијама  и има у виду т о д а једна  та ква 
ин ст иту ција  нема (ни ти  т реба д а има) о влашће ње  да нал ожи 
парла ме нт у как о да из вр шава свој е  уставне  о бавезе.  Ст ога  те 
пре пор уке в аљ а с хватит и к ао  п итања  о кој им а  би руковод
ство врховн е  рев изорске и нс тит уције могло  п ожеле ти да рас
п ра вља са  ру ко водств ом  па рла мента и  с а другима  који б и 
подржали  о сн ажива ње па рла мента рн ог  надзор а н ад  р адом 
 владе.  

Препорукекојеврховнеревизорскеинституције
могударазмотре

О во су мер е  које врхо вн а ревизорска  инсти ту ција мо же поже
л ет и  да пре дузме  –  ук олико  то  већ  није учин ила –  ка ко  би  
пове ћа ла своју рев из ор ску де лот ворност  и  своју  п оте нцијал ну 
 корис но ст  у осна жив ањ у  надзо рне ф ун кц ије па рл аме нта.

Вр хо вна ре ви зо рска институција  м ор а  п оказат и парламе нту и 
његови м о дборима д а  је   он а проф есионалан орган,  сп реман 
д а и м пом ог не  на про фес ио на лан н ачин. Да  би  т о постиг ла, 
вр ховна реви зор ска ин ст ит уција  мора с е п остарати  да  њ ено 
осо б ље  као колект ив  п оседу је знањ е, ве шт ин е и с пособнос ти 
неопх од не за с пр ово ђење пу но г обим а  ре визија к ој е б и биле 
од к ор исти пар ла ме нту и  њег овим о дб ори ма. У з ави сн ос ти  од 
околност и у по ј еди ни м врх овним рев из орским  ин ст итуцијама, 
то би могло изиск ив ати н ек е  од  с ледећи х  еле мената ил и с ве 
њих :        

 усв ај ањ е одго вар ај ућих ревиз ор ск их ст ан да рда;

•  израд у  и  дистрибуци ју  прируч н ик а  за спр овођење ревизиј е 
к оји одра жа ва  те с тандард е; 

• обучав ање особља, д а  би ста нд ар ди  и про цедуре били схва
ће ни  и мог ли  да се  при мене; 

• ангажов ање особ љ а,  да би  се  по пуниле  кри тичне праз нине 
 ка да  се ради о  неопх од ним ве шт ин а ма ;

•  унутраш њу и спољну  р еви зију (од ст ран е колега пр офе
си оналаца) ,  ка ко  би се  ре визор ск и р ад уса гла си о  са ст ан
дардима  и про цед ур ама.

Врх овна р евизорс ка инст итуци ја,  такође,  мо ра се поста
ра ти   да  њено особ ље об а вља  с воје  дужно сти об је ктивно  
и  професионално. То мо же  изис ки ва ти  б ило ко ји  следећи 
 еле менат и ли  све њих :

•  усвајање  од говарајућих  мо ралних  ст андарда  и инте р
н их  п рописа  за прим ену  ти х станд ар да –  из ме ђу осталог, 
 изб егав ање ли чн их и фи нансијск их  сукоба  инт ереса, к ао  
и неприкл адно узим ање  у  обзир ст ран ачки прис тра сних 
факт ор а;     
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•  обуку о  ст ан дарди ма и  о ва жн ос ти обје кт ивн ог  и пр офе
си оналн ог  с провође ња  по ступка  р ев изије  и саопштавањ а 
 ре зултата  ре ви зије;

•  раз матра ње  пр оцедур а,  ка ко  би се  удовољи ло  станд ардима .

Врхов на  р евизорск а инсти ту ција треб а  да посвети  ду жн у паж
њу  р азлози м а  из  којих  парла мен т утв рђ ује  да су  од ре ђе не 
рев изије пр ио ритет не .  Мада вр ховна  ревизорс ка  ин ституци
ја  т реба да  де лу је неза ви сно , њ ене ве зе  с а парл аментом, 
 на рочито  с а  одређеним пар лам ентарним о дбо рима,  ч ест о су 
в ели ке .  Неизб ежно ј е – и  пож ељно –  да  в рховна  р еви зорска 
 ин ституци ја буде свесна  потреба и и нтереса  парла мента  и  
и звршне  вла сти, и   он а  треба да их узи ма у о бзир када о дре
ђује соп ст ве не приор итете,  али и ст о тако  тр еба д а  се  постар а 
д а  ис пуњав а и д руге свој е  об авезе.  Вр ховне  ревиз ор ске 
инсти ту циј е, које ж ел е да п ро мо вишу  бл искије р адне од но се 
са парламентом  и њего ви м одбо ри ма,  мораће  да  б уду отво
р ен е  и  да уз му  у  обзир став ове па рламе нта о ц иљевим а  и 
п рио ритетим а  ревизија . Тај пр оцес може  би ти олакш ан успо
стављање м одељења  з а везе, о ч ем у се р ас пра вља у да љем 
т ек сту. Б итно је , међутим , да ст авови парла мен та не  б уду  
једин и е ле ме нт ко ји  се уз има  у   обзир  и да врхо вна  ревизорска  
и нстит уц ија  задр жи  дискрецио но  пр аво да прихв ат а или  о дба
цује суг ести је пот ек ле  о д парламент а  и да спровод и  ревизи је  
на  сопст вену ин ицијативу, н е осврћући се на с тав ове п ар ла
мента.  Јед ан  р азлог  за  то јест е ш то, ако  се  в рховна  р еви зорска 
институ ција  пре више у ср едсред и  на инте ре се парл аме нта, 
њ ен  р ад може  по стати  п ревише подл ожан у ти цају с трана
ч ки х  интер еса н а  на чине којима  б и  у  очима ја вности  били 
 подривани њ ен а нез ависн ост  и  кред ибили тет. Дру ги  разлог  
јесте  шт о п ланови  ра да  п осланика м огу би ти у при лич но ј мери 
крат ко ро чно о ри јен тисани , ш то  може и ма ти за п осл едицу  
да , о ст варивање  дуго ро чних  побољ шањ а у д ом ену  управ
љањ а  фи нансиј ама и д р уг а п итања,  кој а врх ов на ре визорск а 
 инстит у ци ја  сматр а приорит етним , по стану  п ита ња ниж ег 
 ст еп ена п ри ори тета. 

На чи н на  ко ји  врхо вна ре визорс ка инст итуција саоп штава 
рез ул тате ревизија  м ож е  имати зн атан ут ицај на  т о  како ћ е 
п ар л амент н а  њих реагова ти.  У мер и у  којо ј  рас полаже  ди ск
ре ционим  правима  у  том  погледу ,  врх овн а реви зо рс ка инсти
туциј а  тре ба да   парла мен ту  и парла ме нтарни м  одб орима 
подн оси и з вешта ј е  веома  селек тивно .  Чл анови  парла мента 
с у  обично  в ео ма  зауз ети људи,  који доб иј ај у много  више  
ш там паних м ат ер ијала  него шт о  мо гу д а п рочита ју .  Многи  
извештај и  о рев из иј и баве  се  админист ра тивн им пита њима 
која се  најбоље реш ав ају  у сарадњ и с а  министарств ом кога 
се то тиче ил и са  министа рс тво м финан сиј а, а не тако што 
се  на  њих ск ре ће  п аж ња  парла ме нта. У оп ште но узе в, да би  
се избегло пре оп тер ећивањ е  чла нова парлам ен та , било  б и 
 боље  ак о би  се ре ви зорс ки извештаји о тим пи та њим а подно
си ли р елевант но м м ини старст ву ,  с тим  д а  се  парла мен ту и  
р елевантни м  парлам ент арним  о дбо рима п ери од ич но упу ћују 
рез им еи.  У нач ел у, врхо вна рев из ор ска инст итуциј а треба 
да и звешта ва  па рламе нт  само  о питањим а за ко ја  с матра  
д а и стински  з ав ре ђују  његов у п аж њу. То  м оже  укључ ива ти 
извеш таје  о  ре визиј ама к оји от к рив ају сп ец ифичне проб
леме з а  чиј е решавањ е  мо гу  бити  неопходни  пр ити сак о д стр
ане  п арламент а или  з акон одавне мере,  или извеш тај е  који 
откри в ај у да неко  ми нис тарст во, или више њ их,  п остоја но  
н е пред узима(ју )  ко ректив не  мере да  б и се отклон иле ма њ
каво сти  к оје с у р евизијо м  изнете на в ид ел о. Ос им  то га, мо же 
пос то јат и зако нс ка  обавез а  да  се од ређ ени и зв ешт аји уп уте  
п ар ламенту. 

Ревизорс ки извештаји вр ховне  ревизо рс ке инсти туције  з а које  
с е с матра да  су  ств арно ва жн и т реб а да  б уду упућ ени пар
ла менту ил и рел евантном п арламентарном  од бо ру, с  јасном  
и зја вом о т оме  зашт о  се  сматр а да они з ав ређују пажњ у 
парламе нта.  Ода брани изве шт аји, кој и се ук ла па ју у  та ј поја м 
 ст варне  важ но сти за п ар ла мент, мог у  ук ључивати  н алазе, 
з ап ажања , ком ентаре и пр еп ор уке о  ра зли читим с тв ари ма; у 
 питању  м ог у бити :      
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•  ревиз иј е  финансијс ких  и звешта ја  в ладе;

•  ре виз ије уд ово ља вања п роп исима /  с тандар дима;

• р ев изи је ефик ас нос ти по словања ;

• и ст раге;

•  ан ал изе  прош ли х р евизорск их  извешт аја  о пштег к арактер а; 

• с аветода вн и док ум енти;

• пр ед лози и  коментари  у вез и с нац ртима пр едл ог а зак он а; 

• с ме рнице  о  до број пра кси.

Важн у  улогу у  п одстицањ у  интер есовањ а посланика  и  дру гих 
за  пи та ња  о кој им а с е гово ри може  имати  и стил  из вештаја 
о ревиз иј ама.  Изв ештај и  тр еба да буду  ја сни и са жет и, али  
и   да садрж е  до вољно по да така д а  би  убе дили о бј ективног 
читаоца,  у кључу ју ћи  и чл ан ове па рламе нта рних  од бор а, у 
т о д а  су  налази  р ев изије ваљани. Неке в рхо вне р ев из орске  
и нституције уст ан овиле су  да је  у том  по гледу  на рочито  
корисно да  се у  из вештај у кљ уч и кра так и зв ршн и рез им е ,  како 
 би се би т ни на л аз и и пр еп оруке  брзо сао пш тил и читао ци ма  
к оји с у вео ма  з аузети . Т акође треб а да и зв еш таји о р ев и зијама 
буду  написани пр авично  и  да  буду  утеме ље ни  на  чињен ицама, 
и тре ба  да се  в ажн им  питањи ма  баве  бл аговремено,  к ак о би 
се  ч ла нови па рл аментар но г одбора у ве ри л и  да је реви зија 
с проведе на и изв ешт ај  напи са н  на п ро фесион ала н  и озб иљ ан  
начин ,  чим е се д оп риноси в еродост ој но ст и резулт ата  реви з ије.  
Извеш т ај и  т реба да  б уд у уравнот еж ени,  стр аначки  н еу тр ални, 
 неидеолошки ,  и напи сани у окви ри ма  зак онске  ре гу лативе , 
 как о би с е  изб егле ра справе са  парла мен тар ним одб ори ма. 
Ре ви зорски  из ве шт аји об ично се  т ич у финан сијск е конт роле, 
в аљ аног ра сполаг ања ј ав ни м фондовима и т ога к ак о  влада 
 спрово ди  у дел о  сво ју пол ити ку ,  али не  и саме  полити ке  владе . 
 Врх овна ревиз ор ска институ ција треба д а буд е п от пу но  апол
ит ич на. У  принципу,  она тр еб а да се  кл они  к омента рис ања 
поли ти ке владе .  У  пракс и, ме ђу тим, разо т кри вање пр об лема 
у  примени те  п ол итике може  довес ти  до не из беж них пи тањ а  о 
 самој  т ој  политиц и.  

За многе  в рхо вне р еви зорске  и нституциј е  показ ало  се к орис
н им да ус по ст ав е  посебн о о дељењ е  или одреде п ос ебн о лице 
к оје  ће ко ординир ати  контак те  изме ђу њих  и  парла ме нт а. У 
д уж ност и такво г  по себног  од ељ ењ а  може спа да ти о државањ е 
 сва код невних  к он таката и комун икације с а  релевант ним 
парл ам ент арним  одбори ма .  У том св ојс тву,  од еље ње за  вез е  с 
 парла ментом  може о сиг урати  да  в рх ов на ревиз о рс ка  и нститу
ци ја  буде све сн а тренутн их  инте ре совања  и  прео купација 
 па рламента,  о  којима  би тре ба ло  повест и  рачуна к ад а се 
 форми ра  ње н годишњ и  пр ог ра м  ревиз ија .  Одеље ње се  та кођ е 
може  п ост арати д а заи нте ресов ан и п ослани ци  бу ду  непре
кидно об авешт ени о ра ду в рховне  ре ви зорске  ин ституциј е, 
ко ји им  може  б ити од  суштин ског и нте ре са. О дељењ е  за  ве зе 
мо же  бити к ор ист ан кана л к ој им  посла ници  мог у саопш та ва ти 
врхов ној  ре визорс ко ј  инстит уци ји  с воја  мишљењ а  о питањи
ма од  за једничк ог  ин тереса .  Инф ор ма ције  које оде љење  за 
ве зе  прику пи  о  мишљењ има , посланика,  к ој а се тич у рада  
в рх ов н е  ревизорск е инстит уци је,  т реба по де лити с д ругим  
р уково диоци ма  у  оквир у  те  и нс титуц ије . Оде љење за  ве зе 
та кођ е мож е  доп ринети  ко ор ди нирању са ра дње  ра зних о де
ље ња врхов не  ревизо рске ин ститу циј е са  па рла ментар ним  
о дб орима.   

Годиш њи  програм  р ада в рховне  ре виз орске и нс титуције 
т реб а да с ад ржи и  праћење важни х  ре визорски х  питања  из 
претходни х г одина,  к ак о би с е  обезбе ди ло  д а  ентит ет који 
ј е  био подврг нут  ревиз ији пр еду зм е одг ов арај уће мере.  
Ре зул тате т ог  прегл ед а  треба просле ди ти релев ан тном 
п арламент арн ом од бору,  нарочит о  а ко се  пок аже д а  пов одом 
в ажн их  п робле ма  није  ништа пр едузето.  Врховна ревизор
ска и нституциј а т акође  т реба  да буд е  спр емн а, ако  ј е то при
кл адн о, да  п омогн е  релевантно м  парла ментарн ом  од бору у 
р азм атрању пита ња  везани х  за пр аћ ењ е  в ажних  ре визор ск их 
 пробле ма.       
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Питањаокојимаруководиоциврховнеревизорске
институцијемогупожелетидарасправљајусачлановима
парламента

Пита ња о који ма  се расп ра вља у о вом одељ ку укључују мер е 
за к ој е је п ар лам ент пот пун о овл аш ћен . Када  се  з а  то укаже 
пр или ка, р ук оводство вр хо вне  р евизорске ин сти ту ције може 
 сма трати кор ис ним  да продиск утује  о т им  п робле мима са 
 ру ко водством  п арламент а и са д ругим  по сл аницим а, к оји 
се  за нимају  з а н ачине  на које се  м оже поб ољш ат и надзор
на  функц иј а п арламе нта .  Ва жно је , међу ти м, нагла сит и да 
врхов на рев изорск а инс тит уција тр е ба сва ка ко да и зб ег не  да 
о ст ави утиса к како  на стоји д а науч и парл аме нт из вр шав ању 
ње гов их  у ставни х обавез а.  Ум есто т ог а,  врховн а  ревизо рска 
 ин ституција  т реб а да на гл ашава  симбио т ск у при роду сво га 
односа  с а п арламе нт ом,  кораке  које преду зим а как о  би  била 
ш то кори снија па рла менту, а  затим  да ел ем енте на ведене  у  
д аљем тексту  пр едста ви  ка о мере  ко је  п арламе нт може пре
д узе ти да би  врховну  р евизорс ку  институц иј у учинио  још 
к орисн иј ом у  вези  са његов ом  надз ор ном ф унк цијом .  

Мерекојенепосредноутичунаодносеизмеђуврховне
ревизорскеинституцијеипарламента

У  оквиру  з ак он â кој има се  р егу лише др жа вн а  ревизија  треб а 
 јас но де финис ати  врст у  изв ештаја  о  ре ви зијама  и друга 
 до кумент а  кој а врховна  р евизорс ка  инстит уција  тре ба да  
подноси па рл аменту.  У  ид еалном сл учају, треба одабр ати 
ма ли  број  об аве зних  извешт ај а,  за к оје се  зн а д а су в ажни 
д ржавни  докуме нти ко ји  з ахтев а ју  п аж њу па рла мента.  Ј едан 
та кав п ри мер  јесте  ре ви зија р еализације д рж авног  бу џет а. 
Други  извештаји  о  рев изи ји тре ба  да с е подносе парлам ент у 
или неком од  па рламе нт арн их одб ора  с ам о ако  они то затра
же , и ли ак о в рх овна  ревизор ск а и нституција  сма тра да  т и 
 из вештаји  за служуј у  па жњу па рламента .      

Законск а р егула ти ва  о држа вно ј  ре визији т реба да буд е 
так ва да в рх ов на ре ви зорска и нституција не буд е  ни  на ко ји 

нач ин  по дређен а и звршн ој  вл асти,  већ  д а  је од говор на са
мо  п арламент у.  Врховна  ревиз орс ка  и нститу ција мора би ти 
не за ви сна у одн осу  на друге и нс титуције , з ато шт о је ње на 
неза виснос т, заје дн о  са  с тручношћ у и пош тењем њ ен ог 
особља ,  темељ ње но г кредибилитета , а тиме  и њеног  у ти ца ј а 
на  пар ламен т,  из вршну  вла ст  и  јавно ст уоп шт е.  

Руково диоца  врховне ре визор ск е институц ије тр еба име
н ова ти на такав  начин  да  ужива под рш ку што ве ће г дела 
 парламе нта .  То  се м оже постић и а ко  парламент  с проведе 
о псежне кон су лтаци је  м еђ у  свим  заступљеним  ст ра нк ам а пре 
н ег о што о да бере руков оди оц а простом и ли квалификов ан ом  
већи но м  гл а сова  сви х пос ла ник а. Оси м т ог а,  не б и тре ба ло 
да  руков од иоца врхов не  ревизорске инсти ту ције б уд е  могуће  
л ако сме ни ти са функције, осим  збо г прец из но наве де них 
в аљаних р аз лога , као ш то  су здр ав ствени ра зло зи,  владање  
ко је је н ед остојно функциј е,  п ре вара и ли  неспо со бно ст оба
вља ња  ф ункци је.  Да б и с е руковод илац  врховне  р евизор ск е 
и нституц иј е  додатно  за шти тио од  би ло  каквих мо гу ћих поли
тичких пр ит исака  и  не прави чног  см ењ ив ања са  фу нкције , 
 предлог  з а његово сме њив ање  мора  од ражавати  ко нсе нзус 
широк их  разме ра  (н пр. дв отр ећ ин ска в ећина) у парлам ен ту.

Ако вр ховна ре ви зорска  инст ит уција ж ел и д а јој с е в ерује  и  да 
бу де  у најве ћо ј мери  корисна  п арлам ен ту у п огледу  њ егове 
н адзорне  функције,  он да  је мо ра ју вид ети,  ка ко п арлам ент 
так о  и  други, ка о неза висни ен тит ет кој и самос та лно  суди о  
п итањим а  у окви ру св оји х овла шћ ења . Однос  па рл ам ента и  
његових  одбо ра према в рхо вно ј ревизорској  инст итуциј и 
т реба  да  бу де виђ ен  ка о  сарад нички.  Што се  то га тиче,  
врховна рев изорск а и нс титуц иј а  мора и мати ов лашћење да 
би ра  шта ће б ит и подвргнут о  ревиз ији (пор ед  онога  шт о  је 
об авезно  п о закон у)  и да одл учи  к ако ће  по ступак ре ви зије 
 би ти нај боље  сп ро веден.  И стовремено, парл ам ент  и њег ови 
одб ор и  имају  ле гитим ан  ин терес  за  то  д а разма тр ају програм 
ревизија в рховне р ев из орске  инсти т уци је  у це ли ни, к ао и за 
то да траж е д а реви зи јо м буду  обухваћен а  пит ања  која  с у за 
 њих од п осебног ин те реса.  Тр еба да  п арл аментар ни  од бо ри 
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бу ду у ста њу  д а пре дложе вр ховно ј р евизо рској инстит уци
ји  т еме за  ревизију  ко је су њи ма посебн о  важне, а та  инсти
туција треба  те  пр едл оге о зб иљно д а размотр и. При  томе, 
важ но  је да  п арл амента рни  о дб ори у виде да  сваки предло г 
 да врхо вна ревизорс ка  инстит уц ија нешто  укључи  у  с вој 
годиш њи  пр ог рам,  тј. до датне  за хте ве за пр ограм р евиз ија, 
та   ин ст итуција  ну жно м ора разм от ри ти у свет лу сопс тв ен их 
пр иор итета у п огл еду тема  за ре визију, у светлу распо дел е 
буџ ет ских средст ава  и ма њк а о собља,  ка о  и  то да је  кон ачна 
 од лука  ств ар вр хо вне  ревиз орс ке  и нституци је .   

Ко нтакти  и змеђу  вр ховне ре визор ске ин ст ит уц ије и 
 парламентар ни х одбора тре ба  да  бу ду јас но  дефинис ани,  како 
би с е изме ђу  та два  т ел а успост авио пост оја н рад ни  од нос. 
У  не ки м  земља ма ,  нарочито  у они ма  гд е в рховна  р евизор
ск а  институц иј а сарађује са  в ише  парла мен тарних  о дб ора, 
 по казало с е  ко рисним да  се написмено п рип рем е проц едуре  
ко јима  се  ре гулише  та ј  од нос, и  да  то  заједни чк и у раде 
врховна  р ев изорс ка  инст иту ција  и  рук оводст во  па рл амента. 
 Об им  кон таката  и змеђу вр ховне  ре визорске  ин ституци
је  и  п ар ламентарн ог  одбо ра  углавн ом  зависи о д пот ре ба  
председ а вајућ ег  и чла нова од бо ра. Кон та кт и  се  могу  од вијати 
 на  в ео м а вис око м нив оу  (и змеђу  пре дс ед авајућег одбора  и 
ру ководиоца вр хо вне ре визорс ке  инстит уц иј е), и ли  на мн
ог о н ижем ( нпр .  из међу  особља о дб ора  и ревиз ор а врхов не  
ревизорс ке  и нституције који су неп осредно  у кљ учени  у изве
шт ај  о р евизиј и  о ком је  р еч ).  

Ваљ а установ ити јасна па рл аментарна  п равил а  и про це дуре 
 за  на чин на  ко ји  ће  се п арламе нт  и ње гов и одб ор и б авити 
 рев из ор ским извештај има  које под носи вр хо вна  ре визор ска 
ин ституциј а. Ако  н е  посто ји бар један п арлам ен тар ни  одбор 
 чи ја  ј е јасно  о дређена ду жност да с е  бави и зв ештај има о реви
зијама,  п арламе нт  би  могао  да размот ри мог ућ у к ори ст од 
 та квих  од бо ра. Постој ањ е ј едног  и ли  више па рл ам ен тарни х 
о дб ора задужен их за р азматрањ е  извештаја  о  ревизија ма  
доприно си  д а се  пажња  вл ад е и јавн ос ти  усредср ед и н а налазе 
и пр еп оруке  ко ји произлаз е  из  реви зорских  и зв ештаја  и да 
с е  изврши  притисак за  спровође ње  датих  препо ру ка  у  д ел о. 

Одл ук а о  то ме да  ли тр еба да п остој и  нек и  специја ли зо ва ни 
парламе нтарн и одбор  к оји се б ав и и звештајима  о  ревиз иј ам а, 
или  ви ше таквих  о дбо ра (у  зави сности од п ред мета р евизиј е), 
п очива на  парла ме нту д ат е зе мље. О ба  систем а  има ју  своје 
 до бре стр ане . Модели д елотво рн их  система п арла ментарн
их  о дб ора у  земљ ама с а  сл ичн им политич ки м и д руштвени м 
тра дицијама  мо гу бит и  искориш ће ни  као  пр имери  д обре п ра
ксе к ој е би треб ал о  следити.  П рило жени д ода ци  садр же  при
мер е зем аља  са р аз виј еним и  де ло тв орним си ст еми ма  односа  
и змеђу врхов не реви зо рске  институ ци је  и п арлам ентарн их 
одбора.      

Треб а осн овати  један парла мента рни од бор  који  ће се б ави
ти  (мада н иј е н уж но да т о буде  ње гов и ск ључ ив пос ао)  ф и
н ансијс ким извештаји ма  и  радом вр хо вне рев изорске инсти
туције,  как о  би  се обезбед ило да парл амент  може  и  да 
 на дзире ту  и нститу цију,  а не са мо  да се  бави  њен им изве
шт ајима.  Фу нкције  једног та кв ог одбо ра (как ав постоји  у  не
колико з ема ља ) мог ле  би,  из међу  ост алог,  б ити :

• р азм ат ра ње и одоб ра ва ње нац рт а буџет а  вр ховне  ревизор
ск е инс ти ту ције; 

• име новање  сп оља шњих  рев изора  к оји  би вр шил и  ре визију 
 фи нан сијских  изв еш таја  врховн е р еви зорске  и нст итуције, 
 ра зматр ал и и  одобра вал и  такве  фин ансиј ск е и звешта је; 

• п роцена  рев изорских  актив но ст и  врховне ре визор ске  
инсти ту ци је .

Потре бно ј е ј асно  де фин исати,  у  ок ви ру закон ск е р егула ти
ве,  право  вр хо вн е ревиз орс ке инс титуц ије да  об ја вљује из
веш тај е о ре ви зиј ама у разу мном р ок у  после по дно ше ња тих  
и зв ештај а  пар ламент у  или  другим  о рганим а.  Ис товремено , 
одређ ени ре ви зорски  извешт ај и  (подне ти па рламенту  или 
не ко м  др угом о рга ну ) могу  у од ређено ј м ери би ти у облас
ти нацио на лне безбед ности, п ословн о осе тљиви,  бити део 
су дск ог про цес а,  или бити на  неки  други  на чин тајно г и ли 
 осетљив ог кар актера, те  б и с тога б ило  н ајбоље  не расправ
љати о њ има ја вн о  због непово љних по сл едица,  које не  би 
биле  у јавн ом интере су.  Иако так ви  приме ри  тр еба да  бу ду  ш то 
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ређи, би ло  би прикл ад но да вр ховна  ре виз орска  инсти туци ја 
има  ов лашћење да  од би је  да т акве из ве шт аје уч ин и доступ
ни м ј авн ости.  Та  институција  може пр ед лож ити надлеж ном 
п арламен та рно м одбор у д а се о та кво м  извешта ју , или  д елу 
таквог изв ештаја, р ас правља н а зат вор еној сед ници  одбор а, 
ако  с ам  одбор  не од лу чи  да  тако п ос тупи. 

 

Мерекојемогупроширитиулогу
парламентарниходбора

 Сл едећа пит ањ а,  која ч ланови п ар ламента  такође м огу 
пред л ожити з а  размат ра ње,  ти чу се  на чина  на  које  се м оже 
оснаж ити фун кц ија парлам ен тар них о дб ора , којим а  мож е 
бити с тавље но  у  задата к д а  ра зматрају ревизор ск е изв еш та је 
врхо вн е рев из орск е институц ије, ал и  би се  такођ е п овећал а и 
њихов а делотво рност  у друг им  ул ога ма кој е  обављ ају.  П ошто 
с е  са ст ав и нач ин рада п арламен тарних органа  м оже  веом а 
разл ик овати од зем ље до  земљ е,  нек е од ов их суг ест иј а мож
да некима  од њих н ећ е бити  р еле ван тне. 

 Ме ђу елеме нти ма који  се  с рећу  код већине  п арлам ен тарних 
 од б ор а  и смат рају се на рочит о  ва жн им за  њих ов о ваљано  
функц ио нис ање (које  ј е обично  р егулисано п ос ловником  о  
р аду па рламента ил и зак оном), на ла зе се  и  сле дећ и:

1. пр оп исани  кворум  н а основу  ко га  се се дн ица  парламен
тарног о дбо ра сма тр а в аже ћом за  д оношење пр аво 
снажних  одлу ка;

2. овлаш ће ње парлам ентарн ог  одбо ра  да позове  би ло ко је 
ли це да  св ед оч и у о кв иру  седница  од бо ра и  да затраж и 
 било кој у инфо рм аци ју  релева нт ну за рев из ију к оја  се 
р азм ат ра ;

3. право  па рламент арног од бора да з ахтева додатн е 
 инфо рмације  у  пи смено ј форми о д  било ког лиц а, ако с у 
 рел ева нтне з а  ревиз иј у  која  се раз ма тра ;

4. иако с ас тав парл ам ент арних  одб ора о драж ава о дн ос  
полит ич ких стран ак а  у парламе нт у,  пос тоје  за штитни  

м еханизми којима  с е осигур ав а  д а парламент ар
ни од бо ри , колико го д је то могуће ,  фу нк ци онишу  б ез 
упли т ањ а пол ит ике,  нпр. т ак о што  је  пред се дав ајући 
 одб ор а  (нарочито о дбора кој и  на д зире врх ов ну реви
зорск у и нституц ију) члан нек е  од опозиц ио них ст ра
нак а.  Друга  мо гућно ст јесте да  се осигу ра  да чла нови 
п арламентарног о дб ора к оји  се не  с лажу са већином 
имају  пр аво  на  то да  п од несу  ма њински изв ешт ај 
(издвојено мишљење).    

Да  би  се парла ментарн им  о дбори ма  п ом ог ло да  об ављају  
своје д уж нос ти,  треб а  обезбе дити одг оварају ће  по моћно 
особље.  Парл аме нт арни о дб ори треб а да  бу ду  у могућно ст и 
и да, п рема по тр еб ама, кор ист е  услуге  н еза висних стр учњака.  
То мо же укљ учи вати  и  при времен о п ре ме штање ба р једн ог 
чл ана осо бља врхо вн е ревиз ор ске  ин ституц иј е на нов о радно  
м есто,  ка ко  би п ом ага о парламе нтарн ом од бо ру  да в рши 
функциј у  под нош ења и звештај а.  То мо же  бити наро чи то важ
но  к ад па рл амента рн и о дбор пр ип рема изв еш та ј о следе ћим 
ко рац има п ов од ом ревиз ор ских налаза и  препор ук а.

У мно ги м  земља ма  показало  се  кор исним  да  се  широј  ј ав
ност и и ме ди јима д озволи да  пр исуств ују сас танцима парла
ментар них  о дб ора, ч им е се под стиче  јавност  р ада и све ст  ме ђу 
прип ад ниц има ј а вн ости о томе ко ја  се пи тања ту  размат ра ју. 
Н ајважнији  из уз ет ак од  то г  правила тре ба да буду с ед нице 
ко је  се прогл аша вају за тво реним због то га  што су  пи та ња о 
ко ји ма се р ас пр авља  осе тљива  из  уг ла држа вне  б ез бедно ст и. 

Искуство н ек оли ко врх ов них  ревизор ских и нст ит уција  пока
зује д а  су  рев изорс ки изве шт аји о  вл ади утицајн иј и  када не
ки пар ламен тар ни од бо р р азмотр и и зв еш тај бе з  одлагањ а.  
Стога,  к ада  вр ховна  ревизор ска инстит уци ја об авест и над
леж ни парламент арни од бор о томе  да  предстоји  неки в ажа н 
извешт ај,  тај о дбор треб а  да се  п от руди да  о њему рас пра вљ а 
у разумном року, д а н алази  с адр жани у  ње му  н е би з астарели.  

 Баш  као што  врх овна р ев изо рск а инст ит уција  треба да  се 
припр ем и за саст анке п арламен тарн их од бор а, мог ло  б и  бити 
од к ор ис ти  д а јед ан  такав  пр ипрем ни  са станак  ор га ни зује  и 
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пре дседавај ућ и одб ора. Врховна  р евизор ска ин ст итуција 
м оже  бити  о д помоћ и тако што  ће по мо ћи особљу  одбо
ра  да  припре ми  пи тања у  вез и  са главним  т ем ам а  у окви ру  
ревизорск ог  изве шт аја и доста ви ти  и х  председав ај ућ ем од
бо ра пр е седнице о дб ора.  На председа ва јућем и  члано ви ма 
одб ора  б ило би да одлуче  хо ће  ли  та питања у  т ок у седн иц е 
у пот ребити  и ли не.    

 Препоручљ иво  је да с ед ниц ама пар ла мен та рног о дб ора  на 
ко ји ма  с е расп рав ља о  ре виз орским  из ве шт ајима присус
тв ују р уко во ди лац в рховне  ревизо рс ке инсти туције и/ или 
 чланов и  инс тит уције  ви шег ра нг а. Т акође  ј е добро  да  са станку 
п арл аментарн ог  одбо ра  п рисуст вуј у  високи  п ре дставн ици 
и те хн ич ки  стручња ци ен титет а  подвр гнутог ре ви зији,  к ако 
б и одго вор ил и на би ло која  пи тањ а која  би  чл анови о дбора 
мо гл и  по стави ти у ве зи са  ревизо рс ким из ве шта јем . Мада  
ј е испити ва ње  разних лица  ток ом  седн ице  парл ам ент арног 
 одб ор а,  укључу ју ћи  ту и п ре дст авн ике вр хо вне ревиз ор ске 
институције, п ре рогати в п арл амент арног од бор а, од помоћ и 
је  ак о су та  пи тањ а припре мљ ена  та ко да  наглас е или оснаже 
н ала зе из извештаја.  

Парл ам ен тарни  о дбор  тре ба да  им а овл ашћ ењ е  да пре  или 
пос ле заседа ња  одбора з атр аж и  додат не инф ормациј е , к ако 
би мог ао  да добије  све  информ ације  ко је  сматра  не опх одним 
или ко рисним  з а расправу  о неко м  рев изо рском  и звешт ај у  или 
о др уг им темама.  

 За  многе  па рламе нтарне  одборе п ок аза ло се к ор исн им  да 
у спо ставе  п рат еће ме ре  у  вези  са ревизорск им  и звештајима 
врх ов не  ревизор ск е  ко мисиј е,  к ако би се ос иг ура ло  да ћ е с е 
 налаз има и  препорукама садржан им у  тим из ве шта јима 
 по св етити д ужна  пажња , к ао  и да ће  било какв и недос та ци 
 пом енути  у  њима бити  отк лоњени . 

Пр акс а је м ноги х пар ла мен тарних  од бор а да у  ра зум ном 
р оку  саст ав е с опстве не  из ве штаје  о ревизо рс ком  извештају 
врхов не ре ви зорске и нс ти туциј е к оји с у  раз матрал и и  д а,  на 
ос нов у нала за и  препо ру ка  врхов не рев изо рске  ин сти туције , 
н аз на че со пствен е  пре пор уке вл ад и. Вр хо вна ревиз орс ка ин

ституц иј а може па рл аме нта рном  одбору  помоћ и да п ри пр еми 
та ка в изве шт ај.  Парламент ар ни одбор м ож е  своје  пр епору
ке  по днети пар ла менту на  у св ајање .  Та  процед ур а д одатно 
 на гла шава оне  н алазе и п ре пор уке  садр жане у  ревизо рс ком 
извештају с а  ко јима  с е парламента рн и одбор  сл аже . М еђутим , 
 она ј е  најделотв ор ниј а ако  се  извешт ај  парл ам ентарно г 
 одбор а  објави  уз ј едногл ас ну  подршк у  чланов а одбора.  
Чл анови одбор а  лакше  дај у ј едногласну по др шк у такво м 
и звешт ају ако  отвор ен о  расправљ ају о  свим раз ли кама  у 
мишљењ у које  се  мо гу пој авити , а потом дођ у до ре шења  које 
б и б ило  прих ватљиво  св им а њима. На  тај н ач ин,  би ло как
ве  корек тивне ме ре  (предложене о д  с тране парл амент ар ног 
одбо ра ) к оје би  из врш на власт пр едузе ла на ос нов у налаза и з 
 рев изорск ог  из веш таја н е  би биле  ни чим о сл абљ ене.     

 Из ве штаји  парламен тарни х  одб ор а и врхо вне ре виз орс ке 
институци је  б или би  в ла ди зани мљ ивији и  лак ше  прихва
тљи ви  ако би с адржали преп о ру ке усмер ене  ка буд ућн ости,  
з асн оване  на  он ом е што  ј е научен о у прошл ос ти.  Врховн а 
 ревизор ска инсти туција  та ко ђе би мо гл а д а објав љу је 
 см ернице  о  доброј пр акс и,  заснован е н а ревизорским  и зве
шта јима  о који ма је рас прављано  у  прошлости.  

 За  парла ментарн и одбо р могло б и бити о д  корис т и  да  има 
з ванич ни  систе м  пут ем кога  с е т раже и оч ек ују  реаг ов ања 
владе  поводо м  рев изорс ки х  извештај а  или извешт ај а одб ор а.

За  многе  пар ламен те пока за ло се к ори сн им да њ их ови о д
бори тр аж е  техничку п омоћ при ли ком прип рем ања п ре дл ога 
зако на,  наро чит о  он их који  с е одн ос е на државн е  ревизи је , 
у прављ ањ е  финансија ма и п итања к ој им а су с е б авиле  нај
важни је  ревизи је . Та  по моћ мож е  укључ ива ти  припре му  
п очетн их нацрта  предл ога  з акона  и давање ком ен тара о  на
цртим а  кој е су д руг и  пр ипреми ли. Када  се с ве  с аб ер е,  врховна 
 ре ви зорск а инстит уција  тр еба да бу де  за интересована  з а 
о држ авање  до бр ог рад ног одн оса с а парламе нтом и  са парла
мен тарни м  одб орима.  Та ка в  радни од но с ј е м огућ  само а ко  
в рховна р ев из орска ин сти туц ија и  па рл аментарни одбор 
са рађују  на  питањ има  о д  заједничког  и нтере са  и ако  с е о ко 
 таквих  п итања ус аг ла ша вају.     
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OДНОСИИЗМЕЂУПАРЛАМЕНТАРНИХОДБОРАИ
КАНЦЕЛАРИЈЕДРЖАВНОГРЕВИЗОРАКАНАДЕ

1.Општаулогаициљевипарламентаипарламентарних
одбораувезисаврховномревизорскоминституцијом

•  Одбор  за  ја вне ф ина нсије  До ње г дома  има овл аш ће ње  да 
р азм атра и зв еш таје д ржавног р ев и зор а и б уџе т  Канце ла рије 
 др жавног рев изора.

• Од бо р за н ац ион алне  фин ансије  С ен ата та ко ђе има  п ра во да 
 разматра и звешт аје држ ав ног р евизор а.

• Већ ина  к онтака та об ав ља се пре ко ра зни х  одбора  Доњег 
дом а, по нај ви ше пр еко  Одбора за  јав не фин ан си је. Одбо р 
 за јавн е финансиј е  састаје се са д ржавн им  ревизором и њ его
ви м особљем у п рос ек у око  20– 25  пута год иш ње . Од тих  
 са ст ан ака, два  су  по свећена  распра вљ ању  о пла новима  и  
при о ритет им а и  о из веш тају  о  рад у. 

• Не пос ре дн о после обја вљива ња  изве штаја  врхов не  р евизо
рс ке инстит уције,  св и стал ни  од бори  Доњег  дома до би јају ре
зимее  о  сваком  поглављу из ве штаја  к ој е спада  у д ел округ  
ра да од бо ра.  Многи  од  т их  одбора поз ив ају предст авнике 
 вр хо вне реви зо рске  ин ституциј е  да  се п оја ве пре д  њим а и 
од гов ор е на п итања ве зан а за  по једина  п огл авља извеш
т аја. Пов ремено ,  ка да се држа вн и ревизор  поја вљу је  пред 
др угим  стални м  одбор им а  осим Одб ор а з а јав не  финансије,  
представник одељ ења  помен ут ог  у извешт ај у такође је 
п рисутан,  д а б и,  по пот ре би, одг ов арао  на  питања.     

2.Саставпарламентарниходбораињиховиодносисавр
ховномревизорскоминституцијом(постојелибилокакви
обичаји,принципи,правилаилипрописикојиобезбеђују
ичувајунеполитичкикарактерактивностипарламен
тарногодборауконтактимасаврховномревизорском
институцијом?)

 Тр ад иц ионал но,  а и п ре ма  правилни ку  о рад у  Доњег дома, 
Канц ел арија држа вног  рев из ора им а посебне  однос е 

с а  Сталним  одбором за јав не фин ан сије.  Одбор  за ја
вне  финанс ије је  једа н  од 16 сталн их  од бора  Доњ ег дом а.  
П ословник  Доњег  до ма  н алаже  д а се из веш таји др жав но г ре
в из ора о јав ним ф ина нс ијама  Канад е ауто ма тски  просле ђују 
Одбо ру  за јавне ф ин ансије пошто  бу ду поднети Д оњ ем  до му. 
На Одбору је  да  одлу чи шт а ће у ра дити са  тим д окументим а 
и да  ли  ће по дн ети било  какав  из ве штај Доњем дому. Осно
вна  овлаш ћења О дб ора з а јавн е финанси је  иста  су  као и 
овл ашћења других  о дбо ра Доњег до ма : да  по зив а све доке, 
 да тражи  на  увид  документе  и да  под но си изв ештаје До ње м 
дому. 

Тренут но , Одб ор  за јавн е  фи нанси је  броји  17 чла но ва. О д 1958. 
год ин е Одб ором пред сед ава посл ан ик  који припад а  не кој од 
 ст ра на ка  које су звани чно у  опозици ји,  а два заме ника п ре д
седавајућ ег  су од  стр ан е Влад е. Уопштен о у зе в,  Одбор делуј е 
на ст раначки неоп ре де љен н ач ин , усред сређујући се н а  јавну 
 уп ра ву и н а спро вођ ење п ол итике  у  де ло, а не на ме ри ту м пол
ит ике вл аде .  Државни реви зор  сарађ ује  са  свим чланови ма 
Одб ора подједн ак о, бе з  страначк е  пристрас ности .  Ос им то га , 
Одбор као  с ведока  п озива  не  мини ст ра, не го  за меника мини
стра.  На  већи ни  седница д рж авни реви зо р  појављ уј е се  у улози  
све дока з ај едно с а сведо ко м из  одређе ног министарства . 
П ослед њи х година,  Од бор  подноси  Д оњ ем  дому 1 0  до 15 
и зв ештаја  г од ишње.  Ти  изве шт ај и су м ат ериј алне прир од е и 
садр же  пр епоруке  упућен е о дређен ом  м инистарству  укључ е
ном  у с аслуша ње , Влади  и  држ авном  р еви зору. 

3.Улогапарламентарногодборауразматрањуизвештаја
врховнеревизорскеинституцијеидругихдокумената

Иак о изве шта ји држ авног р евизор а,  ка да се  објаве ,  привлаче  
д ос та ме дијске па жњ е, њих ов дугороч ни ут ица ј  долази  до 
изр аж аја када их раз мот ри Од бор за  ја вне финанс ије . Одбор  
разматра да ли ј е  држ авни нов ац  по тр ошен на  од обре не  
циљев е и  д а ли  је ефи касност и,  економичн ости  и дел отвор
ност и посвећ ен а д уж на па жња . Вели ки  д ео сво га рад а Одбо р 
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 засни ва  на из ве штајим а  државног рев из ора. Од бо р током 
 чи тав е годин е  одр жава с еднице  да  б и разм отрио н ал азе и з 
 ревизор ских и звештаја.  П ос ле  саслушањ а, Одбор под носи 
изв еш тај  Доњ ем дом у,  с п репорука ма за Владу или  за неко 
 од  минис та рстав а.  Министар ства имају рок   од  150  да на да 
 Од бо ру подн ес у  извешт ај  о томе  шта  су  п редузела пов одом 
добије ни х преп орука. Мин истри  да ју  одгово ре  у  име Владе. 
Т им  пр оц есом О дбор з а јавне фина нс иј е  обезб еђује  да к руг  
одгов орности  буде п от пун .  

У сл уча је вима к ада неко п оглав ље  ни је пред м ет  разм атр ања 
н а  саслуш ању, Одбор за јав не  фина нс ије  предуз ећ е до датне 
кораке, та ко шт о ћ е се о бра тити  ре левантном  м и ни старству да 
би од  ње га  затр аж ио  пи смени  извештај о си туа цији  ил и план 
за откла њање нед остатак а  које ј е уочи о  државни ревизор. Тај 
с е п роцес  о бично с пр оводи  је дн ом го диш ње.   

Ка о  што  је пр ет хо дно рече но, сед нице  по свеће не пог лављима 
и зв ештаја  од ржава ју  и друг и  стал ни одбори Доњег дома  или 
Сена та.  Држа вн и ревизор при суству је на око  15 до  20  т аквих 
 ра справа  г оди шње.  

Ос им тог а,  О дбор  за јавне  фи на нсије  р азматр а  докуме нте 
државног ре визора  к ој и с у посв еће ни бу џе ту  (видет и о де ља к 6).

4.Степеннезависностиврховнеревизорскеинституције
одпарламентарниходбора

П рилико м  планира ња  те ма за ре визиј у, ру тинск и се уз им а у  
об зир и нт ерес  Па рл амента за  било к оју  дату т ему . П арламе
нта рн и одбори п оз ивају  се,  токо м  рас права  и н еф ор малних 
с астана ка ,  да  о ба весте вр х ов ну  р ев изорску  и нс ти туциј у о  
своји м  ин тересова њима и  п реокупа ци ја ма. К анцеларија 
д рж ав ног р ев из ора о зб иљно р аз ма тра пр еп оруке одбо рâ за 
 спр овођењ е  ревизиј е п оводо м  одр еђеног  пи та ња . У кра јње м 
билансу, м еђ утим,  врховна  р ев изорска институ ција о вл аш
ћена  је да  о дабере  теме  за  ревиз иј у.     

5.Улогапарламентарногодбораурадуврховне
ревизорскеинституцијеуобластимакаоштосу:

• про гр ам рев из ија  врховн е  ревизо рс ке инст итуције:  
 пл ан ирање  поч иње разм ат ра њем на јш ири х питања  и 
општи х прио ри те та ,  по треба и  очекивања Па рл ам ента 
и д руг их кључн их заи нте ре сованих стран а, као  и  додеље
н их  сре дстава.  Сп ољ ни  подстица ји  з а тај  пр оце с дола зе  о д 
 нефор ма лни х консулт ација  са  чл ан овима П ар ламент а,  за
мен ицима  ми нистара  и с пољни м  сав етници ма; 

• з ах теви па рл амент ар но г одбор а  да  в рховна  ре визор ск а 
институ ци ја  спроведе р ев из ију /  испитива ње :  захте ви  
о дбора се р аз ма тр ају,  а п редлож ен а  тема се п одвргав а ре
визији ако  Канцелар иј а  др жавно г ревизора т о смат ра  прик
ла дним. На  приме р,  Ка нцелар иј а  врши,    на  основу  за хт ева 
О дбора   за  јавне  фи нансије,  ревизи ју  донаци ја  и  д оприноса  
к оја о бу хвата  де латно ст  В ладе у  ц ел ин и. Ка нц ел ар ија је 
 так ођ е  вршила д ет аљну  ре визи ју располаг ања дон ацијама  
и  допри но сима у  случају Мини ст арства  за раз во ј  људск их  
ресурса  Канаде,  тако ш то  је узи мал а  у обз ир  и нтере се Од
б ора  за р азв ој људс ки х р есурса . Рез ултат и  рев изије к оја 
обухв ат а делатнос т  целокупн е Влад е  би ће  објавље ни у току 
 ове го ди не . Без  об зир а на жељу  Ка нцелари је да бу де  н а услу
з и члан ов има Парла ме нт а и д а  из лази у с ус ре т захтевима 
одб ора , одлу ка  о  спров ођењу ре ви зи је у пот пу нос ти  ј е ства р 
држа вн ог ре визор а,  чија  је  не зависн ост  з аг аранто вана.

•  вр сте  по моћи к ој е  врховна  р ев изорска и нс титуци ја п ружа 
пар лам ен тар ним одб орима.

•  св едоче ње на  сл уш ању, са ст анц и  са истраж ива чк им осо
бље м  одб ора ра ди диск уси је о  изв еш тај има п ре  саслушања  
( истра жи вачко  особље  при пр ема информат ивн е  белешке  за 
члан ов е о дбо ра кој е  су засно ва не  н а  тој д ис ку сији) .

• у тицај  п арл амента рно г  од бора на метод ологи ју  ревизи је  
врховне ревизорске и нс титуц ије .
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6.Другемогућефункције,каоштосу:

• фун кц иј е врх ов не реви зо рс ке  инст иту ције у  о дн осу на 
 про цес доношењ а закон а:  Канцел арија  државног рев из ора, 
 уо пш тено  уз ев, ни ј е укључен а  у  би ло ко ји аспект проце
са д оноше ња  закона, и зу зев  у  с лучајев има ка да се  од  ње 
конкретно  з атражи  да пр окомента рише пр ед л ог  н еког з ако
на до к  се  Парлам ент  њ им е бав и.  У  та квим ситуаци ја ма, в рх
овна  ревизорска инсти ту ција изј аш њаваће с е о пре дло гу 
зак он а само а ко  он  има н екакво г у тицаја на њена овла ш
ћ ења . Међут им , зва ни чници  В ладе под ст ичу се д а са  њо м 
разматрају пред логе зак она  ко јима се м ењају о сно вн и за
кон и, као  шт о је  Зак он о  фи нан сијско ј у пр ав и;

• одо бравање го дишње г б уџ ета вр хо вне ре ви зорске инсти
туц ије: Одб ор  за ја вн е  фи нансије о држава  се дницу да  
 би  р асправио  о буџ ет у К анцел ар ије (на  те му „Планови и  
при  о ритети “) . Од бор објав љу је  извешт ај  заснован на  т ој 
 дискуси ји (релева нтни  део  з аписн ик а под носи с е  на  разма
трање ).  Одбор  за  јавне  ф ин ан сије н икад а није  препо ручио 
н ек у  измену  у б уџету К анцелар иј е.  Пос ловник  Д оњег  дома 
о гр ани чава  ов лашћења с та лних  пар ла ментарни х о дбора 
к ад а разматрају бу џете на сле де ће могу ћн ости: одо бр ити у 
обли ку  у  ком  је  подне т  на усвајање, умањи ти  ил и одби ти .  На 
смањи вање буџета г ледало  б и се као  на нед остатак п овере
ња у  Вла ду, ш то  би  могло  до ве ст и до пада  Владе ;   

• оцена р ада в рхо вн е реви зорске  институ ци је  о д стра не  
О дбора  за јавне  финан сиј е:  општ и учина к К анцела риј е 
проце њу је  Одбор з а јавне фи нансиј е  током  рас пр аве о  
Г одишњем  извештају  о ра ду  (у  окви ру  пр оцеса  о добрава
ња бу џе та). О дбор  за ја вн е  финан си је објав љуј е  из вешта ј 
к ој и  садрж и кон кре тне п ре пор уке ве зан е  за  побољ ша вање 
инф ормац ија које в рх овна  ревизорска ин ст итуц ија под но си  о 
с воме  ра ду и  о  утицај у  који он им а.  И нд иректно, парламент
арни  о дбори  та кође  оц ењу ју рад  Ка нц ел арије  к ад  год се пред
ставници  врховне  р евизорс ке институц ије  по јављу ју  пред 
њ им а у  својст ву сведока  и  ка да им  се  пост ав љај у пита ња  о 
 ре визорско м раду ;       

• ревизи ја вр хов не  ревизо рс ке  инсти ту ци је  (и в рста реви
з иј е): спо љна  ф ин ансијск а  ре ви зија Кан це лариј е в рши се  
у  го дишњи м  ин терва лим а.  Канцела риј а  је такође  недав но  
подвргнут а ревиз ији  финансиј ск ог посл ов ањ а од ст ране 
 ко ле га по стру ци. Т ре нутно  се план ира спро во ђењ е слич
не  ре визије  од  с тране  к ол ег а  када  се  ради  о  еф икасно сти  
п ос ловања;

• и ме новање  р ук оводиоц а в рх овне  ре визор ске и нс ти туције 
ил и њ егово  с мењ ивање,  од об ра вање з акона кој и регулишу 
р ад  врховне  ревизо рс ке  инст ит уц ије: Одб ор за  буџ ет има  
о вл ашћење  да  даје  пр епо руку  кабин ету  за  избор д рж авног 
ре визора.  Ч ланови  п арламен та  нису си ст ем атски  ук ључени  
у  п роцес   ода би ра. Међу тим , одлука  о  смењив ању др жавног 
рев изора из ис ки вала  би са гл ас ност Сена та  и Доњ ег  до ма. У 
 скл ад у  са законим а који  р егу лишу  ра д врховне р еви зорске 
и нстит уције, о ба  д ома Па рла мента  м орају д а  се сагласе са 
би ло  каквим  пр оменама.  Држав ни  ревизор им ен уј е се  на ту 
фу нкцију  на  пе риод о д  десет г оди на. 

7.Запаженедобрестранеимогућности
садашњегсистема

Ј една од н ајбољ их  од лика сис те ма  ј есте у ст аљена п рак са 
Одбора  з а  ја вне финанс ије  да  о ргани зу је с едн ице у с арадњи 
са  Ка нцелар иј ом  и предс та вн ицима  мин ис та рстав а о било  ком 
пог ла вљ у изв ешт аја о  р еви зији.  Зах ва љу јући та квој  пр ак си, 
преп ор уке вр ховне рев изорске ин ститу циј е  знатно  доб ијају  
н а  тежини ,  по што и х Одбо р  за  јавне  финанс иј е,  у оп штено  
г оворећ и,  подр жава п утем и зв ешт аја к ој и председ авају
ћи  Од бора  п одн оси До ње м дому .  Извешта ји Одбо ра за јавне 
 финансије изискују з ван ичан  од говор Владе у року од  150 
д ана . 

Као  ш то  је прет хо дн о реч ено, ч ак  и а ко се о н ек ом по гл ављу 
и звештаја о  ре визији није рас правља ло  н а сед ниц и Од
бор а,  Одбор  има  м ог ућнос т д а на основу  п репор ук а  врховне 
ревизор ске и нс титуци је  затраж и да  се донесе  а кц ио ни пл ан .
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8.ДругикориснивидовипраксекојејеКанцеларијауспо
ставиларадипобољшањапарламентарниходноса

 Про цедуре  п одн ошења и зв ештаја :  на  дан под но шења  нек ог  
из вештај а Парла менту,  ч ланови Па рламента  и  њи хово 
 ис траживачко  особље имају при лик у да у на пред прегл ед ају 
изв еш тај пре нег о ш то  се он  зва ни чно п од нес е на  усвајање . 
 „Д ом аћ ин“ т ог  поверљив ог пр егл ед ања изве шта ја јесте 
 пр ед се давајући Одбо ра  за јавне фи на нсије, у сарад њи  с а Кан
це лар ијом.  Да би сач инио  пла н  седни це , на  дан подн ошења 
изве шт аја, Од б ор  за  јавн е финанси је  добија пи смо у  коме 
с е  пр едлаж у  при оритет не теме за  седн ицу .  Два да на  после  
подно ше ња изве шт аја , Одб ор за јав не финансиј е  одржаће 
ј авну седницу  о  изв ештају   ко ји  је п однет на у св ајање,  на  којо ј 
 ће се р азматр ат и  приорит ети к оје је  пр ед ложио  држав ни  
ре визор. 

П исм а одборима :  убрзо  после по дношењ а  не ког  извеш
тај а П арл аменту  н а  усвајање, шаљу се  пи сма поје дин ачним 
парл амент ар ним  одборим а да би  и м  се ук азало  на по гл авља 
у  оквиру из вештаја за ко ја еве нт уално  м огу бити  н адлежни . 
Даје  с е кратак опис главних пит ања којим а  се из вешта ј  ба ви . 
Рачу на  се с т им  да ће  на осн ову тих  п исама  би ти заказиване 
с едниц е. 

Прел азна п исма:  пос ле  одржаних  и збора,  за све с та лне 
одборе До ње г д ом а припре ма ју се  прелазна  п ис ма , у кој им а 
се  они  обавешт ав ају о р ад њама к ој е се предузимај у у  мини
ста рс тв има а сп ад ај у у њ их ову н адлежнос т . У  тим писми ма 
 наглаш ав ају се  н ере шена п ита ња ко ја  су за ос тала  из пр ет
ходног  са зива П ар ла мента .  Државн и р евизор т ако ђе  м оже пи
са ти о дабра ним одб ор има Се на та.

Су сре ти са  п ослани цим а: непоср ед но по сле  одржаних  избора , 
 држав ни  ре визор на стоји да  од ржава  састанке са  мањим  
г ру пама посл аника из  раз ни х стра на ка ,  како  би  са њим а 
 ра зговар ао  о уло зи  и овл аш ћењима К анц елари је  државно г 
ревиз ор а. Др жав ни  ревиз ор такође  се ред овн о сусреће  с  
мањим гр упам а посл ан ик а, как о би с њим а  распра вљ ао  о 
темама од об ос тр ан ог ин те ре са.

Писм а  од  чланова П ар ламент а:  уз то, Кан це ларија  о дго вара 
на о дређен и број п ис ам а примљен их од  чланова  П ар ламента . 
 Та писм а  могу се од но сити на  разне  т ем е,  укључујући и  п итања 
о ран иј ем ил и  са дашњем  ра ду  Канцела риј е, као и  захтеве  д а 
с е изв рш и  рев изија  у  одређеним  о бл астим а.  Т а пис ма раз
ма тр ају појединачни  тим ови за с пр ов ођење реви зиј е  када 
 пла нирају  с во ј рад.  

С усрети са одбо рим а:  сви п омо ћници држ ав но г ревиз ора 
под с тичу  се да се  н еформал но сас тај у са чла но вима с та лни х 
одбора  чиј и  се дел окр уг рада п ре кл апа с а  њихов им  реви зор
ск им  овлашћењи ма. С ус рети  са  ч ла но вима одб о ра  п ом ажу 
Ка нце ларији д а с хв ат и  њихова инте ре совањ а  и преокуп ације .

С ус рети с а и ст раж ивачим а: пре  с едниц а О дбора за ја вн е 
ф инансиј е,  и страж ив ачк о особље  Одб ора саст аће се са ре ви
зорски м т имовима од го ворни м з а  пог лавље о  коме се  на сед
н ици р аспра вљ а.  То помаж е  ис траживачком  особљ у д а боље  
с хвати  т ему изве штаја  и  омогућа ва  му д а  боље  при преми  
ч лан ове Од бор а  за  саму се дн ицу .

ОДНОСИИЗМЕЂУВРХОВНЕ
РЕВИЗОРСКЕИНСТИТУЦИЈЕИ
ПАРЛАМЕНТАРНИХОДБОРАУИРСКОЈ

1.ОпштаулогаициљевиПарламентаипарламентарних
одбораувезисаврховномревизорскоминституцијом

И рск а има писани  уст ав  који п редвиђа дв од омни парламен т, 
састав ље н од Предс та вничко г  дома, п од називом Dail  E ireann,  
и  Се ната,  по д наз ив ом  Seanad  Ei re an n. Устав п ре двиђа и  п ос
то јање  врх овне ре виз ор ске инс ти ту ције,  под наз ив ом  К анце
л ари ја држа вно г  контрол ор а  и ревизо ра . О днос Канц еларије 
д ржавног к он тр олора  и  ревизора  и   Пар ламент а  у о снови се  
своди  н а  поднош ењ е годишњих и  периодич ни х и звешта ја  
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на начи н  регули сан  закон ом . На осн ов у тих и зв ештаја Пар
ламен т ра зматра држ авне п ри ходе  и расх оде.  Парламен т то 
 чини посре дство м с та лног о дбо ра Доњег д ома  који се  зо ве 
Од бо р  за јавне фи нан си је. Дуж ности  и  овл ашћења  тог Одбор а 
нав еде не  су у  п равилнику  о  раду  Па рламента. Од бо р за јав не 
финанс иј е  де лује  од  оснивањ а д рж аве, 19 22 .  годин е.  И  О дб ор 
и Канцела рија држ ав ног ко нт ролора  и р евизора  орган из ов ани 
су п о  уз ору  на  њихове па нд ане  у  Енглес кој , који  да ти рају од  
а дминистрат ивних и  па рл аментарних р еформи сп роведе них 
ср ед ино м 1 9. век а  у Брита ни ји.  

2.Саставиначинрадапарламентарногодборауодносу
наврховнуревизорскуинституцију

Пр ав илник о раду  Па рламента  предви ђа  да Одбор  за ј авне 
финанс ије и ма 12  ч ланова, од к ојих није дан  не м ож е бити  члан 
 Владе нит и мин ист ар; за  кворум с у д овољ на четир и ч лана. 
 Одбор ћ е бити  састав ље н  т ако  да непристра сн о  пр ед ставља  
с астав  До њег д ома. Традици онално  с е  з а предсе давају ћег 
Од бора и менује не ки  члан  гл авне опозиц ио не ст ра нк е. Од
бор нема прав о да р аз мат ра  ваљано ст  или циљ ев е п олити ке  
Вл аде.  

3.Улогапарламентарногодборауразматрањуизвештаја
врховнеревизорскеинституције

Изве штаји  д рж ав ног ко нтроло ра  и рев из ора  могу  се поде
ли ти у в иш е  категор ија . Прво , п ос то је извеш таји  ко ји се мо
рају  подно сит и у редо вн им инте рв алима, о бичн о год ишње,  и 
држа вн и конт ро лор  и ре визор  подноси  и х дире кт но Доњем 
 до му . Дал ек о нај важ нији м еђ у њи ма  је годишњ и  из вешта ј о  
ревизи ји  рачун а држа вн их министарстав а  и о реви зи ји др
ж ав них  прихода. Зак он  налаже  д а се  та ј извештај  по днесе  
н ајкасније  до  30. сеп те мбра т екуће годи не за  пр ет ходну 
год ину. Та ј  из вештај  разматра  Одбор  за  ј авне ф инанс иј е на 
својим с едниц ама,  које се  о бично  о др жавај у  св аке  нед еље, 
и  н а  ос но ву ње га  Одб ор  размат а делов ање а дм ин ис трати
вн их  руковод илаца ми нистарс та ва Владе.  Друга  к атегорија 

изве шт аја  сличн а  је прво ј  утолико  шт о  за кон налаже да се 
ти  извеш та ји по дн осе  у годишњим интервали ма,  а ли они 
се о бично  по дно се мин истрима, д а би  их  он и прос ле дили у 
об а  дом а Пар лам ента. О дбо р  за јавн е  фи нансије  ра змат ра 
те  извешт ај е  држав но г кон тр ол ора и  ревизо ра , а  релевантн о 
особље испи тује њих ову  с адржи ну .  Та кви из ве штаји су у  вези 
са,  на  приме р,  т ро шкови ма  ре ги она лних о дбо ра за зд ра вство 
и ш ироко г  ди ја пазон а  нек омерц ијалн их  државн их  агенци ја.   

Трећа  к атегор и ја  извешт аја  к о је саст ављ а држа вн и  ко нтролор 
 и рев из ор обухв ат а  ди скрец ио на  овлаш ћења Ка нц елари је. 
К ључна  одлик а т е катег ори је  извешт ај а  јесте сл обода  коју за
ко н  даје др жа вно м контроло ру  и  ревизору да  би ра  т еме з а 
ревизиј е.  На јважн ији скуп  и звештаја  у  о вој ка те гор ији чи не 
 он и извеш тај и који се од но се  на рев из ије ефик асн ости п осло
в ањ а. Формално, т о  је рел ативно с корашњ е овл аш ће ње, к ој е 
 датир а и з 1993.  го ди не, кад а  је  закон  који  ре гу лише д еловање 
д ржавно г контрол ор а и р ев изора  зн атно ре видиран  први  пу т 
после више од  с тотину  г оди на. М еђу тим, то ком  м ногих г оди
н а пре 1993,  годишњи и зв ештај и држа вног конт ро ло ра и 
 ре ви зора п о п ра вилу су ск ре та ли пажњ у с амо на  случај ев е 
губитак а, расипни шт ва и п ретера ни х т рошков а,  др угим 
речи ма , на  неке од  аспека та  појма  е фик асност и п ос ловања. 
О влашће ња  која  се  тичу провере  еф икасно ст и пословања,  
у  см ислу одред би  закона  од  19 93. го дине,  одн осе се на 
економичност и  ефикасн ос т кори шћења  ја вних  ре сурса, ка о  и 
 на то  да  ли јавн е  агенци је  и мају систем е којима се  пр оцењуј е 
 ефи касност њ их овог  де лова ња. На  основу тог  о влашће ња , 
извештаји с е п однос е мини стрима , који су по  з ако ну оба везни  
да их про следе  До ње м дому. П отом их у  р азматрање  узим а 
О дб ор за јав не  фи нансиј е.  До дана с је Од бо ру  за јавне ф ина н
сије  н а  ра зматр ање по дн ето  38 т ак вих  извештаја.    

Че тврта  ка те горија  ј есу спец иј ални изве шт аји.  Као  што 
са м н аз ив суге ри ше , њихова  ј е н амена д а  ом огуће  држав
но м  контроло ру  и рев из ор у да и зв еш та ва о пита њима  к оја 
прои стичу из  његов их ревиз ија,  испит ивања и ли  ин спекци ја, 
а која  б и  иначе  могл а оста ти ми мо  па жњ е Парламе нт а, чи
ме  се  обезб еђује  виш и ниво  јавне  о дго ворности з а ваља но 
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к оришће ње  јавн их  рес урса.  Такви и зв ешт аји се у првој ин
станци п од носе ми нистрима,  потом  Па рл аменту, да б и их н а 
 кр ају  разма тра о Одб ор  за  јавне  фи на нс ије. 

4.Степеннезависностиврховнеревизорскеинституције
одпарламентарниходбора

Н езависно ст  држа вн ог  конт рол ора и р еви зо ра пр оистиче 
 директно  и з  његове  позиције  држ авног с лу жбеник а ч ије је  
ме сто пред ви ђено Уставо м. Ист оријски  гл едано, држ авни 
 кон тр олор и ре визор им а  сна жне везе  са Одбор ом  за јавне 
фина нс иј е и с та лно се  појављује  у св ојс тв у сведок а на сви м 
 се дницам а  Одбора . Одбор  за ј ав не финанси је  с е токо м осам
де сетих г оди на  прошло г  ве ка залагао за  п рошир ењ е у логе 
 држа вног кон тролора и  ревизор а.  Он  не  подно си  извеш
тај е посред ст во м било  к ог друг ог  па рламента рн ог одбора. 
Средином осамдес ет их го дин а,  разматра но  ј е пит ањ е д а ли 
он т реба да  и ма  одн осе за сн ов ане на  поднош ењу из ве штаја 
с а дру г им парлам ентарн им  одборима . Такв е идеје,  међу тим , 
нису  наи шл е на оп шт у  подршк у,  а  Бела књига  о  улози д ржав
ног контролора и  ревизо ра , о бј ављен а  19 92. год ине , ука за ла 
је на  то да  Вл ад а, раз матра ју ћи изме њен а овлашћ ења Одбора  
за ј авн е  финанси је, в оди р ач уна о  по тре би  да Од бор за  јав не 
финан сије  и д аље бу де  једини п ар ламента рн и одб ор  по сред
с  твом к ога државни  ко нтрол ор  и ревизо р под нос и  извешта је 
 Доњем д ому .  

Иако и зм еђ у Одб ора  за ја вне фин ансиј е  и држа вног 
к онтролора и р евизора п остој е блис ки радн и  од носи, н ема 
сумњ е д а  је и  је дан и  други орга н сасвим  независ ан , како по  
о др ед ба ма  закона  тако и у п ракси.  Т о ј асн о увиђ ај у све з аи нте
ресо ван е стр ан е.

 

5.Улогапарламентарногодборауделовањуврховне
ревизорскеинституције

Р азмат ра ју ћи питањ а која су покре ну та пов од ом  ове тем е, 
 вреди  зап азити да  з акон и з 199 3.  г одине  п ро писуј е  да  држа

в ни  контролор  и рев из ор мор а  изврш ити ре визију  о дре ђених 
 рачуна, и  да може вршити  про вере  ко је  сматра  н еоп ходним 
к ак о би утвр дио  да ли с у  ре сурси  ко риш ћени е кон ом ично и 
 ефика сно (ов ла шћ ење за  р евизију е фик ас н ости п осл овања).  
Тако  за кон про пис уј е обаве зн е  и дискр еционе  ел ем енте у  р аду 
држа вног контроло ра  и ревизора .  Пр ограм  рев изија пла нира 
се  та ко  да  се об езб еди да  с е р евизије о бав ља ју у складу са 
м еђ унаро дно  призна ти м рев из ор ским ст ан да рд има, као и у 
ок вирима  кадров а  и буџета  додељ ени х  Канцеларији.   

 Што с е  ти че захт ев â  Од бора з а јав не  ф инансије  да се спроведу  
р евизиј е /  испити ва ња , ваља за пазити д а закон  и з  19 93. 
го ди не  конкре тно  п рописуј е  да, к ада  се ра ди  о ревизи ја ма 
ефика сн ости посло ва ња, у колик о држа вн и  контролор  и ре
в изор пред лож и да спро веде било какв у  ре визију  на  осно
ву  датих   овлашћења , он  мож е,  по св ом  нахођ ењу,  тр аж ити 
мишље ње  Одбора з а јавн е  фин ансије .

 Та кође тре ба запазит и да  пра ви лник  о раду Парл амента п ро
писује д а  Од бор за ј авн е финан сиј е  може, б ез  и каквог  ути цаја 
 на  н ез ависн ост др жавног ко нтр олора и ре ви зора у п огледу 
одређ ива ња посла к оји ће  обав ља ти ,  ил и нач ин а на  кој и ће 
га  об ав љати, у  о квиру л ичне ком ун икациј е давати држа вном 
контр олору  пре длоге  у в ези са њ ег овим радом  ако т о нађе за 
сход но. Држа вн и конт рол ор и реви зо р има пуно пр аво на т о д а 
такве п ред лог е п рихвати  и ли од би је. Н а т ај начи н,  пр изнаје 
 се  к омплеме нт арност од носа  изм еђ у државног контрол ора и 
 ре визора и  О дб ора за ј авне  финансије, с  тим да  то нема  ут и
цаја  на  независн ос т било  ко је од тих  д веју с тр ана. 

Др жавни конт ро лор и р евизор , однос но, у њ ег овом  одсус
тв у,  неки  ч лан његов ог ос обљ а  вишег ран га, прису ствује 
 се дницама  О дб ор а за  ја вне ф ина нсије у  св ој ству ст ал
но г сведо ка. Канц ела рија п ом аже  д ржавном  к онтрол ор у 
и  р евизор у усменим и  п исменим с аопшт ењи ма  о ње го вим 
извеш тајима , како  би  се Од бору за ја вне ф ина нс ије помогло 
да  вр ши  с воју функ цију. Одб ор  за јавне фин ансије  им а  св ој 
се кре таријат  и  ос обље за  п од ршку.  Ч лан осо бљ а  Ка нц елариј е 
 државног  контр оло ра  и ревизо ра пома же предсе да ва јућем  
Одбора  за јавне ф инанс ије  у  свој ству  ли ца за од рж авање ве зе .   
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 Од бор з а  ја вне ф инансиј е  нема н ик ак во г ути цај а на ме то
дологију р ев из ија које спр оводи  К анцелар иј а држ авн ог контро
лора и  ре визора . 

6.Другемогућефункције

Држав ни котрол ор  и рев из ор  нема  н икакву конкрет
ну  ф ункцију у в ез и са п ро це со м дон ошења  зак он а.  Ипак, 
 уобичаје но  ј е да њ ег ова К анцелари ја б уде ко нс ултована у  
в ез и са  до но шењем за кона који б и  ди ректно ут иц али на  с про 
вођење  ревизија  за  ко је је он  одгово ран, а  његов а Канце
ларија  че ст о  је заступ љен а у оквиру радни х  гр упа  које се  баве 
по бољшањи ма  у  о бласт им а  као што је рачунов одство В лад е.  

 Бу џе т Канц ела рије од ређује с е  као део укуп ни х сре дс та ва 
нам ењени х државној служб и у цел ини , и он  п од леже п оли ти
ци Вл аде која се у  то ј области  трену тно примењ ује. По следица 
то га  је да  с  в ре мена н а  време, особљ е и средств а нису  баш 
и деа лно ра спо ређен и. Међутим,  у пра кс и  то до д анас  ни је  
изазвало пр облем е к оји се  не  мо гу прев аз ић и. Треба запа
зити  да  се пл ата  д ржавног к онтр олора и  ревизо ра (као и пл ат е 
суди ја )  исплаћ уј е из цен тралног  фон да , уме ст о да  је  г одишње 
до де љу је Парл амент, чиме се на глаша ва  њ егова  не за ви сност 
прописана  Ус тавом.    

Што  с е  ти че ре ви зије Кан це ла рије,  пр е  19 93. год ине  особљ е 
Канцелариј е  вр шило ј е  ревизиј у р ас полагања средс тв и ма  
која  су јо ј  додељена. Ме ђу тим, закључено  је  да та  с ит уација 
н иј е  идеал на,  п а је з ак он ом  од 1 993. го дине  пр описан о да 
 ре визиј у п ослова ња  Канцелар иј е врши  спољни  р евизор  кога 
одре ди д ржавни  к он тролор и ре виз ор. Така в  ревизор  мо же , 
по с оп ст веном  н ах ођењу,  и  уз  сагла сно ст  минис тр а  фи нансиј а,  
извршити  реви зију еф икаснос ти  п ослов ања Канцел ар иј е. Из
вештај о  би ло ка кво ј такво ј р ев изији к ој а  је спроведена м ора  
с е под нети д ржавном контр олору и рев из ору, а  он  га пр о слеђује 
Д оњ ем  дому. На т ај на чи н, тај из вешта ј п ос таје доступан  
разматрању  од ст ране О дбора  з а јавне  финансије н а ист
и  начин  ка о и било  који д руги из ве шт ај по дне т на  основу  

в а жећег з ак она . До д ана с  није спроведена ни једна  т аква 
р евизи ја  ефикасно сти п осл ов ања.      

 Што  се тиче м ог ућ е уло ге  Одбора  за  ја вне фин ан си је у 
поставља њу  и ли смењи вањ у држав ног  к онтроло ра  и  реви
з ор а, Уста в  пр оп ис ује д а држа вног контр олора  и реви зора 
именује  пред седава јући Доњег  до ма на предлог Д оњ ег  дома. 
 Он  н е може би ти  сме ње н са функц ије, осим з бо г недолично г 
понашања  или  не сп ос обнос ти за  о бавља ње функције , и то 
сам о на основ у  резол уц ије ко ју  д онесу Доњи дом и  Сенат  и  у  
којој  се  захтева њег ов о смењ ив ање .       

7.Другадешавања

Почетк ом 1988 .  године,  и зв ештај и у меди ји ма  н аговес ти ли су  
д а може у  в еликим раз мерама  доћи д о  изб егавањ а плаћа
ња  п орез а на ка мат у од ш те дних у лога, кори шћење м л аж них 
н ерезидентних  ба нковних  ра чуна. Одбор з а јавне ф инан сије 
желео ј е  да  истр ажи  то пита ње,  а ли је дошао до зак љу чка 
д а  не распо ла же  дово љн им овла шће њима. Т о ј е  1998. г оди
н е довело  д о д оно шења З ак он а о др жа вно м кон тролору  и 
 ревиз ору  и парл аментарни м о дборима  Па рл амента  Ир ск е 
(по себне о дредбе) , к ојим  су држа вном контрол ор у и рев и
з ор у дата обимна  ов лашћењ а  налик  с удским. Ти м зак он ом 
омогу ћено му  је  да  испита  уби ра ње  пореза од стр ане по ре ск их 
вл ас ти и ф инансијских и нс ти ту ција,  и да о св ој им  налази ма 
изв ести  Доњ и дом.  То  ис питивањ е  ун ело је ин ов ације у на чин 
рада  држа вн ог  к онтрол ора  и реви зора, и  п ружило  је основ у за 
да ља  испит ив ања пробл ема у  ве зи  с поре зом, која  је  врши о 
 подод бо р  Од бо ра за  ја вне фин анс ије и која су изазв ала  ве
лико и нте ре со вање јав ности.  Р езултат  је б ио да  су фи на нсијске 
 инс титуције и  други п лат или знатн е суме новца порес ки м 
власти ма. Т ај  проблем  допри нео  ј е томе д а  се  с вест  јав ности о  
ра ду  Одбора  з а  јавне  фи нансије  и Канцелар иј е  државног кон
тро лора  и  ревиз ора  подигн е н а  ниво без  п рес еда на.
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САРАДЊАИЗМЕЂУДРЖАВНОГКОНТРОЛОРАИ
ПАРЛАМЕНТАРНИХОДБОРА(ИЗРАЕЛ)

Одн ос изме ђу  д ржавно г контрол ора  и изр аелско г парламен та 
(Кнес ет) одража ва,  како н а  званич но м  нивоу та ко  и на ни воу  
п раксе, дв а темељ на  принцип а: 

1. независност д рж авног ко нт ро лор а, не само у  о дно су  на 
из вр шн у већ и  у  односу н а зак оно да вну вл аст;

2. успоста вљање   не за висног  Одбора  з а јавне ф инанси је , 
ч име се у  пракси  реализ ује „право ј ав нос ти да буде оба
в ешт ена “. 

Т ре ба имати  у  ви ду  да с у  пар ламен ти , и св и парл аме нтарн и 
 од бори, п о  д еф иницији  п оли тички ор га ни. По што  држа вна  
ревизија  функцион иш е  у поли ти чком  ок ру жењу,  по стоји м о
г ућ ност да  до ђе  до  напето ст и  између и нт ере са јавн ос ти, из
ра женог  у  изв ештајима о  ре виз ији, и п ол итичких  планова  
чланов а парламента и/или поли тич ких с тр ан ака.  Стога  је 
в аж но  и мати н а  ум у да,  шт о се д рж авна р евизија  виш е бави 
испитива њем д ел овања др жа вних орг ан а,   већа  је  мо гућнос т 
 да се  створи на пе то ст, буду ћи  да  донос ио ци  политички х одлу
ка  м о гу ,  под одре ђен им о колности ма,  покуш ат и  да угроз е 
 профе си онали зам  и не пр ис трасност  д рж ав ног рев изо ра.  

Односи  изме ђу  државне  ревизије и  па рламена та,  уо пштено 
у зев,  имају з ак онску  основу, а ли  п остој е и не фо рмални 
 ас пе кти такви х  односа, к ој и се разв иј ају ток о м годи на и 
варирај у  од сл уч ај а  до случаја. 

У слу ча ју Изра ела, неки о д тих од носа ре гулисани  су  основн им  
законом ,  чиме  им је  дата  уставна  ос нова.

Не п ос то је прави ла  и  прописи  ко ји  мог у сасв им  у клонити удео 
поли тик е у расп ра ва ма  у па рламе нтарним  о дборима. О си м 
 тога, законск о озваничавање нема  нужно  пр ева гу  над тр ад ици
јом. Т о  ће ре ћи да  ј е,  кад се  р ади  о успо ставља њу  ра внотеж е  и 
однос а међ у а ктерима у  по литичко ј  арени, полит ичка  ку лт ура 

о бично важн иј а о д зва ни чних  пр описа.  Та  основна  чињеница 
важи  и  за међусобне о дн осе о рга на о  ко јим а је о вде  р еч .     

 Пи та ње  да ли  су одн ос и в рховне  р евизор ске ин ст иту ције и 
зако нод авне власти  по лит ички обој ени треба ра змотрити и  с а 
формал но г и с а  не фор малног  ас пекта ,  и н е треб а г а  од вајати 
од пи тањ а неза висности вр хо вне рев из орске  ин ститу ци је .  

Н а ф ормал но м нивоу,  у  из раелс ко м  закону п ост оје одр еђе
не  одредбе  ко јим а се про писује нез ав ис ност држа вн ог ко н
т рол ора од  Па рламента , а  тиме с е о бе збеђује  и уклањ ањ е 
 политичког ути ца ја на  државног  к онтро лор а.  

З ако н проп ис уј е да ј е „у в рш ењу својих фун кц ија држав ни 
контроло р одгово ран  само  Кне сету  и да н е  зависи  од  Владе“. 
 То  з начи да др жа вн и контрол ор  н иј е подређ ен Кне сет у.

Та н еза ви сност о безбеђ ен а је проц едурам а з а избо р  државног 
ко нт ро ло ра (т ај но гла са ње  у  оквиру плен ар не  седнице) 
и з а  одређивање  б уџета  К анцел ар ије,  ка о и чињ еницом да 
 ни Парл ам ен т ни  његови  о дб ор и немај у  никакав ут иц ај на 
п рог рам ревиз иј а  које К анцелари ја  спровод и.  О ни немају 
овл ашћењ а да ди кт ирају  одабир п ре дм ета з а рев из иј у  ни  
да у  њега  бу ду  укључ ени, нит и да  одређу ју  к ој у мет одоло
г ију  ваља п ри менити, би ло  у  ко нкретним сл уч ајевим а  било 
у општено.  Шта више,  ако  појед ина чни ч ла н  Кнесе та  поднесе 
за хтев д а држ ав ни кон тро лор истра жи  одређено  питањ е, 
тај  з ахтев  нема  никак во пр венство  у  о д носу н а  захте в који 
подне се  било  ко је  друго лице.  П односиоц и захтева  би ће у  оба 
слу чај а  обаве штени  да  ће  питање н а које је   ск ре ну та паж
ња  к он тролору бити раз мотре но у с кладу  са  пр иоритет им а 
Канцеларије,  т е да  они  неће  бити ли чно о бавеште ни  о  одлуци 
 да  с е т о пита ње  ис тражи, нити  о  било  ка квим  нал азима у  пр е
л иминарно м  изв ештају.     

Сара дњ а између др жа вног к он тролора и  Пар ламент а 
 уг лавном  с е одвија у два  о ргана Кн ес ета:  на  пленар но м 
 заседању Кн ес ета, као и  у Од бору за  питања државн их 
 ревизија;  ов ај пот оњ и  је глав ни  орга н у вези с тим .
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Кон та кти са пленар ним за сед ањем Кн есе та  тичу се тр и  гл авна 
п ит ањ а; то су :

1. избор  др жа вног ко нтр олора. З а  пр едл агање кандид ат а 
за место к онтро ло ра овлашћ ена  је законод авн а власт . 
 Из вршна вл аст  нема н ика кв их ов лашћења  у  т ом по гледу. 
Кан дидата  з а држа вн ог конт рол ор а мог у пред ложити де
с ет  или виш е  чланова  Кнесет а.  Контролор а  бира Кне сет на  
п ленарној с ед ни ци, тајн им  гласа ње м, на период од седам 
год ина. Та  пр оцедур а  (и дужин а м андата ) ист а  је као ка д 
с е бира п редседник држ ав е.  П редсе дни к нема  из вршних 
о вла шћења  и  сматра  с е  да симболи зује једи нс тво д р
жаве. Идентична и зборна  пр оцедура  им а  сврху  да  прене
се пор уку  да је  и за  из бо р државног контролора по ст оји 
ј авн и консе нзу с.  Ваља  запаз ити да  је  све до  1998. године 
 др жавног к онт ролора б ир ао  одбо р  Кнесе та  ( а потом  га је 
и ме но вао пр едседн ик). Измен ам а зак он а  изражава се 
 напред  помен у та идеја, која с е оснаж ује  чињени цо м да 
ј е  његов и зб ор  изузе т и з  уског круг а  овлаш ће них чланова 
К несет а.  С ме њивање  к онтро ло ра са  фун кци је могу ће  је на 
 ос нову р езо луције  Кн ес ета донете двотрећинском ве ћи
но м гла со ва прис ут них  посл ани ка;  

2. подн ош ење го ди шњег изв еш таја д рж ав ног к онтролора  
п ле на рној  седници  Кн есета;

3.  ус вај ањ е пре пор ука кој е с у  формулиса не  посл е  расправе 
 о изв ештаји ма  д рж ав ног к он тролора н а с ед ни ци Од бора.  

Главни к ан ал ко мун икациј е  из међу д ве инст ит уц ије јесте 
Од бор  за пит ања д ржа вних рев изи ја. Зако н п рописује  д а ће 
кон тролор  своју  делат но ст обавља ти у к он такту са  Од бором. 
Стога ,  према сл ову з акона,  он није  по дре ђен ни Одб ору. То 
је наро чит ст ал ни  од бор, ко ји  је усп ос та вљен углавно м д а би 
с е  ба вио извеш тај има о држа вној р евизији.  И з  те од р едб е 
 произлази  да к онтролор  у  ок виру с војих  уо бичаје ни х акти
вности не уч еству је  на сед ни ца ма др угих  одб ор а Кнесета , мада 
 се  они могу бавит и  пре дметима к оје  истраж уј е  контро ло р. 
Такође, он с е  не по јав љује на пле нарним  се дницама Кн ес ета, 
осим к ад  пола же зак ле тву.    

Од бо р од ржава  три  седнице  о д по н едељу д ана, к ојима уве к 
присуст ву ју контрол ор  и  његово  ос об ље.

По што Одбо р  не мож е да ра зм атр а све из вештаје кон тролора,  
м ор а се вршити  о да би р.  Заним љи во је ка ко  се о н врши. 

Преро га ти в је  предсе да вајуће г  Одбора да  одр еди  којим ћ е се 
пр едм етима  Од бо р бавит и.  М еђ ут им, на  н еформалн о ј  ос но ви, 
контр олор с ав етује  пр едс едавај ућ ег Одбо ра о при ор итетима  у  
ок ви ру поднет их изв ештај а.

Међу ти м,  б ил о би  на ивно  пр ет по ставити  да одабир  ко ји врш и 
пре дсе да вајући Одб ора занемар ује у б ил о ком тр ен ут ку ја вно 
обзнањени  п лан рад а.

 Са м процес  од аб ир а  не одр аж ава нужно ис те  склоности 
к онтрол ора и  п редсед авају ћег  Одбора,  је р склоно ст и  овог 
другог  мо гу пон екад бит и рез ул тат „секторског “ и нтереса, а 
не  ва жности  коју б и  не к и и звештај  имао о бјекти вно , кад  с е 
размо три  чисто проф ес ионално. 

П рема  јед ној од редби з акона, конт ролор ћ е ( ук олико  то 
 од њега  затражи К не сет,  Одбор или Вл ада)  пр ипремити  
„ мишљењ е“  о било ком  питањ у к оје је  у окв ир у  његових 
ф ункциј а.  Питањ е д а  ли  неко „мишљење “ треба т ума чити 
к ао  чи сто на че лно и страж ивање  ил и к ао захтев  за  редовн им 
 извешт ајем  ни ка да ниј е  било р аз ма трано. 

 Та  з аконс ка  одредба , к ој а наведени м  телим а  ом огућа ва да 
на те рају д р жавног  контрол ор а д а спров еде ревиз ију н ек ог 
пред мет а,  ве ома р етк о је кор ишћена . Кнесет  и Влад а н ик ада 
н ису за тр ажили мишљ ење, а  Одбо р није  то  учини о отпри лике 
десе т  година. 

У  пракси,  када  Одбор  р азмат ра та кав з ахтев за давање м 
„ мишљењ а“ , који  мож е  поднети б ил о који  његов члан ,  он 
заправо  пр епушта контрол ору  да ра зм от ри хоће ли се  бавити  
т им пред ме том ил и н е.  Постој и  својеврс ни „џентлм енски спо
разум“  између конт рол ора и  Од бора да  Од бо р не треба  д а 
гла са, к ак о  не  би формално  наметнуо  контр оло ру  да спро
веде н ек о испитивање.  На  тај  на чин,  пр акса п от врђује „у ста вну 
р еалност“ .      
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Члан ови  Одбо ра  понекад  ко ри сте т у  одредб у како  би 
покрен у ли по себна пи тањ а на с едницама Одбо ра .  Пошто 
Одбор им а  веома  јасна  овлаш ћења, мо гл о  би се о че кив ати 
да  се  та  п итања  ти чу ствари  које су по менуте у  р ев изорским 
 из вешта ји ма. Међут им ,  ствар но ст  је сасв им  др уг ачија.  Та  
п ит ања п оне ка д су и зд алека  п овезана са  изве штајима  и  
одражава ју  насто ја ња  чла нова  Одб ор а да скр ену пажњу 
јавн ости  на  њ их ов е пар ламентар не  актив ности .  Стога се он и 
обично  зад ов ољавају тиме да  покре ну не ко  питањ е и  не тр аже 
од контроло ра да  о  то ј ства ри  даје посе б но миш љење.  Када 
је  ст вар очито  п ол итичке пр ир оде  (ш то веома р ет ко  бива), 
контро лор се уздр жа ва о д присуст вовањ а т им  седницама, 
 иак о је позв ан  д а при су ствује.    

Ваљ а  нагласи ти  д а с е расп рав е  на седн иц ама О дб ора обично 
с провод е у не пол итичкој  а тм ос фери.  Чл анови О дбо ра  су у ос
н ов и све с ни  важности Ка нце ларије  др жа вн ог контро лора као 
 извора по узданих и об је кт ив ни х инфо рма ција за К не сет  и 
ја вно ст . Свесн и  су  д а политизов ање расправ а и ма нег ат ивне 
после диц е  и  уздрж авају се  о д њега.     

К он тролор т акође  има дис крецио но пра во  да  о длучи   да  ли 
чињенице  д о који х  дође  у  току с во јих истраживањ а  из искују 
д а  се  Одбо ру по дн есе н арочи т и зв еш тај.  Он  ће одлучити  да 
ч иње нице т ако налажу када и стр ажива ње от кри је да  се крше 
 моралне  но рме ил и  кад о н о п окрен е н еки т емељни  п роблем, 
 који по  ње говом  виђењ у изискује  пос ебну па жњу Одбора. У 
т аквом  слу чају Од бор  м оже, н а  сопст ве ни предлог ил и на 
 пре длог д рж ав ног кон тр олора , доне ти од лу ку да с е  оснује 
и ст ра жна ко ми си ја. Уко лик о Одбо р т ако од лучи,  чланов е те 
ком иси је имено ва ће  председник  Вр ховног с уда . Одбор  мо же , у 
по се бн им околно ст има и  уз са гл ас ност д ржавног кон тр олора , 
одлу чити о ос нивању такве  к омисиј е,  која б и  се  бавила неком 
т емом и з било  к ог од  њего вих ре до вних изве шт аја.      

У пра кс и,  Одбор ник ада ни је д онео одл ук у о ос нивању 
истра жне  к омисије на  основ у с опствен ог  пр едлога.  Ч инио 
ј е т о искљ учи во на  пр ед лог државног  к он троло ра. Шта ви
ше , држа вн и к онтролор  уздрж аће се од  под ношења таквог  

на рочитог  и звешт аја  ако н иј е  дошао  до  закљу чка да  ј е 
неопхо дн о  основати  истра жн у ком исију . Тако ђе треба  указа
ти  на чиње ниц у  да Одб ор никада  ни је одбио та кав п ред ло г 
држ авног  контрол ор а. Јед ан  од приме ра  з а то к ој и завр еђује 
п ажњу је ст е следећ и:  почетк ом  о самде сетих година  про шлог 
в ека  основа на је  ис тражна  к омисија н ако н  шт о је д ржавни 
кон тр олор под нео на роч ит извештај о  и стр ажива њу  кр изе 
н а  израе лској берзи;  резулт ат  је био  отпушт ање  директ ор а 
б анака к ој е с у  у њу б иле уме шане.  

По сле расп ра ве  о рев из орским  и звештајима, Одбор  своје зак
ључ ке и пр еп оруке  подно си  К несету да их о вај у сво ји  на пле
на рној  седници.  В аља  за пазит и  да, н а  основу  неф ормални х 
о дн оса ко ји се у споставља ју  из међу Одбора  и држа вно г кон
тр олора,  Од бо р тражи о д контролора  да дâ  св оје пр им едбе 
повод ом  препор ука п ре  не го што оне буду  п однет е Кнесе ту  
на у свајање. Треб а  на гласити  да  је о во  једини  О дбор Кнес ета  
чије с е  св е преп ор уке по зак ону мо ра ју ус вајат и  на  пленарним 
 седниц ама  Кнесет а.      

Одбор тако ђе  м оже о дл учити ,  на  предлог  др жавног кон
т ролора, да се од р еђе ни де лови и зве шт аја не  о бјаве, ако 
сматра да ј е т о  неопхо дн о  ра ди  бе збедн ос ти државе ,  ил и 
д а се  не  би  погор ша ли спољоно полити чк и  однос и или међу
на ро дни т рг ов ински о дноси . У пр акс и, енти тет и  који су под
вргну ти  ре ви зији скре ћу па жњ у д ржавном к он тролор у н а то 
кој е  ин форма ци је  у ок ви ру  извештаја, по њихо во м миш ље њу,  
у грожав а ју навед ене ин те ресе, те  их  не би  тр ебало обја вљи
вати.  В еом а се  че ст о деш ава да др жав ни  конт ро ло р не пр и
хват и аргумент е енти те та  који су по двргну ти  ревизији.  Т реба 
 рећи да,  у пр ко с чињеници д а  се Одбо р састо ји од  чл ан ова 
к ој и су  политичари и, по  пр ироди  ствари,  имају  различи та 
 виђ ења тог а шта  је пр аг чу ва ња  т ајне, обично до ђ у до за
једнич ко г с тава када т реба д еф ин исати тај п раг.  Вео ма  ј е мало 
в ер оватно да ће Од бор  одлучи ти да  се  неке и нфо рм ације не 
објаве  ак о је то  с упрот но  ст аву држ ав ног  контр оло ра.       

О пот пун ој  верзиј и  ревизорског извеш та ја расп равља  се 
или  на  затвореној  с едници  и ли,  ако с е и зве штај б ав и тај
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ним  службама, н а  седници  сп еција лно г зај ед ни чког од бо ра 
састављ еног  од  О дбора за  пи тања држ ав не ревизиј е и  Од бора 
 за спо љн у п олитику и безбед но ст Кне сета. Тај  за јед нички  
одбор  ус пос тављен  је као  пр актича н  начин за  разма тр ање 
таквих из ве шт ај а  и ниј е  предвиђе н  закон ом.  

Тре ба  и стаћи  да  је предс ед ав ајући Одбор а  за  питања држав не 
 ревиз ије Кне сета по  т радицији  члан оп озициј е,  за шт а  посто је  
сасв им јасн и ра зл ози. С  др уге стра н е,  в е ћину чл анова Одбор а 
чине пред ст авници с транака и з  коалици оног б лок а.     

И дући ис том  л огиком, К несет  ј е такође ус војио ми шљење 
 др жавног конт ро ло ра  д а бивш и  минис тар не  т ре ба да  бу д е 
име нован за  пр едседава јућег  О дб ора током одр еђено г пе
р иода пошто ј е њ егова  странк а изгубил а власт. Св рх а тога 
је сте  да  се и збе гн е утиса к как о он обавља ту функцију  из  
п ерспекти ве  акт ивнос ти  Владе  чији је б ио члан ил и  да из
бе гава да неп ријатна  п итања  ук ључи у  дне вн и ред  седница 
О дб ора.

Н а основ у пре длога  др жа вног кон троло ра Кнесет  је  измени о 
 закон ,  који сад а  пр опису је  да лице  ко је  је обављ ал о  функц ију  
м инист ра, з аменик а  минист ра ,  ди ректора и ли за меника 
 ди ре кт ор а бил о  које  Владин е  к анцеларије,  не  може би ти пред
седав ај ући Одб ор а током период а  од две годи не  од д ана 
истек а његов ог ма ндата на  т ој  функциј и.  Члан Од бора к оји 
 је  обављао  би ло  коју  о д пом енутих фун кција не  м оже уч е
ствоват и у ра сп р авама  Одбора к оје су у вез и  са његовим р е
сором ток ом перио да  када је  об ав љао ту  фу нкцију.   

Ама ндм ане на Зако н  о држа вн ом контрол ору пр едл аже ил и 
сам кон тр олор  или  члан ов и  Кнесета, а  о њима  р асправ ља  

Одбор за пи тањ а  др жавне ре виз ије. У  пра кс и, чланови  Кнесета 
ћ е с е конс ул товати  са државн им  к онтролор ом  пре него  што 
з ванично поднесу  п редлог за доно ше ње ама н дма на, у гл ав
ном зато  да би  г а  убедил и да је аман дмане неоп ходно донет и, 
а  не  са мо учтиво сти ра ди,  али  и зато ш то зна ју  да је м ало  
в ероватно  д а  Кнесе т  на ме тне нек и  амандм ан  д рж авном  
ко нтролор у.  

П роцед ура  одл учивања о буџету К анце ларије држ ав ног  ко нт
ро л ор а једи нствена је,  и  у њој уч ествуј у два парл ам ент арна 
о дб ора, как о  би се из бег ло да ј еда н  одбор  има мон оп ол ск и 
положај у  однос у н а држав ног  к онтроло ра. 

Буџе т Канцела риј е,  на пр ед лог државн ог  кон тролор а,  
одобрав а Одбор з а ф инансије  К несет а,  али  финан си јски из
веш тај, ко ји  се прип ре ма по  ис теку  фи на нсијске  г одине, 
 под но си се  О дбору з а  питањ а  државне  рев из ије.

 Прили ком  о добра вања  бу џет а, чла но ви Одбора  за  фи нансиј е 
мог у з атражит и н ек а појашњења.  М еђ утим,  из пошто вања 
према  д ржавн ом ко нт ро лору и  зб ог повер ења к ој е  он  ужива, 
они  н ик ада нис у  довод ил и у пит ање ос но вну филозофију или 
ст ратеги ју предлога буџе та . Треба указ ат и на  то  да с у у прак си , 
ток ом  свих о вих  г одина, сви п ре длози буџе та које  с у давал и 
 држав ни  контролори  уве к  ус вајан и  бе з  икаквих  и змена.  

 Односи из ме ђу  ове инстит уц ије о др ажавај у израел ско  
и скуство  сп ровође ња   у д ел о  пр инципа под еле вл ас ти,  
усмер ав аног  принципом  са мо ограничав а ња, као делом п о
лити чке  култу ре  каква  је р аз вијена  у Израелу . 
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I II .   
ПАРЛАМЕ НТА РНА КО НТ РОЛА РА ДА  

ИЗВРШ НЕ ВЛАС ТИ  И  ЗНАЧА Ј  НЕЗАВИС НИХ   
ДРЖАВН ИХ  ОР ГА НА / ТЕЛА  З А ЊЕНО С ПРОВОЂЕЊ Е
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Суштинскадемократизацијаодносаудруштвуподразумеваувођењепринципапошто-
вањајавногдобраијавногинтереса,одговорностифункционераидржавнихслужбе-
никазаучињено,збогчегасуониосновзаувођењеиоснаживањерадапарламентаи
независнихтелакаонезависногинепристрасногсистеманадзоранадрадомизвршне
власти.Управотеснаиефикаснасарадњаизмеђутихдржавнихтелаипарламената
препозната је широм света као основа за јачање системске и сталне контроле над
радомизвршневласти.

Дефини ци ја  одговорн ости у  систе му парламентарни х одбо ра 

Заодговорностјавнеуправеважидајето„терминпознатпосвојојнепрецизности“.24
Постојивеликибројакадемскихрасправаотомештаодговорностјавнеуправејесте,
аштаније.Затоштојесте,добаруводдајеизвештајлордаШармана(HoldingtoAcco-
unt:TheReview ofAudit andAccountability for CentralGovernment).Он говориочетири
аспектапојмаодговорности:

1 . пружањеобјашњења–токомтог процесаглавниполитички чиниоци (нпр.парла-
мент) обавештавају се, (нпр. путем годишњих извештаја), о томе шта се догађа,
а нарочито о ономе што је урађено, као и о капацитетима и ресурсима мини-
старстава;

2 . пружањедаљихинформацијаакосеонетраже–кадасеодонихкојисепозивају
наодговорностзахтевадапружевишеинформација(нпр.скупштинскомодбору)о
свомрадуиучинку;

3 . разматрањеи,акојепотребно,ревизија–кадаоничијасеодговорностразматра
одговоренапрепорукекојесудатепослеиспитивањаучинка,постојећихсистемаи
пракси,и,уколикојепотребно,направеизменетакодаиспунеочекивањаизахтеве
осталихзаинтересованихстрана(парламента,грађана);

24 R.Mulgan,“Comparingaccountabilityinthepublicandprivatesectors”,AustralianJournalofPublicAdministration,59,2000,стр.87.
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4 . поправљање постојећег стања или наметање санкција – уколико механизам за
наметањесанкцијапостоји,интереснестранемогуихнаметнутиономекојеодго-
ворандаспроведетраженепромене.25

Наравно,нећесвимеханизмикојепарламентиманарасполагањуподједнакоуспешно
испуњавати горе наведена четири аспектасистемаодговорности.Иакосу годишњи
извештајикорисникаоструктуиранаобјашњењауспехаинапреткаодређеногмини-
старства,оникорисникунедајумогућностдапостављапитањаилитражидодатнаоб-
јашњења.Сдругестране,начиннакојисемогудобитиспецифичнедодатнеинформа-
цијеили објашњењаподнесенихизвештаја јесупосланичка питања. Јавнаслушања,
којимаприсуствујуионикојисудонелиодређенеодлуке,добарсуначиндаседобију
образложењаипредставеразлозизаодређенуодлукуилиакцију,каоидасепостигне
договоромењањуилидопуњавањупостојећихпроцедура.26

То нас доводи до закључка да је систем парламентарних одбора потенцијално
ефикасаниснажансистемзадржањевладеодговорном.Нарочитојеуспешанупрва
три наведена аспекта одговорности: да се разматрају добијене информације, тра-
жедодатнаобјашњењаипредлажупотребнеизменепроцесаилипоступакакакоби
одређенагранавласти(министарства,агенцијаитд.)посталаефикаснија.Штосетиче
четвртогаспекта,иакопарламентарниодборимогупредложитидасенекапраксаиз-
мени,спровођењетихизменауделоинаметањесанкцијаакосепредлозинепоштују
прејеудоменуминистраилисуда.То,наравно,незначидапарламентнетребада
утиченакрајњиисход,укључујућиинсистирањенатомедасепрепорукеилиреформе
којејепредложионадлежнипарламентарниодборспроведу.27

Принциподговорностиподразумеванесамодапарламентдобијаобјашњењеодре-
ђеногминистраилиорганадржавнеуправеоњиховимактивностимаирезултатимавећ
идаутиченаодлукеВладе.Таактивностможеимативишеформи,почевшиоддобијања
уверавања министарства даћесе траженепрепорукеспровестииадминистративни
пропустиисправити,додиректнеакцијекојатребадаисправиутврђеностање.

25 LordSharman,HoldingtoAccount:TheReviewofAuditandAccountabilityforCentralGovernment,February2001,параграф3.5.
26 SharmanReport,No39,параграф3.8.
27 GarethGriffith,ParliamentandAccountability:TheRoleofParliamentaryOversightCommittees,NSWParliamentaryLibrary,2005,стр.11.
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Анализирајућикојапреимућстваиматоштопарламентарниодборинадзирурадан-
тикорупцијских агенција и других независних државних институција, Одбор за кри-
вичноправоПарламентаКвинсланда (Аустралија) у свомизвештајунаводинекаод
предностиквалитетнихиконструктивниходносапарламентарниходбораинезависних
тела:

а) директнавеза:одбориомогућавајудиректнувезусапарламентомкаофорумомна
комсемогуразматратисвиаспектиипроцедуреуправљањаиодлучивањауобла-
стијавнеуправе;

б) загарантованатајност:одборисуприкладанначиндасеосигураодговорност
независногтелаадасенеугрозитајностактивностикојесеспроводеилиинфор-
мацијакојетелопоседује.Осетљиваиповерљиваприродамогућихистрагаили
информацијакојетелопоседујеискључујемогућностнадзоранадњенимрадомод
странецелогпарламента.Али,пододговарајућимусловимаиспровођењемод-
ређенихпредрадњи,парламентарномодборусемогупредставитиинформације
потребнезањеговефикасанрад;

в) демократскавеза:одборисастављениодизабранихпредставникакојиимајузада-
такданадгледајукакоантикорупцијскеагенцијеидруганезависнателасаистраж-
нимовлашћењимарадеикористетаовлашћења,најбољисуначиндасеобезбеди
равнотежаизмеђузаштитељудскихправаиширегјавногинтереса.Каопредстав-
нициграђана,посланицибитребалодабудуупућениуставовесвојихзаједницаи
мишљењасвојихбирача;

г) образовнаулога:одборисумогућностиместозапружањеширеподршкенезави-
сномтелуизаразумевањењеговеулогеифункције,какомеђупосланициматакои
уширојјавности;

д) подсетник:одборјеподсетниктелусакојимсарађуједајеодговорнозасвојрад
парламенту,атимеиграђанима;

ђ) транспарентност:одбориомогућавајуипромовишуфорумзајавнудебату.Парла-
ментарниодборисуумогућностидаукључеусвојрадијавномњење,меха-
низмимакаоштосујавнаслушањаипримањаписанихподнесака;

е) стручност:одборидајуприликусвојимчлановима–посланицимадапрошире
својазнањаистручностуодређенојобласти,чимесејачајуспособностијавне
управе,апосланицибољеинформишу;

ж)одговорност:акојенезависнотелоодговорнопарламентарномодбору,анејед-
нојособи,ондасеосигуравадатомтелуонајкоганадгледанепостанесувише
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близак.Наиме,кадјетелоодговорноједнојособи,постојиреалнаопасностдата
особапостанесувишеблискатомтелу,штобијеспречилоданепристрасноувиди
слабостиинедостаткеуњеговомраду.28

Рад независних државних институција није само од виталне помоћи парламенту да
овајостварисвоју, уставомутврђену, надзорну улогу надрадомВладе, већ јеи ва-
жнареферентнатачкасамојВлади,којауизвештајимаипрепорукаманезависнихтела
можедобитисмерницекојејојомогућавајудабудеефикаснијаидауслугекојепружа
грађанимабудуквалитетније. Захваљујућисвојој стручностиуодређенимобластима
и везама самедијима иорганизацијамацивилног друштва, те институције имају не-
процењивувредностудопуњавањунадзорнеулогепарламентарниходбора.

Развој и јачање демократске парламентарне праксе, а нарочито контролне улоге
парламента,каопротивтеженарастајућојмоћиизвршневласти,изазовјепредкојимсе
налазивећинапарламенатаусвету.Одговортомизазовубићеипотврдалегитимнос-
тииаутономијепарламентарногсистема,јерсестепендемократијеудруштвуогледа
управоустепенуукојемсеполитичкиактерииинституцијемеђусобноконтролишу.

28 LegislativeAssemblyofQueensland,ParliamentaryCriminalJusticeCommittee,ReportontheAccountabilityoftheCJCtothePCJC,ReportNo38,1997,стр.
101.
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Пр оф. др  Ст еван Лил ић 29

Правнифакулет,УниверзитетуБеограду

ПАР ЛАМ  ЕН Т, НЕЗА  В И СНИ ДРЖ АВНИ О РГАНИ  И  Т ЕЛА,  
И  БОР БА  ПРОТИВ  КОР УПЦИЈЕ  У  СРБИЈ И30

I. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Усавременимдруштвимаквалитетживотаљудиувеликојмеризависиодначелакоје
ћејавнеинституцијеследитикакобисвојимрадомдопринелеостварењујавногинте-
ресаиунапређењувредностидемократскогдруштва.

Усавременимусловима,пословикојисуунадлежностијавнихинституцијапостајусве
сложенији.Дабиједануправнисистемквалитетнообављаосвојеосновнезадаткеу
демократскојтранзицији,неопходноједапрођекрозодговарајућутрансформацијука-
кобисепронашлињеговиновиорганизациониифункционалниоблици.Тако,једанод
начинадасенаведеневредностипостигну јестеконституисањеиразвојнезависних
државнихорганаитела.

Појаванезависнихдржавнихорганаи тела, каоновогорганизационогоблика,пред
правнуиполитичкудоктринуипраксу,постављабројнеизазове.Независнимдржав-
ниморганимаителимамогубитиповеренаразличитајавна,контролна,управна,раз-
војна,регулаторнаидругаовлашћења.Природаповеренихдужностизнатноутичена

29 ДрСтеванЛилић,редовнипрофесорПравногфакултетаУниверзитетауБеограду,народнипосланикуСкупштиниСрбије,потпредседникОдбора
зауставнапитања,2001–2003(www.slilic.cоm).

30 Редигованаверзијаизлагањанамеђународнојконференцији„НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниорганиитела“,којаје
одржана26.и27.новембра2009.уДомуНароднескупштине.
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организационеифункционалнеодликенезависнихдржавнихорганаитела,каоина
начинеконтролетихинституцијаодстранепарламента.

Устручној литературиможесеуочитинеколикоконцептуалнихмоделакојисебаве
разлозиманастанканезависнихдржанихорганаитела.31Према„buffer“теорији,не-
зависнидржавниоргани,агенцијеителанастајукакобисеодређенипословиодјав-
ногинтересазаштитилиодсвевећегполитичкогутицајаикорупције.Према,,escape“
теорији,независнателанасталесукаоформакојомјемогућеотклонитинедостатке
традиционалнедржавнеуправе.Међутим,обаовастановиштаполазеодставада,ако
постојећедржавнеинституцијенемогуквалитетнодаобављајупословезакојесунад-
лежне,нарочитоувезисаконтроломостваривањајавногинтереса,требаизвршити
реорганизацијуиосноватиодговарајућанезависнатела,органеиагенције.32

II. УСТАВ НИ ОКВИ РИ И ЗА КО НО ДАВ СТВО У СР БИ ЈИ

УправномсистемуСрбије,наконпетооктобарскихпромена2000.године,независна
тела,органииагенцијепрвобитносусепојавиле„спонтано“наосновупосебниходлу-
каВладе(нпр.Агенцијазареформууправе,Одборзарешавањеосукобуинтереса,
Саветзаборбупротивкорупције).Разлогзатобиоједвојак:сједнестране,укључива-
њеупојединереформскеифинансијскетокове,посебнокадасуупитањуиностране
донацијеифинансијскапомоћ,захтевалојеобразовањепосебнихорганизацијакоје
неприпадајуформалномсистемудржавнеуправе(каоштосуминистарстваиоргани
иорганизацијеусаставуминистарства),асдруге–потребедасеконтролишупоједи-
необластидржавног(административног)системауправљањауусловимадемократске
транзиције.Затосепослетихпроменапосебнимзаконимауводенезависнидржавни
органи,телаиагенцијекаоштосуЗаштитникграђана,Државнаревизорскаинститу-
ција,Повереникзаинформацијеодјавногзначаја,Комисијазазаштитуконкуренције,
Агенцијазаборбупротивкорупцијеидр.

Уставјеосновниправниоквирједнеземље.Каотакав,иУставСрбије(2006)33садр-
жиодговарајућеодредбеоспречавањусукобајавногиприватногинтереса,каоио
појединимнезависниморганимаи телимакаоинституцијамаправнедржаве, чија је

31 P.P.Craig,AdministrativeLaw,London,Sweet&Maxwell,2003,5thedition,стр.92.
32 D.Hague,W.Mackenzie,A.Barker,PublicPolicyandPrivateInterests–TheInstitutionsofCompromise,London,MacMillan,1975,стр.362.
33 УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРС,бр.83/2006.
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сврха,измеђуосталог,заштитаљудскихправа,остваривањејавногинтереса,спреча-
вањесукобаинтересаиборбапротивкорупције.Тако,УставСрбије,измеђуосталог,
прописује:

•Никонеможевршитидржавнуилијавнуфункцијукојајеусукобусањеговимдругим
функцијама,пословимаилиприватниминтересима(чл.6);

•Забрањенајесвакадискриминација,непосреднаилипосредна,побилокомоснову,
анарочитопоосновурасе,пола,националнеприпадности,друштвеногпорекла,ро-
ђења,вероисповести,политичкогилидругогуверења,имовногстања,културе,језика,
старостиипсихичкогилифизичкогинвалидитета(чл.21);

•Свакоимаправонаприступподацимакојисуупоседудржавнихорганаиорганиза-
цијакојимасуповеренајавнаовлашћења,ускладусазаконом(чл.51/2);

•Државнаревизорскаинституцијајенајвишидржавниорганревизијејавнихсредстава
уРепублициСрбији,самосталнајеиподлеженадзоруНароднескупштине,којојиод-
говара(чл.96);

•Забрањенисуактикојимасе,супротнозакону,ограничаваслободнаконкуренција,
стварањемилизлоупотребоммонополскогилидоминантногположаја(чл.84/2);

•Заштитникграђанајенезависандржавниорганкојиштитиправаграђанаиконтро-
лишерадорганадржавнеуправе,органанадлежногзаправнузаштитуимовинских
праваиинтересаРепубликеСрбије,каоидругихорганаиорганизација,предузећаи
установакојимасуповеренајавнаовлашћења(чл.138/1).

ОсимУстава,упротекломпериодудонетисуизаконичијајесврхаостваривањеиза-
штитајавногинтереса,нарочитоупогледуинституционалнеконтролеизвршневласти
одстраненезависнихоргана,телаиагенција.Тосу,измеђуосталог,Законозаштит-
никуграђана,Законослободномприступуинформацијмаодјавногзначаја,Законо
заштитиподатакаоличности,ЗаконоАгенцијизаборбупротивкорупције,Законо
Државнојревизорскојинституцији,Законозаштитиконкуренције,Законојавнимна-
бавкама34идр. 

34 Уширемсмислу,уовукатегоријуспадајуијавненабавке.Међутим,имајућиувидупосебнуспецифичностислпоженосттематерије,овомприли-
комнећемопосебноулазитиуњу.
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III. СПРЕ ЧА ВА ЊЕ СУ КО БА ИН ТЕ РЕ СА

Слу жбе нич ка ети ка

Усвакојземљи,управаимаважнуулогуиобављамноштвопословаизадатакаради
остваривањаегзистенцијалнихиразвојнихциљевадруштва.Управанијеизолованен-
титетудруштву.Многедруштвенереформеимајуадминистративнеимпликације,многе
административнереформеимајуидруштвенепоследице.Управајезависнаоддруш-
твенихфактора,ауистовремеонаутиче,решавајућисадашњеибудућепроблеме,на
обликовањебудућностидруштва.Управанијевишеједноставанинструментвластиза
постизањеполитичкихциљева,већјесложенсистем„структураипроцедура“завође-
њеекономских,технолошких,политичкихидруштвенихпослова.Затоуправаи јавни
службеницикојиимајусвакодневниконтактсаграђанимаморајуисамибитисубјекти
којићемењатиокамењенебирократскепроцедуреинасвимнивоимаводитирачунао
„етичкимобзирима“иостваривању„интензивногетичкогдијалогасаграђанима“.

Јавнислужбеник,каоопуномоћенипредставникдржаве,вршењемсвојихзадатакаи
функцијакојисеманифестујууактимауправеостварујејавниинтерес.Јавниинтерес
јетесноповезансаадминистративнимодлукама,јеримдајеправацизначењеусвему
штораде.Какоовајодносукључујеморалнудужностиобавезујавнихслужбеника,он
укључујеиетику.Етикастогапостајекруцијалназацелокупнидоменактивностиукоји
јеукљученјавнислужбеник.35

Професионална вокација послaника управе и управа као „високозахтевна струка“,
прекокојесеостварујенајвећибројљудскихслободаиправа,захтевадауњојпо-
стојиодговарајући(висок)моралникодекс.„Радисесвакакоонормативномсистему
којиненастајеодједном,нестварасекодификацијом,негојесистемодређенихпра-
вилапонашањаприпадникаодређенихпрофесијауобављањуњиховогпослакојасу
сеуобличиладугогодишњомемпиријом,наосновупраксе,акојанисузамишљенакао
статична,негоуњиховомнепрекидномразвоју,пратећидинамикудруштвеногразвоја
ипроцесахуманизацијеодносаудруштву“.36

Управајенеспојивасанеетичкимпонашањем.Примеритаквогпонашањајесуслепа
оданостсистему,деловањекојепроистичеизпритискаодстранеспецијалногинтере-
са,незаинтересованостзајавниинтерес,корупција,инертностишиканирањеграђа-
на,нерадилењост,фаворизовањеисличнепојаве.Митоикорупцијапостојеусвим
државама,унекимаихимаизузетномного(Нигерија),унекимамало(НовиЗеланд,

35 JongS.Jun,PublicAdministrationandProblemSolving,California,1986,стр.271.
36 PeterKobe,„Prilogdiskusijioeticiipravu“,Arhivzapravneidruštvenenauke,Beograd,br.2,1978,стр.213.



97

Швајцарска).Њиховоенергичноспречавање(икоднас)јесте,какосеистиче,условза
свеосталемеререорганизацијеуправе.37Управаморабитивисокоморалнаинститу-
цијаипотребноједањенислужбенициимајувисокестандардепонашања.38

УсредњовековнојВенецијисусе,„захваљујућивеомакомпликованомидоутанчина
разрађеномизборномсистему,каоинизупрописаизакона,дуждевистрогочувалида
неузурпирајупревишевластиноштоимприпада.Каознакдасусамопонизнеслуге
државе,увођенисуудуждевскозвањевезанихруку.Билоимјезабрањенодаунутар
територијеВенецијеградекуће,каоидановацпохрањујууиностранствуилидатамо
билоштапоседују;осимтога,својекћеринисусмелиудаватизастранце,нитирођаке
намештатинависокеположајеидаватиимсинекуре.“АуДубровнику,„изнадврата
просторијегдејеВеликовећезаседалостајаојенатпис:Oblitiprivatorum,publicacurate
(Заборавитеприватнествари,бринитеојавнимпословима)“.39

Спре ча ва ње су ко ба ин те ре са у др жав ној упра ви

Унашемправу,спречавањесукобаинтересакод јавнихслужбеникаспадау „ново“
законодавство.40Каоправнакатегорија,спречавањесукобаинтересауведенојеЗа-
кономоспречавањусукобаинтересапривршењујавнихфункција(2004).41Такође,и
УставСрбије(чл.6)садржиизричитуодредбупремакојој„никонеможевршитидржав-
нуилијавнуфункцијукојајеусукобусањеговимдругимфункцијама,пословимаили
приватниминтересима“.

Запрактичнепотребе,нарочитоприликомрешавањапојединихспорнихпитањаоко
сукобаинтереса,основнипојмовиморајусе јаснообликоватиипрецизирати.Утом
смислу,требаразликоватиопштиодјавногинтереса.Општиинтересје„политичкиге-
нерисан“одстранеодговарајућихдруштвенихсубјеката,пресвегаполитичкихстра-
нака.Тисеполитичкиинтересикао„input“усмеравајукапарламенту,којиихобрађује
ипретвараунормативнеформеиакте (закон).Таконастаје јавниинтерес, који јеи
предметзаконскогрегулисања.Нарочитојепотребнопрецизиратиприватниинтерес,
јерсукобинтересакојизакономтребаспречитинастајеуправоналинијиразграниче-
њајавногиприватног.42Тонијеувекједноставно.Например,какоутврдитидалипо-
37 G.Tullock,Organizacijamodernefederalnedržave,Beograd,1992,стр.95.
38 RobertDenhardt,ThePursuitofSignificance:StrategiesforManagerialSuccessinPublicAdministration,Belmont,California,1993,стр.263.
39 МилоДор,СредњаЕвропа–митилистварност,Београд,2003.
40 СтеванЛилић,„Државнислужбенициисукобинтереса“,зборникрадоваСукобинтересакодфункционераијавнихслужбеникауСрбији,Тран-

спарентностСрбија,Београд,2006,стр.18–25.
41 Законоспречавањусукобаинтересапривршењујавнихфункција,СлужбенигласникРС,бр.43/2004.ТајЗаконпрестаоједаважидоношењем

ЗаконаоАгенцијизаборбупритвкорупције,СлужбенигласникРС,бр.97/2008.
42 НемањаНенадић,СпречавањеиразрешавањесукобајавногиприватногинтересауСрбији,ТранспарентностСрбија,Новембар2005(Мате-

ријалзаокруглисто„Спречавањеиразрешавањесукобаинтересакодјавнихфункционераијавнихслужбеника–регулативаинадзорнадњеном
применом“,ТранспарентностСрбија,19.јануар2006,Београд).
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стојисукобјавногиприватногинтересауслучајукадајејавнифункционерчланнеке
невладинеорганизацијеилистручногудружења?Дали јетупосредисукоб јавноги
приватногинтереса(као,рецимо,кадајавнифункционерпоседујепривреднуфирму)?
Уовомслучају,пребисемоглорећидасерадиопосебном,анеприватноминтере-
су.Усвакомслучају,приодређивањуштајетосукобинтересаморасепоћиоднеких
објективних,анесубјективнихелемената.Дабизаконбиоуспешанидабисеуспешно
оствариоњеговциљускладусапрокламованомвредносноморијентацијом,морасва-
комеправнодабудејасноуочљивокадапостојисукобинтереса,каоштојето,рецимо
уграђанскомправууситуацијикојасеназиваконфузија,тј.кадасеуједномлицуисто-
временостекнестатусповериоца(creditor)истатусдужника(debtor).

Законодржавнојуправи (2005)43предвиђадаминистарствоможеимати једногили
вишедржавнихсекретара,којизасвојрадодговарајуминиструиВлади.Државнисе-
кретарпомажеминиструуоквируовлашћењакојамуонодреди.Министарнеможе
овластитидржавногсекретарададоносипрописе,нитидагласанаседницамаВладе.
Државнисекретар јефункционеркогапостављаиразрешаваВладанапредлогми-
нистраињеговадужностпрестајеспрестанкомдужностиминистра.Законодржав-
нојуправи(чл.24)изричитопредвиђада„државнисекретарподлежеистимправилима
онеспојивостиисукобуинтересакаочланВладе“(стимштонеможебитинародни
посланик).

Законодржавнојуправиуводиикатегоријудржавнихслужбеника(чл.84),којимајепо-
вереновршењепословаизделокругаорганадржавнеуправе,каоитодасеположај
државнихслужбеникауређујепосебнимзаконом.УконкретномслучајутојеЗаконо
државнимслужбеницима(2005).44Тимзакономуређујусеправаидужностидржавних
службеникаипојединаправаидужностинамештеника.Прематомзакону(чл.2),др-
жавнислужбеникјелицечијесерадноместосастојиодпословаизделокругаоргана
државнеуправе,судова, јавнихтужилаштава,Републичког јавногправобранилаштва,
службиНароднескупштине, председникаРепублике,Владе,Уставног судаислужби
органачијечлановебираНароднаскупштина,илисњимаповезанихопштихправних,
информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних
послова,докјенамештениклицечијесерадноместосастојиодпратећихпомоћно-тех-
ничкихпословаудржавноморгану.45

ОвајЗаконпрописујезабранупримањапоклонаикоришћењарадаудржавноморга-
ну(чл.25),усмислудадржавнислужбеникнесмедапримипоклонувезисвршењем

43 Законодржавнојуправи,СлужбенигласникРС,бр.79/2005.
44 Законодржавнимслужбеницима,СлужбенигласникРС,бр.79/2005.
45 ПремаЗаконуодржавнимслужбеницима,СлужбенигласникРС,бр.79/2005,државнислужбенициусмислутогЗаконанису(чл.2,ст.2):„народ-

нипосланици,председникРепублике,судијеУставногсуда,члановиВладе,судије,јавнитужиоци,заменицијавнихтужилацаидругалицакојана
функцијубираНароднаскупштинаилипостављаВладаилицакојапремапосебнимпрописимаимајуположајфункционера.“
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својихпослова,изузевпротоколарногилипригодногпоклонамањевредности,нитиби-
локаквууслугуилидругукористзасебеилидругалица.Државнислужбеникнесмеда
користирадудржавноморганудабиутицаонаостваривањесвојихправаилиправас
њимеповезанихлица.Наодређивањекругаповезанихлицаинапријемпоклонапри-
мењујусепрописикојимасеуређујеспречавањесукобаинтересапривршењујавних
функција.

Законпрописујезабрануоснивањапривреднихдруштаваијавнихслужби(чл.28).Та-
ко,државнислужбеникнесмедаоснујепривреднодруштво,јавнуслужбу,нитидасе
бавипредузетништвом.Напреносуправљачкихправаупривредномсубјектунадруго
лицепримењујусепрописикојимасеуређујеспречавањесукобаинтересаприврше-
њујавнихфункција.Државнислужбеникдужанједаподаткеолицунакојејепренео
управљачкаправаидоказеоњиховомпреносудоставируководиоцу,адржавнислу-
жбениккојијенаположајуРепубличкомодборузарешавањеосукобуинтереса.46

Закон ограничава чланство државним службеницима у органима правног лица (чл.
29).Тако,државнислужбеникнесмебитидиректор,заменикилипомоћникдиректора
правноглица,ачлануправногодбора,надзорногодбораилидругогорганауправља-
њаправноглицаможебитијединоакогаименујеВладаилидругидржавниорганпре-
мапосебномпропису.

ПремаЗакону,постојиобавезапријављивањеинтересаувезисодлукомдржавногор-
гана(чл.30),премакојојједржавнислужбеникдужанданепосреднопретпостављеног
писменообавестиосвакоминтересукојион,илисњимеповезанолице,можеимати
увезисаодлукомдржавногорганаучијемдоношењуучествује,радиодлучивањао
његовомизузећу.Каддржавниморганомруководидржавнислужбеник,оноинтересу
писменообавештавадржавниорганилителонадлежнозањеговопостављење.

„Ин сај де ри“ (whistleblowers)

Кадајавнислужбеникоткриједајеуправнаорганизацијаукојојрадипроневерилапо-
верењејавностикојојнаводнослужи,онсесуочавасаморалномдилемом.Далида
изађеујавности„дунеупиштаљку“(blowthewhistle),нудећимедијимаинформације,и
такопостане„дувачупиштаљку“(whistle-blower)?Далидапокушадаинтерноисправи
неморалнопонашањеорганизације?Далитребадаћутизбогоданостиорганизацији
идазаштитисвојпосао?

Какосеистиче,„инсајдери“(„дувачиупиштаљку“)тежеда„делајунаосновумотива
којинисуукорењениустраху,огорченостиилисебичномуживању, (онису) устању

46 ТекстнаписанпрепребацивањаобвлашћењанаАнтикорупцијскуагенцију(прим.уредника).
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дапреиспитајувладајућудефиницијуситуацијеидаделајунаосновусвогкритичког
схватања“.47

Дабисерегулисалазаконсказаштита„инсајдера“,Заштитникграђанаподнеојене-
давноНароднојскупштиниамандманнаЗаконослободномприступуинформација-
маодјавногзначаја.Усаопштењузајавност,поводомгласањаоПредлогузаконао
изменамаидопунамаЗаконаослободномприступуинформацијама,Повереникза
информацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличностиоцениоједабибилаве-
ликаштетаакобинароднипосланиципропустилиприликуда,усвајањемамандманао
заштитиинсајдеракојијеподнеоЗаштитникграђана,омогућеСрбијиданаправикру-
панкоракууспостављањувеомазначајногантикорупцијскогмеханизма.Стимувези,
Повереникјеизјавиоиследеће:„Обезбеђењеправнезаштитеинсајдерајеформална
обавезаземљекојапроизлазиизобавезујућеПрепорукеGRECO-а,којајетребало
дабудеспроведенадокраја2007.године.Наравно,сувишнојеиговоритида,ибезте
формалнеобавезе,имамовишенегодовољноразлогазато.Искуствамногихзема-
љапоказујудаинсајдеримогудативеомазначајандоприносборбипротивкорупције.
Али,затаконештојепотребнодаљудикојисурадизаштитејавнихинтересаразот-
криликорупцијуизлоупотребуусопственојсрединистављајућиинформацијенарас-
полагањејавностиитакодошлиусукобсаформалнимилинеформалнимправилимао
чувањутајни,будузаштићениодмогућихнегативнихпоследица,апресвегаодразних
поступакаодговорности”.48

IV. НЕ ЗА ВИ СНИ ДР ЖАВ НИ ОР ГА НИ И ТЕ ЛА У ПРА ВУ СР БИ ЈЕ

1. ОМ БУД СМАН

Умногимземљама,посебанвидконтролејавнихинституција,пресвегадржавнеупра-
ве,остварујесеувођењеминституцијеомбудсмана(ombudspersone),као„заштитника
праваграђана“.49Изворно,омбудсман јеинституцијакоја јеуведенауШведскојпо-
четкомпрошлогвека(Уставомиз1809).Упостфеудалнимполитичкимборбамаизме-
ђутадашњегшведскогкраља–апсолутистеипарламентакаопредставниканарода,

47 DeenaWeinstein,BureaucraticOpposition,NewYork,1979.
48 Повереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,Саопштењезајавност,11.децембар2009.http://www.poverenik.org.

rs/index.php/yu/saopstenja/843--11-12-2009.
49 СтеванЛилић,ДејанМиленковић,БиљанаКовачевић-Вучо,Омбудсман–међународнидокументи,упоредноправо,законодавствоипракса,Бео-

град,Комитетправниказаљудскаправа,2002.
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омбудсман јебиоспецијалниповереникПарламентазадужендапратикакокраљи
управаспроводезаконекојејеизгласаошведскиПарламент.50Суштинаовлашћења
тадашњегшведскогомбудсманасастојаласеутомештојеодуправнихвластимогао
датражиподаткеиобјашњењазаштосепојединизакониуопштенепримењујуилисе
непримењујукакотреба,каоидапокрећеодговарајућепоступкерадиутврђивања
одговорностиуправнихслужбеникаувезисатим.Освојимналазимаомбудсман је
подносиоизвештајПарламенту,којијенаосновутогамогаодапоставипитањеопове-
рењупојединимкраљевимминистрима(тј.оњиховојсмени).

Уоснови, таовлашћењаомбудсмана задржаласусеи доданас, иако је дошлодо
бројнихмодалитетатеинституцијеузависностиодпојединеземљеиконкретногправ-
ногсистема.Иако јеомбудсманкаоинституцијапарламентапостојаоунордијским
земљамајошодпочетка20.века,многеземљегауводесрединомвека,такодаданас
готовоиданемаземљекојанепознајенекиобликомбудсмана.51УтомконтекстуСр-
бијаједугобилаизузетак.52Ипак,ваљаистаћидајеинашаправнаиполитичканаучна
истручнамисаодаласвојдоприносанализиикомпаративномизучавањуинституције
омбудсмана.53Утомсмислу,„омбудсманнијепроналазакполитичкемислиједногна-
рода.Подовимназивом,исаугледомиауторитетомкојиимауполитичкомсистему
Шведске,оваустановаједанаспосталаинспирација,аконеимоделзанапорекоји
постајусвенужнијиупогледуреконструкцијетрадиционалнихполитичкихинституција
којејествориларационалистичкаидоцнијесвевишепосредничкабирократскаилега-
листичкамисаоипракса“.54Иакојеуосновиостаоповереникпарламентазадуженда
пратикакоуправаиизвршнавластпримењујузаконе,наомбудсманаседанасгледа
каонаинституцијучијијеосновнизадатакзаштитаправаграђана,посебнооднезако-
нитогинеправилноградауправе(maladministration).Какосеистиче,„...скандинавскииз-
разомбудсманпостаоједеонашегсвакодневногговора,иакојепресвегатридесетак
годинаонбиоготовонепознаткакоширој,такоиправнојјавности.Данас,несамода
јеизразодомаћенготовоусвимземљамасвета,већсеисамојсуштиниовеинституци-
јеприступасавеликимуважавањем“.55

Уодређеномсмислу,омбудсманједанасосновнаинституцијазаштитељудскихправа
иправаграђана,насличанначинкаоштојепочеткомпрошлогвекасудствобилоин-
ституцијазаштитезаконитостииуређењаправнедржаве.56Учемујетајнаефикасности

50 DonaldRowat,TheOmbudsman,Citizens’Defender,London,1965.
51 ДраганРадиновић,Омбудсманиизвршнавласт,докторскадисертација,ПравнифакултетуБеограду,1999.
52 СтеванЛилић,„ЗаштојеновиУставоставиоСрбијубезомбудсмана“,Архивзаправнеидруштвененауке,Београд,бр.2–3,1991.
53 МиодрагЈовичић,Омбудсман–чуварзаконитостииправаграђана,Београд,1969.
54 ЈованЂорђевић,Политичкисистем,Београд,1967,стр.636.
55 KarlFreedman,“TheOmbudsman”,CanadianEssаysOnHumanRightsAndFundamentalFreedoms(Eds.R.Macdonald,J.Humphry),Toronto,1979,стр337.
56 СтеванЛилић,„ОмбудсмануСрбији–уставниизаконскиоквири“,у:Локалниомбудсман–упореднаискустваСрбија,БоснаиХерцеговина,

Швајцарска,Краљево,Швајцарскаагенцијазаразвојисарадњу,МСП,2007,стр.23–37.
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узаштитиправаграђанаиконтролиуправекојупостижеомбудсман,акојунемогуда
постигнупостојећиоблициуправнеисудскеконтролеуправе?Какосеистиче,суштина
институцијеомбудсманасводисенањенуиманентнуподобностдапробијазачаране
бирократскекруговеиданепробојнеауторитативнеадминистративнесистемеучини
транспарентним,тј.доступнимпарламентарнојконтролииопштојјавности.Његоваде-
лотворностпроизилази,пресвега,изњеговемогућностида,наосновусвогизвештаја
парламентупажњујавностиипарламентаскрененажалбеграђана.Јавностзаснова-
нананепристраснојистрази јемоћносредство.Самасвестонадзоруомбудсмана
вршипозитиванутицајнацеоуправнисистем,чинећигаподложнимјавностирадаи
правди“.57

ЗакономоЗаштитникуграђана(2005)58установљавасеЗаштитникграђанакаоне-
зависандржавниорган(омбудсман)који:а)штитиправаграђанаиб)контролишерад
органадржавнеуправе.Заштитникграђанасестараозаштитииунапређењуљудских
слободаиправа.Подпојмом„грађанин“,усмислуовогзакона,подразумевасе,не
самофизичколицекоје једомаћидржављанин,већисвакофизичколицестранидр-
жављанин,каоисвакодомаћеилистраноправнолицеочијимправимаиобавезама
одлучујуорганиуправе.ИУставСрбијесадржиизричитуодредбу(чл.138/1)према
којојје„Заштитникграђананезависандржавниорганкојиштитиправаграђанаикон-
тролишерадорганадржавнеуправе,органанадлежногзаправнузаштитуимовинских
праваиинтересаРепубликеСрбије,каоидругихорганаиорганизација,предузећаи
установакојимасуповеренајавнаовлашћења“.

ПремаЗакону,Заштитник грађана јенезависанисамосталануобављањупослова
утврђенихзакономиниконемаправодаутиченањеговрадипоступање.Заштитника
грађанабираНароднаскупштинаРепубликеСрбије,напредлогодборанадлежногза
уставнапитања.Заштитникграђанасебиранавремеодпетгодинаиистолицеможе
битинајвишедвапутаузастопнобиранонатуфункцију.

Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује
повредеучињенеактима,радњамаилинечињењеморганауправе,акосерадиопо-
вредирепубличкихзакона,другихпрописаиопштихаката.Заштитникграђанајеовла-
шћендаконтролишезаконитостиправилнострадаорганауправе.Оннијеовлашћен
даконтролишерадНароднескупштине,председникаРепублике,Владе,Уставногсуда,
судоваијавнихтужилаштава.

ЗаштитникграђанајеовлашћендаВлади,односноСкупштиниподнесеиницијативуза
изменуилидопунузаконаидругихпрописаиопштихаката,акосматрададоповреде
57 H.W.RWade,AdministrativeLaw,Oxford,1982,5.издање,стр.76.
58 ЗаконоЗаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/2005.
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праваграђанадолазизбогнедостатакаупрописима,каоидаиницирадоношењено-
вихзакона,другихпрописаиопштихаката,кадасматрадајетоодзначајазаоствари-
вањеизаштитуправаграђана.

Заштитникграђанајеовлашћендајавнопрепоручидасеразрешифункционеркојије
одговоранзаповредуправаграђана,односнодаиницирапокретањедисциплинског
поступкапротивзапосленогуорганууправекојијенепосредноодговоранзаучињену
повреду,итоакоизпоновљеногпонашањафункционера,илизапосленогпроизилази
намерадаодбијајусарадњусазаштитникомграђана,илиакосеутврдидајеучиње-
номповредомграђанинупричињенаматеријалнаилидругаштетавећихразмера.

Заштитник грађана подносиСкупштини редован годишњиизвештај, у комесенаво-
деподациоактивностимаупретходнојгодини,подациоуоченимнедостацимаураду
органауправе,каоипредлозизапобољшањеположајаграђанауодносунаоргане
управе.ИзвештајорадуобјављујесеуСлужбеномгласникуРепубликеСрбијеина
интернетстранициЗаштитникаграђана,адостављасеисредствимајавногинформи-
сања.СредствазарадзаштитникаграђанаобезбеђујусеубуџетуРепублике.

У свом Редовном годишњем извештају за 2008 . годину, Заштитник грађана, између
осталог,истичедајециљтогдокументадаНароднојскупштини,заинтересованимин-
ституцијамаијавностипредставистањељудскихимањинскихправауРепублициСр-
бијииквалитетостваривањаправаграђанапредорганимакојивршејавнаовлашћења
ипримењујупрописеРепубликеСрбије;даНароднојскупштиниијавностипредстави
најзначајнијеаспектерадаинституцијеомбудсмана,ускладусазаконскомобавезом
иначеломодговорностизаобављањејавнихпослова,каоидаукаженапотребнепро-
менеурадујавногсекторакојебиунапредилеостваривањељудскихимањинскихсло-
бодаиправаидопринелеквалитетнијемодносуграђанаиуправе.УИзвештајусета-
кођенаводидаЗаштитникграђанаконтролишемноговишеодформалногпоштовања
закона, јериспитујеетичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност,
делотворност,поштовањедостојанствастранкеиосталеособинекојетребадакарак-
теришууправу,акојеграђаниспунимправомочекујуодонихкојекаопорескиобвез-
нициплаћају.59

ПремаЗаконуолокалнојсамоуправи(2007),60ујединицилокалнесамоуправеуСр-
бијиможесеустановити грађанскибранилац (омбудсман), којиштитииндивидуална
иколективнаправаиинтересеграђанатакоштовршиопштуконтролурадауправеи

59 Заштитникграђана,Редовнигодишњиизвештајза2008 .годину,Београд,2009,стр.9,21.http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izve-
staji/godisnji-izvestaji/589--2008.

60 Законолокалнојсамоуправи,СлужбенигласникРС,бр.129/2007,чл.97,став1.
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јавнихслужби.ДосадајеомбудсманналокалномнивоууведенуСуботици,Зрењани-
ну,БачкојТополи,Београду,Крагујевцу,Лесковцуијошнекимместима.61

УВојводини,премаОдлуциопокрајинскомомбудсману(2002).62 установљавасеПо-
крајинскиомбудсман,каонезависанисамосталанорган,којисестараозаштитии
унапређењуљудскихправаислободасвакоглицазајемченихУставом,потврђеними
објављениммеђународнимуговоримаољудскимправима,општеприхваћенимправи-
лимамеђународногправа,закономипрописимаАутономнеПокрајинеВојводине.

2. ПО ВЕ РЕ НИК ЗА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА  
И ЗА ШТИ ТУ ПО ДА ТА КА О ЛИЧ НО СТИ

Идејао јавностирадаоргана власти датираиз 18. векаи првипут јеозакоњена у
Шведској1766.године,кадајеграђанимапризнатадоступностдокуменатаиподатака
упоседууправневласти(Tryckfrihetsforordningиз1766.године).Ипак,онадолазиупрви
плантокомпоследњетридеценије20.века,саширењемиопштимприхватањемкон-
цепта„људскихправа“,сједнестране,иконцепта„доброгуправљана“(goodgovernan-
ce)ипринципајавностиураду(transparency)државнихоргана,сдругестране.

Данастоправосвојимграђанимауставомгарантујевишеод30земаља.Поредто-
га,преко50земаљајезакономодредилослободанприступинформацијамаодјавног
значајаупоседудржавнихоргана,аувишеод30земаљатаквизаконисуупоступку
припремеилиусвајања.63Осимдржава,принципомјавностиусвомрадуидоступно-
стиинформацијапочелесудасеруководеимеђународнеорганизације.Утомпогле-
дујенарочитоважнопоменутипримерЕвропскеуније,чијиоснивачкиуговорговори
одоступностиподатакаупоседуњеногПарламента,КомисијеиСаветаминистара,
аПовељаоосновнимправимаЕУгарантујеграђанимаУнијеслободанприступтим
информацијама.

Слободанприступинформацијамаодјавногзначајаусловјезаквалитетноиефикасно
уживањедругихљудскихправаислобода(слободемишљења,праванаинформисање,
бирачкогправаидр.)инезаменљивјеинструментзаконтролурадајавнихинституци-
ја.Топравограђанимаотварапутдабезпосредника,стварноиодговорноучествујуу
61 Најавнојрасправинакојојсупредстављенирезултатипројекта„Имамправодазнам“,којијеЕвропскипокретуСрбијиспровеоусарадњи

саПравницимазадемократију,Заштитникграђанаизјавиоједајеповећањебројаомбудсманаујединицамалокалнесамоуправенеопходно,
пресвегарадиуспешнијеконтролерададржавнихслужбеника.Извор:http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/aktivnosti/informaci-
je/738-2010-01-27-16-04-08.

62 Одлукаопокрајинскомомбудсману,СлужбенилистАПВ,бр.23/2002.
63 JohnM.Ackerman,IrmaE.Sandoval-Ballesteros,“TheGlobalExplosionofFreedomofInformationLaws”,AdministrativeLawReview,Vol.58,бр.1,2006,

стр.86.
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вршењујавнихпословаипроцесудоношењаодлука,каоидаутичунањиховсадржаји
ефикасноспровођење.

УпубликацијиПрименаЗаконаослободномприступуинформацијамаодјавногзна-
чаја(Извештајомониторингу)истичесеследеће:„Устезањевластисеогледалоуњи-
ховом вишегодишњем оклевању да започету процедуру усвајања закона ефикасно
окончају.Законјеувишенавратастављанупроцедурузаусвајање,дабипотомизне-
надаибез,наизглед,посебнихразлогабиоповучен,анањегазаборављено.Цивилно
друштвоимедијисуутимоколностимапоказализавиднуистрајностдазаконконачно
будедонет.Изпераексператацивилногдруштвапотекласу2002.годинедвамодела
законскогуређивањаприступаинформацијамаупоседуорганавласти.Једанодњих,
узодређенеизмене,постаојеофицијелнипредлог,апотомизаконкојијеусвојилаНа-
роднаскупштинаСрбије,новембра2004.године.ТимесеСрбијасврсталамеђуона
савременадемократскадруштвакојапочивајунаидејидаграђаниимајуоправдани
интересдазнајусве,илиготовосве,одржавнимпословима,јерсуониносиоцисуве-
ренитета,асвојимпорезимастварајубуџетизкојегсефинансирарадјавнихслужби
ичиновникауњима.Признавањеипоштовањеовогправајепосебноважноутзв.зе-
мљамановедемократије,укојеспадаиСрбија,укојиманепостојинидугатрадиција
парламентаризма,нивладавинеправа,иукојимапојамдоброгуправљањатектреба
дапостанедеостандарднихдемократскихпроцедура.Поправилу,светеземљеимају
проблемсаодговорношћуизабранихелита.[...]ДоношењемЗаконаослободномпри-
ступуинформацијаусистеморганизацијевластиуСрбијиуведенјеновиорган–По-
вереникзаинформацијеод јавногзначаја,каонезависнотело.Повереник јеусвом
досадашњемрадупоказаовисокистепеннезависностиупоступању,какопремазако-
нодавној,такоипремаизвршнојисудскојвласти.Одсамогпочеткасенијеустручавао
дакористиприпадајућазаконскаправаупуномкапацитетукакобиобезбедиооства-
ривањеправанаприступинформацијамаодјавногзначаја.Доследномприменомсво-
јиховлашћењаскренуојепажњујавностинаинституцијуПовереникаиинсистираоје
нанезависности,самосталностиинепристрасностиупоступању,штотребадабуде
главнаодликарадасвихнезависнихтела,каонарастајућечетвртевласти.Повереник
једосадаврлојасноуказиваонапроблемепоступањаорганајавневласти,инсисти-
раонаспровођењузаконскихпроцедураикритиционихорганајавневластикојинису
поступалиускладусаЗаконом.НатајначинјесадашњиПовереникуспеодаинститу-
цијуетаблиракаонезависну,даактуелизујепитањеправанаприступинформацијама
одјавногзначајазабудућнострадаиположајдругихнезависнихтела“.64

64 ПрименаЗаконаослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја(Извештајомониторингу),Београд,Фондзаотворенодруштво,2006,
стр.7,10.
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СлободанприступинформацијамаодјавногзначајауСрбијирегулисанјеЗакономо
слободномприступуинформацијамаодјавногзначаја(2004).65ИакоУставСрбијени-
јеизричитопредвидеоПовереникакаонезависнотело,прописаоје(чл.51/2)да„Сва-
коимаправонаприступподацимакојисуупоседудржавнихорганаиорганизација
којимасуповеренајавнаовлашћења,ускладусазаконом“.

Информацијаодјавногзначаја,усмислутогЗакона,јестеинформацијакојомраспо-
лажеорганјавневласти,насталаурадуилиувезисрадоморганајавневласти,са-
држанауодређеномдокументу,аодносисенасвеонозаштајавностимаоправдан
интересдазна.Дабисенекаинформацијасматралаинформацијомодјавногзначаја,
нијебитнодалијеизворинформацијеорганјавневластииликоједруголице,нијеби-
танносачинформација(папир,трака,филм,електронскимедијиисл.),датумнастан-
каинформације,начинсазнавањаинформације,нитисубитнадругасличнасвојства
информације.

Закономослободномприступуинформацијамаодјавногзначајауређујусеправана
приступинформацијамаодјавногзначајакојимарасполажуорганијавневласти,ради
остварењаизаштитеинтересајавностидазнаиостварењаслободногдемократског
пореткаиотвореногдруштва.Радиостваривањаправанаприступинформацијамаод
јавногзначајакојимарасполажуорганијавневласти,тимзакономустановљавасеПо-
вереникзаинформацијеодјавногзначаја,каосамосталандржавниорган,независану
вршењусвојенадлежности.

Ускладусачланом16Закона,органвластидужанједабезодлагања,анајкаснијеу
рокуод15данаодданапријемазахтева,тражиоцаобавестиопоседовањуинфор-
мације,ставимунаувиддокументкојисадржитраженуинформацију,односноиздаму
илиупутикопијутогдокумента.Акосезахтеводносинаинформацијузакојусеможе
претпоставитидајеодзначајазазаштитуживотаилислободенекоглица,односноза
угрожавањеилизаштитуздрављастановништваиживотнесредине,органвластимо-
радаобавеститражиоцаопоседовањутеинформације,дамуставинаувиддокумент
којисадржитраженуинформацију,односнодамуиздакопијутогдокументанајкасније
урокуод48сатиодпријемазахтева.

Акоорганвластиодбиједауцелиниилиделимичнообавеститражиоцаопоседова-
њуинформације,дамуставинаувиддокументкојисадржитраженуинформацију,да
муизда,односноупутикопијутогдокумента,дужанједадонесерешењеоодбијању
захтеваидаторешењеписменообразложи,каоидаурешењуупутитражиоцана
правнасредствакојаможеизјавитипротивтаквогрешења.66Тражилацможеизјави-
65 Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,СлужбенигласникРС,бр.120/2004,54/2007,104/2009.
66 СтеванЛилић,Управноправо–Управнопроцесноправо,Београд,2009,трећеиздање,стр.172–173.
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тижалбуПовереникуурокуод15данаоддостављањарешењаорганавласти,ако:
а)органвластиодбиједаобавеститражиоцаотомедалипоседујеодређенуинфор-
мацијуодјавногзначајаилимујеонаиначедоступна,дамуставинаувиддокумент
којисадржи траженуинформацију, дамуизда,односноупути копију документа,или
акотонеучиниупрописаномроку;б)органвластинеодговориупрописаномрокуна
захтевтражиоца;в)органвластиусловииздавањекопиједокументакојисадржитра-
женуинформацијууплатомнакнадекојапревазилазиизноснужнихтрошковаизраде
текопије;г)органвластинеставинаувиддокументкојисадржитраженуинформацију;
д)органвластинеставинаувиддокументкојисадржитраженуинформацију,односно
неиздакопијутогдокумента.Повереникдоносирешењебезодлагања,анајкаснијеу
рокуод30данаодданапредајежалбе,поштоомогућиорганувласти,апопотребии
тражиоцу,дасеписменоизјасни.

ДоношењемЗаконаозаштитиподатакаоличности(2008),67пословезаштитеподата-
каоличностиобављаПовереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподата-
каоличности(Повереник),каосамосталандржавниорган,независанувршењусвоје
надлежности(чл.1/3).Повереникзаинформацијеодјавногзначаја,установљенЗако-
номослободномприступуинформацијамаодјавногзначајанастављасарадомпод
називомПовереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности
(чл.59).

3. АГЕН ЦИ ЈА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

Какосеустручнимпубликацијамаистиче:„Утоталитарнимрежимимакорупцијајече-
стодиректноповезанасакршењемљудскихправа.УЛатинскојАмерицимногидикта-
торисугодинамаоправдавалисвојувладавинуупирућипрстомнакорумпиранере-
жимеизблискепрошлости.Теистедиктатуречестосубилесамопараванзалопове
ипреваранте.Грађанииновинарисуу таквимприликамабилилишениправнихмо-
гућностинеопходних,дауоквирукомпетентногикредибилногправосудногсистема,
разоткријудрскостиподмитљивостсвојихвлада.Истовремено,корупцијасенајбоље
разоткриваинајбољенападаудемократији.(...)Нацијакојаизрастеизрепресивног
системанеморабитисвеснаширине корупције упрошлимрежимима, у којимани-
јебилодозвољеноистраживањеиобавештавањепутемсредстава јавногинформи-
сања.Уистовреме, тановадемократијаможедабудепомраченаскандалимакоје
обелодањујеслободнаштампа.Недостатактранспарентностиунедемократскимре-

67 Законозаштитиподаталаоличности,СлужбенигласникРС,бр.97/2008.
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жимимаствориојекодграђанапогрешанутисакдаједемократијаусвојојбитипод-
ложнакорупцији.Демократскевођесуоченесусаодговорношћудаобјаснеиисправе
овајпогрешанутисак.Демократијуморадаодликујетранспарентностипосвећеност
транспарентности”.68

УСаопштењузајавностповодом9.децембра,Међународногданаборбепротивко-
рупције,СаветзаборбупротивкорупцијеВладеСрбијеизмеђуосталог,наводи:“Нај-
већипомакпредстављачињеницадасунезависнаантикорупцијскателадобилабоље
условезарад,чимејеоснаженњиховутицај.Неколикогодинаодлаган,почетакрада
Државнеревизорскеинституцијевећједаозначајнерезултате,аоснивањеАгенције
заборбупротивкорупцијеће,узоснаживањепостојећихтела,створитимогућностда
себорбапротивкорупцијеунапреди.Ипак,идаљејеприсутанпроблемданезависна
телакојимасуповеренисложенизадациконтролевласти,немајудовољноусловаза
квалитетанрад,азаконикојимасуователаоснованадонетисуузбројненедостатке
којиимнедозвољавајудадајуонакавдоприносборбипротивкорупције какав гра-
ђанисправомочекују.СаветјеупоступкуизрадеидоношењаЗаконаоАгенцијиза
борбупротивкорупцијеуказиваонањеговенедостатке,нарочитоуобластиконтроле
финансирањаполитичкихстранака.ОчекујемодаћепочетакрадаАгенцијезаборбу
противкорупциједовестидозахтевадасеовинедостациотклоне,идаћеВладасапу-
номозбиљношћуприступитипобољшањузаконакакобисестворилиусловизаваљану
контролуфинансирањаполитичкихстранака.(…)Упоређењусадржавамакојепослед-
њихгодинабележесличаниндекскорупције,Србијапремапоследњемистраживању
стагнира,докосталеземљенапредујуусузбијањукорупције.Опасностдапостанемо
државазаробљенакорупцијомможесеотклонитијединоуколикосерадантикорупциј-
скихтелаидаљебудеоснаживао,инадопуњаваосазахтевимајавностидасекоруп-
цијаобузда.”69

ЗакономоАгенцијизаборбупротивкорупције(2008)70уређујусеоснивање,правни
положај,надлежност,организацијаиначинрадаАгенцијезаборбупротивкорупције,
правилаувезисаспречавањемсукобаинтересапривршењујавнихфункцијаипри-
јављивањемимовинелицакојавршејавнефункције,поступакиодлучивањеуслучају
повредеовогзакона,увођењеплановаинтегритета,каоидругапитањаодзначајаза
радАгенције (чл.1).ПремаовомЗакону (чл.2) „корупција” јеодноскојисезаснива
злоупотребомслужбеног,односнодруштвеногположајаилиутицаја,ујавномилипри-
ватномсектору,уциљустицањаличнекористииликористизадругога;„функционер”
68 „Предговор“,Антикорупцијскиприручник(супротстављањекорупцијикрозсистемдруштвеногинтегритета),Београд,TransparencyInternational,

2004,стр.xv.
69 СаветзаборбупротивкорупцијеВладеСрбије,Саопштењезајавностповодом9 .децембра,Међународногданаборбепротивкорупције,Бео-

град,9.децембар2009.
70 ЗаконоАгенцијизаборбупротивкорупције,СлужбенигласникРС,бр.97/2008.
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јесвакоизабрано,постављеноилиименованолицеуорганеРепубликеСрбије,ауто-
номнепокрајине,јединицелокалнесамоуправеиорганејавнихпредузећа,установаи
другихорганизацијачијијеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокрајина,јединица
локалнесамоуправеидруголицекојебираНароднаскупштина;„јавнафункција” је
функцијауорганимаРепубликеСрбије,аутономнепокрајине,јединицелокалнесамо-
управе,органима јавнихпредузећа,установаидругихорганизација,чији јеоснивач
РепубликаСрбија,аутономнапокрајина,јединицалокалнесамоуправе,каоифункција
других лица којебираНародна скупштина, а подразумеваовлашћења руковођења,
одлучивања, односнодоношења општих илипојединачнихаката; „повезанолице” је
супружникиливанбрачнипартнерфункционера,крвнисродникфункционерауправој
линији,односноупобочнојлинијизакључносадругимстепеномсродства,усвојитељ
илиусвојеникфункционера,каоисвакодругоправноилифизичколицекојесепрема
другимосновамаиоколностимаможеоправданосматратиинтересноповезанимса
функционером;„приватниинтерес”јебилокаквакористилипогодностзафункционе-
раилиповезанолице;„сукобинтереса”јеситуацијаукојојфункционеримаприватни
интерескојиутиче,можедаутичеилиизгледакаодаутиченапоступањефункционера
увршењу јавнефункције,односнослужбенедужности,наначинкојиугрожава јавни
интерес;„поклон”јеновац,ствар,правоиуслугаизвршенабезодговарајућенакнаде
исвакадругакористкојаједатафункционеруилиповезаномлицуувезисвршењем
јавнефункције;„протоколарнипоклон”јепоклонкојифункционерпримиодстранедр-
жаве,њеногорганаилиорганизације,међународнеорганизацијеилистраногправног
лица,којијепримљенприликомслужбенепосетеилиудругимсличнимприликама.

Законизричитопрописује,дајеАгенцијасамосталанинезависандржавниорганкоји
језаобављањепословаизсвојенадлежностиодговоранНароднојскупштини(чл.3).
ОрганиАгенцијесуОдборидиректор(чл.6).

Уодносунасукобинтереса,Законпрописује(чл.27)дајефункционердужандајавну
функцијувршитакодајавниинтереснеподредиприватном.Функционерједужандасе
придржавапрописакојиуређујуњеговаправаиобавезеидаствараиодржавапове-
рењеграђанаусавесноиодговорновршењејавнефункције.Функционерједужанда
избегавастварањеодносазависностипремалицукојебимоглодаутиченањеговуне-
пристрасностувршењујавнефункције,ауслучајуданеможедаизбегнетакаводнос
илитакаводносвећпостоји,даучинисвештојепотребнорадизаштитејавногинтере-
са.Функционернесмедакористијавнуфункцијузастицањебилокаквекористиили
погодностизасебеилиповезанолице.

Упогледузабраневршењадругејавнефункције(чл.28),Законпрописуједафункцио-
нерможедавршисамоједнујавнуфункцију,осимакојезакономидругимпрописом
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обавезандавршивишејавнихфункција,стимштофункционерможедавршидругујав-
нуфункцију,самонаосновусагласностиАгенције.

Мерекојесеизричуфункционерузбогповредеовогзакона(чл.51)могубити

а)мераупозорењаиб)мерајавногобјављивањапрепорукезаразрешење.

КаопосебнаодговорностАгенције,Законпредвиђаобавезу „превенције корупције“
(чл.62),усмислудаАгенцијанадзиреспровођењеСтратегије,Акционогпланаисек-
торскихакционихпланова,каоидауциљуспровођењаСтратегијеАгенцијаможеда
подносииницијативезаизменупрописаидајепредлогезаспровођењемераизАкцио-
ногпланаисекторскихакционихпланова.

Закон,измеђуосталог,овлашћујеАгенцију(чл.5)дапокрећепоступакиизричемере
збогповредеовогзакона,каоидарешаваосукобуинтереса.Заповредуодредби
овогЗаконапредвиђенесупосебненовчанепрекршајнеказне,каоиказнезатвора.

ДаномпочеткаприменеЗакона,Агенцијизаборбупротивкорупцијепрестаједаважи
Законоспречавањусукобаинтересапривршењујавнихфункција(„Службенигласник
РС”,број43/04).ДаномпочеткаприменеовогЗаконаАгенцијапреузимаодРепублич-
когодборазарешавањеосукобуинтересазапослене,каоиправа,обавезе,предме-
те,опрему,средствазарадиархивукојисупотребнизавршењенадлежностиуобла-
стирадаАгенције.(чл.77,81).



4. ДР ЖАВ НА РЕ ВИ ЗОР СКА ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА

Закон о Државној ревизорској институцији (2007)71 уређује оснивање и делатност,
правниположај,надлежност,организацијуиначинрадаДржавнеревизорскеинсти-
туције,другапитањаодзначајазарадИнституције,каоиправаиобавезесубјеката
ревизије(чл.1).

Према члану 2 овог Закона, Институција је највиши државни орган ревизије јавних
средставауРепублициСрбији.Институцијајесамосталанинезависандржавниорган.
ЗаобављањепословаизсвојенадлежностиИнституцијајеодговорнаНароднојскуп-
штиниРепубликеСрбије.АктакојимаИнституцијавршисвојунадлежностревизијене
могубитипредметоспоравањапредсудовимаидругимдржавниморганима.

Институција, између осталог, обавља послове а) „ревизије финансијских извештаја“
(испитивањедокумената,исправа,извештајаидругихинформација,радиприкупљања
71 ЗаконоДржавнојревизорскојинституцији,СлужбенигласникРС,бр.101/2005,54/2007.



111

довољног,адекватногипоузданогдоказазаизражавањемишљењадалифинансиј-
скиизвештајисубјектаревизијеистинитоиобјективноприказујуњеговофинансијско
стање,резултатепословањаиновчанетокове,ускладусаприхваћенимрачуновод-
ственимначелимаистандардима);иб)контролише„пословањесубјектаревизије(тј.
свепоступкесубјектаревизије,којиутичунањеговапримањаисвепоступкесубјекта
ревизијекојиутичунастањејавнеимовине,стањејавногдуга,обезбеђивањејавних
добараилинастањеживотнесредине).(чл.2).

ПремаЗакону(чл.9),предметревизијесу:1)примањаииздациускладусапрописи-
маобуџетскомсистемуипрописимаојавнимприходимаирасходима;2)финансијски
извештаји,финансијскетрансакције,обрачуни,анализеидругеевиденцијеиинфор-
мацијесубјекатаревизије;3)правилностпословањасубјекатаревизијеускладуса
законом,другимпрописимаидатимовлашћењима;4)сврсисходнострасполагањајав-
нимсредствимауцелостиилиуодређеномделу;5)системфинансијскогуправљањаи
контролебуџетскогсистемаисистемаосталихорганаиорганизацијакојесусубјект
ревизијеИнституције;6)системинтернихконтрола,интернеревизије,рачуноводстве-
нихифинансијскихпоступакакодсубјектаревизије;7)актаирадњесубјектаревизије
којепроизводеилимогупроизвестифинансијскеефектенапримањаииздаткекори-
сникајавнихсредстава,имовинудржаве,задуживањеидавањегаранцијакаоинасвр-
сисходнуупотребусредставакојимарасполажусубјектиревизије;8)правилнострада
органаруковођења,управљањаидругиходговорнихлицанадлежнихзапланирање,
извођењеинадзорпословањакорисникајавнихсредстава;9)другеобластипредви-
ђенепосебнимзаконима.

ИнституцијаимапредседникаИнституције,потпредседника,Савет,ревизорскеслужбе
ипратећеслужбе(чл.12).ПредседникИнституције(чл.25)јегенералнидржавниреви-
зорируководилацуИнституцији.ЧлановиСавета(чл.18)међусобнонесмејубитикрв-
нисроднициуправојлинији,упобочнојлинијидочетвртогстепенасродства,брачни
другови,сродниципотазбинизакључносадругимстепеномсродства,чакиондакада
јебракпрестао,старалац,усвојеник,усвојилацихранилац.ЧланСаветанеможеуче-
ствоватииодлучиватиупоступкуревизије,акојебиорадноангажованкодлицакојеје
предметревизијеилијеобављаоодређенепословезарачунсубјектаревизије,акоод
престанкатогзапослењаилизавршеткапослованијепротеклопетгодина.

ПремаЗакону (чл.35),Институцијаобављаревизију наоснову годишњегпрограма
ревизије,који једужнадаусвојипрекрајагодинезанареднукалендарскугодину.У
оквирукојипостављазакон,Институцијасамосталноодлучујеосубјектимаревизије,
предмету,обимуиврстиревизије,временупочеткаитрајањаревизије,акоовимзако-
номниједрукчијеодређено.Програмревизијеобавезносвакегодинеобухвата:
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1)буџетРепубликеСрбије;2)организацијеобавезногсоцијалногосигурања;3)одго-
варајућибројјединицалокалнесамоуправе;4)пословањеНароднебанкеСрбијекоје
сеодносинакоришћењејавнихсредстава;5)одговарајућибројјавнихпредузећа,при-
вреднихдруштаваидругихправнихлицакојејеосноваодиректни,односноиндиректни
корисникјавнихсредставаикодкојихимаучешћеукапиталуодносноуправљању.Ин-
ституцијаједужна(чл.41)дабезодлагањаподнесезахтевзапокретањепрекршајног
поступка,односноподнесекривичнупријавунадлежноморгану,акоупоступкуревизи-
јеоткријематеријалнозначајнерадњекојеуказујунапостојањеелеменатапрекршаја,
односнокривичногдела.

ИнституцијаизвештаваСкупштинуподношењем(чл.43):а)годишњегизвештајаосвом
раду;б)посебнихизвештајаутокугодине;ц)извештајаоревизијизавршнограчуна
буџетаРепублике,завршнихрачунафинансијскихплановаорганизацијаобавезногсо-
цијалногосигурањаиконсолидованихфинансијскихизвештајаРепублике.

Крајем 2009. године, Државна ревизорска институција представила је јавности Из-
вештајоревизијибуџетаза2008.годинунаосновупрегледаделадокументације14
министарстава,триуправеиДирекцијезаимовинуСрбије.ПредседникИнституције
објасниојеидасуоткривенинедостациурачуноводственомсистему,посебноупогле-
дуподатакаизглавнекњигетрезора,којанијеправилновођена.Осимтога,истакнуто
јеидаунутрашњаревизијаиконтроланисуорганизованеускладусазаконом,дане
постојипотпунаиажуриранаевиденцијадржавнеимовине,адасенаишлонанепра-
вилностикадасуупитањукраткорочнапотраживањаиобавезе.

Премаизвештајимаумедијима,„одмахпообјављивањуизвештаја,представниципоје-
динихминистарставаизашлисуујавностсакритикаманарачунрадаДРИ-ја,тврдећи
данекиделовиизвештајанисутачни.“Опотребизадржавномревизијомгодинамасе
говорило,атекјесептембра2007.усвојензаконкојимсеосниватаинституција.„Сце-
нариојеистикаоиприликомоснивањадругихантикорупцијскихустанова:чекалосе
дасеизаберуревизори,којесупредлагалеполитичкепартије,потомнијебилоканце-
ларијаукојимабиДРИмогаодаради,паниконијежелеодарадиуовојустановизбог
изразитонискихплата.ПословникорадутеинституцијеСкупштинајеусвојилатекуја-
нуару2009.године,кадасусеконачностеклиусловидаДРИпочнедаобављапосло-
веизнадлежности.“Требајошнапоменутиидасуревизорипрегледалисамо„узорке
извршенихтрансакција“,дакленеипотпунфинансијскиживотконтролисанихустанова.
Осим18установакојесуконтролисане,постојивишеод8.000њихкојеподлежуреви-
зији,међукојимасуијавнапредузећа,штозначидасуревизориовегодинесамо„за-
гребали“поповршинидржавнекасе.72
72 „Чудеснисветдржавнекасе(Заштојепрвиревизорскиизвештајотрошењуновцапорескихобвезникаизазваополитичкубуру,заштосеминистри

неосећајупрозванимидалићебитиикаквихпоследица)“,Време,бр.988,10.децембар2009.
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V. КОН ТРО ЛА НЕ ЗА ВИ СНИХ ДР ЖАВ НИХ ОР ГА НА 
И ТЕ ЛА ОД СТРА НЕ ПАР ЛА МЕН ТА У СР БИ ЈИ

Радиостваривањаљудскихправа,вредностидемократскогдруштваивладавинепра-
ва,исаминезависнидржавниорганиитела,успостављенирадиефикаснеконтроле
јавнихинституција,подлежуодговарајућимоблицимаконтроле.Двасуосновнавида
контролекојупарламентостварујеуодносунанезависнатела.Саједнестране,пар-
ламентрасполажесуверенимправомодлучивањаупогледуизбора,односноразре-
шења,асадруге,независнателапарламентуподносеодговарајуће„извештајеоста-
њу“уобластизакојусуобразована.Коначно,исамодоношењезаконаодстране
парламентакојимсеуспостављаодговарајућенезависнотелоиодређујуњеговефунк-
ције,јасноуказујенањиховемеђусобнеодносе.73 

ПравнарегулацијастатусанезависнихтелауодносунапарламентуСрбији,пресве-
га,уодносунапојединеаспектеконтролеинадзоракојепарламентвршиуодносуна
независнатела,регулисанасуодговарајућимодредбамаУставаипојединихзакона.

а) Заштитник грађана (омбудсман) је према Уставу, независан државни орган који
штитиправаграђанаиконтролишерадорганадржавнеуправе,органанадлежногза
правнузаштитуимовинскихправаиинтересаРепубликеСрбије,каоидругихорганаи
организација,предузећаиустановакојимасуповеренајавнаовлашћења(чл.138/1).
НароднаскупштинавећиномгласовабираиразрешаваЗаштитникаграђана,инадзи-
рењеговрад(чл.99/2/5,чл.105/2/14,138/3)иукидањеговимунитет(чл.105/2/7,
138/4).ЗаштитникаграђанабираиразрешаваНароднаскупштина,ускладусаУста-
вомизаконом(чл.138/3).ЗаштитникграђаназасвојрадодговараНароднојскупшти-
ни (чл.138/4).Заштитник грађананијеовлашћендаконтролишерадНароднескуп-
штине,председникаРепублике,Владе,Уставногсуда,судоваијавнихтужилаштава(чл.
138/2).ОЗаштитникуграђанадоносисезакон(чл.138/5).

ПремаЗаконуозаштитникуграђана,ЗаштитникаграђанабираНароднаскупштина
РепубликеСрбије,напредлогодборанадлежногзауставнапитања(чл.4).Заштитник
грађанаизаменикЗаштитникаграђананемогубитипозванинаодговорностзбогми-
шљења,критикеилипредлогакојисудалиувршењусвојефункције.Заштитникграђана
изаменикЗаштитникаграђананемогудаватиизјавеполитичкеприроде(чл.10).

ЗаштитникграђанаподносиСкупштиниредовангодишњиизвештајукомесенаводе
подаци о активностима у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду

73 Нетребазаборавитида,осимпарламента,контролунадрадом,посебноуодносунаконкретнеодлукепојединогнезависногтела,остварујуи
судовиуодговарајућимпоступцима,каоимедији.
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органауправе,каоипредлозизапобољшањеположајаграђанауодносунаоргане
управе.Извештајорадусеподносинајкасниједо15.мартанареднегодинеиобјављу-
јесеу«СлужбеномгласникуРепубликеСрбије»инаинтернетстранициЗаштитника
грађана,адостављасеисредствимајавногинформисања.УтокугодинеЗаштитник
грађанаможедаподносиипосебнеизвештаје,акозатимпостојипотреба.(чл.33).

Заштитник грађанаимаправопредлагањазакона изсвојенадлежности.Заштитник
грађанајеовлашћендаВлади,односноСкупштини,поднесеиницијативузаизменуили
допунузаконаидругихпрописаиопштихаката,акосматрададоповредеправагра-
ђанадолазизбогнедостатакаупрописима,каоидаиницирадоношењеновихзакона,
другихпрописаиопштихаката,кадасматрадајетоодзначајазаостваривањеиза-
штитуправаграђана.Влада,односнонадлежниодборСкупштине,суобавезнидараз-
матрајуиницијативекојеподносиЗаштитникграђана.Заштитникграђанајеовлашћен
даупоступкуприпремепрописадајемишљењеВладииСкупштини напредлогезако-
наидругихпрописа,акосењимауређујупитањакојасуодзначајазазаштитуправа
грађана.(чл.18).

Заштитника грађана разрешава Скупштина, на предлог Одбора или најмање једне
трећинеодукупногбројанароднихпосланика.АкопредлогзаразрешењеЗаштитни-
каграђанаподносиОдбор,потребноједасезањеговоподношењеизјаснивећинаод
укупногбројачлановаОдбора.Заштитникграђанаможебитиразрешенјединоусле-
дећимслучајевима:а)аконестручноинесавеснообављасвојуфункцију;б)акооба-
вљадругујавнуфункцијуилипрофесионалнуделатност,акообављадругудужностили
посаокојибимогаоутицатинањеговусамосталностинезависност,илиакопосту-
пасупротнозаконукојимсеуређујеспречавањесукобаинтересапривршењујавних
функција;ц)акобудеосуђензакривичноделокојегачининеподобнимзаобављање
овефункције.ЗаштитникграђанаимаправодасенаседнициСкупштиненакојојсеод-
лучујеоњеговомразрешењуобратинароднимпосланицима.(чл.12).

б)Повереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности .Према
Уставу,свакоимаправонаприступподацимакојисуупоседудржавнихорганаиорга-
низацијакојимасуповеренајавнаовлашћења,ускладусазаконом.(чл.51/2).

ПремаЗаконуослободномприступуинформацјмаодјавногзначаја,радиостварива-
њаправанаприступинформацијамаодјавногзначајакојимарасполажуорганијавне
власти,овимзакономустановљавасеПовереник заинформацијеод јавног значаја
(Повереник),каосамосталандржавниорган,независанувршењусвојенадлежности
(чл.1/2).

НароднаскупштинаРепубликеСрбијебираПоверениканапредлогодбораНародне
скупштиненадлежногзаинформисање(чл.30).
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У року од три месеца од окончања фискалне године, Повереник подноси Народној
скупштинигодишњиизвештајорадњамапредузетимодстранеорганавластиуприме-
ниовогзакона,каоиосвојимрадњамаииздацима.Поредовог,Повереникподноси
Народнојскупштиниидругеизвештаје,кадаоценидајетопотребно(чл.36).

ОдлукуопрестанкудужностиПовереникадоносиНароднаскупштина.Поверениксе
разрешавадужностиакобудеосуђензакривичноделонаказнузатвора,акотрајно
изгубираднуспособност,акообављафункцијуилијезапосленудругомдржавномор-
гануилиполитичкојстранци,акоизгубидржављанствоРепубликеСрбијеилиаконе-
стручноинесавеснообављапосао.ПоступакзаразрешењеПовереникапокрећесе
наиницијативуједнетрећиненароднихпосланика.(чл.31)

Устав,прописуједајезајемченазаштитаподатакаоличности.Свакоимаправодабу-
деобавештеноприкупљенимподацимаосвојојличности,ускладусазаконом,иправо
насудскузаштитузбогњиховезлоупотребе(чл.42).

ПремаЗаконуозаштитиподатакаоличности,пословезаштитеподатакаоличности
обављаПовереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности
(Повереник),каосамосталандржавниорган,независанувршењусвојенадлежности
(чл.1/3).Извештај којиподносиНароднојскупштини,Повереникдостављапредсед-
никуРепублике,Влади иЗаштитникуграђанаинаодговарајућиначинстављанаувид
јавности(чл.44/3).Повереникзаинформацијеодјавногзначаја,установљенЗаконом
ослободномприступуинформацијамаодјавногзначајанастављасарадомподнази-
вомПовереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности(чл.
59).НапоступакразрешењаПовереникапримењујусеодредбеЗаконаослободном
приступуинформацијамаодјавногзначаја(чл.58).

ц)ПремаЗаконуоагенцијизаборбупротивкорупције,Агенцијајесамосталанине-
зависандржавниорганкојијезаобављањепословаизсвојенадлежностиодговоран
Народнојскупштини.(чл.3).

ОрганиАгенцијесуОдборидиректор(чл.6).ОдборАгенцијебираиразрешавади-
ректораАгенције,одлучујепожалбаманаодлукедиректоракојимасеизричумереу
складусаовимзаконом,усвајагодишњиизвештајорадуАгенцијекојиподносиНарод-
нојскупштини,вршинадзорнадрадомиимовинскимстањемдиректора,предлажебу-
џетскасредствазарадАгенције,доносипословникосвомрадуивршидругепослове
одређенеовимзаконом(чл.7/1).

ОдборАгенцијеимадевет чланова.ЧлановеОдбораАгенцијебираНароднаскуп-
штинанапредлогАдминистративногодбораНароднескупштине;председникаРепу-
блике;Владе;Врховногкасационогсуда;Државнеревизорскеинституције;Заштитника
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грађанаиПоверениказаинформацијеодјавногзначаја,путемзаједничкогдоговора;
Социјално-економскогсавета;АдвокатскекомореСрбије;удружењановинарауРепу-
блициСрбији,путемзаједничкогдоговора(чл.9).

Члан Одбора Агенције се разрешава ако несавесно врши функцију члана Одбора
Агенције,акопостанечланполитичкестранке,нарушаваугледилиполитичкунепри-
страсностАгенције,акобудеосуђензакривичноделокојегачининедостојнимфункци-
јечланаОдбораАгенцијеилиакосеутврдидајеповредиоовајзакон.Одлукуоразре-
шењу,напредлогОдбораАгенције,доносиНароднаскупштина.(чл.13).

АгенцијаједужнадаподнесегодишњиизвештајорадуНароднојскупштини,најкасније
до31.мартатекућегодинезапретходнугодину.Извештајсадржииизвештајоспро-
вођењуСтратегије,Акционогпланаисекторскихакционихпланова.Агенцијаможеда
подносииванреднеизвештајеорадуназахтевНароднескупштине,односнопосоп-
ственојиницијативи.(чл.26).

д)ПремаУставу,Државнаревизорскаинституцијајенајвишидржавниорганревизије
јавнихсредставауРепублициСрбији,самосталнајеиподлеженадзоруНароднескуп-
штине,којојиодговара.(чл.96).ИзвршавањесвихбуџетаконтролишеДржавнареви-
зорскаинституција.Народнаскупштинаразматрапредлогзавршнограчунабуџетапо
прибављеноммишљењуДржавнеревизорскеинституције.(чл.92/3-4).

ПремаЗаконуоДржавнојревизорскојинституцији,Институција јенајвишидржавни
органревизијејавнихсредставауРепублициСрбији.Институцијајесамосталанине-
зависандржавниорган.ЗаобављањепословаизсвојенадлежностиИнституција је
одговорнаНароднојскупштиниРепубликеСрбије(чл.3).

ИнституцијаимапредседникаИнституције,потпредседника,Савет,ревизорскеслужбе
ипратећеслужбе.(чл.12).СаветјенајвишиорганИнституције.Саветјеколегијалниор-
ган.Саветимаседамчланова,ито:председника,потпредседникаипетчланова.Пред-
седникСаветајеистовременопредседникИнституције.(чл.13).ПредседникИнститу-
цијејегенералнидржавниревизорируководилацуИнституцији(чл.25).

Председника,потпредседникаичлановеСаветабираиразрешаваСкупштина,већи-
номгласованаседницикојојприсуствујевећинаодукупногбројанароднихпосланика,
напредлогнадлежноградног телаСкупштине.Надлежнорадно телоразматракан-
дидатуре,утврђујеиспуњеностусловаодређениховимзакономиутврђујелистукан-
дидата коју доставља Скупштини. Предлог кандидатуре мора бити образложен, са
приложеномизјавомкандидатауписаномобликудаприхватакандидатуру.Уколико
предложеникандидатзапредседника,потпредседникаичлановеСаветанедобијепо-
требнувећинугласовапосланика,надлежнораднотелоСкупштинеутврђујепредлог
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зановогкандидата. (чл.19).ЧланСаветаразрешавасефункције:ако јеправносна-
жномсудскомодлукомосуђеннабезусловнуказнузатвораутрајањуоднајмањешест
месеци,илизакажњиводелоукраћемтрајањукојегачининедостојнимзаобављање
функције;акојеправноснажномсудскомодлукомлишенпословнеспособности;пре-
узимањемпослаилифункције који сунеспојиви сафункцијом чланаСавета;аконе
поступаускладусаУставомизаконом.(чл.22).Онаступањуразлогазапрестанак
мандатаилиразрешење,СаветбезодлагањаобавештаваСкупштину.Иницијативуза
разрешењечланаСаветаможедаподнесенајмање20народнихпосланика.Иниција-
тивуразматранадлежнораднотелоСкупштине.Наконобављенерасправеигласања,
надлежнораднотелоСкупштинеподносиизвештајСкупштинисапредлогомдаСкуп-
штинадонесеодлукуоразрешењучланаСаветаилидаиницијативуодбаци.Надле-
жнораднотелоСкупштинеможесамоиницијативнодапредложиСкупштинидасечлан
Саветаразрешикада,наосновуконтинуираногпраћењарадаСаветаускладусаза-
кономилинаосновудругихсазнања,утврдидасунаступилиразлозизаразрешење
(чл.23-24).

Институција извештава Скупштину подношењем: годишњег извештаја о свом раду;
посебнихизвештајаутокугодине;извештајаоревизијизавршнограчунабуџетаРе-
публике,завршнихрачунафинансијскихплановаорганизацијаобавезногсоцијалног
осигурањаиконсолидованихфинансијскихизвештајаРепублике.(чл.43).Институција
извештаваскупштинелокалнихвластиоревизијамакојесеодносенасубјектеревизи-
јекојисууњиховојнадлежности.ИзвештајисеистовременодостављајуиСкупштини.
(чл.44).НадлежнораднотелоСкупштине,наконразматрањаизвештајаИнституције,
својеставовеипрепорукеувидуизвештајадостављаСкупштини.Наосновубитних
чињеницаиоколностинакојејеуказаноуизвештајимаизстава1овогчлана,Скупшти-
наодлучујеопредложенимпрепорукама,мерамаироковимазањиховоспровођење.
СкупштинаможедазахтеваодИнституциједодатнопојашњењепојединихчињеницаи
околности.(чл.48).
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Доц. др Сла ви ша Ор ло вић 
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду

Пар ла мент и не за ви сна те ла

У Србији је након политичких промена 2000. године уведено неколико независних,
регулаторнихиконтролнихтелачијајеулогадаконтролишустањеупојединимобла-
стима–пресвегарадизвршневласти.Тателасечестоназивајузаједничкимименом
„четвртагранавласти“.СкупштинаСрбијејеусвојиланиззаконакојимасеонауста-
новљавају.74Четиринајзначајнијанезависнателакоје јеизабралаСкупштинаСрби-
јејесу:Заштитникграђана,Повереникзаслободанприступинформацијамаодјавног
значајаизаштитуподатакаоличности,ДржавнаревизорскаинституцијаиАгенцијаза
борбупротивкорупције.Уовомтекстубавимосе,пресвега,односомизмеђупарла-
ментаинезависнихтела,којијеизузетноважанзаконсолидацијудемократијеуСрби-
ји.НајважнијепитањекојеоптерећујепарламентаризамуСрбијијестепостојањеин-
ститутабланкооставке,штозначидасупосланициодговорниполитичкимстранкама,
аненароду,тј.дапосланицизаступајустранке,анеграђане.

Положајнезависнихтелачесто јеутврђенуставомдржаве;најчешће јетакоутврђен
положајомбудсманаи генералногревизора,алипонекади телаизобластислобо-
деприступаинформацијамаизаштитеподатакаоличности.УставомСрбијејеутвр-
ђенположајинституцијеомбудсмана,којаносиназивЗаштитникграђана(члан138),
ипрактичносупотврђенињенположајикарактерпредвиђениЗакономозаштитнику
грађана,којијеусвојеннештораније(септембра2005.године).УставСрбијеиз2006.
годиненесадржиадекватнуоквирну клаузулу којадајеуставноутемељењенезави-
снимтелимакојеоснивапарламент.

74 Тосуследећи:Законојавнимнабавкама,4.7.2002,39/02;Законофинансирањуполитичкихстранака,18.7.2003,72/03;Законоспречавану
сукобаинтересапривршењујавнихфункција,20.4.2004,43/04;ЗаконоизменамаидопунамаЗаконаојавнимнабавкама,21.5.2004,55/04;
Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,2.11.2004,120/04;Законозаштитиконкуренције,16.9.2005,79/05;Законо
заштитникуграђана,16.9.2005,79/05;Законодржавнојревизорскојинституцији,14.11.2005,101/05;ЗаконоАгенцијизаборбупротивко-
рупције,23.10.2008,97/08.
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Ко ји је циљ по сто ја ња не за ви сних те ла?

Постојивишеразлогаизкојихсуосновананезависнатела.Тосу:заштитаљудскихпра-
ваивладавинеправа;спољнаконтролавладе;транспарентност,одговорностијавни
интегритетдржавнихинституција;доброуправљањеибригаојавноминтересу.Узе-
мљамас парламентарномдемократијоминсистирасенаодговорности (accountabi-
lity)и јавноминтегритету (public integrity), чимесетежиодговорнојвладикојарадиу
интересусвихграђана–атозначидауправљаускладуспреференцијамаграђана
исказанимнаизборимаиускладусаизборнимобећањима.Циљсвихтихинституци-
јајестедасебринуопоштовањузаконаиконтролишураддржавнихоргана.Највећи
бројтихтелаиорганајеантикоруптивнеприроде(поштовањељудскихправа,сузбија-
њекорупцијеипрањановца,контролазаконитостијавнихнабавки,заштитаконкурен-
ције,спречавањесукобаинтереса,обезбеђењедоступностиинформацијаод јавног
значаја,контролатрошењадржавногбуџета,контроларадаорганауправеи јавних
предузећа).Оснивањепојединихнезависнихтела јеусловљенопроцесомевропских
интеграција.ПостојањеОмбудсмана,алииДржавнеревизорскеинституције,експли-
цитносеунеколикодокуменатаЕУнаводекаоусловидаСрбијаприступиЕУ.Даби
сепроцесуправљањадемократизовао,грађанинетребадабудусуверенисамотако
штоћеједномучетиригодинеубацитигласачкилистићукутију,штојеосновпредстав-
ничкедемократије,већитакоштоћесеполитичкиангажоватинаразличитеначинекоје
нудипартиципативнадемократијаупериодуизмеђуизбора.Независнателасеусвом
радуослањајуинапарламентинаграђанскодруштво(грађане,удружењаграђанаи
медије).

По ку шај кла си фи ка ци је 

Независнатела,иакоимајусличнециљеве,знатносеразликујупосвомправномста-
тусу,начинуизбораинадлежностима.Разликујусетелакојејеосноваопарламентили
влада.Телакојеоснивапарламентмогусепофункцијииовлашћењимаподелитинаре-
гулаторе,контролореикоректоре.Телакојаоснивавладасу,поправилу,управниор-
ганиилисвојеврснеагенције.Докјеулогарегулаторадарегулишуиуређујуодређену
област,контролориикоректориимајуулогудапрвенственоконтролишурадизвршне
властииутичунању;такав језадатакДржавнеревизорскеинституције,Заштитника
грађана,Поверениказаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности.
ТелакојасуоснованаускладусаУставом,илиодређенимзаконима,ачијејеоргане
управљањаизабраопарламент,имајуделегираненадлежностиодстранепарламен-
та.Независнателасуоснованадагарантујудемократскипоредакијавниинтегритет
државнихинституција.
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За штит ник гра ђа на (ом буд сман)имапрвенственопревентивнуиконтролнуулогуу
погледузаштитељудскихправаграђана,штопредстављабранудржавнојвласти.Ом-
будсманјеоснованнајпреуШведској,Уставомиз1809.године,каоспецијалниизве-
стилацпарламента,дабинадгледаодаликраљпоштујеполитичкиспоразумоподели
власти.

По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти (уда-
љемтексту:Повереник),јестесамосталандржавниорган,независанувршењунадле-
жности,установљенЗакономослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,
основандабисеобезбедилоостваривањеправанаслободанприступинформаци-
јамаодјавногзначаја.75ПовереникабираСкупштинаСрбије.76Повереникимаикон-
тролнуикорективнуфункцијууспровођењуједногодфундаменталнихправа–атоје
правонаприступинформацијамаодјавногзначаја.

Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци јаимаулогудаврширевизијудржавногбуџетаиза-
вршнограчуна,каоидаутврђуједалисутрошковибилисврсисходни.Таинституцијаје
упоследњевремепосталаједнаодтемељнихдемократскихинституција,којагарантује
одговорностВладеграђанима.Новацизбуџетајеновацграђанаизатојеважнода но-
сиоцивластипоштеноуправљајуновцемграђана.

Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је језваничнопочеласарадом1.1.2010. годи-
не.ОдборАгенције,ускладусазакономкоји једонет2008.године,конституисанје
уаприлу2009.године,накончегасуизабраниињендиректоризаменикдиректора.
ОнајепреузелапословекојејевршиоРепубличкиодборзарешавањеосукобуин-
тереса.Народнаскупштинајејош2005.годинеусвојилаСтратегијузаборбупротив
корупције,аспровођењетестратегијећебитизадатакАгенције.

Татела,иакосупоприродиразнородна,повезујеједназаједничкаособина:основни
разлогоснивањајестедасеоснажијавниинтегритетдржавнихинституцијаускладуса
принципиматранспарентностииодговорности,ауциљудоброгуправљања(goodgo-
vernance).УзрокеразвојаразнихантикорупцијскихагенцијадетаљноразматраСјузан
Роуз-Ејкерман и наводи следеће: неажурност тужилаштва, низак кредибилитет извр-
шнихисудскихоргана,раширеносткорупцијеудруштвимауразвојуитд.Стоганезави-
снеинституциједајумогућностдасетипроблемипредупредеиреше.77Оснивањетих
телаје,практично,саставнидеоактивностипарламентауборбипротивкорупције.78

75 ОПоверенику,прописимаиводичимадетаљнијена:http://www.poverenik.org.rs.
76 СкупштинајеизабралаПоверениказаинформацијеодјавногзначаја(РодољубаШабића)22.12.2004.године.ПослеусвајањановогУстава,

Шабићјепоновоизабран29.6.2007.године.
77 СјузанРоуз-Ејкерман,Корупцијаивласт,Београд,Службенигласник,2007.
78 СлавишаОрловиц,„СкупштинаСрбијеуборбипротивкорупције“,уБорбапротивкорупцијеуСрбији–Однационалнестратегиједонационалн-

огплана,Београд,ИнститутдруштвенихнаукаиFriedrichEbertStiftung,2006.
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Не за ви сност не за ви сних те ла

Две основне одлике независних тела јесу независност и одговорност. Да би носи-
лаатрибут„независна“,потребно једаимајуодређенистепенаутономије,даимају
квазиизвршну,квазисудскуиликвазизаконодавнувласт,идаихоснива,одн.њихове
управљачкеструктуребирапарламентпопринципуделегиранихнадлежности.79Не-
зависностнезависнихтеланезначидасуонаодвојенаниекскомунициранаоддругих
органа,већдасуаутономнаусвомрадуиделовању.Битанелементнезависностине-
зависнихтелајестеидасупотпунофинансијскинезависнаодвладе,тј.извршневласти.
Затојеважнодасебуџеттихтелавежепрезапарламентнегозавладу.Међутим,све
доксамаНароднаскупштинаРепубликеСрбијенемауређенопитањесопственогбу-
џета,постојаћеипроблемфинансирања,алиделоминезависностинезависнихтела.

Важанчинилацаутономијенезависнихтелајесукадровикојиодолевајуполитичкими
другимпритисцима.Приизборууправљачкихструктуранезависнихтеламорасеодо-
летиискушењимапартијадаонебудудеопленазанамиривањепартијскихкадрова.
Дасетонебидогодило,потребнојепрецизнопредвидетиусловеипроцедуренесамо
постављењавећиразрешењафункционера.

Дабимогласлободноинеометанодавршесвојенадлежности,независнимтелимаје
потребнообезбедитиодговарајућузаштитуиимунитет.Подоперативномнезависно-
шћуподразумевамоњиховуслободуодбилокаквихспољашњихпритисака,благовре-
менуприменуњиховиходлука,алиипоштовањеиуважавањењиховихпрепорука.

Једнооднајважнијихпитањазаефикасанраднезависнихтелајестеодсуствомехани-
змасанкцијакојемогудаизричунезависнатела.

Упретходномпериодунијебионајјаснијенинајпрецизниједефинисанодносизме-
ђуоснованогнезависногтелаиоснивача(законодавац),каониизмеђунезависногте-
лаиизвршне власти. Један одпроблемауфункционисању независних тела јесте то
штоизвршнавластнеретковршиопструкцијуупогледусвојихобавезапрематимте-
лима.Зараднезависнихтелабитнајеиподршкаорганадржавнеуправе,пресвега
министарстава.

Ме сто и уло га не за ви сних те ла у кон тек сту по де ле вла сти

Принципподелевластипроизашаојеизлогикеограничавањавластиимоћи.Ограни-
чавањевластинеопходнојезбогњенекварљивеприроде,јерсвакавластбезуспоста-
вљенеконтролеиограничењатежидабудеапсолутнаисклонајекварењу.Тојенајбо-
79 УпоредиRegulatoryauthoritiesinSouthEastEurope,OECDиYataganas,исто.
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љеисказаоЛордЕктон:„Власттежидаквари,апсолутнавластквариапсолутно“(“Тhe
powertendstocorrupt,absolutepowercorruptsabsolutely“).Иакојеидејуопротивтежии
равнотеживластимеђупрвимауновомвекуразвиоЏејмсХерингтон,80најпознатијипо
доприносутеоријиподеливластијесуЏонЛокиШарлдеМонтескје,ауАмерици,под
утицајемовихпоследњих,ТомасЏеферсониЏејмсМедисон.ЛокуДругојрасправио
владипишеда„јединиправилекзасилубезовлашћењајестедајојсесупротстависи-
ла“.ПоЛоку,можедапостојисамоједнаврховнавласт,којупредстављапарламент.81
МонтескјеусвомделуОдухузаконанаглашавада„самовластзаустављавласт“.Он
је,уствари,Локовуизвршнувластподелио(исправно)наизвршнуисудску“.82Уше-
стојглавиједанаестекњигеОдухузакона,којасепрвипутпојавилауЖеневи1789.
године,ШарлМонтескјеуказујенапринципподелевласти:„Свебибилоизгубљено
акобиистичовекилителоугледника,билоплемића,билољудиизнарода,вршилопо-
менуте тривласти,наимевластдоношењазакона,властизвршавања јавниходлука
ивластсуђењазазлочинеилиуспоровимаприватнихлица“.83Монтескјеуказујена
кварљивуприродувласти:„новечитојеискустводајесвакичовеккојиимавластсклон
дајезлоупотребиизлоупотребљавајесведокненаиђенагранице“идодаје:„како
севластнебимоглазлоупотребити,потребноједа,распоредомсамихствари,једна
властобуздавадругу“.84Принципподелевластинајвишесевезујезаамеричкиустав.
Американцимањеговореоподеливласти (separationofpowers),авишеопринципу
кочницаиравнотеже(checksandbalances),инатајначинстављајуелементерасподеле
властииелементепомешаневластиједнедодругих. Данассеподпринципомподеле
властиподразумеватакозванахоризонтална(функционална)поделанатриграневла-
сти:законодавну,извршнуисудску.85Већсамтермин„четвртагранавласти“указујена
специфичнуприродунезависнихтела.Састановишталегитимитетаиаутономије,боља
позицијанезависнихтелаобезбеђујесеакосуонаоснованаилиизабранаодстране
парламентанегоодстраневладе.Двасупротстављенастановиштаповодомположаја
инадлежностинезависнихтелајесупринципнеделегирањаипринципинтелигибилног
делегирања.



80 ВојиславСтановчић,Властислобода,стр.201.
81 Исто,стр.232.
82 Исто,стр.333.
83 МонтескјеШарл,Одухузакона,Београд,ФилипВишњић,1989,стр.76.
84 Исто,стр.75
85 Постојеидругеподелеимеханизмиограничењавласти:вертикална(просторна)поделаизмеђуразличитихнивоавласти,каоштосуфедера-

лизам,регионализам,локалнасамоуправа,децентрализација,начелосупсидијарностииодговарајућаподеланадлежности.Трећаичетврта
димензијаобухватајусоцијалнуиполитичкуподелувласти,причемусуучеснициудруштвенојмоћиразличитедруштвенегрупе,класе,партије,
организације,покретиисличнисубјекти.Утомсмислуподразумеваседруштвени,економски,политичкиикултурниплурализам,каоиотворено
цивилнодруштвосалибералномполитичкомкултуром,којаподразумевауважавањеразлика,такмичење(контестацију,оспоравање),толеран-
цију,дијалогикомпромискаоначиндолажењадоспоразума.РечјеоономештојеРобертДал,родоначелникплуралистичкетеориједемократије,
подразумеваоподпојмом„полиархија“.
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Кон тро ла из вр шне вла сти (вла де)

Једнаоднајважнијихулогаинадлежностипарламентаданасјестеконтролавладе,тј.
извршневласти.Дабиуспешнообављаотусвојуулогу,парламентморадабудеопре-
мљенодговарајућимресурсима,даимаприступодговарајућимподацимаиувидудо-
кументавладе.Парламентиманарасполагањувишеинструменатазаконтролувладе,
каоштосу:институтпосланичкихпитања(questiontime),интерпелација,парламентарна
истрага,изгласавањеилинеусвајањебуџета,избориразрешењевладе,каоијавна
слушања(publichearing).Собзиромнатрендпревластиизвршневласти(владе)уод-
носуназаконодавнувласт(парламент),постојипотребазаефикаснијиммеханизмима
контроле.Осимунутрашњеконтроле(унутарпарламента),постојииспољнаконтро-
лавладе.Контролаинадгледање(мониторинг)извршневластиједнајеоднајважнијих
улоганезависнихтела.Собзиромнатодапарламентчестонеможедавладуконтро-
лишенаодговарајућиначинизнизаразлога(споростреаговања,недовољнаструч-
ноститд.),деосвојенадлежностипредајенезависнимтелима.Једанодзадатаканако-
јимајепарламентнедовољноангажованјестепраћењерализацијеиприменедонетих
закона.Утомпослунезависнателасунезаобилазанпартнерпарламенту.



За јед нич ки рад и парт нер ски од нос

Независнателаипарламентморајуизграђиватипартнерскиоднос,јерсуангажовани
наистомилисличномпослу.Одтога,увеликојмери,зависињиховофункционисање.
Независнателасупартнериједнидругима.Заједничкимакцијамаиделовањемствара
сесинергетскиефекат.Дабиуспешниједеловала,морајубитиотворенапремамеди-
јима,грађанимаиудружењимаграђана,тј.премасвимактеримаграђанскогдруштва.
Различитимнезависнимтелимастојенарасполагањуиразличитимеханизмииинстру-
менти.Уземљамаутранзицији,независнателасетекборедауспоставесопствени
ауторитет.Например,уземљамасастабилномдемократијом,препорукаОмбудсма-
на, иако формално није обавезујућа, углавном бива испоштована (такав је случај у
Шведској).Омбудсманнеможеспровестипоступакпремаприватномлицу,одн.при-
ватномсектору,штопроизилазиизприродењеговогположаја,докПовереникможе,
штојенарочитоважноуобластизаштитеподатакаоличности.ЗаразликуодОмбуд-
смана,којидајепрепоруке,Повереникдоносиобавезујућеодлуке,апротивњихсеса-
моможепокренутитужбапредУправнимсудом,илијенадлежниорган,одн.приватно
лицемораизвршити.Заштитникграђана,например,можепредлагатизаконизобла-
стисвојихнадлежности,даватимишљењанапредлогезакона,предлагатиамандмане
идр.НароднаскуштинаСрбијеједосадаусвојилапреко20амандмананапредлоге
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законаодстранеВладекојејеупутиоЗаштитникграђана.СјузанРоуз-Ејкерманистиче:
„Кредибилитетновихинституцијасевидипоповећаномбројужалбикојесупримиле
послесвогоснивања,иповисокомпроцентужалбикојенисуанонимне“.86Тоилустру-
јуследећиподаци.Упрветригодине,Повереникзаинформацијеимаојеурадуоко
5.000предмета,већиномжалби,одчегаједо2008.решенооко4.000.Око90%оних
којимасупретходнобилеускраћенеинформацијеодјавногзначајадобилисуихнакон
обраћањаПоверенику.Одбијенојеилиодбаченооко7%жалби.Унеколикопроцена-
таслучајеваинформацијенисудобијененинаконналогаПовереника;разлог јебио
тајштоВладаСрбије,иакојетоњеназаконскаобавеза,нијеактивираламеханизме
заобезбеђењеизвршењатихналога.Учак96%случајеваукојимасуизјављенежал-
бе,радилосеотзв.„ћутањууправе“,којуовајзаконнедозвољава,већсанкционише.
Премаподацимаизизвештаја,бројонихкојитражеинформацијесвејевећи:у2007.г.
биојепреко50%већинегоу2006.г.,а4,5путавећинегоу2005.Информацијетраже
грађани,новинари,медији,политичкестранке,алиисамиорганивласти.87Заштитнику
грађанасеобратилопреко8.000грађана,ањиховепритужбесеуглавомодносена
законеиподзаконскеакте,такодаНароднаскупштинапрекоЗаштитникаграђанадо-
бијаијасненазнакекакосезакониостварујуупраксииучемусуњиховинедостаци.



Ко ме су од го вор на не за ви сна те ла?

Једноодважнихаотворенихпитањазараднезависнихтелајестепитањењиховеодго-
ворности.Речјеоодговорностиодговорних,односно,питањуконадзиренадзорнике.
Независнателанисуинемогубитибезикаквеконтроле.Дабисејасноуспоставила
њиховаодговорност,најважнијеједасепрецизираодноссњиховимоснивачем.Од-
носнезависнихтеласаоснивачем(углавномпараламентом)првенственосеисказује
каопитањеобимапренетихнадлежности.Независнателасуодговорнаономекоих
јеосноваоилиизабраоњиховеуправљачкеструктуре.Парламентпреноси,тј.деле-
гиратимтелимадеосопственихнадлежности.Натајначинсеизбегавазамагљивање
њиховеулогеуправно-политичкомсмислу,обезбеђујесеиспуњавањесврхењиховог
оснивања,алисеиомогућавадаонабудуодговорназасвојепословање.Уонојмери
укојојсунезависнатела„власт“,односно„четвртагранавласти“,утојмеријепотребно
дасеуспоставиконтролаинадзоринадтомвлашћу.Речјеоограниченимовлашћењи-
ма,јертимтелимаједелегиранапресвегарегулативна,контролнаикорективнафунк-
ција.Дабисеуспоставилафункционалносттихтела,којабиличнимпримеромстица-
лакредибилитетдадругеконтролишу,потребнојеуспоставитимеханизмеунутрашње
86 СјузанРоуз-Ејкерман,Корупцијаивласт,Београд,Службенигласник,2007,стр.170.
87 Оовомесмописалиу:СлавишаОрловић,ПолитичкиживотСрбије,измеђупартократијеидемократије,Београд,уиздањуСлужбеноггласника

2008.,стр.192–193.
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контроле,уоквируњиховеорганизационеструктуре,алииувидјавностиуњиховрад.
Већина независних тела немају адекватне механизме унутрашње контроле – чак ни
Народнабанка,којајеједнооднајстаријихтаквихтела.Механизамунутрашњегнад-
зоранепознајениДржавнаревизорскаинституција.Независнателадостављајуизвештаје
освомрадуНароднојскупштини,ализаконнепрописујепоследицеевентуалногодбијања
Народнескупштинедаусвојињиховизвештајораду.Извештајинезависнихтелатребада
будуразматраниинаматичномодборуинапленарнимседницама,ауоквируНарод-
нескупштинеможесеустановитипосебнотелозасарадњусанезависнимтелима,које
битребалодасебавипресвегаоперативно-техничкимпитањимаувезисаодносима
измеђупарламентаинезависнихтела.Отворенапитањаизмеђупарламентаинезави-
снихтеламогусерешаватииинституционализоватиЗакономоНароднојскупштини
илиПословникоморадуНароднескупштине.„Четвртагранавласти“мораједнакокао
исвакавластбитиподложнаконтролиграђана.



Од нос не за ви сних те ла са ци вил ним дру штвом

Зараднезависнихтеланијеважнасамосарадњасапарламентомвећисаграђан-
ским(цивилним)друштвом.Грађанскодруштвосепојављујеикаопредлагачпојединих
члановазаодређенанезависнатела,тесеинатајначинутврђујењиховдемократски
легитимитет,алииобезбеђуједасеинтересијавностиузимајууобзирпристварањуи
применијавнеполитике.Зараднезависнихтелавеликизначајимајуслободнимедији,
којимогууказиватинанеправилностиурадупојединихдржавнихоргана,алибитии
средствопритиска.

За кљу чак

Главнапомоћнезависнихтелапарламентујестеостваривањеједнеодњеговихнајва-
жнијихнадлежности–атојенадзирањеиконтролавладе(извршневласти)ијачање
јавнеодговорности.Највећапрепрекатомедасенезависнарегулаторнателаспра-
вомназовучетвртом граномвласти, јесте тоштонемајуиизвршнаовлашћења.Не-
зависнателауСрбијисејошувекформирајуизатојенарочитоважнодасезањих
успоставестандардиипринципи,безполитизацијеикомпромитацијеидејеиинститу-
ције.Једнаодмогућностиутомправцујестеизрадаодређенихетичкихкодекса,алии
њиховапроактивнаоријентација.
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Ро до љуб Ша бић,
Повереникзаинформацијеодјавногзначаја
изаштитуподатакаоличностиРепубликеСрбије

По ло жај По ве ре ни ка за ин фор ма ци је

Потребадасереформишеипреиспитатрадиционалнаподеланазаконодавну,извр-
шнуисудскувластвишеструкојеоправдана.Делегирањенадлежностикојесутради-
ционалнобилерезервисанезатеграневластиунекимобластимаимасвојеоправда-
ње.Одређенеобластиуправозбогсвојеспецифичностизахтевајуспецифичназнања
онихлицакојабинатимпитањимабилаангажована.Такође,одређенеобласти,ана-
рочитообластљудскихправа,врлосуважнезадруштвоиморајусепосебнотрети-
рати.Светритрадиционалнеграневластиимајуувећиниземаљагломазнеапаратеи
немогудаиспратемодернеивеомадинамичнепроцесе.Стога,оснивањенезависних
органаготовоникад,анарочитоненадужирок,ниједодатнитрошакподржавнибу-
џет.Управосупротно–оснивањетихорганаимазациљдасебрзоиадекватноиспуни
потребадруштва,јербисеусупротномпроузроковалаштета.

Уупоредноправнојпраксинезависниорганиимајуразличитуулогу,надлежности,али
истепеннезависности.Независниорганииагенцијемогуиматиулогусаветодавцаод-
ређенојгранивласти,кључнуиличакодлучујућуулогууспровођењуодређеногзакона
и/илидоношењуодлуказаконодавногкарактера(тзв.регулаторнатела).

Независностједногорганамерисепомоћунеколикокритеријума.Премаформалним
критеријумима,његовооснивањеможебитиутврђеноуставомилизаконом.Свакако
давећунезависност,макарформално,гарантујеуставнанорма.Састановиштанад-
лежности, ти органи могу имати саветодавну, квазисудску и/или регулаторну улогу.
Надлежносторганаидалекосежностњеговиходлукаодређенисунивоомиизвором
контролерадасамогоргана.Међутим,нисуважнисамоформалникритеријуминегои



127

какосеонииспуњавајуупракси,апосебноусвакодневномделовању.Независносту
утврђивањуирасполагањуфинансијскими/илиууправљањуљудскимресурсимапо-
казалосеупраксикаокључнозафактичкунезависност једногоргана.Важно јена-
поменутидасеонезависностинекогтелауједномдемократскомдруштвуникадане
говориуапсолутномсмислу,укомслучајубисеподразумевалодаононеподлеже
никаквојконтроли.Безконтролнихмеханизама,свакавласт,свакиорганјеопасност
подруштво.Стогасвакинезависниорган,укључујућиионечијајеулогадабудукон-
тролни,подлежеконтролидругихоргана.Наравно,речјеовидовимаконтролекојису
легитимниизаснованинаправу.Степеннезависностиједногоргана,пасамимтими
контролењеговограда,различитје.

Србијанијеизузетакуреформиуставноправногпоретка.Првудеценију20.векаобе-
лежилојеширењенезависнихдржавнихорганауњој.Улоганезависнихорганаипо-
требазањиховимпостојањемуначелусуједнакеонимакојепостојеудругимземља-
ма.ДодатнаодликаСрбијејестешто,поредпотребесамогдруштва,постојииобавеза
премамеђународниморганизацијамачијајеСрбијачланилитежидатобудеускоријој
будућности.ИмождајетоdifferentiaspecificaдржавеСрбијеуодносунадржавечијим
стандардиматежи:положајнезависнихоргана,анарочитоодносдругихорганавла-
стипрематиморганима,прихваћенјевишекаообавеза,ане–какобитотребалода
буде–каопотребадруштвадачуваипромовишевредностииредефинишедржавну
власткаосервисераграђана,итежњадасепојединеобластимакарделимичнодепо-
литизују.Разумевањепотребезанезависниморганимаињиховогзначајаиулогеуслов
сузатодањиховрадбудеуспешан,тј.дасезадовољеуправоонепотребеграђанаи
друштвауопштезакојесутиорганииустановљени.

По ве ре ник за ин фор ма ци је – по ло жај и уло га у прав ном си сте му Ср би је 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уста-
новљен јеЗакономослободномприступуинформацијамаод јавногзначаја(члан1)
новембра2004.године88каосамосталандржавниорган,независанувршењусвоје
надлежности.ПомногочемуположајПовереникабиојенов.Пресвега,Повереникза
информацијејепрвиинокоснинезависнидржавниорганчијајенадлежностоствари-
вањеједногодосновнихљудскихправа–праванаприступинформацијама.Истовре-
мено,Повереникјебиомеђупрвимдржавниморганимачијајеулогадаконтролишу
осталедржавнеоргане.89Кадарешавауслучајевима,његоварешења,акосуукорист
88 СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.120/2004,54/2007и104/2009.
89 Закономојавнимнабавкама(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.39/2002,43/2003–др.закон,55/2004,101/2005–др.закони

116/2008–др.закон)предвиђенојеоснивањеКомисијезазаштитуправасациљемдасеобезбедизаштитаправапонуђачаијавногинтересау
поступкујавнихнабавкиодстранедржавнихоргана.Међутим,оснивањетеКомисијејошувеккасни.
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корисникаправанаприступинформацијама,коначнасу–државниорганнеможеда
оспораваодлукуПовереника.ТимЗакономјепрвипут,макаринаизглед,органјавне
властистављенуподређенположајуодносунаграђане.

Закономозаштитиподатакаоличностииз2008.године90Повереникједобионадле-
жностиуобластизаштитеподатакаоличности,асамосталностинезависностПове-
реникаувршењунадлежностиистичесеиуовомЗакону.НезависностПовереникау
тојобластиистовременојеиизричитаобавезаСрбије,којапроизлазиизСпоразума
остабилизацијиипридруживањуизмеђуЕвропскезаједницеињенихчланицасједне,и
РепубликеСрбијесдругестране,91каоиизДодатногпротоколаузКонвенцију108Са-
ветаЕвропеозаштитилицауодносунааутоматскуобрадуличнихподатака.92

Међутим,независностПоверениканеослањасесамонаодредбекојејасноодређују
положајПоверениказаинформацијекаосамосталногинезависног,већинаодред-
беоусловимаизбораиразрешењаповереника,каоиомеханизмимаконтролење-
говограда.Такође,његовположајодређујесеиодредбамаоњеговојнадлежностии
овлашћењима.

ПовереникабираНароднаскупштинаијединоонаможедаодлучиопрестанкуњего-
ведужностипреистекамандата,семакоњеговадужностнепрестајеналичнизахтев.
Поступакизбораиразрешењазаменикаповереникакогапредлажеповереникједнак
јепоступкуизбораиразрешењасамогповереника,стимштопоступакзарезрешење
можепокренути,логично,иповереник.Даље,повереникуживаимунитетзамишљење
илипредлогкојејеизнеоувршењусвојенадлежности.Акосепокренепоступакзбог
кривичногделаучињеногувршењунадлежности,одобрењезапритворповереникамо-
жедатијединоНароднаскупштина.Важнојенапоменутидамандатповереникатраје
седамгодина,теједужиодмандатасвихосталихруководилацанезависнихоргана.

Наведенеодредбеговоремногоонезависностииинтегритету,какопрофесионалном
такоиморалном,особеизабранедаруководиПовереникомзаинформацијекаодр-
жавним органом. Међутим, положај Повереника као независног органа не може да
останенаодредбамакојимасеобезбеђуједаћесезаповереникаизабратиособа
беспрекорнепрофесионалнеиморалнепрошлости.Независносторганаодутицаја

90 СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.97/2008.
91 Споразумостабилизацијиипридруживању,(СлужбенигласникРепубликеСрбије–међународниуговори,бр.83/2008);члан81–„Заштита

личнихподатака“–гласи:„Србијаћеускладитисвојезаконодавствокојесеодносиназаштитуличнихподатакасакомунитарнимзаконодавством
иосталимевропскимимеђународнимпрописимаоприватности,наконступањанаснагуовогспоразума.Србијаћеформиратиједноиливише
независнихнадзорнихтеласадовољнофинансијскихиљудскихресурсакакобиефикаснонадзиралаигарантовалаприменунационалногзак-
онодавстваозаштитиличнихподатака.Странећесарађиватиуиспуњењуовогциља.“

92 ЗаконопотврђивањуКонвенцијеозаштитилицауодносунааутоматскуобрадуличнихподатака(СлужбенилистСРЈ–Међународниуговори,
бр.1/92иСл .листСЦГ–Међународниуговори,бр.11/2005–др.закон),иЗаконопотврђивањуДодатногпротоколаузКонвенцијуозаштити
лицауодносунааутоматскуобрадуличнихподатака,увезисанадзорниморганимаипрекограничнимпротокомподатака(СлужбенигласникРС
–Међународниуговори,бр.98/2008).
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ипритисакадругихгранавласти,каконасаморгантакоиналичностповереника,ни-
јесамасебисврха.Независностјебеспредметнауколикоорганнеможедапостигне
резултатеуобластиукојојделује.Независниорганинепостојекаоукрасиприказ
разноликостиидемократскогопредељењаједногдруштва.Они,каоисвакидругиор-
ган,требадапостојезбогпослакојиобављају,збогулогекојуимајудаиспуне.Отуда,
осимнезависностиисамосталностипојединачнеособе,важно јеобезбедитисамо-
сталност,независностиделотворностинституцијеначијемчелусеналазитаособа.

Независностисамосталностинституцијеутеснојсувезисањенимнадлежностимаи
делокругомпослова,каоиприродомпрописакојимсеониуређују,домашајемаката
институцијеи,наравно,изворомконтролерада.Важноје,некадачакипресудно,ире-
шавањедругихпитања,којачестоостануудругомпланукадасеоцењујеположајнеког
органа.Речјеосвимонимпитањимакојасеодносенафункционалносторгана,дакле,
оресурсима.Обезбеђењематеријалнихресурса,увидуфинансијскихсредстава,фи-
зичкогпростораиопремезарадусловјеизаобезбеђивањељудскихресурса.

Сагласнотимкритеријумима,надлежностиирадПоверениказаинформацијеуређени
сузаконом.Билобиоправданодасеположајтеинституцијепредвидиуставноправним
нормама–нарочитоимајућиувидунадлежностиупогледуостваривањадваосновна
људскаправа–праванаслободанприступинформацијама,каопостулатаоствари-
вањаполитичкихиграђанскихслобода,иправаназаштитуподатакаоличности,као
правакојејеједноодсуштинскихусловазапоштовањељудскогдостојанстваисамо-
сталногразвијањаличности.

Какојевећнаведено,одлукеПовереникасуконачнеиобавезујуће.Жалбаниједозво-
љена,ауправниспорможеповестисамолицекојесматрадамујеправоускраћено,
алинедржавниорган.Застручностисавесностсвограда,повереник,каоињегови
заменици,одговарајуисључивоНароднојскупштини,такодајеутицајизвршневласти
нарадПовереникаформалноискључен.

Међутим,иутимаспектимарадПоверениказаинформације,посебноуобластисло-
бодногприступаинформацијама,увеликојмеризависиуправоодизвршневласти.То
седешавазатоштоПовереникнемаовлашћењанадзорногорганазаслободанпри-
ступинформацијамаинеможедапокренепрекршајнипоступакпротиводговорних
лицауорганујавневластиуслучајукршењаобавезаутврђенихЗакономослободном
приступуинформацијамаод јавногзначаја.Надзорјесведоскораобављаломини-
старствонадлежнозапословекултуреимедија,којезатајпосаонијеималоосновне
административнекапацитете.ПоследњимизменамаЗакона,крајем2009.године,та
надлежностпренетајенаминистарствонадлежнозапословедржавнеуправе.После-
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дицатаквогрешењајенезнатанбројутврђенихпрекршајатокомвишеод5годинапри-
менеЗакона.

Поредтогаштонеманадзор,Повереникнемазаконскихмогућностидаутиченаиз-
вршењесвојихрешања.Законски,извршењерешењаПовереникаобезбеђујеВлада
РепубликеСрбије.БројнеизвршенихрешењаПовереника,иакопроцентуалномалиу
односунаукупанбројпредмета,заправојевеомавелики,нарочитокадасеимаувиду
дајеречорешењимаодстранеорганајавневластиидасерешењиманалажедасе
омогућиостваривањеосновногљудскогправа.

Сдругестране,надлежностПоверениказнатно јевећауобластизаштитеподатака
оличности.Тојерезултатобавезакојепроизлазеизпроцесаевропскихинтеграција.
СвакадржавачланицаЕвропскеунијеуобавези једаобезбединадзорнадприме-
номодредабаозаштитиподатакаоличностиодстраненезависногорганакоји,према
Директиви95/46/ЕЗ,имаширокаовлашћења.Упоређењусаслободнимприступом
информацијама,уовојобластинадзорвршисамПовереник,анаизвршењарешења,
иакоихобезбеђујеВлада,Повереникможеисамутицатиподношењемобавезнихпре-
кршајнихпријава.

ИпоредтогаштосеЗаконозаштитиподатакаоличностипримењујевишеодгоди-
нудана,наведенарешењанисуефикасна,поштоуправоу тојобластинафункцио-
налнострадаПовереникаутичеизвршнавласт.Јануара2009.године,Народнаскуп-
штинаусвојила јеАктосистематизацији,93који јеПовереникдонеоновембра2008.
Међутим,ПовереникниједобиосагласностМинистарствафинансијанаПредлогка-
дровскогпланаза2009.годину,чимејерадПоверениканазаштитиподатакаолично-
стиготовоонемогућен.

УсвајањембуџетаПоверениказа2010.годину,крајем2009.године,идобијањемса-
гласностинаКадровскипланза2010.годину,отворенајемогућностдасенадлежно-
стиПовереникаостваре.Међутим,остало јенерешенопитањепросторазарад.То
наизгледтехничкопитањеодсуштинскогјезначаја,јерсебезњеговогрешавањадо-
водиупитањеиангажовањеновихсарадникаикоришћењеодобренихфинансијских
средстава,асамимтимииспуњавањеулогеПовереника.Постојенаговештајидаће
Повереникубитидодељеннакоришћењепростор,који,међутим,збогсвојевеличине
нијетрајнорешење.

93 ПравилникоунутрашњемуређењуисистематизацијираднихместауСлужбиПоверениказаинформацијеодјавногзначаја изаштитуподатакао
личности(број110-00-8/2008-01од12.новембра2008.године)иОдлукаодавањусагласностинаактаПоверениказаинформацијеодјавног
значаја(СлужбенигласникРС,бр.06/09,од26.1.2009).
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Скуп шти на као га рант не за ви сно сти 

УправоизнаведенихразлогаодносПовереникаиНароднескупштинеизузетнојева-
жан.Скупштинаје,каојединизаконодавац,законимаодређивалаположајПовереника
каонезависногоргана,самосталногусвомраду.Поштовањетаквогположајаобаве-
знојезасвеграневласти,засвалицаудруштву.

О раду Повереника Народна скупштина се информише путем годишњих извештаја.
Извештајсадржи,поредизвештајаорадњамаииздацимаПовереника,иизвештајо
радњамакојесусвиорганивластипредузелиупримениЗаконаослободномпристу-
пуинформацијама.ПоверениктакођеподносиНароднојскупштиниизвештајкојисе
односиназаштитуподатакаоличности,алињеговасадржинанијеближеодређена
Закономозаштитиподатакаоличности.

Одсвогоснивања,Повереникзаинформацијеподносиојеизвештајематичномодбору
иизносиозакључкеопримениЗаконаослободномприступуинформацијама.Одбор
је,сдругестране,расправљаооизвештајимаисвакегодинеихједногласноусвајао.
Међутим,матичниодборјеусвајаоионезакључкеПовереникакојиговореопробле-
мимаупримениЗакона,опроблемимаурадуПовереника,анарочитоопроблемима
којепроузрокујудржавниоргани,укључујућииВладу,алиисамуНароднускупштину.

Например,уизвештајуза2008.годинунаводисе:„ПооцениПовереника,озбиљнупа-
жњуВладезаслужујуиндицијекојеуказујудауструктурамакојесунепосредноподре-
ђенеВлади,појединци,пачакислужбе,давањемнеовлашћенихинекомпетентнихми-
шљењаопримениЗаконаослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,чак
подстичудругеорганенанеизвршавањеобавезаутврђенихрешењимаПовереника.“94

Такође,читавоједнопоглављесвихдосадашњихгодишњихизвештајаПовереникаНа-
родној скупштини насловљено је „Административне и друге препреке у спровођењу
Закона“,аговориопроблемимакојионемогућавајуспровођењеЗакона,пасамимтим
ипуноостваривањеправанаприступинформацијама.95Такваоценазахтеваунајма-
њурукудодатноангажовањечлановаодбора,одн.Народнескупштине, каооргана
којибираповереникаи који јединиможепокренутипоступакњеговогразрешењау
случајевиманестручногинесавесногобављањапосла.Свакоуказивањенанедостат-
кеуприменинекогзаконаморабитипропраћеноодлучномреакцијомсвихдржавних
органа,дабисеспречиледаљепоследицепоправаграђана.

94 Повереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,ИзвештајоспровођењуЗаконаослободномприступуинформациј-
амаодјавногзначајаза2008 .годину,Београд,март2009,стр.11.

95 Видети:Повереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,ИзвештајоспровођењуЗаконаослободномприступу
информацијамаодјавногзначајаза2008 .годину,Београд,март2009,стр.18–22;ИзвештајоспровођењуЗаконаослободномприступуинф-
ормацијамаодјавногзначајаза2007 .годину,Београд,март2008,стр.15–21;ИзвештајоспровођењуЗаконаослободномприступуинформаци-
јамаодјавногзначајаза2006 .годину,Београд,март2007,стр.18–24.
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НадлежностНароднескупштиненезавршавасенанормативнојделатности.Народна
скупштинајеистовременоиконтролоррадавеликогкругафункционера,укључујућии
повереника,алиисамеВладе,каоизвршногоргана.ПосланицимаНароднескупшти-
ненарасполагањуувекстојимогућностпостављањапитањаилиподношењаинтер-
пелација,пачакипокретањагласањаоповерењуВлади.Безобзиранатозакојисе
механизамконтролеодлучи,Народнаскупштинајединотакообављасвојуулогукоју
јојјеповериоУстав,потврђенодстранејединогносиоцасуверености–грађана.

Разматрањеизвештајанијесамоприликазаинформисањеотомекакосенекизакон
спроводинегоизатодасењеговоспровођењеунапреди,дасеотклонепрепрекето-
меи,акозатимпостојипотреба,дасеутврдиевентуалнаодговорност.Акосеукаже
нанедостаткеуспровођењунекогзакона,ондасесправомочекујеирасправљање
отомпитањудабисепроблемирешили.Поштовањезакона,нарочитокадасењима
уређујеостваривањељудскихправа,обавезајесвих.

Накрају,управокакојетореченоузакључцимаусвојенимнаКонференцији,извештаји
независнихоргана,анарочитокључнизакључцикојипроизилазеизњиховихизвешта-
ја,требадабудупредметрасправеинаседницамаНароднескупштине.
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Доц. др Де јан Ми лен ко вић 
Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду96

ОМ БУД СМАН (ЗА ШТИТ НИК ГРА ЂА НА)

1. ОП ШТИ ОСВРТ НА ИН СТИ ТУ ЦИ ЈУ ОМ БУД СМА НА И ДРУ ГА НЕ ЗА ВИ СНА ТЕ ЛА

Развојновихобликаконтролерададржавнихорганаусветунарочитојеподстакнутод
средине60.година20.века,кадаједошлодонаглогширењаинституцијеомбудсмана
каотелаsuigeneris.Овлашћењаомбудсмана,одњеговогнастанкауШведскојдавне
1809.годинепадоданас,нисусебитноизменила.Онасунепосредноповезанаса
идејомостваривањаизаштитељудскихправа,уследчегасеомбудсманиданаснај-
чешћедефинишекаозаштитникправаграђана,чијијеглавнициљспречавањенепра-
вилностиинезаконитости,каоитзв.лошегпоступања(maladministration)управепрема
грађанима.

Данасинституцијаомбудсманапостојиувећиниевропскихземаљаипосталаје„инспи-
рација,аконеимоделзанапорекојипостајусвенужнијиупогледуреконструкцијетради-
ционалнихполитичкихинституцијакојејествориларационалистичкаи,доцније,свевише
посредничкабирократскаилегалистичкамисаоипракса“.97

Савремениконцептдржавеблагостања,укојојчовекзаузимацентралноместо,наме-
ћепотребузановим,„спољним“облицимаконтролеинадзорауправе,дабисељудска
правазаштитилаодњеногнезаконитогинеправнограда.Времејепоказалодајепра-
ваинституцијазатоуправоомбудсман.98

96 РадприређенкаоприступнопредавањенаКонференцијиНароднаСкупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавиоргани/тела,НароднаСк-
упштинаРепубликеСрбије/УНДП,ДомНароднеСкупштине,26–27.11.2009.године.

97 ЈованЂорђевић,Политичкисистем,Београд,Савременаадминистрација,1985,стр.681.
98 СтеванЛилић,Управноправо(универзитетскиуџбеник),Београд,Савременаадминистрација,1995,стр.478–484.



134

Уодређеномсмислу,омбудсманједанасинституцијазаштитељудскихправаиправа
грађана,насличанначинкаоштојепочеткомпрошлогвекасудствобилоинституција
заштитезаконитостииуређењаправнедржаве.Учемујетајнаизванреднеефикасно-
стиузаштитиправаграђанаиконтролиуправекојупостижеомбудсман,акојунемо-
гудапостигнупостојећиоблициуправнеисудскеконтролеуправе?Какосеистиче,
суштинаинституцијеомбудсманасводисенањенуподобностдапробијазачаране
бирократскекруговеиданепробојнеауторитативнеадминистративнесистемеучини
транспарентним,тј.доступнимпарламентарнојконтролииопштојјавности.Омбудсма-
нунисупотребнаникаквадругаправнаовлашћењаосимправадапокрећепоступак.
Његоваделотворностпроизлазипресвегаизњеговемогућностида,својимизвештајем
парламенту,пажњујавностиипарламентаскрененажалбеграђана.Јавностзаснова-
нананепристраснојистразијемоћносредство.Самасвестотомедаомбудсманврши
надзорпозитивноутиченацеоуправнисистем,чинећигаподложнимјавностирадаи
правди.99

Утомсмислусеможеконстатоватидаконтролауправеодстранеомбудсманапред-
стављауспешнукомбинацијуправнеконтроле(нпр.покретањепоступкакаоштомо-
жедаучиниијавнитужилац)иполитичкеконтроле(посебно,отварањепарламентар-
нерасправеоодговорностиминистракојируководинекиморганомуправе),којајеу
савременимусловиманеопходнакакобисепревазишлинедостаципостојећихобли-
кауправнеисудскеконтролеуправе.Упореднаискуствајасноуказујуда,заједноса
традиционалнимоблицимауправнеисудскеконтролеуправеисвихњиховихваријанти,
постојипотребазаувођењем„једноставнихи јефтиних“инструменатаконтролеуправе,
неоптерећенихпроцедуралномкрутошћуиправнимформализмом,алиистовременоефи-
каснихуостваривањутранспарентностиуправнихпроцесаиструктура.100

Уразвијенимземљамавременомнастајуидругиоблицисамосталнихинезависних
телаsuigeneris,чијијезадатакдабезутицајадругихдржавнихорганадоносеодлуке
оважнимобластимадруштвеногживотаилинајзначајнијимсегментимаљудскихпра-
ва.Различитиоблицикомесара,независнихканцеларија,ревизора,комисија,савета,
повереникаисличних,свечешћедобијајуикласичнеуправненадлежности,попут,на
пример,доношењауправногактакаоправнообавезујућегакта,вршењаразличитих
обликауправнихрадњи,вршењауправногнадзораислично.Њиховаправнаприрода
затоје,уначелу,достакомпликована.

99 H.W.R.Wade,AdministrativeLaw,Oxford,1982,5thed.,стр.76.
100СтеванЛилић,н.д.,стр.478–484.
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Иакосеиоваквиоблицичестоназивајуомбудсман101,онитоипакнисуупоменутом
смислуречи.Значи,сведоцисмотогадаједаљиразвојљудскогдруштвазахтеваои
стварањеновихобликанезависнихинепристраснихтела.Например,крајем70.годи-
напрошлогвекауФранцускојсусепојавиленовекатегорије„административнихин-
ституција“,којесутеорија(углавном)иправнитекстови(понекад)називалинезависним
квазиадминистративниморганима.Тонијехомогениправнипојам.ОсимМедијатора
(тј.омбудсмана),уФранцускојтанезависнателаимајуколегијалникарактерисаста-
вљенасуоднезависнихивисококвалификованихлицакојасуименовананаодређено
време(мандат).Уземљамаанглосаксонскогправа,нпр.уВеликојБританији,Аустрали-
јиилиНовомЗеланду,пореднезависних„квазиуправнихтела“насталасуи„независна
квазисудскатела“,оличенаувидутакозванихуправнихтрибунала.Умногимобласти-
ма,нпр.уобластимаслободеприступаинформацијамаизаштитеподатакаолично-
сти,трибуналитакођепредстављајузначајанмеханизамзаштитеиконтроле.102

2. СЛИЧ НО СТИ И РАЗ ЛИ КЕ ИЗ МЕ ЂУ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА ОМ БУД СМА НА  
У УПО РЕД НОМ ПРА ВУ

Иакоинституцијеомбудсманаусвимземљамаимајусличнеилиистеосновнециљеве,
онесенаевропскомконтинентуизмеђусебеуодређенојмериипакразликују(потоме
далисеомбудсманименујеибирасаучешћемизвршневластиилибезње,далијеон
инокоснииликолегијалниорган,далипостојиједаномбудсманиливишењих;поначи-
нунакојиимсеграђаниобраћајужалбомилипритужбом;попоступкупопритужби;по
начинуфинансирања;потомедалипостојеинанационалноминарегионалнимниво-
имаисл.),јерсуприлагођенеконкретнимправнимсистемима.103

Ипак,суштинуинституцијеомбудсманакаотелаsuigenerisтребапрвенственотражити
уњеговомправномстатусу.Омбудсманје,узодређенеизузетке,независноинепри-
страснотелопарламента,којеуспецифичномпоступкудоносиправнонеобавезујуће
препорукесамишљењемкојеупућујеорганукојијеучинионеправилностиинезако-
нитости,акојимамууказујенатокакотребадапоступикакобиотклониопоследице
лошегпоступања,узимајућиуобзириданасуправунедовољноодређенесоциолошке

101 ТакојеуНорвешкојОмбудсманзаједнакстатусженаимушкарцаоснован1979.годинекаонезависноадминистративнотело,припојеноМинист-
арствузадецуипородичнапитања.

102VenkateshNayak,AccesstoInformation–AcomparativePictureofIndependentAppelateMechanismsAvailableAcrosstheCommonwealth,NewDelhi,
CommonwealthHumanRightsInitiative,2006.Тапубликацијадоступнајеинасајтуhttp//www.humanrightsinitiative.org.

103Упореди:ДејанМилековић:Упореднипреглединституцијеомбудсмана,,СтеванЛилић,ДејанМиленковић,БиљанаКовачевић-ВучоОмбудсман
–међународнидокументи,упоредноправо,законодавствоипракса,Комитетправниказаљудскаправа–YUCOM,Београд,2002,стр.42-147
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појмовеправдеиправичности.Акодржавниорганнепоступипопрепоруци,омбуд-
сманможепокренутидругемеханизмекојићеганатоприсилити.104

Например,једнаодосновниходликаомбудсманајестедајетоинокосниорган.Ипак,
од овог правила постоје и одређена одступања. Тако је у Аустрији институција На-
родногправобранилаштваколегијалниорган,почемусеонабитноразликујеодин-
ституцијеомбудсманау другимевропским земљама.Народноправобранилаштво у
Аустријииматричлана,одкојихједанувекпредседава,аодлукесепоправилудоносе
простомвећиномчланова.

Можемо уочити да једна земља може имати једног или више омбудсмана. Већина
европскихземаљаопределиласезасистемједногомбудсманаивишезаменика,ко-
јисупоправилузадуженизаодређенеобласти,штојеутврђенозакономилиактима
оунутрашњојорганизацији.Ипак,уШведској,Данској,Литванији,Молдавији,каои
унекимдругимземљама,постојивишенационалнихомбудсмана,одкојихјеједанпо
правилушефканцеларије.Институцијаомбудсманаутимземљамазадржавакарактер
инокосногоргана, јерсвакиодњихделујесамосталноуконкретнојобластииукон-
кретномслучају.

Суштинаинституцијенационалногомбудсманајестеуњеговомправномстатусу.Ом-
будсманјенезависноинепристраснотелопарламента.Али,иодтогправилапостоје
одређениизузеци.ТакојеуФранцускојДржавнисаветрешењемиз1981.годинеоква-
лификоваоинституцијуМедијаторакаоадминистративнотело,поштосеомбудсман
постављадекретомМинистарскогсавета.УГрчкој,омбудсманјенезависноадмини-
стративно (управно)телокојебираМинистарскисавет.ФранцускаиГрчкасуисто-
временоипримериукојимаомбудсмананепосреднобираизвршнавласт.Сличнаје
ситуацијаиуВеликојБританији,гдеомбудсманабираКруна„патентнимписмом“на
предлогпремијера,којиморабитиусаглашенсаставомлидераопозицијеипосебног
одбораДоњегдомабританскогПарламента.Међутим,омбудсмансеуВеликојБри-
танијиназиваПарламентарникомесариимастатус(каоштотоњеговназивиговори)
парламентарногтела.

Разликепостојеикадапарламентбираомбудсмана.Постоједваслучаја:даомбуд-
сманабирапарламентбезучешћаизвршневласти,каоштојетонпр.уШведској,Нор-
вешкој,Шпанији,МолдавијиилиПољској,идаомбудсманабирапарламентузучешће
извршневласти–каонпр.уМађарскојилиСловенији,гдепарламентвршиизборна
предлогпредседникарепублике.

104Упореди:ДејанМиленковић:Упореднипреглединституцијеомбудсмана,,СтеванЛилић,ДејанМиленковић,БиљанаКовачевић-ВучоОмбудсман
–међународнидокументи,упоредноправо,законодавствоипракса,Комитетправниказаљудскаправа–YUCOM,Београд,2002,стр.42-147
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Разлике,затим,постојеиупогледуначинанакојисеграђаниобраћајуомбудсману
жалбамаипритужбама.Правилоједасежалбе,одн.притужбеподносенепосредно
омбудсману;међутим,иутомеимаизузетака.УВеликојБританији,например,жалба
сеподносипосредствомпосланикаДоњегдомапарламента,ауФранцускојпосред-
ствомпосланикаилисенаторакојипретходнопроцењуједалипритужбазахтеваин-
тервенцијумедијатора.

Разликеизмеђунационалнихинституцијаомбудсманапостојеиупогледупоступкапо
жалбамаодноснопритужбама,условазаизборидужинетрајањамандата,разлогаза
престанакиразрешењесафункцијеомбудсмана,начинафинансирања,начинаиме-
новањазаменикаитд.

Пореднационалнихомбудсмана,постоје,узависностиодунутрашњегуређењапоје-
динихдржава,иомбудсманирепублика,провинција,кантона,покрајина,града,локал-
несамоуправе,штоуказујеназначајтеинституције.Тајмоделорганизацијеомбудсма-
накарактеристичанјезаземљесаразвијеномдецентрализацијом,регионализацијом
илокалномсамоуправом.Организацијаомбудсманапотоммоделузависиодземље
доземљеиуначелуиматриподмодела:омбудсманнанационалном,регионалноми
нивоулокалнесамоуправе;омбудсманнанационалноминивоулокалнесамоуправе
иомбудсманнарегионалномнивоуинивоулокалнесамоуправе(безомбудсманана
националномнивоу).105

Омбудсман на националном, регионалном и нивоу локалних самоуправа постоји у
Аустрији,ВеликојБританији,Шпанији,Белгији,Холандијиидругимземљама.УАустрији,
поредКомисијезаљудскаправа,каонационалногомбудсмана,постојеирегионални
омбудсманизапокрајинеТиролиВоралберг.УБелгијипостојеомбудсманизарегије
ВалонијаиФландрија,уВеликојБританијипостојеомбудсманизаЕнглеску,Шкотску,
ВелсиСевернуИрску,уХоландијисвивећиградовиимајуиинституцијуомбудсмана,у
ФранцускојпостојиуПаризу,каоглавномграду,ауШпанији,пореднационалногом-
будсмана(DefensordelPueblo)постојеиомбудсманиуједанестрегиона(Каталонији,
Севиљи,Галицији,Канарима,Валенсији,Андалузијиидр.).УБугарској,пореднацио-
наногомбудсмана,удвадесетакјединицалокалнесамоуправеуведенисуилокални
омбудсмани.106

Требанапоменутиидарадипосебнезаштитепојединихрањивихдруштвенихгрупа,
илирадипосебнепарламентарнеконтролепојединихважнихинституцијасистема,као

105ДраганРадиновић,„Омбудсманиизвршнавласт“,Службенигласник–Саветзадржавнууправу,Београд,стр.166;Ombudsmen,Parliamentary
Commissioners,MediatorandpersonsdischarigingsimilarfunctionsinmemberstatesoftheCouncilofEurope,Сomaprativestudy,Јуне301997,Strasbourg,
DocH/Ombudsman(97)1,p.8.

106ДраганРадиновић,исто;ОинституцијиDefensordelPuebloуАндалузијивишеподатакасеможепронаћинавебстранициwww.defensor-and.es/.О
омбудсманимаудругимшпанскимрегионимавишеподатакаможесенаћинавебстранициhttp://www.euro-ombudsman.eu.int/links/en/esreg.htm.
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штојевојска,упојединимземљама,пореднационалнихомбудсмана,постојеипосеб-
ниомбудсмани,каонпр.омбудсманзадецу,омбудсманзанационалнемањине,војни
омбудсманидруги.

Међутим,такођетребанагласитидајесвиминституцијамаомбудсманазаједничкоу
светутоштојетоорганодн.телокоје„немазубе“.Самепрепорукеимишљењаомбуд-
смананеобавезујуорган,одн.тело(каоштоихобавезујеуправниакт),штојепотен-
цијалноинајвећипроблемтеинституције.Затоиданасњеговаснаганепроистичеиз
његовогправног,већпресвегаизморалногауторитета.Тонезначидасекроздруге
надлежностиомбудсманатајнедостатакнеможеефикасноизбећи;например,већје
поменутамогућностдаомбудсманотворипарламентарнурасправукојаимациљда
утврдиодговорностфункционерајавневласти.Алиуземљамаукојимасудемократски
стандардиниски,чиниседасеборбаомбудсманазазаштитуљудскихправапретвара
уборбупротивветрењача.Ипак,упоредноправноискуствоипраксаговоридавреме-
номомбудсманпостајеверодостојнаинституција,чијепрепорукеимишљењадобијају
назначајуикојесенајчешћепоштују.

3. КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА НА ЦИ О НАЛ НОГ ОМ БУД СМА НА  
У ПО ЈЕ ДИ НИМ ЕВРОП СКИМ ЗЕ МЉА МА

Уовомкраткомпрегледуинституцијанационалногомбудсманауевропскимземља-
ма107акценатјестављеннаШведску,каопрвуземљукојајеувелатуинституцију.Та-
кође,неулазисепосебноуразматрањеначинаизбора,разрешењаилипрестанка
мандатаомбудсмана,његовефинансијскенезависностиилиправадапокрећекривич-
неидругепоступкепротиводговорнихфункционерајавневластиијавнихслужбеника,
негосепажњапосвећујенадлежностиомбудсманадапосопственојиницијативиили
попритужби(жалби)грађанаспроведенезависнуинепристраснуистрагу,наконкоје
органууправеупућујепрепорукуимишљење.Тојенарочитоважнодабисеобјаснила
разликаусназидокумената(препорукеимишљења)измеђуомбудсманаинекихдру-
гихнезависнихисамосталнихтела,којасусличнаомбудсмануаличијисуналази,с
обзиромнаформупојединачногакта,обавезујући.Утомеје(акосеизузмедајепоље
деловањатихтелазнатноужеисегментирано)исуштинскаразликаизмеђуњих.

107Овопоглављејескраћенаверзијаприказаупоредноправногискуствакојејенапримерупреко35несамоевропскихземаљааутордаоу
публикацији:Упореди:ДејанМилековић:Упореднипреглединституцијеомбудсмана,,СтеванЛилић,ДејанМиленковић,БиљанаКовачевић-Вучо
Омбудсман–међународнидокументи,упоредноправо,законодавствоипракса,Комитетправниказаљудскаправа–YUCOM,Београд,2002,
стр.42-147.
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3.1. ШВЕД СКА

Шведскајепрваземљакојаје,јошдавне1809.године,увелаинституцијуПарламен-
тарногомбудсмана(Justitieombudsman),збогчегауовомкраткомупоредномпрегледу
заслужујепосебнупажњу.НастанакинституцијеомбудсманауШведскојнераскиди-
војеповезансаједномдругоминституцијомшведскогправногсистема–Канцеларом
правде.108

Наиме, јошод1713. годинеуШведској је постојаласлужба тзв.Краљевогнајвишег
омбудсмана,каснијепознатакаослужбаКанцелараправде(Justitiekansle),чијијезада-
такбиодасезавремеизгнанстватадашњегкраљаШведске,КарлаXII,стараоспро-
вођењузаконаистатута,каоиданадгледарад јавнихслужбеника.Одтада,пасве
доданас,Канцеларправдејетрадиционалнаинституцијашведскогправногсистема.
СрединомXVIIIвека,подутицајемначелаподелевласти,уШведскојјејачалаборба
противкраљевогапсолутизма,те јеупериодуизмеђу1766.и1772. годинешведски
Парламент(Риксдаг)преузеоготовосвумоћодшведскогкраља,измеђуосталогипра-
вопостављањаКанцелараправде.КраљГуставIIIје,међутим,1772.годинеуспеода
повратисвојуапсолутнумоћ,паиправонапостављањеКанцелараправде.Упобуни
која јеуШведскојизбила1809. године,збачен јесавласти једаноднајвећихшвед-
скихкраљева–апсолутистаГуставIVАдолф,накончегаје,послевишегодина,одржа-
наседницаПарламента(Риксдага)накојојјеодлученодасеусвојиновиУстав.Устав
Шведскеиз1809. годинезаснован јенапринципимаподелевластиизмеђукраљаи
Парламента.Каоизразпринципаподелевласти,Уставјесадржаоодредбепокојима
јекраљпостављаоканцелараправде,аРиксдагпарламентарногомбудсмана,тј.Justiti-
eombudsman,чијијезадатакбиодакаопредставникПарламентанадзиреспровођење
законитостиодстранесвихслужбеникаисудија.109

Од1915.годинеуШведскојсупостојаладвапарламентарнаомбудсмана,јерјеРик-
сдагсматраода јенеопходнораздвојитифункцијенадзоранадвојниморганимаод
надзоракоји је вршио Justitieombudsman, те је таконасталапосебнаслужбаза кон-
тролуоружанихснага–војниомбудсман(Militieombudsman).Парламентарниивојни
омбудсманпоновосуспојени1968.године.Парламентјеизабрао3омбудсмана,сва-
кисаназивомJustitieombudsman,којисучинилиједнујединственуинституцију.Збогсве
већегобимапослаипримљенихпритужби,Рикстаг је1975. годинеусвојиоУпутство
парламентарнимомбудсманима,којејесадржалоноваправилаорганизацијењихове

108СтеванЛилић,ДејанМиленковић,БиљанаКовачевић-Вучо,н.д.
109BengtWieslander,TheParliamentaryOmbudsmaninSweden,TheBankofSwedenTercentenaryFoundation,1994,стр.11–15;МиодрагЈовичић,

Омбудсман–чуварзаконитостииправаграђана,Институтзаупоредноправо,Београд,1969,стр.10–11.
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службе,каоињиховедужностииовлашћења.110Таправиласудаљемењанаидопу-
њенановимУпутствимазапарламентарнеомбудсманеод13.новембра1986.године,
којисуиданаснаснази.111

УУставуШведске(TheInstrumentofGovernment)из1809.године,упоглављу12,којено-
синазивПарламентарнаконтрола,утврђујеседаћеПарламент(Риксдаг)биратијед-
ногиливишеомбудсмана,чијајеосновнафункцијадакаопарламентарнотеловрши
надзорнадспровођењемзаконаидругихаката.112

Закономопарламенту(TheRiksdagAct)предвиђеноједаКанцеларијупарламентарних
омбудсманачинечетириомбудсмана,којебирапарламент.ЈеданодњихјешефКан-
целарије.ШефКанцеларијејеадминистративнидиректоркојијеодговоранзаинтерну
управу,постављањеособљаидр.Парламентбираомбудсманена4године.Назахтев
Комитетазаустав,Риксдагможеизгласатинеповерењеомбудсману,комеутомслуча-
јумандатпрестајеипреистекамандатногпериода.Услучајупензионисања,односно
напуштањафункцијеомбудсманаутокумандатногпериода,Парламентпоставља,што
јепремогуће,новогомбудсмананапунмандатнипериод.Услучајудужегодсуства
уследболестиилидругихразлога,заомбудсманаПарламентможепоставитидруго
лице,докгодтаквесметњепостоје.113

Упуствазапарламентарнеомбудсмане(1986)најпреутврђујукојеорганеителанад-
зирупарламентарниомбудсмани,каоикојисуорганиителаизузетиизтогнадзора.
Надзорпарламентарнихомбудсманаобухвата:сведржавнеилокалнеорганеителаи
њиховоособље,свалицакојавршејавнаовлашћења,каоидржавнекомпаније(јавна
предузећа)којесенесматрајудржавниморганимаителима(каонпр.компанијекојесе
бавеконтроломбезбедностидрумскихвозилаисл.).

Међутим,омбудсманненадзиреВладу,нитипосланикеичлановелокалногвећа.Тако-
ђе,омбудсманненадзиренирадКанцелараправде,Одборагувернерашведскебан-
кеињиховихзаменика,осимупогледутогадалипримењујузаконеизобластидевизног
пословања.Омбудсманнесмеништапредузетинипремаподређенимслужбеницима
којинемајусамосталнаовлашћења,осимакозатонепостојипосебаноснов.114

Омбудсманима у вршењу овлашћења помаже и Секретаријат, који има запослено
особље,садиректоромначелу.ШефКанцеларијеомбудсманаможе,акотоновчана

110 BengtWieslander,TheParliamentaryOmbudsmaninSweeden,TheBankofSwedenTercentenaryFoundation,1994,стр.16–17;ClaesEclund,„Švedski
parlamentarniombudsmani“,ZbornikradovaPravnogfakultetauNovomSadu,br.3–4,1990,стр.8.

111 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,issuedon13.November1986
112 TheInstrumentofGovernment,1809,Ch.12,Art.6
113 TheRiksdagAct,Ch.8,Art.10.
114 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,issuedon13.November1986,Arts.1–2,8.
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средствадозволе,запослитиидругоособље,нпр.стручњакеизразличитихобласти.115

Усвомрадуомбудсманисунезависниињиховраднеможебитипредметконтроле
другогомбудсмана.116

Свачетириомбудсманаимајуодвојенеобластиодговорности.Неканајважнијапод-
ручјауоквируовихобластису:порескисистем,извршењесудскиходлука,контрола
судоваитужилаштва,полиција,затвори,војска,управаиуправнисуд,друштвенобла-
гостањеиобразовање.117

Омбудсманможепокренутипоступакпожалбиилипосопственојиницијативи.Сва-
ко,пачакистранац,можедаподнесежалбуомбудсману.Жалбаморабитиуписаној
формии,акојепотребно,особљеомбудсманадужнојепомоћиподносиоцужалбеда
јесастави,причемусененаплаћујеникакватакса.Жалбаморабитипотписанаод
странеподносиоца,иначенећебитиприхваћена.Ипак,чакинепотписанажалбаможе
послужитиомбудсманукаоподстицајдасамоиницијативнозапочнеистрагу.Непосто-
јиникаквоапсолутновременскоограничењезаподношењежалбе,алијеомбудсмани-
мазабрањено,осимпопосебномоснову,даотпочнуистрагуакосеслучајдогодиодве
годинепреподношењажалбе.Такође,непостојиниправилопокомепретходноморају
битиисцрпљенасваправнасредствапредсудовимаилиуправом,алиомбудсману
праксинеинтервенишедоксенеокончапоступакпредсудом.Омбудсманможеинтер-
венисатииуранијојфазиуслучајевимакадасежалбаодносинапроцедуру.118

Поводомзавршеногслучајаомбудсмандоносипрепоруку,којаизражавањеговставу
појединојствари.Омбудсманјеовлашћенидапредузменепосреднокривичногоњење
свакогслужбениказаповредудужности,каоидагадисциплинскигонипредорганима
надлежнимзаприменудисциплинскихсанкција.Кривичномгоњењуомбудсманпристу-
паакосуорганивласти–итоуглавномдржавниилокалнислужбеници–извршили
кривичноделоувршењуслужбенедужности.Собзиромна тода јеШведскапрвог
омбудсманаималајош1809.године,таинституцијајеималакарактертужилаштва.119

Закономјеутврђенаобавезаомбудсманадаподносигодишњиизвештајпарламентуо
својимактивностима,иницијативама,прикупљенимжалбамаидр.Извештајомбудсма-
насеобјављујеидоступанјесвима.120

115 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,1986,Arts.12–13.
116 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,1986,Art.2.
117 ClaesEclund,н.д.,стр.11.
118 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,1986,Arts.17–20;BengtWieslander,TheParliamentaryOmbudsmaninSweden,TheBankof

SwedenTercentenaryFoundation,1994,стр.50–51.
119 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,1986,Art.6;ClaesEclund,н.д.,стр.10.
120 ActwithInstructionsfortheParliamentaryOmbudsmen,1986,Art.11.
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3.2. ФИН СКА

ДругаземљакојајеусвојправнисистемувелаинституцијуомбудсманабилајеФин-
ска.ЊенимпрвимУставом,из1919.године,предвиђенојеиувођењеинституцијеом-
будсмана,којаодтададоданаспостојинепрекидно.УФинскојпостојисамоједанпар-
ламентарниомбудсман,којијенадлежанистовременоизацивилнеизавојнествари.
Уставомјеутврђеноследеће:„Парламентнапочеткусвакогредовногсазивабира,на
мандатнипериододчетиригодине,једногистакнутногправниказаомбудсмана,нана-
чинпредвиђензаизборпредседавајућегпарламента“.121

Омбудсман,ускладусаУпутствимакојеприпремаиусвајаПарламент,надзирепри-
менузаконаодстранесудоваидругихдржавнихорганаидржавнихслужбеникаувр-
шењуњиховихдужности,каоизапосленеујавнимпредузећимаидругалицакојиоба-
вљајуодређенејавнефункције.Увршењусвојихдужности,Парламентарниомбудсман
ћенадгледатиистањеиостваривањеосновнихљудскихправа.УпутстваПарламентао
радупарламентарногомбудсманадонетасу1920.године,ионасу,сакаснијимизме-
намаидопунама,иданаснаснази.122ПремаУпутствима,унадлежностиомбудсмана
једаконтролишерадсудоваидругихдржавнихоргана,каоизапосленихујавнимслу-
жбамаидругихлицакојаобављајујавнефункције.Парламентарниомбудсманјенад-
лежандапредузмеодговарајућемереакосудија,државнифункционерилизапослени
ујавнимслужбама,односнолицакојаобављајудругејавнефункције,повредеправа
грађана,прекорачесвојаовлашћењаилизанемаресвојеобавезе.123Парламентар-
ниомбудсманимаправодаприсуствује седницамаМинистарског савета, судоваи
другихорганавласти,каоидадобијаподаткеизизвештајаМинистарскогсаветаими-
нистарстава,одсудоваиоддругихорганавласти.124Парламентарниомбудсманима
праводаподнесе тужбупротивпредседникаиличланаВрховногсудаилиВрховног
административногсуда.Омбудсманимаиправодадобијесвенеопходнеинформаци-
јеодорганаителакојенадзире.125Акосеписанапритужбаупућенапарламентарном
омбудсмануодносинанедозвољеноилипротивзаконитопоступањелицаилиоргани-
зацијакојеомбудсманимаправоданадзире,онћепокренутиистрагу.Акотакавсу-
бјектнепоступипопрепорукамаомбудсмана,омбудсманћенепосредногонитијав-
ногслужбениказакогасматрада јеучинионезаконит,односнонеправиланактили
ћенаредитиизрицањедисциплинскемерепротивњега.126Парламентарниомбудсман
подносигодишњиизвештајПарламенту.Уизвештајуће,кадгодјетопотребно,указа-

121 МиодрагЈовичић,Омбудсман–чуварзаконитостииправаграђана,Београд,Институтзаупоредноправо,1969,стр.11.
122 TheRegulationoftheParliamentaryOmbudsman(10January1920/2,withlateramendments).
123 TheRegulationoftheParliamentaryOmbudsman,1920(withlateramendments),Art.1.
124 TheRegulationoftheParliamentaryOmbudsman,1920(withlateramendments),Art.2.
125 TheRegulationoftheParliamentaryOmbudsman,1920(withlateramendments),Arts.5–6.
126 TheRegulationoftheParliamentaryOmbudsman,1920(withlateramendments),Art.7.
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тиПарламентунанејаснеиконтрадикторнеодредбезакона,нарочитоакоуследњих
долазидоразличитихтумачењаилиправненесигурности,причемуимамогућностда
подносипредлогезањиховуизмену.Парламентарниомбудсманће,кадасматрадаје
тонеопходно,подноситиПарламентуиизвештајеопојединимслучајевима.Онћеина
другеначинепружатиинформацијеосвомраду.

3.3. АУСТРИ ЈА

Институцијааустријскогомбудсманајеумногочемуспецифична.Топроистиченајпре
изчињеницедајеомбудсманзаправоколегијални,анеинокосниорган,алињегове
надлежностиконвалидирајусакласичноминституцијомомбудсмана.Аустријскипар-
ламентје1977.годинеусвојиосавезниЗаконкојисетичефункцијеиорганизацијена-
родногправобранилаштва(Volksanwaltschaft)заограниченипериод(од1977.до1983).
Овајзаконје,затим,1981.годинеукљученуУставАустрије,тејенајвећидеонадлежно-
стиирадаНародногправобранилаштваданасутврђенуставнимодредбама.127

Такоједанасаустријскимуставомутврђено,најпре,дасвакоможеуложитижалбуНа-
родномправобранилаштву(Volksanwaltschaft)уследповредеправаодстранесавезних
органауправе,укључујућиињиховеактивностикојезадирууправоприватности,под
условомда јеправоповређенорадомтихорганаидасупретходноисцрпљенасва
правнасредства.ТаквежалбемораистражитиНародноправобранилаштво.Подно-
силацжалбеморабитиобавештенорезултатимаистрагеимерамакојејебилонеоп-
ходнопредузети.Народноправобранилаштвоможепокренутипоступакипослужбе-
нојдужности(exofficio),акопостојиоснованасумњадаједошлодоповредеправа.
Народноправобранилаштвоћепоступатипожалбамаграђанаиотомећеподнети
извештајПарламенту.Уоквирусвојенадлежности,Народноправобранилаштвојеса-
мосталноураду.128

Органиуправенанационалном,регионалномилокалномнивоудужнисудапружепо-
дршкуНародномправобранилаштву(Volksanwaltschaft)уњеговомрадуидамуомогу-
ћенесметановршењеинспекције,прегледдокуменатаиувидуинформације.129Народ-
ноправобранилаштвоможеиздатипрепорукуилипредузетидругемерепремаоргану
управе,узависностиодразлогасвакогконкретногслучаја.Онотакођеможеиздати
препорукунадлежнимвластимаустварималокалнеуправеиоучињенојпрепоруци
127 NationalOmbudsmen(collectionoflegislationfrom27countries),CommissionerforCivilRightsProtectionofPoland,Warsaw,1998,стр.7–13.
128 UstavAustrijesaizmenamaiz1981.godine,član148a;ViktorPickl,„InstitucijaombudsmanauAustriji–Volksanwaltschaft“,ZbornikradovaPravnogfakultetau

NovomSadu,br.3–4,1990,str.34.
129 УставАустријесаизменамаиз1981.године,члан148b.
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ћеобавеститинајвишесавезнеорганевласти.Народноправобранилаштвоподноси
извештајосвомрадуСавезномпарламенту.130Начиннакојисежалберешавајуза-
висиодприродесвакогпојединогслучаја.Често једовољнодаНародноправобра-
нилаштвообавестинадлежногвладиногминистраигувернерапокрајинеонаведеној
повредиправа,који,наконобављањасвојесопственеистраге,издајеупутствакакода
сеузрокотклони.ПоводомнесавесногинезаконитограданекогорганаПравобрани-
лаштвоможеиздатиипрепоруку.Органнакојисепрепорукаодносидужанједапо-
ступиускладусапрепорукомурокуодосамнедељаимораотомеобавеститиПра-
вобранилаштво,илимуморадоставитиписменообавештењеоразлозимауследкојих
нијепоњојпоступио.131

3.4. ДАН СКА

Данскајеједнаодпрвихземаљакојајеусвојправнисистемувелаинституцијуомбуд-
смана.132УставниосновзаувођењеинституцијеомбудсманауДанскојсадржан јеу
УставуДанскеиз1953.годинеигласи:„Парламент(Folketing)бираједноилидвалица,
којанећебитичлановиПарламента,данадзирурадцивилнеивојнеадминистрације.“
Наосновутеуставнеодредбедонетје1954.годинеЗаконоомбудсману,апрвиом-
будсманјеступионадужностмарта1955.године.133Тренутноважећизаконскиоснов
јеЗаконоомбудсмануиз1996.годинеињимесурегулисанинадлежност,поступање
и услови избора и разрешења омбудсмана.134 У складу са тим уставом, законом је
ближеутврђенодасенадлежностомбудсманапротеженасведелове јавнеуправе,
алинеинасудове.Услучајудакомпаније,институције,удружењаидругисубјектипот-
падајупододредбеЗаконаојавнојуправи,Законаоприступуподацимајавнеуправе
илиЗаконаозаштитиподатака,омбудсманможепроширитисвојунадлежностинате
субјекте.Омбудсманнећеузиматиуобзиржалбепротиворганакојидоносеодлукео
споровимаизмеђуприватнихлица,чакиакосетотеломожепосматратикаодеојавне
управе.135

ОмбудсманподносигодишњиизвештајданскомПарламенту.Извештајморабитиоб-
јављен.Акојеусвомизвештајуомбудсманпоменуоминистреилиорганелокалнеса-

130УставАустријесаизменамаиз1981.године,члан148c–d.
131 ViktorPickl,н.д.,стр.35–36.
132 МиодрагЈовичић,н.д.,стр.11.
133 МиодрагЈовичић,исто .
134 NationalOmbudsmen(collectionoflegislationfrom27countries),CommissionerforCivilRightsProtectionofPoland,Warsaw,1998,стр.41–46;The

ombudsmanAct,no.473,1996.
135 TheombudsmanAct,no.473,1996,Ch2,ThejurisdictionoftheOmbudsman,Par.7.



145

моуправеилиодређениконкретнислучај,моранавестииштајеодређенифункционар
илиорганизнеоусвојуодбрану.136

Упогледуправилапоступка,закономјеутврђенодасвакоможеподнетипритужбуом-
будсманупротивнаведенихоргана.Притужбасеподносиомбудсманууписанојфор-
ми,узапечаћенојковерти.Омбудсманможепокренутипоступакипосопственојиници-
јативи(exofficio).137Утокупоступкаомбудсманутврђуједалисуодређенепојединачне
актедонелифункционерииорганиуправеидругателакојаомбудсманконтролише,да
лисуихдонелисупротнопостојећимправнимактима,односно,далисуовиувршењу
својихдужностипочинилигрешке.Наконспроведеногпоступкаомбудсманможекри-
тиковатирадодређеногфункционера,органаилитела,издатипрепорукуилинадруги
погоданначинизнетисвојемишљење.138Уколикосеутокупоступкапредомбудсманом
утврдидасуорганидржавнеуправеидругиорганиителаучинилиодређенегрешке
илизлоупотребе,омбудсманћеотомеобавеститиКомитетзаправнепословеданског
Парламентаиодговорногминистраилиорганелокалневласти.139

136TheombudsmanAct,no.473,1996,Ch.3,TherelationshipwiththeFolketing,Pars.10–12.
137 ombudsmanAct,no.473,1996,Ch.4,Lodgingacomplaint,Pars.13–16;Ch.5,Initiatingown-initiativeinvestigationsandinspection,Pars.17–18.
138TheombudsmanAct,no.473,1996,Ch.6,Thecaseinvestigation,Pars.19–20.
139TheombudsmanActno.473,1996,Ch.7,Assessmentandreaction,Pars.21–25.
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3.5. ФРАН ЦУ СКА

Францускиомбудсман,Медијатор,иакоинспирисаншведскимомбудсманом,ближи
јесистемуомбудсманаВеликеБританије,мадасеиодњегаразликује.140„Институција
јепониклауследтежњедасекорисницимауправеуодносусауправом,којусвевише
осећајукаосвеобухватну,анонимну,чакинехуману,обезбедизаштитникприступач-
нијинегосудикојибибиослободаниовлашћенданебудевезансамозапоштовање
права“.141

Медијатор,францускиомбудсман,уведенјеЗакономоМедијатору1973.године.За-
конјепретрпеовишеизмена(1976,1989,1992),алијеиданасјошувекнаснази.142
Њиме јеутврђенода јеМедијатор,каонезависнотело,надлежанзапритужбегра-
ђанаувезисавршењемделатностијавнеуправе,органатериторијалнеаутономије,
јавнихустановаисвихорганизацијакојевршејавнуслужбу,приуспостављањууправ-
но-правниходноса.Уоквирусвојенадлежности,омбудсманнећеприматибилокаква
упутстваниодједногорганавласти.143Медијатораименуједекретом,напериодод6
година,Министарскисавет,чимесебитноодступаодједногодосновнихсвојставаом-
будсманскеинституције–атоједајеонаинституцијапарламента.Стогаје,дабисе
обезбедилањенанезависностинепристрасност,закономутврђенодазавреметраја-
њамандатафункцијамедијатораможепрестати,тј.онможебитиразрешендужности,
јединоаконијеустањуданаставидајеобавља.144

Закономјепредвиђенодамедијаторпокрећепоступакназахтевфизичкоглица(алине
иправног).Свакофизичколицекојесматра,уоквирустварикојесенањегаодносе,да
једаноргандржавнеуправе,органтериторијалнеаутономије,јавнеустановеилидру-
гихорганизацијакојевршејавнуслужбу,нисуобављалисвојуделатностускладуса
задацимајавнеслужбе,можепојединачномпритужбомтражитидастварбудеизнета
предМедијатора.Утомсмислу,одговарајућупритужбу(захтев,рекламацију)подноси
члануПарламента,односнопосланикуилисенатору,смолбомдајеовајупутиМеди-
јатору.ПосланикилисенаторпроцењуједалијеМедијаторовлашћензатајпредмет,
односнодалирекламацијазаслужујеинтевенцијуМедијатора.Медијаторумогудасе
обрате,посопственојиницијативи,ичлановиПарламента.Медијатортакође,можепо-
кренутипоступакипосопственојиницијативи.145

140ДрагашДенковић,„Медијатор–LeMediateur(францускиомбудсман)“,АналиПравногфакултетауБеограду,бр.1–4,1983,стр.258.
141 JeanRivero,Droitadministratif,Paris,Dalloz,1987,стр.424–425.
142 Lаwno.73–6of3rdJanuary1973,supplementedbyLawno.76–1211of24thDecembar1976andbyLawno.89–18of13thJanuary1989,andmodifiedby

Lawno.92–125of6thFebruarу1992.
143 Lawno.73–6;76–1211;89–18;92–125,Section.1;ДраганРадиновић,Омбудсманиизвршнавласт[докторскадисертација],Правнифакултету

Београду,Београд,2000,стр.90–95.
144 Lawno.73–6;76–1211;89–18;92–125,Sections2–3;ДрагашДенковић,н.д.,стр.258.
145 Lawno.73–6;76–1211;89–18;92–125,Section6.
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ОдредбамаЗаконадаљејеразрађенопоступањепопритужби(рекламацији),каои
овлашћењаМедијатора.УвезисотклањањемуоченихнеправилностиМедијаторима
двеврстеовлашћења:даорганудâпрепорукечији јециљрегулисањепојединачног
проблемаидадâпредлогеодређеноморганукакобисепобољшалоњеговофунк-
ционисање,тј.избеглебудућегрешкеураду.Медијатортакођеможе,акопроценида
бистрогаприменаправнихпрописадовеладонеправде,поступајућипопредставци,
поступитинадваначина:предложитиодговарајућеморгануповодомодређенеодлуке
дапредузмесвемерезакојепроцењуједасутаквогкарактерадамогудовестидоот-
клањањанедостатака,илипокренутииницијативудасеизвршеодговарајућеизменеи
допунезаконачијабистрогаприменадоводиладонеправди.146

Декретомиз1986.године,којисеодносинапредставникеМедијатораудепартмани-
ма,успостављенјетзв.Одсекделегата.ДелегатиинтервенишууимеМедијаторанало-
калномнивоуи,акосматрајудапостојислучајкојиморадасерешипренегоштозато
будекасно,онимогусаветоватиподносиоцужалбедасеобратичлануПарламента.147

4. ОМ БУД СМАН – ЗА ШТИТ НИК ПРА ВА ГРА ЂА НА У СР БИ ЈИ 
(ГА РАН ЦИ ЈЕ  НЕ ЗА ВИ СНО СТИ, ИЗ БОР, НАД ЛЕ ЖНО СТИ, ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА  
И ПО СТУ ПАК)

4.1. УСТАВ СР БИ ЈЕ И ЗА ШТИТ НИК ГРА ЂА НА

Уставиз2006. године јеинституцијуомбудсмана–заштитника грађанаподигаона
уставниниво.Уставомкажеследеће:„Заштитникграђанајенезависандржавниорган
којиштитиправа грађанаиконтролишерадорганадржавнеуправе,органанадле-
жногзаправнузаштитуимовинскихправаиинтересаРепубликеСрбије,каоидругих
органаиорганизација,предузећаиустановакојимасуповерена јавнаовлашћења.
ЗаштитникграђананијеовлашћендаконтролишерадНароднескупштине,председни-
каРепублике,Владе,Уставногсуда,судоваијавнихтужилаштава.Заштитникаграђа-
набираиразрешаваНароднаскупштинаускладусаУставомизаконом.Заштитник
грађаназасвојрадодговараНароднојскупштини.Заштитникграђанауживаимунитет
каонароднипосланик.ОимунитетузаштитникаграђанаодлучујеНароднаскупштина.
Озаштитникуграђанаседоносизакон“.Такојеомбудсман,односноЗаштитникграђа-
на,напоконпостаоуставнакатегоријаиуРепублициСрбији.148

146 Lawno.73–6;76–1211;89–18;92–125,Section9;ДраганРадиновић,н.д.,стр.92.
147ДраганРадиновић,н.д.,стр.95.
148УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРС,98/2006,Петидео,Уређењевласти,чл.138,Заштитникграђана .
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4.2. ОСНОВ НЕ ОД ЛИ КЕ ЗА КО НА О ЗА ШТИТ НИ КУ ГРА ЂА НА

ЗакономоЗаштитникуграђананајпресуутврђениосновнипојмовиигаранцијенеза-
висности.ЗаштитникграђанауСрбији јенезависандржавниорганкојиштитиправа
грађанаиконтролишерадорганадржавнеуправе,органанадлежногзаправнузашти-
туимовинскихправаиинтересаРепубликеСрбије,каоидругихорганаиорганизација,
предузећаиустановакојимасуповерена јавнаовлашћења(удаљемтексту:органи
управе).Заштитник грађанасестараозаштитииунапређењуљудскихимањинских
слободаиправа,алипојамграђанинаусмислуовогзаконанеобухватасамосвако
физичколице(укључујућиидомаћеистранедржављање)већисвакодомаћеистра-
ноправнолицеочијимправимаодлучујуорганидржавнеуправе.Заштитникграђана
јенезависанисамосталануобављањупословаутврђениховимзакономиниконема
праводаутиченањеговрадипоступање.Уобављањупословаизсвојенадлежности,
ЗаштитникграђанапоступауоквируУстава,законаидругихпрописаиопштихака-
та,каоиратификованихмеђународнихуговораиопштеприхваћенихправиламеђуна-
родногправа.ЗаштитникграђаназасвојрадодговараНароднојскупштини(удаљем
тексту:Скупштина).СедиштеЗаштитникаграђанајеуБеограду,алиЗаштитникможе
образоватиканцеларијуивансвогседишта.149

ДетаљносурегулисанииизборипрестанакфункцијеЗаштитникаграђана.Ускладу
саУставомиУставнимзаконом,150ЗаштитникаграђанабираСкупштинаквалифико-
ваномвећином,тј.већиномгласовасвихнароднихпосланика,напредлогодбораНа-
роднескупштиненадлежногзауставнапитања.КандидатазаЗаштитникаграђанаод-
боруимаправодапредложисвакапосланичкагрупауСкупштини.Предлогзаизбор
Заштитника грађанаутврђујесевећиномгласоваодукупногбројачлановаодбора.
Заштитникграђанасебиранавремеодпетгодинаиистолицеможебитинаовуфунк-
цијубиранонајвишедвапутаузастопно.ЗаЗаштитникаграђанаможебитиизабран
држављанинРепубликеСрбијекојииспуњаваследећеуслове:даједипломираниправ-
ник,даиманајмањедесетгодинаискустванаправнимпословимакојисуодзначаја
заобављањепословаизнадлежностиЗаштитникаграђана,даимависокеморалнеи
стручнеквалитетеизапаженоискуствоузаштитиправаграђана.Првиоднаведених
услова,међутим,можебитиспоран.Усветскојпраксисепоказалодаомбудсманне
морабитиискључиводипломираниправник,већдатомогубитииновинари,социоло-
зи,каоипредставницидругих,пресвегадруштвенихпрофесија.151



149Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,1–3.
150УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРС,98/2006,УставнизаконзаспровођењеУставаСрбије,СлужбенигласникРС,98/2006.
151 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,4–5.
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Дабисеизбегла„инфлација“посебнихомбудсмана,којибиштитилисамопосебнека-
тегоријеграђана,тј.тзв.рањиведруштвенегрупе,ЗакономјепредвиђенодаЗаштитник
грађанаимачетиризаменика,којимупомажудаобављапословеутврђенеовимза-
коном,уоквируовлашћењакојаимонпренесе,причемуЗаштитникграђанапосебно
водирачунаотомедасеобезбедиодређенаспецијализацијазаобављањепослова
изнадлежностиЗаштитникаграђана,пресвегаупогледузаштитеправалицалише-
нихслободе,равноправностиполова,правадетета,праваприпадниканационалних
мањинаиправаособасаинвалидитетом.ЗаменикеЗаштитникаграђанабираСкуп-
штина, већином гласова свих народних посланика, на предлог Заштитника грађана.
Иовозаконскорешење једобро, јерсенатајначинЗаштитникудајемогућностда
самодабере „тим“ који ћенанајефикаснијиначинштититиљудскаправа.Заменици
Заштитникаграђанабирајусенавремеодпетгодинаиистолицеможенајвишедва
путаузастопнобитибиранонаовуфункцију.Дабибилиизабрани,заменициморају
даиспуњавајуипосебнеуслове,којисусличнионимакојисезахтевајузаЗаштитника
грађана.Заштитникграђанаињеговизамениципреступањанадужностполажуза-
клетвупредСкупштином,односнопредпредседникомСкупштине(заменици).Сматра
седајеЗаштитникграђана,односнозаменикЗаштитникаграђанаступионадужност
моментомполагањазаклетве.СафункцијомЗаштитникаграђана,односнозаменика
Заштитникаграђананеспојивојеобављањедругејавнефункцијеилипрофесионалне
делатности,каоиобављањедругедужностиилипослакојибимогаоутицатинањихо-
вусамосталностинезависност.ЗаштитникграђанаизаменикЗаштитникаграђанане
могубитичлановиполитичкихстранака.Међутим,Законјеоставиодостамогућности
зазлоупотребупретходногставауполитичкесврхе,јеронаважисамоодтренуткасту-
пањазаштитникаграђананафункцију,штоотварадостапросторазаманипулацију,
јерутренуткукадаОдборпредлажекандидата,кандидатзаЗаштитникаграђанајош
увекможебитичланполитичкеорганизације,чимејеизборостаоусловљенполитич-
комвољомвладајућеполитичкеелите.Заштитникграђанаињеговизаменициуживају
имунитеткаонароднипосланици.Уовомделујошједнаправнанормазахтевапосеб-
нупажњу.Наиме,закономјепредвиђенода„ЗаштитникграђанаизаменикЗаштитни-
каграђананемогудаватиизјавеполитичкеприроде.“Међутим,као„изјавеполитичке
природе“могусетумачитииизјавеЗаштитникаграђанакојесеодносенарадпоједи-
ногфункционерајавневластиуконтекстуљудскихправа,илиизјавекојебисеодноси-
ленапитањестатусаКосова,акојемогубитиувезисастањемљудскихправанатој
територији.Какобииовеизјавемоглебитипроцењенекаополитичке,онебимогледа
будуиразлогзапрестанакмандатаЗаштитника,односноњеговогзаменикаразреше-
њемуследнесавесногобављањафункције,чимесе,хипотетички,надлежностиЗаштит-
никаграђаназнатноограничавају.152
152 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.6–16.
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НадлежностиЗаштитникаграђанасубројнеислојевите,имогусеподелитинанеколи-
когрупа.

Првугрупунадлежностичинеопштенадлежности,којесу,сличнокаоуПољској,усме-
ренеудваправца:премаграђанимаипреманадлежнимдржавниморганима.Заштит-
никграђанајеовлашћендаконтролишепоштовањеправаграђана,утврђујеповреде
учињенеактима,радњамаилинечињењеморганауправе,акосерадиоповредире-
публичкихзакона,другихпрописаиопштихаката.Сдругестране,Заштитникграђана
јеовлашћендаконтролишезаконитостиправилнострадаорганауправе.Међутим,
ЗаштитникграђананијеовлашћендаконтролишерадНароднескупштине,председни-
каРепублике,Владе,Уставногсуда,судоваијавнихтужилаштава,односноправосудне,
скупштинскеидругеуправе,штојестеједноодограничењаовогзакона.153

ДругагрупанадлежностиуначелусеодносинамогућностЗаштитникаграђанадане-
посредноиактивноучествујеуизградњицеловитогинепротивречногправногсистема
којисеодносинаљудскаправа.Уоквируовегрупенадлежности,Заштитникграђана
најпреимаправодапредлажезаконеизсвојенадлежности,овлашћенједаВлади,од-
носноСкупштини,поднесеиницијативузаизменуилидопунузаконаидругихпрописа
иопштихаката,акосматрададоповредеправаграђанадолазизбогнедостатакау
прописима,каоидаиницирадоношењеновихзакона,другихпрописаиопштихаката,
кадасматрадајетоважнозаостваривањеизаштитуправаграђана,причемусуВла-
да,односнонадлежниодборСкупштинедужнидаихразматрају.Заштитникјетакође
овлашћендаупоступкуприпремепрописадајемишљењаВладииСкупштиниопред-
лозимазаконаидругихпрописа,акосењимауређујупитањакојасуважназазаштиту
праваграђана.ЗаштитникјеовлашћенидапокренепоступакпредУставнимсудомза
оценууставностиизаконитостизакона,другихпрописаиопштихаката.154

ТрећугрупуовлашћењачинеовлашћењаЗаштитникаграђанапремафункционерима
органајавневластиизапосленимауорганууправе.Уоквирутенадлежности,Заштит-
никграђанајеовлашћендајавнопрепоручиразрешењефункционеракојијеодгово-
ранзаповредуправаграђана,односнодаиницирапокретањедисциплинскогпоступка
противзапосленогуорганууправекојијенепосредноодговоранзаучињенуповреду,
итоакоизпоновљеногпонашањафункционераилизапосленогпроизлазинамерада
одбијајусарадњусаЗаштитникомграђана,илиакосеутврдидајеучињеномповре-
домграђанинупричињенаматеријалнаилидругаштетавећихразмера.Услучајука-
даутврдидаурадњамафункционераилизапосленогуорганууправеимаелемената
кривичногилидругогкажњивогдела,Заштитникграђанајеовлашћенданадлежномор-

153 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.17.
154 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.18–19.
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гануподнесезахтев,односнопријавузапокретањекривичног,прекршајногилидругог
одговарајућегпоступка.155

ЧетвртагрупанадлежностиЗаштитникаграђанапроистичеизобавезеорганауправе
дасањимсарађују.Уоквирутегрупенадлежности,Заштитникимаправодаприступи
просторијамаорганауправе,каоидазахтеваодорганауправедамуставинарас-
полагањесвеподаткекојимарасполажеаодзначајасузапоступаккојиводи,без
обзиранастепенњиховетајности,осимкадајетоусупротностисазаконом.Такође,
онможедаобавиразговорсасвакимзапосленимуорганууправекадајетоважноза
поступаккојиводи.Посебнанадлежносткојутакођеможемодасврстамоуовугрупу
јестедаЗаштитникграђанаиманесметанприступзаводимазаизвршењесанкцијаи
другимместиманакојимасеналазелицакојасулишенаслободе,каоиправодаса
тимлицимаразговаранасамо.156

Петагрупанадлежностивезанајезавођењенезависнеинепристраснеистраге,од-
носнопоступаказаутврђивањемогућеповредељудскихправа.Тунадлежностпосеб-
ноћемообрадитикрозодредбепоступка.Битнојенаовомместунапоменутида,на
основу надлежности спровођења поступка по притужбама грађана или сопственој
иницијативи,Заштитникима,измеђуосталог,праводасеобратијавности,Скупштини
иВлади,аможеида,уследнепоступањапопрепоруци,препоручиутврђивањеодго-
ворностифункционеракојируководиорганомуправе.157

Такође треба напоменути да су највиши државни органи, тј. председник Републике,
председникичлановиВладе,председникСкупштине,председникУставногсудаифунк-
ционериуорганимауправедужнидаЗаштитникаграђана,нањеговзахтев,применај-
каснијеурокуод15данаодданакадајеовајзатражиопријем.158

Заштитникграђанапокрећепоступакпопритужбиграђанаилипосопственојиниција-
тиви.Осимправанапокретањеивођењепоступка,Заштитникграђанаимаправода
пружањемдобрихуслуга,посредовањемидавањемсаветаимишљењаопитањима
изсвојенадлежностиделујепревентивно,дабисеунапредилирадорганауправеи
заштитаљудскихслободаиправа.Свакофизичкоилиправно,домаћеилистранолице
којесматрадасумучином,радњомилинечињењеморганауправеповређенаправа,
можедаподнесепритужбуЗаштитникуграђана.Акосерадиоповредиправадете-
та,притужбууимемалолетноглицаможеподнетињеговродитељ,односнозаконски
заступник,аакосерадиоповредиправаправноглица,притужбуможеподнетилице
овлашћенозањеговозаступање.Преподношењапритужбеподносилацједужанда

155Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.20.
156Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.21.
157Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.24–32.
158Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.23.
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покушадазаштитисвојаправауодговарајућемправномпоступку.Заштитникграђана
ћеупутитиподносиоцапритужбенапокретањеодговарајућегправногпоступка,ако
јетакавпоступакпредвиђен,анећепокретатипоступакдокнебудуисцрпљенасва
правнасредства.Овазаконскаодредба,иакодонекленепрецизна,ипакказуједасе
притужбаподносикадасуисцрпљенаправнасредствауједномпоступку(нпр.општем
управномпоступку),адамогућноствођењадругогпоступкапреднпр.судскоминстан-
цом(нпр.управногспорапротивконачногрешења)неспречавасубјектаправадапод-
несеипритужбуЗаштитникуграђана.Заштитникграђанаможеуизузетнимслучаје-
вимапокренутипоступакипренегоштосуисцрпљенасваправнасредства,акоби
подносиоцупритужбебилананетаненадокнадиваштетаилиакосепритужбаодноси
наповредупринципадобреуправе,посебнонекоректанодносорганауправепрема
подносиоцупритужбе,неблаговременрадилидругакршењаправиламоралногпона-
шањазапосленихуорганимауправе.Притужбанећебитиразматранаакојеаноним-
на,алииодовогправиламожепостојатиизузетак.ИакоЗаштитникграђананећепо-
ступатипоанонимнимпритужбама,акосматрадауанонимнојпритужбиимаоснова
зањеговопоступање,онможепокренутипоступакпосопственојиницијативи.159

Притужбасеподносиуписанојформиилиусменоназаписник,инаподношењепри-
тужбесенеплаћаникакватаксанитидруганакнада.Притужбасеможеподнетинајка-
снијеурокуодједнегодинеодизвршенеповредеправаграђана,односноодпослед-
његпоступања,одн.непоступањаорганауправеувезисаучињеномповредомправа
грађана.Упритужбисенаводиследеће:називоргананачијисерадпритужбаодноси,
описповредеправа,чињеницеидоказикојипоткрепљујупритужбу,подациотомекоја
суправнасредстваискоришћенаиподациоподносиоцупритужбе.Лицалишенасло-
бодеимајуправодапритужбуподнесуузапечаћенојковерти.Заштитникграђанаје
дужандапоступипосвакојпритужби,осимакопредметнакојисеодносипритужбане
спадаунадлежностЗаштитникаграђана,акојепритужбаподнетанаконистекарока
заподношење,акојеподнетапреупотребесвихрасположивихправнихсредстава,ако
јепритужбаанонимна,аконесадржипотребнеподаткезапоступање,аподносилац
недостатакнеотклониниунакнадномрокуодређеномзадопунупритужбе,нитисе
обратислужбиЗаштитникаграђаназастручнупомоћуотклањањунедостатка.Када
збогнекогодовихразлоганемаосновазапоступањеЗаштитникаграђана,Заштитник
грађанаћеодбацитипритужбу,очемуједужандаобавестиподносиоца,узнавођење
разлогазаодбацивање.160

159Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.24–25.
160Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.26–29.
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ОпокретањуизавршеткупоступкаЗаштитникграђанаобавештаваподносиоцапри-
тужбе,каоиоргануправепротивкојегјеподнетапритужба.Органуправејеобавезан
даодговоринасвезахтевеЗаштитникаграђана,каоидамудостависветраженеин-
формацијеисписеурокукојионодреди,акојинеможебитикраћиод15,нитидужи
од60дана.Заштитникграђанаможе,унарочитооправданимслучајевима,даоргану
управенеоткријеидентитетподносиоцапритужбе.Акоорганпротивкојегјеподнета
притужбасамотклонинедостатке,Заштитник грађанаћео томеобавеститиподно-
сиоцапритужбеиоставитимурокод15данадасеизјаснидалијетаквимпоступком
задовољан.Акоподносилацпритужбеодговоридајезадовољанначиномнакојијеот-
клоњеннедостатак,каоиакоподносилацпритужбеуопштенеодговориуостављеном
року,Заштитникграђанаћеобуставитипоступак.161

Поштосеутврдесверелевантнечињеницеиоколности,Заштитникграђанаможеоба-
веститиподносиоцапритужбедајепритужбанеоснована,илиможеутврдитидасуу
радуорганауправепостојалинедостаци.Аконађедасуурадуорганауправепосто-
јалинедостаци,Заштитникграђанаћеупутитипрепорукуоргануувезистимкакоби
уоченинедостатактребалоотклонити.Органуправеједужанда,најкаснијеурокуод
60данаодданадобијањапрепоруке,обавестиЗаштитникаграђанаотомедалије
поступиопопрепоруцииотклонионедостатак,односнодагаобавестиоразлозима
збогкојихнијепоступиопопрепоруци.Изузетно,акопостојиопасностдаће,акосе
недостатакнеотклони,праваподносиоцапритужбебититрајноиузначајномобиму
оштећена,Заштитникграђанаусвојојпрепоруциорганууправеможеутврдитиикра-
ћирокзаотклањањенедостатка,стимштотајрокнеможебитикраћиод15дана.Ако
органуправенепоступипопрепоруци,Заштитникграђанаможеотомедаобавести
јавност,СкупштинуиВладу,аможеидапрепоручидасеутврдиодговорностфункцио-
неракојируководиорганомуправе.162

Заштитникграђанаможепоступитиипосопственојиницијативикаданаосновусоп-
ственогсазнањаилисазнањадобијенихиздругихизвора,укључујућиизузетноиано-
нимнепритужбе,оценидасучином,радњомилинечињењеморганауправеповређене
људске слободеили права.163 Заштитник грађана подносиСкупштини редован годи-
шњиизвештај,укомесенаводеподациоактивностимаупретходнојгодини,подацио
уоченимнедостацимаурадуорганауправе,каоипредлозизапобољшањеположаја
грађанауодносунаорганеуправе.Извештајорадусеподносинајкасниједо15.мар-
танареднегодинеиобјављујесеуСлужбеномгласникуРепубликеСрбијеинаинтер-
нетстранициЗаштитникаграђана,адостављасеисредствимајавногинформисања.

161 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.30.
162Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.31.
163Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.32.
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УтокугодинеЗаштитникграђанаможедаподносиипосебнеизвештаје,акозатимпо-
стојипотреба.164

ЗавршењестручнихиадминистративнихпословаобразујесестручнаслужбаЗаштит-
никаграђана.Радомстручнеслужберуководигенералнисекретар,којимораимати
завршенправнифакултетинајмањепетгодинарадногискуства,икојимораиспуња-
ватиусловезарадуорганимадржавнеуправе.Заштитникграђанадоносиопштиакт
оорганизацијиисистематизацијипословастручнеслужбе,накојисагласностдајеНа-
роднаскупштина.Заштитникграђанадоносиодлукуопријемуурадниодносзапосле-
нихустручнојслужби.СредствазарадЗаштитникаграђанаобезбеђујусеубуџету
Републике.Заштитникграђанасачињавапредлогсредставазанареднугодинуидо-
стављагаВладидагаонаукључиупредлогбуџетаРепублике,штојеједнооддобрих
решењаовогзакона.165

5. СЛИЧ НО СТИ И РАЗ ЛИ КЕ ИЗ МЕ ЂУ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА И ПО ВЕ РЕ НИ КА 
ЗА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА И ЊИ ХО ВИ МЕ ЂУ СОБ НИ ОД НО СИ У 
СР БИ ЈИ

ОсимЗаштитникаграђана,уСрбијипостојииПовереникзаслободанприступинфор-
мацијама,који јеустановљензакономиз2004.године.НадлежностиПоверениказа
приступинформацијамапроширенесуинаобластзаштитеподатакаоличности,доно-
шењемЗаконаозаштитиподатакаоличностикрајем2008.године.Оддоношењатог
закона,тајорганносиназивПовереникзаприступинформацијамаодјавногзначајаи
заштитуподатакаоличности.ИзмеђуЗаштитникаграђанаиПовереникапостојеодре-
ђенесличности,алиибитнеразлике,којесенарочитотичуположајаиизбора,статуса,
престанкафункције,надлежности,поступкаиодносапремаНароднојскупштини.166

164Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.33.
165Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл36–37.
166Напомена:УовомделуанализиранесунадлежностииположајПовереникасамозаобластслободеприступаинформацијама,уређенуЗаконом

ослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја.
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5.1. ПО ЛО ЖАЈ И ИЗ БОР

Обаоргана,сходнозаконимакојимасуоснованиикојимаједетаљнорегулисанњихов
рад,јесуинокосниоргани,којисунезависниисамосталниувршењусвојихнадлежно-
сти.Такође,обаорганабираНароднаскупштинаРепубликеСрбије,већиномгласова
свихнароднихпосланика.ДоккандидатазазаштитникаграђанапредлажеОдборНа-
роднескупштинезауставнапитања,кандидатазаповереникапредлажеОдборНа-
роднескупштиненадлежанзаинформисање.Мандатзаштитникаграђанатраје5го-
динаиистаособаможедаобављатуфункцијунајвишедвапутаузастопно(међутим,
остајепитањедалиомбудсманможебитиизабранитрећипутакотонијеузастопно),
заразликуодповереника,чијимандаттраје7година,причемуистаособаможеда
обављатуфункцијунајвишедвапута.Условикојеморадаиспуњавакандидатзафунк-
цијузаштникаграђанаиповерениказаинформацијеуизвеснојмерисуслични,али
измеђуњихпостојеиважнеразлике.167

ПОЛОЖАЈИИЗБОР

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

Независанисамосталанорган Независанисамосталанорган

КандидатапредлажеОдборНС
зауставнапитања

КандидатапредлажеОдборНС
заинформисање

БирагаНароднаскупштинавећином
гласоваукупногбројапосланика

БирагаНароднаскупштинавећиномгла-
соваукупногбројапосланика

Трајањемандата:5година Трајањемандата:7година

Услови:
(1) имазавршенправнифакултет;
(2) имадесетгодинаискустванаправним

пословимакојисуодзначајазаобавља-
њепословаизнадлежностиЗаштитника;

(3) имависокеморалнеистручнеквалитете;
(4) имазапаженоискуствоузаштити

људскихправа.

Услови:
(1) испуњаваусловезарадудржавнимор-

ганима;
(2) имазавршенправнифакултет;
(3) иманајмањедесетгодинарадногиску-

ства;
(4) имапризнатиугледистручносту

областизаштитеиунапређењаљудских
права.

Та бе ла 1. ПаралелнипрегледположајаПовереникаиЗаштитникаграђана

167Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.1–2,4–6;Законослободномприступуинформацијамаодјавног
значаја,СлужбенигласникРС,бр.120/04,54/07чл.1,ст.2,чл.30.
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5.2. СТА ТУС И ФИ НАН СИ РА ЊЕ

Повереникнеможебитилицекојеобављафункцијуилијезапосленоудругомдржав-
ном органу или политичкој странци. Са функцијом заштитника грађана неспојиво је
обављањедругејавнефункцијеилипрофесионалнеделатности,каоиобављањедруге
дужностиилипослакојибимогаоутицатинањиховусамосталностинезависност,ни-
тизаштитникграђанаможебитичланполитичкестранке.Даномступањанадужност
заштитникуграђанаморајупрестатисвејавне,професионалнеидругефункције,од-
носнодужностиилипословикојеједотадаобављао,каоичланствоуполитичкимор-
ганизацијама.Никонемаправодаутиченарадипоступањезаштитникаграђана,али
заштитникграђананесмедадајеизјавеполитичкеприроде.заштитникграђанаужива
имунитеткаоинароднипосланици.Сдругестране,повереникусвомрадунећетра-
житинитиприматиналогеиупутстваоддржавнихорганаидругихлица,нитиможебити
позваннаодговорностзамишљењекојејеизнеоилипредлогкојиједаоувршењусво-
јенадлежности,аупоступкупокренутимзбогкривичногделаучињеногувршењусвоје
надлежностинеможебитипритворенбезодобрењаНароднескупштине.Усегменту
његовограда,статусповереникајебољеодређеннегостатусзаштитникаграђана.

Усегментуфинансирања,којитакођеможебитнодаутиченастатустадваоргана,
финансијскасредствазарадПовереникаињеговестручнеслужбеобезбеђујусеубу-
џетуРепубликеСрбије(безпрецизирањадалисеточининапредлогповереникаили
надлежногодбораНароднескупштине,илинекогдругогдржавногоргана).Истоважи
изазаштитникаграђана,стимштопредлогсредставазанареднугодинусачињава
самзаштитник,идостављагаВладидагаоваукључиупредлогбуџета,штојебољере-
шењеодоногкојесеодносинаПовереника.168

168ЗаконоЗаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.9–10а,37;Законослободномприступуинформацијамаодјавног
значаја,СлужбенигласникРС,бр.120/04,54/07,чл.32,34,ст.4.
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СТАТУС

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

Функцијајенеспојиваса:
(1) обављањемдругејавнефункцијеили

професионалнеделатности;
(2) обављањемдругедужностиилипослакоји

бимогаоутицатинањеговусамосталност
инезависност;

(3) чланствомуполитичкојстранци.

Функцијајенеспојиваса:
(1) обављањемдругефуникцијеилизапо-

слењемудругомдржавноморгану;
(2) обављањемфункцијеилизапослењем

уполитичкојстранци.

Никонемаправодаутиченарадипоступање
Заштитникаграђана,алиЗаштитникграђана
несмедадајеизјавеполитичкеприроде.

Повереникусвомрадунећетражитинити
приматиналогеиупутстваоддржавних
органаидругихлица,нитиможебити
позваннаодговорностзамишљењекоје
јеизнеоилипредлогкојиједаоувршењу
својенадлежности.

Уживаимунитеткаоинароднипосланици. Упоступкупокренутимзбогкривичногде-
лаучињеногувршењусвојенадлежности
неможебитипритворенбезодобрења
Народнескупштине.

ФинансирањесеобезбеђујеубуџетуРС,а
предлогсредставасачињаваЗаштитники
подносигаВлади.

ФинансијскасредствазарадПоверени-
каобезбеђујусеубуџетуРепубликеСр-
бије(безпрецизирањадалисеточинина
предлогПовереника,надлежногодбора
НСилинекогдругогдржавногоргана).

Имастручнуслужбу.Актоуређењуслужбе
доносиЗаштитник,аНароднаскупштинадаје
сагласност.

Имастручнуслужбу.Актоуређењуслу-
жбедоносиПовереник,аНароднаскуп-
штинадајесагласност.

Та бе ла 2. ПаралелнипрегледстатусаПовереникаиЗаштитникаграђана
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5.3. ПРЕ СТА НАК ФУНК ЦИ ЈЕ 

Функција заштитника грађана престаје: истеком мандата (ако не буде поново иза-
бран), смрћу, оставком, губитком држављанства, испуњењем услова за пензију, на-
ступањемтрајнефизичкеилименталненеспособностизаобављањефункцијеираз-
решењем.Разлозизапрестанакфункцијеповереникасуужи:нестручноинесавесно
обављањефункције,обављањедругејавнефункцијеилипрофесионалнеделатности,
илиосудазакривичноделокојегачининеподобнимзаобављањефункције.Међутим,
теразликепостајузанимљивекадсуупитањуразлозизаразрешење.Упоредномана-
лизомовиходредабадвазакона,постајејаснодасрпскиправнисистемнијеусклађен,
тесечестопредлозиразличитихминистарставанормативнобитноразликују,паипро-
тивречеједандругоме,што„иденадушу“СекретаријатуВладеРепубликеСрбијеза
законодавство.
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ПРЕСТАНАКФУНКЦИЈЕИРАЗРЕШЕЊЕ

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

Функцијапрестаје:
(1) истекоммандата,аконебудепоново

изабран;
(2) смрћу;
(3) оставком;
(4) губиткомдржављанства;
(5) испуњењемусловазапензију;
(6) наступањемтрајнефизичкеилиментал-

ненеспособности,наосновудокумента-
цијерелевантнемедицискеустанове;

(7) разрешењем.

Функцијапрестаје:
(1) истекоммандата;
(2) наличнизахтев;
(3) каданаврши65годинаживота;
(4) разрешењем.

Разлозизаразрешење:
(1) нестручноинесавеснообављањефунк-

ције;
(2) обављањедругејавнефункције,профе-

сионалнеделатностиилипослакојиби
могаоутицатинањеговусамосталност;

(3) акопоступасупротнозаконукојимсе
уређујеспречавањесукобаинтреса;

(4) акојеосуђензакривичноделокојега
чининеподобнимзаобављањефункције.

Разлозизаразрешење:
(1) акојеосуђеннаказнузатворазакри-

вичнодело;
(2) губитакраднеспособности;
(3) обављањефункцијеилизапослењеу

другомдржавноморгануилиполитичкој
странци;

(4) губитакдржављанства;
(5) нестручноинесавеснообављање

посла.

Поступакразрешењапокрећесеназахтев
најмање1/3народнихпосланикаиливећи-
нечлановаОдбораНСзауставнапитања.

Поступакразрешењапокрећенајмање1/3
народнихпосланика.Одборзаинформи-
сањеобавештаваНароднускупштинудали
тиразлозипостојеилине.

Та бе ла 3. Паралелнипрегледпрестанкафункцијеиразрешењаповереникаизаштит-
никаграђана
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Нејаснојезаштооноштоуједномзаконупредстављаразлогзапрестанакмандата,у
другомпредстављаразлогезаразрешењеиобрнуто.Сличносеможеконстатоватии
запокретањепоступкаразрешења.Поступакразрешењазаштитникаграђанапокре-
ћесеназахтевнајмање1/3народнихпосланика,односновећинечлановаОдбораза
уставнапитања,аповерениканазахтевнајмање1/3народнихпосланика,причему
ОдборзаинформисањеобавештаваНароднускупштинудалитиразлозипостојеили
не.169

5.4. НАД ЛЕ ЖНОСТ

Највећаразликаизмеђуовадваорганајестеуњиховојнадлежности.НадлежностЗа-
штитникаграђанајестедаштитисваправаграђанаиконтролишерадорганадржавне
управе,органанадлежногзаправнузаштитуимовинскихправаиинтересаРепублике
Србије,каоидругихорганаиорганизација,предузећаиустановакојимајеповере-
новршењејавниховлашћења(органиуправе),идасестараозаштитииунапређењу
људскихимањинскихслободаиправа.НадлежностПоверениказаинформацијеогра-
ниченајена„контролу“иунапређивањеправанаслободанприступинформацијама.
Та„контрола“уостваривањуправанаслободанприступинформацијамаобухватаор-
ганејавневласти,подкојимасеподразумевајудржавниоргани,органитериторијалне
аутономије,органлокалнесамоуправе,организацијакојојјеповереновршењејавних
овлашћења,каоиправнолицекојеосниваилифинансира,уцелиниилипретежно,др-
жавниорган.

Суштински,речјеодваразличитаобликаконтроле.ДокЗаштитникграђанаврши„кон-
тролу“органауправекаоспољни,посебанобликнадзора,тонијеслучајсаПоверени-
ком,којипрвенственовршидругостепени,односноунутрашњиадминистративнинад-
зорнадостваривањемправанаслободанприступинформацијамаодстранеоргана
јавневласти.

Унутрашња административна контрола је правна контрола виших органа управе (у
ширемсмислуорганајавневласти)наднижим,тј.претпостављенихнадпотчињеним,
наосновухијерархијскиховлашћења.Онасеманифестујекаоинстанционаконтрола
(контролапожалбиууправномпоступку)ислужбенинадзор(контролапослужбеној
дужности).170Поверениксепојављујекаопретпостављениихијерархијскивишиорган

169Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.11–12;Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,
СлужбенигласникРС,бр.120/04,54/07,чл.31.

170 СтеванЛилић,ПредрагДимитријевић,МиланМарковић,Управноправо,Београд,Савременаадминистрација,2004,стр.396–397.
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уобластислободеприступаинформацијамауодносунасведругеорганејавневла-
сти,осимонихкоји,сходноЗаконуослободномприступуинформацијама,неподлежу
таквојконтроли.Међутим,контроверзатекследи, јерсетанадлежностПовереника
неможеподвестипод„класичну“унутрашњуадминистративнуконтролу.Повереникје
независноисамосталнотело,ане„обичан“органуправе.Акосепођеод течиње-
нице,ондајеиовајобликконтролеспољниобликконтроле,јергавршиорганкоји,у
организациономсмислу,нијеоргануправе.Затоизраз„унутрашњаадминистративна
контрола“требасагледатиуфункционалномсмислу(премаврстинадлежности),анеу
организационом(премаврстиоргана).

Надлежностиобаоргана,какоупогледу„спољне“такоиупогледу„унутрашње“ад-
министративнеконтроле,необухватајусвеоргане.Заштитникграђананијеовлашћен
даконтролишерадНароднескупштине,председникаРепублике,Владе,Уставногсуда,
судоваијавнихтужилаштава.Жалбапротиврешењакојимјеодбијенприступинфор-
мацијама,акоједоносеНароднаскупштина,председникРепублике,ВладаРепублике
Србије,ВрховнисудСрбије,УставнисудиРепубличкијавнитужилац,неможесеизја-
витиПовереникузаинформације,већсепротивтаквогрешењаможепокренутиуправ-
ниспор.
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НАДЛЕЖНОСТИ

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

Оп шта над ле жност:спољнанезависнакон-
тролаорганауправеипоштовањеизашти-
таљудскихправа.

Оп шта на д ле жност:унутрашњадругосте-
пена„контрола“уостваривањуправана
слободанприступинформацијамаодстра-
неорганајавневласти.

ИзузетиизконтролеЗаштитника:
(1) Народнаскупштина;
(2) председникРепублике;
(3) ВладaРепубликеСрбије;
(4) Уставнисуд;
(5) судовиијавнатужилаштва.

ИзузетиизконтролеПовереника:
(1) Народнаскупштина;
(2) председникРепублике;
(3) ВладаРепубликеСрбије;
(4) ВрховнисудСрбије;
(5) Уставнисуд;
(6) Републичкијавнитужилац.
Постојимогућностсудскеконтролеактатих
органаууправномспору.

Посебненадлежности:
(1) спроводинезависнуистрагу(поступак)и

доносипрепорукуувезисотклањањем
недостатакаипрепорукузаразрешење
функционераоргана;

(2) предлажеНароднојскупштинизаконеиз
својенадлежности;

(3) подносииницијативуСкупштини,одно-
сноВладизаизменуидопунузаконаи
другихпрописа;

(4) дајеНароднојскупштинимишљењео
одређенимпредлозимазакона;

(5) покрећепоступакпредУставнисудомза
оцењивањеуставностиизаконитости;

(6) поднесизахтев,односнопријавуза
покретањекривичног,прекршајногили
другогодговарајућегпоступка;

(7) јавнопрепоручујесменуфункционера
јавневластикојијеодговоранзакршење
људскихправаипокрећедисциплински
поступак.

Посебненадлежности:
(1) доносиконачнообавезујућерешењеу

поступкупожалби;
(2) дајеиницијативузадоношењеилииз-

менупрописадабисеспровелаили
унапредилаправанаприступинформа-
цијама;

(3) предлажеорганимавластидапредузму
мерезаунапређењесвограда;

(4) предузимамерепотребнезаобукуза-
послених;

(5) обавештавајавностосадржиниовогза-
кона;

(6) покрећепоступакпредУставнимсудом
заоценууставностиизаконитости.

Та бе ла 4. УпореднипрегледнадлежностиПовереникаиЗаштитникаграђана
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Заштитникуграђана,виделисмовећ,стојенарасполагањуидругенадлежности,нпр.
дауоквирупоступкадоносипрепоруке,предлажеНароднојскупштинизаконеизсвоје
надлежности,подносиСкупштини,односноВладииницијативузаизменуидопунуза-
конаидругихпрописа,дајеНароднојскупштинимишљењеоодређенимпредлозима
закона,покрећепоступакпредУставнисудомзаоцењивањеуставностиизаконитости
идр.Повереникзаинформације,садругестране,каоштосмовећвидели,дајеиници-
јативузадоношењеилиизменупрописадабисеспровелоилиунапредилоправона
приступинформацијамаодјавногзначаја,предлажеорганимавластидапредузмуме-
рекакобиунапредилисвојрад,предузимамерепотребнезаобукузапослених,оба-
вештавајавностосадржиниовогзаконаидр.171

5.5. ПО СТУ ПАК И ИЗ ВЕ ШТА ЈИ 

Инакрају, знатнеразликеизмеђуовадваоргана тичусепоступкаиактакојимсе
окончавапоступакпредЗаштитникомграђанаиПовереникомзаинформације.Посту-
пакпредЗаштитникомјенеформални,апоступакпредПовереником–формални.По-
ступакпредЗаштитникомсепокрећекадасууодређеномпоступкуисцрпљенасва
правнасредства(укључујућиипоступакзаостваривањеправанаслободанприступ
информацијама). Поступак пред Повереником покреће се након изјављене жалбе у
случајукадајеорганјавневластирешењемодбиозахтевзаприступинформацијама
тражиоца,односнодругихразлогаутврђенихЗакономослободномприступуинфор-
мацијамаодјавногзначаја.ПоступакпредЗаштитникомграђанаможебитиокончан
доношењемпрепорукеорганунакојибиначинуоченинедостатакмогаоотклонити.
Међутим,већсмовидели,препоруканијеобавезујућазаорганкомејеупућена.Зато
сезаинституцијуомбудсманакажедаје„тигаркојинемазубе“.Јер,кадаорганкоме
јепрепорукаупућенанепоступипоњој,Заштитиникграђанаотомеможеобавестити
јавност,СкупштинуиВладу,аможеипрепоручитидасеутврдиодговорностфункцио-
неракојируководиорганомуправе.ЗаразликуодпоступкапредЗаштитникомграђа-
на,поступакпредПовереникомможебитиокончандругостепеним,односноконачним
решењем,односноуправнимактомкојиимаобавезујућуправнуснагупремаоргану
јавневластипротивкогаједонето,аизвршењерешењауслучајунепоступањаоргана
обезбеђујеВладаРепубликеСрбије.ПоводомконачногрешењаПовереникаобезбе-
ђенајесудсказаштитаууправномспору.ПрепорукеЗаштитникаграђананеподлежу
контролисудскогоргана,ионјеодговоранискључивоНароднојскупштини.172
171 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.17–23;Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,

СлужбенигласникРС,бр.120/04,54/07,чл.35.
172 Законозаштитникуграђана,СлужбенигласникРС,бр.79/05,54/07,чл.24–32;Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,

СлужбенигласникРС,бр.120/04,54/07,чл.22–24.
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ПОСТУПАК

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

Неформалнипоступак. Формалнипоступак.

Покрећепоступакпопритужбиграђанаили
сопственојиницијативи.

ПоступакпредПовереникомпокрећетра-
жилацизјављивањемжалбе,изразлога
утврђенимЗоСПИ.

Доносипрепорукуукојојјесадржанначин
отклањањанедостатака,алипрепорукане-
маобавезујућуправнуснагупремаоргану
комејеупућена.
Услучајунепоступањапопрепоруци,
Заштитникобавештавајавност,Владуи
Скупштинуипрепоручуједасеутврди
одговорностфункционера.

Доносиконачнорешење(управниакт)које
јеобавезујућезаорганпротивкогаједо-
нет.
Органнемаправонапокретањетужбе
ууправномспору.Управниспорможе
покренутисамостранка,односнотражилац
информације.

Та бе  ла  5. УпореднипрегледпоступкапредПовереникомиЗаштитникомграђана

И једанидругиорганподносеизвештајеНароднојскупштини.Осимредовног годи-
шњегизвештаја,онимогуподноситиипосебнеизвештаје.

ИЗВЕШТАЈИ

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕ

ПодносиНароднојскупштиниредовангоди-
шњиизвештајоактивностима,уоченимне-
достацимаипредлозимаувезиспобољша-
њемположајаграђанауодносунауправу.

Подносиредовнигодишњиизвештајорад-
њамапредузетимодстранеорганавласти
уприменизакона,својимрадњамаиизда-
цима,каоидругеизвештајекадоценидаје
топотребно.

Та бе ла 6.ИзвештајиЗаштитникаграђанаиПовереника
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5.6. ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА И ПО ВЕ РЕ НИ КА

КакојеПовереникузакономдодељенауправнанадлежностадминистративнеконтро-
леуобластислободеприступаинформацијама,онаможебитиподвргнутанадзору
одстранеЗаштитникаграђана.Какозаштитниквршипосебаннадзорнадзаштитоми
унапређењемсвихљудскихправа,укључујућиислободуприступаинформацијама,то
значиидасепротивконачногрешењаПоверениказаинформације,каоиповодомвр-
шењауправнихрадњикојесумузакономповерене,можеизјавитипритужбаЗаштит-
никуграђана,односнодаЗаштитникграђанаможепокренутипоступакпротивПове-
реникапосопственојиницијативи.

Хипотетички,уовомтренуткутобисемоглодеситизбогнепоштовањарокаодстране
Повереника,којиједужандаповодомжалбедонесерешењеурокуод30дана.Тоне-
поштовањебисемоглоокарактерисатикао„несавестан“радуправе.Наиме,повере-
никчестотајрокпродужава,алисузатогодинамапостојали(иданаспостоје)важни
објективниразлози.

Сдругестране,акоЗаштитникграђанаодбијезахтевзаприступинформацијама,од-
носнонепоступиподругимобавезамакојепроистичуиз закона, тражилацинфор-
мацијеможеизјавитижалбуПовереникузаинформацијепротивЗаштитникаграђана,
јероннеулазиукругшестнајвишихдржавнихорганапротивкојихсеПовереникуза
информацијенеможеизјавитижалба.Повереникједужандапотаквојжалбидонесе
одлуку.
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Ро берт Се пи (Ro bert Se pi),
помоћникгенералногсекретараЗаштитникаграђана
РепубликеСрбије



ЗА ШТИ ТА ЉУД СКИХ ПРА ВА И КОН ТРО ЛА УПРА ВЕ

Савремениконцептпостојањаирадаомбудсманаподразумевазаштитуљудскихпра-
ваислобода,доксепрвобитниконцепттеинституцијезасниваоназаштитиграђанаод
неодговарајућеградауправе.СвојеосновненадлежностиЗаштитникграђанаоства-
рујезаштитомправаграђанаиунапређивањемљудскихправа,каоиунапређивањем
радаорганауправе.

Универзалнипринципорганизацијесвихсавременихиразвијенихдржавајестеприн-
ципподелевластинагране.Одправног,анарочитоодфактичкогстањамеђусобних
односаизмеђупојединихгранадржавневластиувеликојмеризависииинтензитетде-
мократскогразвојаједногдруштва.Искуствасавременогсветауказујунатодаупра-
воинституцијаомбудсманадоприносиуспостављањуиодржавањуравнотежеизмеђу
извршнеиосталихгранавласти,нарочитозаконодавне.Институцијиомбудсманадаје
снажанлегитимитетчињеницадаонтакавдоприносдајепутемнадзораостваривања
изаштитеслободаиправаграђана,којисуудемократскимдруштвимаоснова,алии
границавршењавласти.Збогтогајеопштеприхваћеномишљењедасеинституцијаом-
будсманатокомсвогпостојањаувеликојмерипотврдилакаонезаобилазанелементу
грађењудемократскогдруштваиефикасанмеханизамзајачањедемократскихпроце-
са,заштитуправаислободаграђанаивансудскуконтролууправеиносилацајавних
функција.Поредтога,оноштоинституцијуомбудсманачинитакоразличитомоддругих
државнихорганајестењенпосебанквалитет–онадоприносиуспостављањудруштве-
неправде,јерјетоинституцијакојапокушавадаљудскаправаислободештитиикао
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категоријуизнадпозитивногправа.Наиме,функцијаомбудсмананиједаконтролише
самоспровођењепозитивнезаконитостивећиостварењедруштвенеправдезаснова-
ненапринципималегитимности,правичности,поштењаивисокихјавнихстандардау
вршењувластииобављањујавнихслужби.Односпозитивногиприродногправа,који
јеосновазаделовањеомбудсмана,требасхватитикаомеђусобниодносодрживеди-
намичнеравнотеже,укојојсеонимеђусобнодопуњују,јербипренаглашавањеједног
илидругогводилонемерљивојштети.

Будућидајеомбудсмандемократскаинституција,занимљивјеиодноспремањојузе-
мљамакојетежедемократији,тачније–напреласкусуодтзв.партијскедржавепрема
владавиниправа.Искуствапоказујудајеуправоизвршнавластцентарснажноготпо-
раувођењуи јачањуинституцијеомбудсмана.Одбацивањеиницијативазаувођење
институцијеомбудсмананијетешкообјаснити,јернезависнадемократскаинстититу-
цијакојабиефикасноштитилаправаграђанаоднезаконитихинеправеднихакцијадр-
жавнихорганасамобисметалаглавнимполугамасвакенедемократскеиауторитарне
власти.Омбудсмансеједноставнонеможеуклопитиусистемчијасуосновнаобележ-
јаједнопартијскаилиличнавладавина,непоштовањезаконаиарбитрарнопоступање
државнихоргана.УвођењеминституцијеомбудсманаподназивомЗаштитникграђана,
РепубликаСрбијасеконачноприкључилаогромнојвећиниземаљасветаукојимата
институцијавећпостоји.ЗаштитникграђанаРепубликеСрбијејенезависанисамоста-
ландржавниоргануведенуправнипоредакРепубликеСрбије2005.годинеЗаконом
оЗаштитникуграђана(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.79/05и54/07)и,на-
кнадно,утврђенУставомРепубликеСрбије(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.
83/06и98/06).

Својства која чинеинституцијуомбудсманадоданашњегданасусуштинскиостала
иста:

•дајеорганпарламента;

•дајеорганкојининакојиначиннедираупостојећисистемнадзоранадрадоморгана
управеијавнихслужбеника,негогасамодопуњава,јернемаовлашћењадамењаили
укидаактеорганауправе,нитидасамкажњавазбогнезаконитогилипогрешнограда,
већсамоможекритиковатиактеипоступкеорганауправе,указиватинањиховенедо-
статкеитражитикажњавањекривца;

•дајејединиорганкоји,осимзаконитости,цениицелисходнострадаорганауправеи
јавнихслужбеника;

•дамусеграђанимогулакоибезпосебнихформалностиитрошковаобратитиради
брзеиефикаснеинтервенције,аонистовременоможепоступатиипосопственојини-
цијативи;
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•дајеуставнакатегорија,установљенакаовеомастабилнаинституција,чијисуполо-
жајиовлашћењаутврђениуставом,адетаљнијеразрађениипрецизиранизаконом.

ЗаштитникаграђанабираНароднаскупштина,насупротмањембројуземаљауко-
јимаопштеили,многочешће,специјализованеомбудсманепостављаизвршнавласт.
Народна скупштина бира и заменике Заштитника грађана. Таквим уставно-правним
дефинисањемРепубликаСрбијауспоставилајеконцептпарламентарногомбудсмана
општегтипа.Заштитникграђанапоступауоквируустава,закона,другихпрописаиоп-
штихаката,каоиратификованихмеђународнихуговораиопштеприхваћенихправила
међународногправа.Онјеконтролнаинституцијакојасестараозаштитииунапређе-
њуљудскихимањинскихслободаиправа,такоштоконтролишезаконитостиправил-
нострадаорганауправеувезисаостваривањемпојединачнихиколективнихправа
грађана.Супротнотоме,оннијеорганинстанционеконтроле,каоштонијеорганупра-
венитисудски,односнозаконодавниорган,збогтогаштонемаовлашћењададоноси
мериторнеодлукеоправимаиобавезамаграђанаизбогтогаштонијеовлашћенда
улазиумериторноодлучивањебилокојеуправнеилисудскествари,јернеможеда
укидаилимењаодлукеорганауправеилисуда.Другимречима,извршнавластјеефек-
тивна,реалноделујућавластсабројнимпрерогативимаиинструментимакојиобез-
беђујуњеновршење.Заразликуодње,омбудсманјеинституцијакојанерасполаже
класичнимпрерогативимадржавневласти.Онненаређује,неодлучује,нерасполаже
апаратомзапринуду,већвршијавну,друштвену,ванправнуинеутралнуконтролујавне
управе.Омбудсманделује снагоминтегритетаињеговиставовинеподлежуразма-
трању.Поњеговимпрепорукамасесамоможепоступитиилине.Уземљамастабилне
развијенедемократијенеизвршавањепрепорукаомбудсманаготовојенезамисливо.

Заштитникграђанасеоддругихконтролнихинституцијаразликујеипосразмерноне-
формалномпоступку,прилагођеномособинамасвакогслучајапонаособ,иширином
својих овлашћења. Равнотежу тако широким овлашћењима инокосног органа прави
формалнонеобавезујућаприродањеговихпрепорука,којимауказујенатокакопро-
пусткојијеутврдиотребаисправити.

Уопштеногледано,односеизмеђујавнеуправеиомбудсманатребапосматратикао
низпринципакојисеуспостављајукадоневршесвојуфункцију:

• Прин цип са рад ње –којасеможеодвијатикакопопојединимопштимделатностима
такоипопојединимпитањима.Конкретно,онасеможеуспоставитиувезисазаконо-
давноминицијативомкојапотичеодједногилидругогорганаприликомуређивања
друштвениходноса.Поредтога,важнаобластмеђусобнесарадњејестеиобезбеђе-
њеусловаигаранцијазаизвршењезаконаињеговуконкретнуприменуупракси.Ом-
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будсманможезатражитиодизвршневластидаонапреузмеодређенемерепротив
јавнихидржавнихфункционерачијесуименовањеиизборуњенојнадлежности;

• Прин цип су прот ста вља ња – будућидасе,поположајимакојезаузимајуусистему,
извршнавластиомбудсмануодређенојмериналазенамеђусобносупротставље-
нимпозицијама.Дакле,извршнавластрасполажеинструментимаефективневласти,
аомбдусманјеинституцијакоја,уствари,конролишеинаодређенначиниуодређе-
нојмериограничаваизвршнувласт;

• Прин цип огра ни ча ва ња–јеризвршнавластуправозбогпозицијемеђусобнесу-
протстављеностивеомачестонастојиилидаспречиувођењеинституцијеомбудсма-
наилипак,акоонавећпостоји,даумањињенутицајилигасведенанајмањумеру.С
другестране,омбудсманјеобјективноупозицијидаоткриваозбиљнепропусте,паи
незаконитостиурадуизвршневластиидаотомеобавештавапарламентиширујав-
ност,чимеограничаваиконтролишеизвршнувласт.

Сагласнопринципуподелевластиназаконодавну,извршнуисудску, требалобида
надлежностомбудсманаважијединозаорганеизвршне,анеизаорганезаконодавне
исудскевласти.Топравилосеууслучајузаконодавневластисасвимпоштује,такода
уупореднојпраксинемаизузетакаусмислудавањаомбудсманубилокаквихконтрол-
ниховлашћењапремапарламенту;томправилуподлежеиЗаштитникграђана.Омбуд-
сманнеможепреиспитиватиодлукепарламентаизпростогразлогаштојеонорган
којипарламентоснивадауњеговоименадзирераддругих.Разлогдарадсудовабу-
деизузетодконтролеомбудсманајестенезависностсудства,иакоуновијевремепо-
стојетежњедасеомбудсманбринеообезбеђењуправанасуђењеуразумномроку.
Владакаоцелинаипремијерсуредовноизузетиоднадлежностиомбудсмана,докје
сминистримаситуацијадругачија.Министрисеподвргавајуконтроликаостарешине
органауправе(министарстава),доксередовноизузимајуодконтролекадјеупитању
њиховополитичкоделовање(каочлановаВладе).Збогсвегатога,Заштитникграђана
нијеовлашћендаконтролишерадНароднескупштине,председникаРепублике,Владе,
Уставногсуда,судоваи јавнихтужилаштава.Надлежност Заштитникаграђана једа
контролишерадорганадржавнеуправе,органанадлежног заправну заштитуимо-
винскихправаиинтересаРепубликеСрбије(Републичкогјавногправобраниоца),као
идругихорганаиорганизација,предузећаиустановакојимасуповеренајавнаовла-
шћења.Унесудском,сразмернобрзомпоступку,ослобођеномпретеранихформал-
ности,Заштитникграђанаиспитуједалисунекиоргануправеилидругаорганизација
којавршијавнаовлашћењазаконитоиправилнорешавалионекомправуилиинтересу
грађана,иаконису,захтевадасегрешкаисправиипредлаженачинзато.ЗначајЗа-
штитникаграђанајевеликизатоштоонконтролишемноговишеодформалногпошто-
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вањазакона–ониспитујеморалност,савесност,непристрасност,стручност,сврсис-
ходност,делотворност,поштовањедостојанствастранкеиосталеособинекојетреба
даодликујууправу,акојеграђаниспунимправомочекујуодонихкојекаопорески
обвезнициплаћају.

УправиуРепублицинедостајуделотворниибрзимеханизмизаинтерноразматрање
притужбиграђана.Мноштвомеђусобнонеусклађених,некадсувишних,анекаднедо-
реченихпрописадоприносиатмосферинетранспарентностиипроизвољности.Досто-
јанствостранакасенепоштује,изанемарујесеначелозаштитеправаграђана(обаве-
задасестранкамаомогућидаштолакшезаштитеиостваресвојаправаиинтересе),
каоиначелозаштитејавногинтереса.

ДабиЗаштитникграђанаефикасномогаодавршисвојенадлежности,потребноједа
располажеодређенимовлашћењима.Тасеовлашћењаутврђујузакономкаоњегова
праванаодређеначињењаизахтевањауодносупремаорганимакојаконтролишеи
функционеримаидржавнимслужбеницимауњима.Његовимправимаиовлашћењима
одговарајудужностиорганаилицадаподпретњомсанкцијаучинеоноштоомбудсман
одњихтражи.Тасуовлашћењаследећа:

•тражењеподатака,обавештењаиобјашњењаодорганаилицачијирадсеконтро-
лише.Тојеосновноиминималноовлашћењебезкојегсенеможенизамислитирад
омбудсмана;

•увидуслужбенесписе,документеизбиркеподатака,безобзиранастепентајности,
којисетичуконкретногпоступкаизаштитеправаускладусањеговимзахтевомипра-
вилимаоруковањуслужбенимсписима,документимаизбиркамаподатака;

•правоненајављенепосете(инспекције).Тојеправодаизвршинепосреданувидуради
поступањеорганаислужбенихлицанадкојимасепростирењегованадлежност;

•правоузимањаизјаваодфункционераидржавнихслужбеникачијирадконтролише,
кадајетопотребнозаразјашњењесвихрелевантнихчињеницаконкретногслучаја.

Заштитникграђанатакођеимаправодапружањемдобрихуслуга,посредовањемиз-
међуграђанаиорганауправеидавањемсаветаимишљењаопитањимаизсвојенад-
лежностиделујепревентивно,уциљуунапређењарадаорганауправеиунапређења
заштитељудскихслободаиправа.
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Јер неј Ров шек,  
заменикомбудсманаРепубликеСловеније
ЗаштитникграђаназаљудскаправаРепубликеСловеније

СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПРЕ ПО РУ КА СЛО ВЕ НАЧ НОГ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА  
ЗА ЉУД СКА ПРА ВА, УЛО ГА ГО ДИ ШЊИХ ИЗ ВЕ ШТА ЈА И НА ЧИН  
НА КО ЈИ СЕ ОНИ РАЗ МА ТРА ЈУ У НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ 

1. СТА ТУС И ОВЛА ШЋЕ ЊА ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА ЗА ЉУД СКА ПРА ВА  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СЛО ВЕ НИ ЈИ 

ИнституцијаЗаштитникаграђаназаљудскаправа(удаљемтексту:Заштитникграђа-
на)основанајеускладусаЧланом159УставарепубликеСловеније(удаљемтексту:
Устав)из1991.иАктомоЗаштитникуграђаназаљудскаправа(удаљемтексту:Акт),
којијеНароднаскупштинаусвојила1993.годинеусвојојредовнојзаконодавнојпро-
цедури,којазахтеватрирасправе.Приликомизрадеодредбиодужностимаиовла-
шћењимасловеначкогЗаштитникаграђана,проученасуиузетауобзирискустваиз
неколикосистемазаштитникаграђана.СтогаодређенибројелеменатауАктуодра-
жавајукласичнискандинавскимодел,доксунекидругиелементисличнијимоделима
усвојенимудругимземљамаутранзицији(например,стављенјевећинагласакназа-
штитуљудскихправа,наисправљањесистемскихнедостатакаинаприступачностпра-
восудногпоступка).

УставиАктовлашћујуЗаштитникаграђанадаиспитујеслучајевенаводнихпротивза-
конитихинеисправнихпоступакадржавнихоргана,локалнихорганаиносилацајавног
ауторитета.ЗаштитникграђанапоступаускладусаУставомимеђународнимправом
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увезисаљудскимправимаиосновнимслободама.Актненаводизаконекаооснову
заинтервенцијеодстранеЗаштитникаграђана,јерсеможедогодитидаонинебудуу
складусаУставомилиратификованиммеђународнимспоразумима.Наравно,проце-
наморабитичврстоутемељена.

АктивностиЗаштитника грађанасезаснивајуинаначелуравноправностиидоброг
управљања.Натимосновама,Заштитникграђанаможепредлагатиизузетнарешења
упојединачним,чврстоутемељенимслучајевимакојезаконнијеузеокаомогућност,по
аналогијисалатинскиммоделомовлашћењаЗаштитникаграђана.Акоседатаситуа-
цијаможеприменитинанеколикопојединаца,морајусеизменитипрописикојисуна
снази;међутим,предлозиЗаштитникаграђананикаданесмејуугрозитиначелолега-
лизмаинедискриминације(равноправностипредзаконом).

НаосновуАктаУставногсуда,Заштитникграђанаможедапокренепоступакиспити-
вањауставностипрописаилиопштихакатаиздатихдабиихспровелидржавниорга-
ни,или,удоговорусалицемкогасетотиче,можедапокренепоступакпредУставним
судомувезискршењемљудскихправаилиосновнихслобода(уставнажалба).Уоба
случајаЗаштитникграђанаимастатусовлашћеногподносиоцазахтеваинеморада
показујеправниинтерес,штозаконизискујеоддругихлицакојажеледаподнесузах-
тевУставномсуду.ИзменеидопунеАктаоУставномсудуиз2007.годинепрошириле
суовлашћењаЗаштитникаграђанатакодаонможедапокрећепоступакзаиспитива-
њеуставностипрописаиизваноквира(Заштитникових)захтевакојисунаразматрању.
АктсадаовлашћујеЗаштитникаграђанадапокренепроцедурезаиспитивањеустав-
ностипрописа,уколикосматрадатаквипрописинарушавајуљудскаправаиосновне
слободе.ТаизменајеодкључногзначајаусветлуизменаидопунаАктаоУставном
суду,којииначезнатноограничаваправонаподношењезахтеваУставномсуду.

ЗаштитникграђанаможеподноситииницијативеНароднојскупштиниилиВладизаиз-
менуидопунузаконаидругихправнихаката.Такођеможедаупућујепредлогедржав-
ним телимаисродниморганизацијамазаунапређењењиховоградаиставапрема
странкама,доприносећинатајначинстварањукултурерадаусмереногпремастран-
камамеђудржавнимзваничницимаиудржавнојуправиуопште.Тосепресвегаради
посредствомредовних годишњихизвештајаиспецијалнихизвештајакојисеподносе
Народнојскупштинии/илињенимраднимгрупама.
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2. УЛО ГА ГО ДИ ШЊИХ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА  
И ОД НО СИ СА НА РОД НОМ СКУП ШТИ НОМ 

ТачноједајеосновнизадатакЗаштитникаграђанадавршиистрагеувезисажалба-
макојеподносепојединци.Међутим,токомтаквихистрагаонможеданаиђеината-
козване„системске“недостаткеипримерелошегуправљањаудржавнојуправи.Ово
последњеподразумева,пресвега,неусклађеностпрописа,правнепразнине,одсуство
делотворнихжалбенихмеханизамаислучајевелошег,немарногинеефикаснограда
државнихоргана,који,поправилу,нисусанкционисани.Заштитникграђанајеједина
институцијауоквирудржавнеуправекојаимапотпунпрегледспровођењапрописаи
релевантнепраксе.РезултатерадаЗаштитникаграђанаодражавајугодишњиизвешта-
ји,којеонподносиНароднојскупштини.

Стетачкегледишта,ГодишњиизвештајЗаштитникаграђанаНароднојскупштиниједна
јеоднајјачихалаткизаспровођењењеговихпредлогаипрепорука.УскладусАктом,
ЗаштитникграђанаморабарједномгодишњеподнетиНароднојскупштиниизвештај
освомраду.Међутим,његовгодишњиизвештајнеслужисамоиспуњавањуњегових
законскихобавезаинијепукиизвештајоњеговомраду.То јеизвештајостањуљуд-
скихправаудржавииоправнојсигурностиграђана,атакођеје,премдапосредно,и
извештајорадудржавнеуправе.Извештајфункционише–уоквирудржавнеуправе
–каосредствозаусклађивањепраксеипружањеинформацијадржавнимзваничници-
маоставовимаЗаштитникаграђана.Међутим,извештајјеважаниуширемконтексту.
Његовациљнагрупасу,осимпосланикауНароднојскупштини,различитавладинаи
управнатела,појединачниграђани,цивилнодруштвоигрупепрофесионалаца(прав-
ници,припаднициуниверзитетскихкруговаидруги).

Усвојимгодишњимизвештајима,Заштитникграђанапредстављаконкретнепроблеме
сакојимасесусретаоуразличитимсегментимадржавнеуправе,каоинајкарактери-
стичнијепојединачнеслучајевекојејеистраживао;поредтога,онскрећепажњуина
општепроблемекојисејављајуурадутеладржавнеуправе.Извештајпружасвеобу-
хватнеинформацијеувезисастатусомправапојединацакојисуступалиуконтактса
телимадржавнеуправе,прегледделовањадржавнихтеланасвимнивоима,иопшту
сликустатусапоштовањаљудскихправаидругихосновнихслободаудржави.Сате
тачкегледишта,извештајјекључниизворинформацијакојимаНароднаскупштинаима
увршењусвојеулогенадзорадржавнеуправе,итонарочитоизвршнеграневласти.

ЗанимљивојеанализиратирасправеувезисапрвадваизвештајаподнетаНародној
скуштини,поштоутодобанијебилонајјаснијенакојиначинрасправатребадасево-
дииприведезакључку.ЗаконоЗаштитникуграђанатонепрописује.Онодређујеса-
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модаизвештајморадасадржипроценустатусазаштитељудскихправаивладавине
правауРепублициСловенији.Детаљнијаструктураизвештајадефинисанајеучлану
40.ПравилникаорадуЗаштитникаграђана,којипрописуједаизвештајморадасадр-
жи,осимпроценестатусапоштовањаљудскихправаивладавинеправа,иилустрацију
суштинских проблема, статистичке податке о истраженим случајевима, опис поједи-
начнихкарактеристичнихслучајеваиизвештајодругимакцијамакојимасеЗаштитник
грађанабавио.

Пре 2002. године, расправа о извештају заштитника грађана није била прецизира-
наниједнимпрописом,збогчегасерасправауНароднојскупштининијеодвијалапо
једнообразнојпроцедури.Заштитникграђанаје,ипак,одувекинсистираонатомеда
Народнаскупштинанемаовлашћењедаодлучујеоусвајањуилиодбијањуизвештаја,
и такавстав јеприхваћен.Заштитник грађана је такођеинсистираоначињеницида
Народнаскупштинаимаовлашћењесамодаусвајапрепорукеисмерницезадруге
институције,пресвегазаВладу.Процедураувезисрасправомоизвештајукаснијеје
озваниченауПословникуорадуНароднескупштипне,који јеусвојен2002.Чланом
272Пословникдефинишевремерезервисанозатерасправе,каоипроцедурукоју
требапоштовати(посебнатачканадневномредунаредовнимзаседањимаНародне
скупштинеупролећномилијесењемпериодутакођеможедабудерезервисаназарас-
правуоспецијалномизвештајуЗаштитникаграђаназаљудскаправа)иНароднаскуп-
штинанаконтогаусвајапрепоруку.Правилникзатимизричитопрописуједаонимини-
стриначијиседелокругизвештајодносиморајуприсуствоватирасправиоизвештају.

ВеликипомакнапредкадајеречорасправиоизвештајуЗаштитникаграђана,начињен
јенакон2000.године,кадајеМинистарправде(Заштитникграђанаупрвоммандату)
тражиоидобиоусловдаВладаприпремиспецијалниизвештајкаоодговорнаЗаштит-
ников,тедасеонприложикаоанексузизвештајЗаштитникаграђана.Основезатај
захтевсеможданемогунаћиниуједномпословникуилиодредбама,алисудеоопште
обавезеВладедаприпремисвојставувезисасвакомтачкомдневногреданасваком
заседањуНароднескупштине.Првихгодина,тајодговорувидуизвештаја,којијече-
стобиообимнијиодЗаштитниковогизвештаја,припремалојеМинистарствоправде
наосновудокуменатакојасудоставиларазличитавладинаиминистарскатела.По-
следњихгодина,координацијомиприпремомодговораувидуизвештајабависеМи-
нистарствозадржавнууправу.Тајодговорувидуизвештајачестоимаслабестране,
каоштојечињеницаданепокривасвеобластикојејеразматраоизвештајЗаштитника
грађана.Свеједно,онједобродошлареакцијаодстранеизвршневластиидокумент
којиможедапослужикаоосновазадетаљнурасправуоизвештајуураднимтелима
инапленарнимседницимаНароднескуптшине.Најчешћерасправаоизвештајутра-
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јечитавдан.Посланицирасправљајуонеколикодокумената:oизвештајуЗаштитника
грађана,оВладиномодговоруувидуизвештајаипрепорукамакојејеприпремиларе-
левантнараднагрупа,оКомисијизапетиције,људскимправимаиједнакиммогућно-
стима.Заштитникграђанаредовно,маданезванично,сарађујесаправномслужбом
КомисијеуизрадипрепорукаКомисије.Натајначин,Заштитникграђанаможедаука-
женаобластикојесматракључнимзаспровођењењеговихпредлогаипрепорука.

ПрепорукеНароднескупштинеподељенесу у поглавља.Онесадржепрепоруке за
Владуувезисаусвајањемновихпрописаилиуређењемодређенихобласти,којесу,
премамишљењуЗаштитника грађана (каошто је тореченоуизвештају)ипослани-
ка,недовољнорегулисанеилошеутичунастатуспојединацаињиховихправа.Неке
препорукесеспроводеусразмернократкомвремену,докзадругепротекненеколико
годинапренегоштосепронађеодговарајућерешење.СвојимјеизвештајимаЗаштит-
никграђаназнатнодопринеоусвајањуодређенихаката,нпр.уобластиприступаин-
формацијамаодјавногзначаја,заштитеприватности,полицијскиховлашћења,судских
поступака,дечијихправа,менталногздрављаиправапацијената.Штосе тичеовог
последњег,Заштитник грађана јемораодаулаженапоренеколико годинапренего
штосуусвојенисвипотребнипрописи.Владинодговорувидуизвештајатакођесадржи
поглављаопраћењуспровођењапрепорукаизпретходногизвештаја.

Натајначин,Заштитникграђанајеустањудаповољноутиченаспровођењесвојихси-
стемскихпредлогаипрепорукакојесетичурешавањаслучајеваукојимапроблемне
лежиуадминистративнимпропустимаилилошемрадујавнихинституција,негопроис-
тичеизнеадекватногзаконодавстваилинеприкладнепракседржавнихтела.

Самимтим,у класичнојподели гранавласти,Заштитник грађанаможесесматрати
институцијомкојапомажепредставничкомтелу(Народнојскупштини)данадзиреиз-
вршнуиуправнугранувласти.Представничкомтелујетако–поредњеговезаконодав-
нефункције–поверенаинадзорнафункција.Уоквирусвојихнадзорниховлашћења,
представничкотелодиректнонадзирерадВладеипојединачнихминистарагласањем
о(не)поверењу,интерпелацијомилипитањимапосланика.Стога,Заштитникграђана
семожедефинисатикаотелокојепомажеНароднојскупштиниунадзорунадизвр-
шномграномвласти,итопосебнонадонимњенимсегментимакојезаконодавнавласт
неможеданадзиренепосредно.ГодишњииспецијалниизвештајиЗаштитникаграђана
Народнојскупштиниутомсупогледуодвиталногзначаја.
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Јор ген Ко змо (Jor gen Ko smo),
ДржавниревизорНорвешке

ФУНК ЦИ ЈЕ ЈАВ НОГ НАД ЗО РА И ДР ЖАВ НИ РЕ ВИ ЗОР НОР ВЕ ШКЕ

Функ ци је јав ног над зо ра

1. Ве ро до стој ност пар ла мен та

Парламент је највиши израз суверености једног народа. Посредством парламента
народуправљаземљом,уводизаконе,одобравајавнупотрошњу,разрезујепорезеи
контролишерадвладе.Стога јеинституционалнаспособностпарламентададоноси
законеидавршисвојупредставничкуинадзорнуфункцијујавноиефикасно(чимедо-
приносиитомедајавностимавећеповерењеуњега)однајвећеважностизадобробит
демократије.Оверодостојностипарламентасудићесе,украјњембилансу,наоснову
његовеспособностиданадзиревладуијавнууправу,какобисеобезбедилодаседр-
жавнасредствакористеидасењимарасполажеускладусањеговимодлукамаина-
мерама,идасештитеинтересиграђана,којиплаћајујавнеуслугеикористеих.

2. Над зор на функ ци је пар ла мен та

Надзоркојипарламентвршинадјавномуправомзаснивасенаразнимизворимаин-
формација.Томогубитиизвештајинекогоднезависнихнадзорнихорганапарламента,
каоштоједржавниревизорилипарламентарниомбудсман,илитомогубитиинфор-
мацијепренетепосредствоммасовнихмедија,којемогуузетиуразматрањенекиод
одборапарламента,нпр.Одборзајавнефинансије.
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Одборзајавнефинансије

Умногимземљама,Одборзајавнефинансијеразликујесеоддругихсталниходбора
потомештоможеувезиспитањиманадзораделоватинасопственуиницијативу.Тај
одборчестојеовлашћенда,акотонађезасходно,спроведеиспитивањејавнеуправе,
дабинатајначинпарламентвршиосвојанадзорнаовлашћења.

Врховнаревизорскаинститутција

Врховнаревизорскаинституција,међутим,честојенајважнијинадзорниорганпарла-
мента,којиразматраделовањенационалнеуправекакобисеувериодаседржавна
средствакористеидасењимарасполажеускладусаздравимфинансијскимпринци-
пима,каоиускладусаодлукамаинамерамапарламента.

Врховнаревизорскаинституција такође је важанинструмент којимпарламентспро-
водинадзорнадвршењемвладинихфункцијаиодговорности.Ревизијакојуспроводи
врховнаревизорскаинституцијанадвладинимрегулаторнимагенцијамакаоштосу
Националнаагенцијазафинансије,Националнаагенцијазаконкуренцију,Повереник
заинформацијеитд.,омогућавапарламентудаконтролишедаливладанадзиредали
сеспроводеуделоипоштујуважнизакониипрописи.

3. Ла нац од го вор но сти – уза јам на за ви сност

Парламент и врховна ревизорска институција неке земље међусобно су зависни у
оквируланцаодговорности.Врховнаревизорскаинституцијајесредствокојимпарла-
ментнадзиревладуијавнууправу.Сдругестране,дабиизвештајиоревизијиимали
ефекта,врховнаревизорскаинституцијаослањасенаспособностпарламентадана
основутихизвештајапредузимакоракеидатражиодвладедаположирачунеотоме
какотрошијавнасредства.

4. Ва жни усло ви за обез бе ђи ва ње ефи ка сне и не за ви сне ре ви зи је у ци љу по зи ва-
ња вла де да по ло жи ра чу не за свој рад

•Законикојимасерегулишеспољашњаревизијаодстраневрховнеревизорскеинсти-
туцијеипредузимањекораканаосновуизвештајаоревизији.

•НезависнаВрховнаревизорскаинституција,којаделујеускладусаДекларацијомо
независностиревизорскихинституцијаинициранаодстранеМеђународнеоргани-
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зацијеврховнихревизорскихинституција(INTOSAI–InternationalOrganisationofSu-
premeAuditInstitutions),укојојсе,измеђуосталог,наводидапарламент,аневлада,име-
нујеиразрешавадужностиДржавногревизора,одобравабуџетВрховнеревизорске
институције,примањенеизвештајеоревизијиијединијеорганвластикојиможеда
дајеналогеВрховнојревизорскојинституцији.

•ОвлашћењаВрховнеревизорскеинституције,којаобухватајуширокобимревизор-
скихдисциплина(нпр.ревизијапословања,ревизијапоштовањазакона,информа-
тичкаревизија,ревизијазаштитеживотнесредине).

•Добродефинисанипрописиипроцедурезапокретањерасправеиобрадуизвештаја
оревизијиупарламенту.

•Транспарентностувезисасадржиномизвештајаоревизијиипоступањемсњима.

•Врховнаревизорскаинституцијаполажерачунепарламентуосвомрадупутемгоди-
шњегизвештајаорадуирачунимаподвргнутимревизији.

5. На ру ша ва ње до бро ор га ни зо ва ног лан ца од го вор но сти – че сто за па же ни про-
бле ми у са рад њи из ме ђу пар ла ме на та и вр хов них ре ви зор ских ин сти ту ци ја   

•Јошувекимамногоземаљаукојимајезаконодавнаинадзорнавласт(парламент)
слабаупоређењусаизвршномвлашћу.Последицатогајештосечестонаосновупар-
ламентарнихизвештајаоревизијиинадзорунепредузимајуконкретнемере.

•Парламентипосланицинисуобавештениотомекакофункционишуврховнеревизор-
скеинституцијеијавнеревизије,иотомекакобитребалоприступатиизвештајимао
ревизији.

•Извештајиоревизијичестосупреобимни,садржепревишедетаљаинаписанисује-
зикомкојипримаоциизвештајанемогулакоразумети.

•Недостајујаснеинедвосмисленепроцедурезапредузимањекоракаупарламенту
наосновуизвештајаоревизији.

•Недостатакистинскенезависностидоприноситомедаврховнеревизорскеинститу-
цијеињиховиизвештајиуочимајавностибудумањеверодостојни.



179

6. Сна жне и не за ви сне вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је до при но се по ве ћа њу ве-
ро до стој но сти и сна ге пар ла мен та и де мо кра ти је

Многиљудигубеповерењеуполитичкиживотисматрајугаслабосхватљивимисло-
женимсистемомзаспровођењеполитикекојуонижеле.Честоимајуприликедавиде
даодлукепарламентаињиховстварниисходнисуповезани.Тоизазивањиховонепо-
верење,збогчеганедајуподршкупарламентуиљудимакојесуизабралидаихпред-
стављају.Затојеважнодасеповећајуснагаиквалитетнадзорнефункцијепарламента,
какобисеизабранимпредставнициманародаомогућилоданаосновусвојиходлука
предузимајукораке,дасазнајурезултатевладиногспровођењауделоодлукапарла-
ментаидапозивајувладудаположирачунеотомекакојетрошилајавнасредства.Вр-
ховнеревизорскеинституцијеипарламентиимајузаједничкициљ,задатакидужност
–данадзорнуфункцијуоснажеиучинепоузданом,какобиоснажилидемократијуи
поштовањесуверенитетанародаунашимдржавама.



180

Ви ли јам Бер нет (Wil li am Bur nett),
бившидиректормеђународнетехничкесарадње
НационалнеревизорскеканцеларијеВеликеБританије

Струк ту ра и ор га ни за ци ја На ци о нал не ре ви зор ске кан це ла ри је  
Ве ли ке Бри та ни је

РуководилацНационалнеревизорскеканцеларијеВеликеБританије једржавникон-
тролориревизор,изваничноганатоместоименујевладар,наосновупрепорукеДо-
његдома,којуовајдоносинапредлогпредседникаВладе,узсагласностпредседавају-
ћегОдборазајавнефинансије.Послескорашњихизменапрописа,државниконтролор
иревизорћеубудућеобављатитајпосаонајдуже10година,стимштосемандатне
можепродужавати.Утокумандатаонможебитисмењенсафункцијесамокраљичи-
номодлуком,напредлогобадомаПарламента,чимесеоснажујењегованезависност.

УправниодборНационалнеревизорскеканцеларијесаветуједржавногконтролораи
ревизораостратешкимправцимаделовањаканцеларије,укључујућиињенециљевеи
планове,каоируковођењењоме.УправниодборчиненезависнипредседавајућиОд-
бора,којинемаизвршнуфункцију, јошчетиричланакојанемајуизвршнуфункцијуа
потичуизванредоваНационалнеревизорскеканцеларије,државниконтролориреви-
зор,оперативнидиректоридвапомоћникадржавногревизора.

Ан га жо ва ње, на гра ђи ва ње и ква ли фи ка ци је осо бља, и дру ги ре сур си

Платадржавногконтролораиревизораисплаћујесенепосредноизконсолидованогбу-
џетаВладе,изањунијепотребнагодишњасагласностВладеилиПарламента.Државни
контролориревизорпостављасвојеособљенаодговарајућараднаместаиодређујеброј
особља,категоризацију,платеиусловерада.
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Националнаревизорскаканцеларијазапошљавапреко800људи.Одтогброја,око
620раднихместаотпаданапрофесионалноревизорскоособље,анеких180места
на помоћно особље. Запослени у Националној ревизорској канцеларији располажу
знањимаивештинамаширокогобима.Запосленеуглавномчинефакултетскиобра-
зовани кадрови, којисеобучавају запрофесионалнерачуновође.Канцеларијасеу
свомерадутакођеослањанаразноликевештине,нарочитоупроценамаефикасности
пословања,и запошљаваекономисте,истраживаче,експертеуобластидруштвених
наукаидругеспецијалисте.Спољнастручнамишљењадобијајусеизприватногсекто-
раисауниверзитета.Националнаревизорскаканцеларијаокоједнучетвртинусвога
ревизорскогпослапрослеђујеревизорскимфирмамаизприватногсекторакаоподу-
говарачима. Мањи број истраживања ефикасности пословања и поједини сегменти
истраживањатакођесепрослеђујуспољашњимподуговарачима.Коришћењеспеци-
јалистаиспољашњихсарадникаомогућаваНационалнојревизорскојканцеларијида
користиновеприступеиметодепреузетеспоља.

ОперативнитрошковиНационалнеревизорскеканцеларијеизносеприближно80ми-
лионафунтигодишње.ДржавниконтролориревизорподносиизвештајобуџетуНаци-
оналнеревизорскеканцеларијеОдборуза јавнефинансије,састављеномодпосла-
никаБританскогпарламента,којиразматраплановеибуџетНационалнеревизорске
канцеларије. Одбор затим упућује препоруку Доњем дому да ли да прихвати буџет
канцеларијеилине.

Токомпротеклихнеколикогодинауспостављенасудвановаместадржавногревизора
заспровођењеревизијетрошковановогШкотскогпарламентаиНационалнескупшти-
неВелса.УШкотској,државномревизоруподршкупружаједноновоуспостављеноте-
ло,РевизорскаканцеларијаШкотске.ДржавномревизоруВелсаподршкуурадупружа
НоваРевизорскаканцеларијаВелса,основана2005.године.ОдоснивањаСеверне
Ирске,1921.године,постојидржавниконтролориревизорзаСевернуИрску.Онјена
челуРевизорскеканцеларијеСевернеИрскеиподносиизвештајеСкупштиниСевер-
неИрске,односноПарламентуВеликеБританије,акоСкупштинаСевернеИрскене
заседа.

Обим де ло ва ња, уло га и пра во при сту па На ци о нал не ре ви зор ске кан це ла ри је

Збогсвојеконтролнефункције,државниконтролориревизородговоранјезафинанси-
јеВладеуцелини(консолидованибуџет)изанационалникредитнифонд,којипокрива
зајмовекојеВладаузимаидаје.ОдњегасетражидаодобравапотраживањаМини-
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старствафинансијаизтихсредстава,поштосеуверидасутраженизајмовиуоквиру
износаинаменакојејеодобриоПарламент.

Државниконтролориревизоримазаконскоовлашћењедаразматраиодобравара-
чунеВладинихминистарставаиагенција,идаотомеподносиизвештајеПарламенту.
Онревидираукупнооко520рачуна,укојеспадајурачуниресурсаминистарстава
(наосновуЗаконаоресурсимаирачунимаВладеиз2000.године),рачуниизвршних
агенција(премаодредбамабилоЗаконаотрговинскимфондовимаВладеиз1973.го-
дине,билоЗаконаоресурсимаирачунимаВладеиз2000.године)ирачунидругих
јавнихтела(наосновуконретнеодлукеПарламентакојомсеоснивадатотелоилина
основуспоразума).Точининајвећидеопослаканцеларије,којазапошљаваоко400
намештеника.Државниконтролориревизортакођеимаправодавршиинспекцијуоко
3.000другихтелакојапримајусредстваизјавнихфондовадабипружалајавнеуслуге
каоштосустамбенисмештај,образовањеипрофесионалнообучавање.Томуомо-
гућуједаПарламентупружигаранциједасејавнасредстваваљанотроше,занамене
којејеодредиоПарламент.

Државниконтролориревизортакођеимазаконско,алидискреционоовлашћењеда
вршииспитивањаудоменуекономичностииефикасностискојомВладаидругијавни
органикористесвојересурсе,идаорезултатиматихиспитивањаподносиизвештаје
Парламенту.Онобјављујеоко60оваквихизвештајаоефикасностипословањагоди-
шње.Напословимаувезистимангажованојеоко220запослених.Праводржавног
контролораиревизорадаиспитујеекономичностиефикасностпословањаобухватаи
телакојасууоквируњеговиховлашћењазавршењеревизијеиинспекције,ионусва-
коразумновремеможеиматиприступрачуноводственимкњигамаидругојдокумента-
цијикојаму,уразумнимоквирима,можебитипотребназавршењењеговихзаконских
функција.ОннијеовлашћендапреиспитујеваљаностциљеваполитикеВладе.

Про цес ре ви зи је

Фи нан сиј ска ре ви зи ја

РевизијакојуспроводиНационалнаревизорскаканцеларијаимазациљдадâнезави-
сномишљењеогодишњимфинансијскимизвештајимајавнихентитета.Свефинансијске
ревизијеспроводесеускладуснационалнимревизорскимстандардима,којеобја-
вљујеОдборзаревизорскупраксуикојисуусагласнистизазахтевимаЕвропскеуни-
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јеисаревизорскимстандардимаМеђународнефедерацијерачуновођа.Спроводећи
финансијскуревизију,Националнаревизорскаканцеларијапредлажемерезаунапре-
ђењеуобластиунутрашњеконтролеиуправљањафинансијама.Узто,процедурама
финансијскеревизијеНационалнеревизорскеканцеларијеиспитујесеидализаспро-
веденетрансакцијепостојиодговарајућеовлашћењеПарламентаидалисесасред-
ствимаизјавнихфондоваваљанопоступаијавнипословиваљаноспроводе.

Националнаревизорскаканцеларијанастојидасвојимревизорскимрадомдођедо
довољноодговарајућихподатакакакобимогладатимишљењеофинансијскимизве-
штајима.Тозначидатребададобијепотврдеоследећем:

•дасуфинансијскиизвештајипотпуниитачни,идасеподносеускладусрелевантним
оквиромфинансијскогизвештавања;

•дакодтелаокомејеречпостојиактиваипасива,идајеиједноидругопроцењеноу
складусаодговарајућом,доследнопримењеномрачуноводственомполитиком;и

•дасусетрансакцијекојесутелаподвргнутапроцесуревизијезабележилеусвојим
рачуноводственимкњигамазаистаодиграле,каоидасузаконитеирегуларне.

УпроцесуфинансијскеревизијекојиспроводиНационалнаревизорскаканцеларија,
ускладусамеђународнимстандардима,наглашавасепажљивопланирањезаснова-
нонадетаљномразумевањуактивностиентитетаподвргнутогпроцесуревизије,ана-
рочиторизикасакојимасе тајентитетсуочава.ФинансијскиревизориНационалне
ревизорскеканцеларијеослањајусенанеколиковрстаподатакакакобипоткрепили
ревизорскомишљење,алиувекразматрајунекепојединачнетрансакције.Дабипот-
крепилисвојемишљење,финансијскиревизориобичноутврђујуипроцењујуунутра-
шњасредстваконтролеииспитујудалионафункционишуускладусанаменомида
лиделујутокомчитавефинансијскегодине.Разматрањесистемаунутрашњеконтроле
важанједеофинансијскеревизије,будућидаомогућаваревизорудапредлаженачине
дасетаквисистемиунапређују.

Процесревизијеувекувеликојмерисадржипрофесионалнесудове,апроцедураре-
визијекојуспроводиНационалнаревизорскаканцеларијаналажедаревизоридоку-
ментујуразлоге за важнепроцене које доносе, такодаихмогуразматратињихове
колегевишегранга.Узто,преизношењамишљења,осетљивапитањаобичноразматра
некидиректорфинансијскеревизије којинијенепосредноукљученуревизију. Тосе,
примераради,дешавакадарасположивиподациуказујунатодамишљењедржавног
контролораиревизораможебитиусловљено.
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Национална ревизорска канцеларија подржава Владине реформе рачуноводства и
управљањадајућисаветеипружајућипомоћминистарствима,нарочитоувођењемко-
мерцијалнограчуноводстваусекторВладе.Комерцијалнорачуноводствопредставља
истинскинапредакупобољшавањуквалитетафинансијскихинформација.Национал-
наревизорскаканцеларијадопринелајетојпроменидајућисаветеипружајућипомоћ
министарствима.

Ре ви зи ја ефи ка сно сти по сло ва ња

ГлавникорациуоквируревизијеефикасностипословањакојуспроводиНационална
ревизорска канцеларија јесу годишњи одабир тема за истраживање, прелиминарни
раднаосмишљавањуистраживања,теренскирадиизвештавање,каоипотврдаоква-
литету.ПриступНационалнеревизорскеканцеларијеревизијиефикасностипослова-
њазаснивасенабрижљивомодабирутемазаизучавање.Критеријумизаодабиртема
укључујуризикпоефикасностпословања,ресурсеокојимасеради,утицајдатогпро-
граманаграђане,просторзадоношењеуверљивихзакључака,степенинтересовања
Парламентаијавности,каоитодалибииспитивањекојеспроводиНационалнаре-
визорскаканцеларијадопринелонекојкориснојпромени.ТежиштерадаНационалне
ревизорскеканцеларијејестенатомедадопринесекориснимпроменама.Збогтога
Националнаревизорскаканцеларијаразматрауспешнепрограмеиутврђујекојифак-
торидоприносеуспеху,аразматраипрограмекојинисубилитакоуспешни.Учењена
успешнимпримеримаињиховоопонашањеможебитикорисноколикоиучењенагре-
шкама,аизвештајиНационалнеревизорскеканцеларијечестоистичупримередобре
праксекојибимоглиданађуширупримену.

Раднаиспитивањуефикасностипословањапочињеосмишљавањемистраживања.То
укључујеприкупљањеновихинформацијакакобиседетаљниједефинисалиобим,ци-
љевиивероватниутицајистраживања,каоидабисеодабралиодговарајућеметоде
заприкупљањедоподатакаињиховуанализу. Токомпротеклих годинасвесевише
користезнањастручњака,какобиизвештајбиоверодостојнији.Тоукључујенепосред-
ноангажовањеспецијалистаиконсултовањенезависнихстручњака.Стручњацимогу
битиконсултованидабипомоглиНационалнојревизорскојканцеларијидабољесхва-
тиодређенепроблеме,иодњихсеможезатражитидапрокоментаришупланистра-
живањаинацртизвештаја.Такође,свесевишенаглашавакоришћењеквалитативноги
квантитативногистраживања,напримеррезултатафокусгрупа.
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Из ве шта ва ње

Мишљењедржавногконтролораиревизораофинансијскимизвештајимаукључујесеу
потврдуоизвршенојревизији,којасеобјављујезаједносафинансијскимизвештајима.
Акоимабилокаквихдодатнихпримедби,онихсаопштаваудодатномизвештају,који
сетакођеобјављујезаједносафинансијскимизвештајем.Аконеманикаквихпримедби,
ревизорћепотврдиоизвршенојревизијидодатиједанпараграфукомећетоназначи-
ти.ИзвештајиоиспитивањуефикасностипословањатакођесеподносеПарламентуи
објављујусепоналогуДоњегдома.Свакегодине,државниконтролориревизорпод-
носииизвештајкојипокриварадКанцеларијенафинансијскимревизијама,каоигоди-
шњиизвештајоделатностимаКанцеларије.

Националнаревизорскаканцеларијамериутицајсвогарадасваке годинетакошто
процењујеуштедепостигнутеупривредизахваљујућимсвојимпрепорукама,каоипре-
порукамакоједајеОдборза јавнефинансије.Националнаревизорскаканцеларија
процењуједајеу2007.годинисвојимделовањемдопринелауштедиодпреко650ми-
лионафунти.Окотогизносасагласиласусеивладинаминистарства,асвојупотврду
далисуиспољниревизориНационалнеревизорскеканцеларије.

Од но си са Пар ла мен том и Вла дом

НационалнаревизорскаканцеларијаблискосарађујесаОдборомзајавнефинансије
Доњегдома,којииспитујесведокенаосновуизвештајаДржавногконтролораиреви-
зора.Послеобављенихсаслушањасведока,Одборзајавнефинансијеподносисоп-
ственеизвештајеДоњемдому.Потрадицији,председавајућиОдборајечланнајвеће
опозиционестранкеуПарламенту,асамОдборсастављенјеод16посланикакоји
представљајусаставДоњегдомауцелости.Одборусвојимизвештајимадоносиза-
кључкеидајепрепорукезаделовањеминистарставакојихсетотиче.Владаобјављује
одговорнаизвештајОдбора,укомеизносиштајепредузетоилиштасепланиракако
бисепоступилоускладусасвакомодпрепорукаОдбора.АкоВладанеприхватипре-
порукеОдбора,одговорсадржиобразложењезато.Прихватасевишеоддеведесет
одстопрепорукаОдбора.Дабисеувезистимдаљеделовало,Одборможепоново
покренутиистопитањенаседницисазваничницимакојихсетотиче.Осимседница
Одбора,ДоњидомједанпутгодишњерасправљаорадуОдборазајавнефинансијена
пленарномзаседањуПарламента.Тарасправауглавномјеусредсређенанаизбориз-
вештајаОдбораинаодговореВладе,изавршавасеусвајањемпредлогадасеприме
кзнањуизвештајиОдбораподношенитокомгодине.
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ИакосевећидеоњеноградаодносинаОдборзајавнефинансије,Канцеларијајета-
кођеуспоставиласарадњусавишеодбораДоњегдома,анарочитосаОдборомза
еколошкуревизију,састављенимодпредставникавишестранака,закојиДржавникон-
тролориревизорприпремасаопштењаоконкретнимпитањима.

ДржавномконтролоруиревизоруобраћајусеписменимпутемичлановиПарламента,
покрећућиконкретнапитањаоваљаностииефикасностијавнепотрошње–честона
основуписамакојасупримилиодграђана.Државниконтролориревизорсамостално
одлучујеотомекакоћереаговатиназахтевеПарламента,јавностиилиВладе,штомо-
жедовестидоиспитивањаиподношењаизвештајаПарламенту.Ускоријевреме,Др-
жавниконтролориревизорреаговаојенавишезахтеваВладедапокренеиспитивање
поводомодређенихпитања.ТуспадајуипозивиупућениНационалномревизорском
одборудасвакегодинеразмотринекеодтемељнихпретпоставкидржавногбуџета,као
идаразмотридалисусистемиинформисањакојиподржавајуизвештавањеминистар-
ставаооствареномнапреткууодносуназацртанециљевепоуздани.
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Дра го Кос, 
председникГрупедржавапротивкорупције(GRECO),
шефСаветазаборбупротивкорупцијеРепубликеСловеније

ИС КУ СТВО ЕВРОП СКИХ ЗЕ МА ЉА У ВЕ ЗИ СА СТВА РА ЊЕМ  
И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОГ ТЕ ЛА ОД ГО ВОР НОГ  
ЗА КО ОР ДИ НИ РА ЊЕ НА ПО РА УСМЕ РЕ НИХ НА БОР БУ ПРО ТИВ  
И СПРЕ ЧА ВА ЊЕ КО РУП ЦИ ЈЕ НА ДР ЖАВ НОМ НИ ВОУ

I. Увод 

Толикојетогареченоокорупцијиускоријевремеданеможебитисумњеутодаона
наносиогромнуштету,дајепретњавладавиниправаиразвојудемократије.Корупци-
јаненапададржаву,њенеинституцијеиосновнедемократскепринципеспоља,већих
разједаизнутра.Онајесаставнидеосвакејавнеуправе.Сазнањеотомеколикосу
последицекорупциједалекосежнеиколикоштетеонаможенанетиприватномсектору,
цивилномдруштвуисвакомпојединцу,свакогаданајесвевеће.

Иакокорупцијананосиштетупојединачнимземљама,налазимосеуједнојпарадок-
салнојситуацији–будућидаглавнапокретачкасилауборбипротивкорупцијенису
појединачнеземље,већјетомеђународназаједница.Разлогтомејеувиђањедајенај-
бољи начин за сузбијање штете коју корупција наноси у међународним размерама
борбапротивњеупојединачнимземљама.СаветЕвропе, каоводећаинституцијау
тојобласти,посветиоједостапажњетомпитању,каоштосуучинилеидругеинсти-
туције,нпр.Европскаунија,Организацијазаекономскусарадњуиразвој (OECD),а
ускоријевремеиУједињененације.Многеземљеприхватилесуводећуулогутихме-
ђународнихорганизацијасаолакшањем,јер,упркосрастућојсвестиопотребидасе
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нештопредузме,многиувиђајудајетајпроблемделикатан.Предупређење,откривање
исузбијањекорупцијеотежавајумоћнипојединции/илигрупекојиометајунапредаку
појединачнимземљама.Ниједназемљаилиинституцијанијеимунанакорупцију,исва-
кипојединацмогаобисенаћиуситуацијиукојојсесукобљавајупотпунонеусагласиви
интереси.Поштостваритакостоје,одкључногјезначајадасеуспоставеделотворни
стандардикојебиприхватилавећиназемаљауоквирумеђународнезаједнице,аковећ
несвеземље.

Међународназаједницапреузимакоординирајућуулогуодвиталногзначаја,акојаје
неопходнасвимземљамасуоченимсарастућомглобализацијоми(барминималном)
универзалношћурешења.Међутим,онатакођеусвајатемељнеставовекојибитноути-
чунаодређењепојмакорупцијеињенихсвојстава,стратегијазањеносузбијањеиза
мерењењенихпоследица.Једнаодмера,ускоријевремеготовоутврђенимеђународ-
нистандард,јестеиуспостављањеифункционисањеспецијализованихдржавнихин-
ституцијазаборбупротивкорупције.

II. Ме ђу на род ни стан дар ди у до ме ну ин сти ту ци ја за бор бу про тив ко руп ци је

Готовосвимеђународниправниинструментипосвећујупажњуположајуиовлашћењи-
маинституцијакојесеборепротивкорупције:

Кон вен ци ја Ује ду ње них на ци ја про тив ко руп ци јеучлану6.каже:

„Свакадржавауговорницаосниваћепремапотреби,ускладусосновнимначелима
свогправногсистема,телоилителазаспречавањекорупцијесредствимакаоштосу:

-применаполитикенаведенеучлану5.овеконвенцијеи,попотреби,вршењенадзора
икоординацијеуприменитеполитике;

-унапређењеиширењезнањаоспречавањукорупције.

Свакадржавауговорницаобезбедићетелуилителиманаведенимутачки1овогчла-
напотребнунезависност,ускладусаосновнимначелимасвогправногсистема,како
битотелоилителамогливршитисвојефункцијеефикасноинеометаноодбилокаквог
неоправданогутицаја.Требаобезбедитинеопходнаматеријалнасредстваиквалифи-
кованоособље,каоиобукутогособљазаобављањесвојихфункција.
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СвакадржавауговорницаобавештавагенералногсекретараУједињенихнацијаона-
зивуиадресиједногиливишеорганакојимогупомоћидругимдржавамауговорница-
мауразрадииприменипосебнихмеразаспречавањекорупције.“

Осимтога,КонвенцијаУједињенихнацијапротивкорупцијеналажеусвомечлану36:

 „Свака држава уговорница, у складу са основним начелима свог правног система,
обезбедићеуспостављањеједногиливишетелаилилицаспецијализованихзаборбу
противкорупцијепутемспровођењазакона.Томтелуилителимаилилицимадаћесе
потребнанезависност,ускладусаосновнимначелимаправногсистемаодноснедржа-
веуговорнице,какобимогладавршесвојенадлежностиуспешноибезикаквогнепри-
кладногутицаја.Талицаилиособљетогтелаиливишетелатребадабудуодговарајуће
обучениидарасполажуодговарајућимсредствимазавршењесвојихзадатака.“

Кри вич но прав на кон вен ци ја о ко руп ци јиСаветаЕвропе(ETS173)учлану20.прописује
следеће:

„Свакапотписницаћеусвојити таквемерекојемогубитинеопходнедабисеобез-
бедилодалицаилиентитетибудуспецијализованиуборбипротивкорупције.Ониће
иматинеопходнунезависностускладусаосновнимпринципимаправногсистемадр-
жавепотписнице,какобимоглиефикаснодавршесвојефункције,безнеприкладних
притисака.Државапотписницаћеобезбедитидаособљутаквихентитетабудупружени
адекватнаобукаифинансијскасредствазаобављањезадатака.“

Ре зо лу ци ја (97) 24 Са ве та Евро пе о два де сет смер ни ца за бор бу про тив ко руп ци је
налажедасуземљедужне:

•даосигурајудаорганинадлежнизапревенцију,истрагу,кривичногоњењеиосуду
кривичнихделакорупцијеуживајунезависностиаутономијукојаодговарањиховим
функцијама,дасуслободниоднеприкладнихутицајаидасуимнарасполагањуефи-
каснасредствазаприкупљањедоказа,заштитулицакојапомажунадлежнимаубор-
бипротивкорупцијеизаочувањеповерљивостиистрага(смерницабр.3);

•дапромовишуспецијализацијулицаиоргананадлежнихзаборбупротивкорупцијеи
обезбедеимодговарајућасредстваиобукузаобављањезадатака(смерницабр.7).

Веомајелакорезимиратиосновнемеђународнеусловекојисуобавезнизателакоја
седелотворноборепротивкорупције:

•неопходнанезависностиаутономија;
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•одсуствонеприкладнихпритисакаилиутицаја;

•одговарајућаобука;

•адекватниресурси;

•специјализација.

Изнаведенихтекстовамогусеизвућииследећиелементи:

•уједнојземљиможепостојатиједноиливишетелазаборбупротивкорупције;

•успостављањеифункционисањетелазаборбупротивкорупцијеморајубитиускладу
саосновнимпринципимаправногсистемадатеземље;

•телоилителазаборбупротивкорупцијемогуиматисамопревентивна,173саморепре-
сивна(истрага,спровођењезаконаудело),иликомбинованапревентивно-репре-
сивнаовлашћења;

•превентивнефункцијетребадаукључујубаробезбеђивањедасеспроведеудело
државнаполитикаборбепротивкорупцијеидасеширизнањеосузбијањукорупције.

III. Прак тич ни про бле ми ве за ни за мо гу ћу од лу ку о ус по ста вља њу спе ци ја ли зо ва-
них те ла за бор бу про тив ко руп ци је

Нетакочесто,земљеодлучедауспоставеновогпотрошачабуџетскихсредставауви-
дунекеновејавнеинституције–обичноторадезатоштосуприморанедатакопо-
ступају,билозбогзахтевастановништваилизбогпреузетихмеђународнихобавеза.
Областкорупцијејепољеукомесеупоследњевремевеомаснажноосећаделовање
тихфактора,такодајесвевишеземаљакојеоснивајуразнеинституцијезаборбупро-
тивкорупције.Поштоборбапротивкорупцијеможебитивеоманепријатанподухват
затворцеполитикедатеземље,онибимоглидоћиуискушењедауспоставеједнота-
квотелозаконскимактомкојиселакоможепроменитииличакукинути.Стогајеједан
однајважнијихусловазапостојањеефикасногтелазаборбупротивкорупцијеваљан
правнидокументкојимсетаквотелоуспостављаиодређујењеговофункционисање.
Безикаквесумње,најбољимогућиначиндасетаквотелоуспоставиидасеобезбеди
његовосразмернонесметаноделовањејестезакон,усвојен(уобичајеном)законодав-
номпроцедуром,којимсеобезбеђујукакоизворињеговенезависноститакоиначини
накојећеонополагатирачунејавности.

173 Тусуукљученеифункцијеобразовањаиподизањасвести.
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Прваодлукакојаморабитидонетауоквируједногтаквогзаконајестеодлукаооснов-
нојприродиинституцијезаборбупротивкорупцијеиоњеномположајуупостојећем
системудатеземље.Постојеразнивидовиинституцијазаборбупротивкорупције,које
сенаразличитеначинеборепротивкорупције:предупређењем,репресијомиобра-
зовањем. Разумљиво је дапредупређењеиобразовањеидуруку подруку,алишта
јесарепресијом?Независнарепресивнателазаборбупротивкорупцијеобичносе
оснивајукадајекорупцијатоликосвеприсутнааорганизаспровођењезаконауде-
лотоликокорумпираниилинеефикаснидапрекршајиудоменукорупцијенеподлежу
истразииликривичномгоњењу.Стварјеуосновивеомаједноставна:акограђанијош
увекверују„обичним“службамазаспровођењезаконаудело,ризициоснивањајош
једнетаквеслужбебилибиисувишенепредвидљиви:поделарадаизмеђупостојећихи
новеинституције,поделаовлашћењаислучајевамеђуњима,протокинформација,ни-
восарадње,уситњавањеборбепротивкорупције...–свејетоисувишепроблематично
дабисенекоупуштаоутобезозбиљнепотребе.

Кадаседонесеодлукаоприродителазаборбупротивкорупције,мораседонетиод-
лукаоњеговомместууинституционалномпореткудатеземљеиморајуседефинисати
ирегулисатињеговаовлашћења.Наравно,овлашћењателакојеимаистражнуфунк-
цијусасвимсудругачијаодовлашћењателакојесебавиискључивопредупређењем
(иобразовањем).Истражнаовлашћењавеомасублизумогућимкршењимаосновних
људскихправа,умноговећојмеринегоштојетослучајсаовлашћењимателакојасе
бавесамопредупређењем.Стога,законодавциморајубитивеомаопрезникададе-
финишутаовлашћења,иморајусеравнатиунајмањурукупремаистимонимстан-
дардимакојисекористеприликомдефинисањаовлашћењакојаимајутрадиционални
организаспровођењезаконаудело.Овлашћењакојаиманекотелозаборбупротив
корупцијеиобимњеговихдужностиувезисапрофесијамакојесунаметињеговог
деловањавећпоказујуњеговзваничниположај:акојетотелоуспостављенодабисе
борилопротивкорупцијеуоквирусватриогранкавластииакоонозаистажелидабу-
денезависно,најбољимогућиположајзањега(наравно,одређеносновнимуставним
принципимадатеземље)јестенезависанположај,безмешањабилокогогранкавла-
сти.Кадасетоимаувиду,морабитијаснодајеједнатакваинституцијатакођепотпуно
одговорназасвоједеловањеидасеморауспоставитииодговарајућимеханизамза
полагањерачунанекомнадређеномдржавномтелу.Утеорији,најбољимвидомодго-
ворностиједногнезависногтелазаборбупротивкорупцијесматрасеодговорностза-
конодавномтелудатедржаве,парламенту.

Кадајетаквотелоуспостављеноикадасуњеговаовлашћењарегулисана,тадапочи-
њенајтежидеозадатка:институцијазаборбупротивкорупцијеморадобитидовољне
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ресурсекакобимогладаангажујеиобразујенамештенике,закупинеопходнепросто-
ријеикупиопремузарад,тедаплаћазапосленимабарпристојнуплату.Независност
упланирањуитрошењубуџетајошјеједаносновниусловзањеноефикасноделовање
ијасансигналкаквесустварненамереземљекојауспостављатаквотело.Успешност
институцијанекеземљезаборбупротивкорупцијезависиодтакотривијалнествари
каоштојеновац–алиновацпоказујеистинскуполитичкувољузатаконешто.Инајбо-
љиправниаранжманизауспостављањеинституцијазаборбупротивкорупцијекојеће
битичакиуидеалномположају,несумњивоћесеокончатинеуспехомакосезатеин-
ституцијенеобезбедиодговарајућибуџет.

Кадатаквотелопочнедаделује,ономорастрогопоштоватинекепринципекојису
безусловновезанизањеговрад:објективност,непристрасност,интегритет,поштењеи
ефикасност.Аконепоштујетепринципе,њенинепријатељиимаћевеомалакзадатак
акобудухтелидадискредитујуњененапоре,каоиакобудузахтевалидасеонаре-
структуришеиличакукине.

Наосновумеђународнихправнихидругих174текстоваипраксе,такођесевидидајеза
успешноделовањеједногорганазаборбупротивкорупције,поредиспуњавањаусло-
вапоменутихуIIодељку,потребноиследеће:

•дабудеједаноделеменатауоквируширедржавнеполитикеделовањапротивкоруп-
ције;

•посвећеноствладеиполитичкавоља;

•деловањеусклађеносадругимзаинтересованимстранама;

•одговарајућазаконскарегулативасајаснодефинисанимовлашћењима;

•транспарентностимеханизмиодговорности;

•веродостојностиповерењејавности;

•сарадњасацивилнимдруштвом;

•високморалниниво.

Усваком случају, предоношењаодлукео успостављању једненовеинституције (за
борбупротивкорупције)потребнојеодговоритинатрипитања:

•Којијепроблемкојитребарешаватиикакомутребаприступити?

174 OSCE:Bestpractisesincombatingcorruption(ОЕБС:Најбољивидовипраксеуборбипротивкорупције).
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•Далијекорупцијавеликогобима,175високевредности,176политичкиосетљивопита-
ње177илипрефињена?

•Којесујакестранеислабостипостојећихинституција,итребалиихимогулисереша-
ватиуспостављањемједненовеинституције,спајањем,усклађивањемрадаилиса-
радњомразличитихорганизација,илираздвајањемодговорности?

IV. Европ ске зе мље и спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је за бор бу про тив ко руп ци је 

Токомсвојепрверундевредновања,Групаземаљаудруженихуборбипротивкорупције
(GRECO)бавиласепостојањемифункционисањемспецијализованихинституцијазабор-
бупротивкорупцијеуземљамачланицама.Дошлоседоизненађујућихсазнања:специја-
лизованихинституцијазаборбупротивкорупцијенеманесамоуземљамапознатимпо
нискомстепенукорупцијевећиуземљамагдекорупцијеимамного.Истовремено,тезе-
мљеодликујеивисокнивоорганизационихмањкавостиинедостатакодговарајућеопреме.
Тобимоглонавестиназакључакдасусвипоменутинедостацирезултаттогадасеборби
противкорупцијепридајемализначајучитавомдруштву,илипакданедостајеистинскепо-
литичкевољеидасудржавнифинансијскиресурсинедовољни.

ДруговеомаважнозапажањеGRECO-абилоједанемадовољнообразованогособљаи
дапостојећемособљунедостајеспецијализација.

Сведокнемадовољноспецијализованихинституцијазаборбупротивкорупције,имасе
утисакданемапотребезаспецијализованимпрофесионалнимобразовањемуовојобла-
стинитиприликезато.Отудасуспецијализованипрограмиобукезаборбупротивкоруп-
ције јошувекретки.Имајућиувидудатеоријскознањениједовољно,ваљагадопунити
практичнимискуствомистражитељаобученихдасебавеслучајевимакорупције.

V. За кљу чак

ПослеусвајањаКонвенцијеУједињенихнацијапротивкорупције,државећеморатида
успоставеилиодржавајунеку врступревентивнеинституције (одн. превентивнихин-
ституција)заспровођењеуделодржавнихстратегијаборбепротивкорупције.Могуће

175 Рецимо,далиукључујесаобраћајнуполицијуилислужбеникезаиздавањедозвола?
176 Рецимо,далиукључујеиуговореојавнимнабавкама?
177ДалисуукљученинајвишизваничнициВладе?
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јетаквојинституцијидаватиидругезадатке,нпр.општупревенцију,образовањејав-
ности,подизањенивоасвести,пачакиспровођењезаконаудело.Кадасеуспоставе
новеинституције заборбупротив корупције, ваљаодговорити на јошнекасложена
питања:

•штарадитиса„старим“институцијамакојесусетакођебавилесузбијањемкорупције;

•какоуспоставитиправичнеикориснеодносесадругиминституцијамауобластибор-
бепротивкорупцијеисроднимобластима;

•какопронаћиквалитетноиодлучноруководствоиособљезатуинституцију;

•какообезбедитидовољносредставазаваљанофункционисањетеинституције.

Постојањеиделовањеспецијализованихинституцијазаборбупротивкорупцијеуне-
којземљинајвидљивијеинанајдоступнијиначинпоказуједајеонаистинскиспремна
дасеборипротивкорупцијеидапостојистварнаполитичкавољадасетапојавасу-
збија.Међутим,акоинституције заборбупротивкорупцијенедобијусредствакоја
суимнеопходна,очитоједајењиховооснивањесамојошједаннеуспешанпокушају
настојањимадасесузбијекорупцијакојапостојиширомсвета,исредствокојепома-
жеполитичаримадасенакраћирокодрженавластиуоколностимакадусавременим
друштвимаимасвевећихзахтевазасузбијањемкорупције.



195

Из во ри:

1. Council of Europe: Anti-Corruption Strategies and Action Plans in South-Eastern Europe
(СаветЕвропе:Стратегијезаборбупротивкорупцијеиакциониплановиу југои-
сточнојЕвропи),ProjectPACOImpact,Strasbourg,July2006.

2. ESER,Albin,dr.andKUBICIELMichael,dr.:InstitutionsagainstCorruption,AComparati-
veStudyoftheNationalAnti-CorruptionStrategiesreflectedbyGRECO’sFirstEvaluation
Round(Институцијезаборбупротивкорупције,компаративнастудијанационалних
стратегијазаборбупротивкорупцијенаосновуGRECO-вепрверундеевалуација),
Strasbourg,November2004.

3. OECD:PublicSectorCorruption,AnInternationalSurveyofPreventionMeasures(Коруп-
цијаујавномсектору,међународнипрегледпревентивнихмера),Paris,1999.

4. OSCE:BestPractisesinCombatingCorruption(Најбољивидовипраксеуборбипротив
корупције),Vienna,2005.

5. UNODCCPandNaifArabAcademy forSecurityStudies:Global Programmeagainst
Corruption(Глобалнипрограмзаборбупротивкорупције),Vienna,2002.

6. НационалнеполитикеделовањаЛитваније,РумунијеиСловенијеуборбипротив
корупције.UNConventionagainstCorruption(КонвенцијаУНпротивкорупције).



196

Не ма ња Не на дић,  
Тра спа рент ност Ср би ја 

Ан ти ко руп циј ски не за ви сни др жав ни ор га ни и На род на скуп шти на

По ло жај не за ви сних др жав них ор га на

ПитањеодносаНароднескупштинесанезависнимдржавниморганимапостајеуСр-
бијисвеважније.Значајјачањатиходносајенајмањедвојак.Сједнестране,Народна
скупштинадобијаоднезависнихдржавнихорганаредовнеиванреднеизвештајекоји
јојомогућавајудаквалитетнијеиефикаснијевршисвојунадзорнуулогу,којасепре
свегаодносинарадизвршневласти.Сдругестране,независнидржавниорганиуНа-
роднојскупштиниимајутелокојемјенајлогичниједасеобратеиукажунапроблеме
сакојимасесуочавају,превасходноуследкршењазаконаодстранеизвршневласти,
илидаукажунапрописекојетребадонетиилипроменити.Затаквообраћањепостоји
иформа–извештајкојисутиорганиобавезнидаподносеНароднојскупштини.Међу-
тим,тиизвештајиимајуидругуулогу–даНароднаскупштина,каојединиорганкојито
можедачини,надзирерадтихнезависнихоргана.

УставРепубликеСрбијенепознајеопштипојам„независнихдржавнихоргана“,нити
садржиправилазањиховообразовањеирад.Уместоопштегприступа,којибиуочио
заједничкеодликетихтела,којачине„четвртугранувласти“,уставотворацсеодлучио
дасвакипојединачниоргантретираодвојено.Уследтога,некиодњихсуизричитопо-
менутиуУставу(Уставнисуд,Заштитникграђана,НароднабанкаСрбије,Државнаре-
визорскаинституција),анекине,иакосупостојалииутренуткукадајеУставусвајан
илиједоношењезаконакојисенањиходносибилоупроцедури(нпр.Повереникза
информацијеодјавногзначаја,Агенцијазаборбупротивкорупције).
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Свакинезависандржавниорган,каоисвакидругидржавниорган(нпр.Влада,судови,
самаНароднаскупштина)имасвојеместоуборбипротивкорупције.Стогајеподела
наантикорупцијскеорганеи„онедруге“донеклевештачка.Међутим,каокритеријум
заподелумоглобидапослужитодалисузакономдефинисанипословикојенекидр-
жавниоргантребадаобавипревасходноусмеренинапредупређење,сузбијањеиот-
кривањекорупцијеилинаостварењенекихдругихциљева.Имајућитоувиду,уовом
текстућебитиближеописаненадлежностииделатностинекихнезависнихдржавних
органа.

Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је

ЗаконоАгенцијизаборбупротивкорупције(СлужбенигласникРепубликеСрбијеброј
97из2008),почеоједасепримењујеод1.јануара2010.године.ОрганиАгенције(Од-
боридиректор)конституисанису,односноизабранитоком2009.Очекујеседаби
Агенцијатокомпрвеполовине2010.годинемогладапопунисвојсаставпремаусвоје-
нојсистематизацијираднихместа.

Ваљаприметитиданасловсамогзаконанијенајсрећнијеодабран.Наиме,тајактне
уређујесамопитањаувезисарадомАгенцијекаонезависногдржавногорганавећи
многадруга.Пресвега, тимзакономсупрописанезабране,ограничењаиобавезе
јавнихфункционеракојесунамењенеспречавањуиразрешавањусукобаинтереса
привршењујавнихфункција,пријемпоклонаувезисавршењемјавнефункције,врше-
њедругихфункцијаиобављањедругихпословафункционераибившихфункционера.
Сдругестране,тимзакономнисууређенасвапитањаувезисрадомАгенције.Читава
областфинансирањаполитичкихстранакаиизборнихкампања,укојојАгенцијаима
знатненадлежности,идаљејеуређенадругимактом–Закономофинансирањуполи-
тичкихстранака(СлужбенигласникРепубликеСрбијеброј72,из2003).

УстројствоАгенцијејезаправнисистемСрбијенеобично.Њениорганијесудевето-
чланиОдборидиректор,каоинокосниорган.Директоримазаменика.Агенцијаима
истручнуслужбу,којајеустројенанасличнимначелимакаоиорганиуправе(поде-
ланасекторе,одељења,групе),арадомслужберуководидиректор(сличнокаошто
министарруководирадомминистарства).Агенцијаможедаоснујеподручнејединице.
Њиховбројиседиштанисуунапредодређени.Најзад,ОдборАгенције,напредлогди-
ректора,можедаоснивасаветодавнаидругараднатела.

Устројство Агенције и начин избора њених руководилаца у непосредној су вези са
обезбеђивањемнезависностиураду.Чиниседајеглавнаидејаводиљаприликомус-
постављањаОдборабиладасеономекоруководиоперативнимрадомАгенције,то
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јестдиректору,обезбедимаксималназаштитаодполитичкихутицаја.Тојепостигнуто
тимештодиректора (изаменикадиректора)бираОдбормеђукандидатимакојисе
пријавенајавномконкурсу,аненепосредноНароднаскупштина,каоштојетоуоби-
чајенокодруководилацадругихнезависнихоргана(нпр.СаветаДРИ,Поверениказа
информације,Заштитника грађанаитд.).ИкодизборачлановасамогОдбораполи-
тичкиутицајједонеклесузбијен.Наиме,Народнаскупштинаодлучујеокандидатима
којепредложеовлашћенипредлагачи.Будућидаовимогупредложитиисамо једног
кандидата,очигледноједасеизборуНароднојскупштинисводисамонатодалиће
тогкандидатаприхватитиилине.Некиодовлашћенихпредлагачакандидатапотичуиз
политичкихструктура(нпр.председникРепублике,Влада,АдминистративниодборНа-
роднескупштине),некипотичуиздругихнезависнихтелаилидругихгранавласти(за-
једничкикандидатЗаштитникаграђанаиПоверениказаинформације,кандидатДРИ,
кандидатВрховногкасационогсуда).Најзад,двапредлогадолазеизцивилнесфере
(удружењановинараиадвокатскакомора),аједанодтеламешовитогсастава(Соци-
јално-економскисавет).

НадлежностиАгенцијесемогуусловноподелитиначетиригрупе.Упрвугрупу,опште
превенције,спадапресвеганадзорнадспровођењемНационалнестратегијезабор-
бупротивкорупције,Акционогпланазањенуприменуисекторскихакционихпланова.
Можесепоназивучинитидајеречоспореднимдужностима,међутим,нипоштоихне
битребалотакосхватити.КадасеимаувидудасеСтратегијомпредвиђајупромене
прописакојесуважнезаборбупротивкорупцијеипредузимањесистематскихпревен-
тивнихмеракодвеликогбројадржавнихоргана,постајеочигледнодабисењеномпу-
номприменомоствариовеликинапредакнапољуборбепротивкорупције.Околност
дадужеодчетиригодинениконијепратиодалисеСтратегијаостварује,многоједо-
принеладасеборбапротивкорупцијеуСрбијиводихаотичноидасечакниочигледни
проблеми,закојејепрепознатоштатребачинити,нерешавају.

УвезисатомобавезомАгенцијеваљаприметитидасуњенаовлашћењаипакнедо-
вољна.Наиме,Агенцијаможедаприкупљаподаткеотомекакоинституцијеостварују
задаткекојеимпостављајустратешкаакта,идаизложипрекршајнојодговорностиру-
ководиоцеонихорганакојијојнеодговореурокуод15дана,али,нажалост,нијеовла-
шћенадапокренепоступакпротивонихкојинисуиспунилисвојеобавезе(нпр.нису
припремилинацртнекогзаконаурокукојијепредвиђенАкционимпланом).

Уобластиопштепревенције,Агенцијатакођедајеиницијативезаизменуидоношење
прописауобластиборбепротивкорупције,дајемишљењаувезисаприменомСтра-
тегије,Акционогпланаисекторскихакционихпланова,пратииобављапословекоји
сеодносенаорганизовањекоординацијерададржавнихорганауборбипротивко-
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рупције,пружастручнупомоћуобластиборбепротивкорупције,сарађујесадругим
државниморганимауприпремипрописаизтеобласти,дајесмерницезаизрадупла-
новаинтегритетау јавномиприватномсектору,уводииспроводипрограмеобукео
корупцији,организујеистраживања,пратиианализирастатистичкеидругеподаткео
стањукорупцијеи,усарадњисанадлежнимдржавниморганимам,пратимеђународну
сарадњууобластиборбепротивкорупције.

ДругавеликаобластделовањаАгенцијевезанајезајавнефункционере,предупређе-
њеиразрешењесукобаинтересакојифункционериимају,пријавуимовинефункцио-
нераичлановањиховихпородица,одржавањерегистрафункционераирегистраимо-
винефункционера,пријемпоклонаувезисавршењемфункције,паралелнообављање
вишејавнихфункција,обављањепословаутокувршењајавнефункцијеитд.

ДоскоројеовепословеобављаоРепубличкиодборзарешавањеосукобуинтереса,
наосновуЗаконаоспречавањусукобаинтересапривршењујавнихфункцијаиз2004,
којивишенијенаснази(запослениуРепубличкомодборусупрешлиуслужбуАгенци-
је).Међутим,разликеуправномрежимусувелике.Дапоменемонајкрупније:1)уведе-
најеизричитаобавезадасесачинирегистарфункционераиобавезасвихорганада
пошаљупотребнаобавештењаАгенцијиотомекосуфункционери,непосреднонакон
почеткаипрестанкамандата;2)уведенајејавностделаизвештајаоимовиникојипод-
носефункционери(нпр.некретнинеивозилаувласништву,приходиизјавнихизвора,
уштеђевина),којаранијенијепостојала;3)уведенајеобавезаАгенциједанаузорку
провераватачностипотпуностизвештајаоимовинифункционера,идаутврђуједали
јеповећањеимовинефункционераосновано,каоиовлашћењедаутаквимпровера-
мазатражипомоћоддругихорганаифинансијскихинституција–Републичкиодбор
јетаквепроверевршиосамоакосесумњалодајеконкретнифункционерповредио
закон;4)уведенјемеханизамзарешавањепитања„дуплихјавнихфункција“:аконе-
маодобрењаАгенције, каснијестеченимандатпрестајепосилизакона;5)уведена
јеобавезабившихфункционерадатражеодобрењеАгенциједабинаконпрестанка
функцијезасновалирадниодносилипословнусарадњу;6)уведенесусанкцијезакр-
шењеправилаиздоменасукобаинтересаипријављивањаимовине–кривичнодело
којесесастојиунеподношењуизвештајаоимовиниилилажномприказивањуподатака
оимовиникојејеквалификованонамеромдасеприкријеправавредностимовине,као
имногипрекршајинаосновукојихсемогуизрећиновчанеказне.

ОчигледноједаћенаовомпољупредАгенцијомстајатимногаискушења,поготовоу
почетку,кадатребасачинитирегистре,алиирешитипутемправнихставовабројне
недоумицеиотворенапитања,којајезаконодавацоставиоунепотпунимпрелазним
одредбама.УвезисанадлежностимагдећеАгенцијавероватнобитинајвишеекспони-
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рана,налазисеитрећагрупапословакојеАгенцијаобавља–поступањепопредстав-
камаправнихифизичкихлица.

Требаочекиватидаће,наконобјављивањаделоваимовинскихизвештајафункционе-
ра,битидостаонихкојићеизражаватисумњууњиховуистинитостиотомемождаи
достављатинекеконкретнеподатке.ЈошјевероватниједаћеАгенцијадобитивелики
бројпредставкиукојимасесумњананекиобликкорупцијеиизносенекидоказиза
то,илипакпредставкиукојимаљудипрепознајукорупцијуиуситуацијамаукојима
сунезадовољниспорошћурадаилисадржајемодлукадржавнихоргана.Агенцијане-
маниовлашћењаникапацитетадаспроводисамосталнеистраге.Онаби,услучају
дапостојејасниелементикривичнеилипрекршајнеодговорностиилипотребадасе
спроведеистрага,моглададобијенедописепроследидругиморганима(каоштосу
нпр.ДРИ,буџетскаинспекција,јавнитужилац,полиција).ОношторазликујеАгенцијуод
другихорганакојибитоистомоглидаучинејестеправодаприбавиинформацијеото-
мештајеучињеносапрослеђенимматеријалом.Осимтога,сазнањакојабиАгенција
могладастекненатајначин,разматрањемдобијенихпредставки,билабијојодвелике
користизавршењењенихдругихфункцијаиуочавањесистемскихпроблема.

Агенцијајеформалноод1.октобра2009.добилаинадлежностиуобластиконтролефи-
нансирањаполитичкихстранакаиизборнихкампања,којесуранијебилеурукамаОдбо-
разафинансијеНароднескупштинеиРепубличкеизборнекомисије,итојечетвртагру-
папословакојеврши.БудућидаматеријалнеодредбеЗаконаофинансирањуполитичких
странакаиз2003.јошнисумењане,негојепромењенсамонадлежниорган,Агенцијаби
могладаиматешкоћаувршењутефункцијезбогтогаштосупојединеодредбенедовољно
прецизне(нпр.онеороковимазадостављањегодишњихфинансијскихизвештајаполитич-
кихстранака).ПосаоАгенцијенаосновутогзакона,заразликуоддругихдужности,није
сталан,већ„кампањски“,исастојисеупроверитачностиипотпуностиизвештајаофинан-
сирањуизборнекампање(којеучесницинаизборимаподносеурокуод10данапосле
одржанихизбора),односноконтролизавршнограчуна,извештајаоимовинииизвештаја
оприлозимакојисувреднијиод6.000динара,акојеподносесверегистрованеполитичке
странке.Акоуочинезаконитости,Агенцијаможедаподнесезахтевзапокретањепрекршај-
ногпоступка.Аконекастранкабудеправноснажноосуђеназапрекршај,директорАген-
циједоносиодлукуотомедастранкагубиправонасредстваизбуџетаунареднојгодини.

АгенцијаосвомрадуподносигодишњиизвештајНароднојскупштини(до31.мартаза
претходнугодину).ТајизвештајморадасадржиидеооспровођењуСтратегије,акци-
оногпланаисекторскихакционихпланова.ИзвештајседостављаиВлади.Није,међу-
тим,прописаноштаседаљедешавасаизвештајем.Агенцијаможедаподносииван-
реднеизвештаје,насвојуиницијативуилинатражењеНароднескупштине.
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Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја

ЗаконоДржавнојревизорскојинституцији(СлужбенигласникРепубликеСрбије,број
101,из2005),једанјеодреткихпрописакојесународнипосланициусвојилинапред-
логсвојихколега,анеВладе.Међутим,таслоганијеучиниладазаконбрзопочнеда
сепримењујеупракси.Напротив,требалоједапротекнејошчетиригодинедоксеније
појавиопрви,непотпуни,извештајоревизијизавршнограчуна.Затечетиригодинече-
калосенаизборчлановаСаветаДРИ,панаобезбеђивањепросторијазањиховрад,
одобравањепословникаДРИуСкупштини,запошљавањекадроваитд.

ДРИјенашласвојеместоиуУставу,као„највишидржавниорганревизијејавнихсред-
ставауРепублициСрбији“,којаје„самосталнаиподлеженадзоруНароднескупштине,
којојиодговара“.Осимтога,УставкажедаДРИконтролишеизвршавањесвихбуџета
(Републике,аутономнепокрајинеијединицелокалнесамоуправе),каоидаНародна
скупштинаразматрапредлогзавршнограчунабуџетапоприбављеноммишљењуДРИ.
ЗанимљивојеприметитидајеУставомодређениположајДРИслабијиодоногкојије
прописанзаконом–доксеузаконуговорионезависностиисамосталности,уставо-
творацсеопределиодаискористисамослабијиодтадваатрибута.Такође,доксе
надзорнаулогаНароднескупштиненадрадомДРИпремасловузаконатекпосредно
можеизвести,крозобавезуподношењаизвештаја,онасеуУставуизричитопомиње.

ДРИимапредседника,потпредседника,Савет,ревизорскеипратећеслужбе.Најви-
шиорганјепеточланиСавет,учијемсаставусупредседникипотпредседник.Чланови
СаветаДРИбирајусенапредлогОдборазафинансије.Народнаскупштинаодлучује
отомедалипостојеразлозизаразрешењечланаСавета,наиницијативу20народ-
нихпосланика(којузатимразматраОдборзафинансијепрегласањаупленуму)или
самогОдборазафинансије,аонаступањуразлогазаразрешењеСкупштинуможе
обавеститииСаветДРИ.

ДРИобављапословекојисемогугруписатинаследећиначин:

1. планирањеиобављањеревизије;

2. доношењеподзаконскихидругихаката,заузимањеставоваидавањемишљењау
везисаприменомиспровођењемпојединиходредбиЗакона;

3. подношењеизвештајаНароднојскупштини(годишњиизвештајорадуДРИ,посеб-
ниизвештајиутокугодине,извештајоревизијизавршнограчунабуџетаРепублике,
завршнихрачуна,финансијскихплановаорганизацијаобавезногсоцијалногосигу-
рањаиконсолидованихфинансијскихизвештајаРепублике),подношењеизвештаја
другимскупштинамаоревизијамакојесеодносенасубјектеревизијеизњихове
надлежности;
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4. пружањестручнепомоћидругимдржавниморганима„наначинкојимсенеумању-
јенезависностИнституције“,давањесаветадругимкорисницимајавнихсредстава;

5. давањепримедабанапрописеуприпремиипитањаизобластијавнихфинансијаи
препоруказаизменупрописа;

6. усвајањестандардаревизијеувезисајавнимсредствима,објављивањеприручни-
казаревизију,утврђивањепрограмаобразовањазадржавнеревизореиовлашће-
недржавнеревизоре,организовањеиспитазастицањетихзвања,нострификација
дипломаислично;

7. сарадњасамеђународнимревизорскимирачуноводствениморганизацијамаза
ревизијуујавномсектору.

Пред мет ре ви зи је ко ју вр ши ДРИ је сте сле де ће:

1)примањаииздациуређенипрописимаобуџету,јавнимприходимаијавнимрасходи-
ма;2)финансијскиизвештаји,финансијскетрансакције,обрачуни,анализеидругееви-
денцијеиинформацијесубјекатаревизије;3)правилност,тј.усклађеностпословања
субјекатаревизијесазаконом,другимпрописимаидатимовлашћењима;4)сврсисход-
нострасполагањајавнимсредствима;5)системфинансијскогуправљањаиконтроле;
6)системунутрашњихконтрола,унутрашњеревизије,рачуноводственихифинансиј-
скихпоступака;7)актаирадњесубјектаревизијекојепроизводеилимогупроизве-
стифинансијскеефектенапримањаииздаткекорисника јавнихсредстава,имовину
државе,задуживањеидавањегаранција,каоинасврсисходнуупотребусредставако-
јимарасполажусубјектиревизије;8)правилнострадаодговорнихлицанадлежнихза
планирање,извођењеинадзорнадпословањемкорисникајавнихсредстава;9)друге
областипредвиђенепосебнимзаконима.ДРИможедаподвргнеревизијисвакиакто
протеклом,текућем,каоиопланираномпословањукорисникајавнихсредстава.

НесамоштосуовлашћењакојаДРИимаширокавећјеширокикругсубјекатареви-
зијенакојаихможеприменити.ТосунепосредниипосредникорисницибуџетаРепу-
бликеинижихнивоавласти,средстваорганизацијаобавезногсоцијалногосигурања
(нпр.пензионииздравственифонд),посебнибуџетскифондови,НароднабанкаСрби-
јеуделукојисеодносинакоришћењејавнихсредставаинапословањесадржавним
буџетом, јавнапредузећа,привреднадруштваидругаправналицакојасуосновали
непосредниипосредникорисницијавнихсредстава;правналицакодкојихнепосредни
ипосредникорисницијавнихсредставаимајуучешћеукапиталу,односноууправља-
њу;правналицакојасуосновалаправналицаукојимдржаваимаучешћеукапиталу,
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односноууправљању;правнаифизичкалицакојапримајуодРепублике,територијал-
нихаутономијаијединицалокалнесамоуправедотацијеидругабесповратнадавања
илигаранције;субјектикојисебавеприхватањем,чувањем,издавањемикоришћењем
јавнихрезерви;политичкестранке,ускладусазакономкојимсеуређујефинансирање
политичкихстранака;корисницисредставаЕУ,донацијаипомоћимеђународнихорга-
низација,странихвладаиневладинихорганизација;уговорнастранаувезисаизвр-
шењеммеђународнихуговора,споразума,конвенцијаиосталихмеђународнихаката,
кадајетоодређеномеђународнимактомиликадатоодредиовлашћениорган;други
субјектикојикористесредстваиимовинуподконтроломинарасполагањуРепубли-
ке,покрајине, јединицалокалнесамоуправеилиорганизацијаобавезногсоцијалног
осигурања.Ииначешироккругсубјекатаревизијеможесепроширитиревизијомпо-
словањаонихправнихлицакојапослујусасубјектимаревизије,алисамоудоменуњи-
ховогпословањасатимсубјектом(нпр.пословањенекогпредузећакојесејављакао
пружалацуслугаминистарствунаосновууговораојавнојнабавци).

СубјектиревизијесудужнидаДРИомогућеприступдокументимакојисупотребниза
обављањеревизорскогпосла,даразмотремишљењеревизораоњиховомпослова-
њуипредузмумерезаотклањањенеправилностиинесврсисходностикојеревизори
утврде.Сампоступакревизијејевишестепениподразумевамогућностсубјектададâ
својепримедбенаналазе,каоиодржавањезаједничкихсастанакарадирашчишћава-
њаспорнихситуација.Упоступкуревизијеморајусепримењиватиирелевантнимеђу-
народнистандарди.

ИлузорнојеочекиватидабиДРИмогласвакегодинедаобависвепословекојисујој
стављениунадлежност.Збогтогатуинституцијутребаразуметикаоврховногконтро-
лорајавнихфинансија,чијићепосаобитиутоликолакшиуколикобољебудуфункцио-
нисалеунутрашњеконтролеиунутрашњеревизијеусекторујавнихфинансија.Такође,
законодавацјеодредиодаДРИделујенаосновупрограмарадакојимодређујештаће
битиосновнипредметњеногиспитивањатокомгодине,алијеодредиоинекеприори-
тетекојисеморајунаћинатојлисти,попутревизијезавршограчунабуџета.

Имајући све то у виду, очигледно је да је потенцијалДРИ у борби против корупције
огроман.УтомпогледуДРИделујепресвегапревентивно.Али,постојииједнаснажна
компонентаиспитивањакојаДРИприближаварепресивнимантикорупцијскиморгани-
ма.ОсновнаразликаизмеђурепресивнихорганаиДРИјестетошторевизориманије
превасходнициљдаоткријукршењазаконаизлоупотребе.Онииспитујупроцесеуор-
ганизацијамакојетрошејавнасредства–ако,радећито,откријуданештонијеуреду,
трагаћезаразлогом,незакривцемињеговиммотивима.Наравно,можеседогодити
даревизориуочедасекршенекеформалнеобавезе,нпр.процедурејавнихнабавки.
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Утаквомслучају,ДРИјеуобавезидабезодлагањаподнесезахтевзапокретањепре-
кршајногпоступка.Акосепојавесумњеукорупцију,ревизориподносекривичнупри-
јаву.Међутим,умногимситуацијамаревизорићеоткритинерационалнокоришћење
јавнихсредставаилилошестарањеоњимакојенијекажњивонипокаквомпропису.

Извештајикојеревизорисачињавају,стога,садржемишљењеотомедалисесајавним
средствимапоступалозаконитоисврсисходно(илиодсуствомишљења,нпр.услучају
даревизориманисубилидоступнинекибитниподаци),алисадржеипрепорукеотоме
штатребаучинитидабисенеправилностиотклониле,каоирокзаизвршењетихрад-
њи.Тајрокможебитидугизмеђу30и90дана.Наконтогасубјектревизиједоставља
тзв.одазивниизвештај,чијуверодостојностДРИтакођеможедапроверава.Уколико
ДРИсматраданеправилностиилинесврсисходностинисуотклоњененазадовољава-
јућиначин,сматраћеседапостојилакшаилитежаповредадоброгпословања.ДРИби
потомтребалодасеобратиорганукојибимогаодапредузмемерепротивсубјекта
ревизијекојијеначиниоповреду(нпр.акојеповредуначинилорепубличкојавнопред-
узеће,тајбиорганбилаВлада),аонурокуод30данаобавештаваДРИопредузетим
мерама.

Кадасуупитањутежеповредеобавезедоброгпословања,ДРИсеобраћаОдборуза
финансијеНароднескупштине,којидоносизакључаксапрепорукамаимерамакоје
требапредузети.УслучајутихповредаДРИпредлажеиразрешењеодговорноглица,
аорганнадлежандадонесеодлукуоразрешењуобавештаваДРИурокуод15данао
томештајеучинио.

ЗаконјеодредиоипитањеподношењаизвештајаНароднојскупштини,ауодређеној
мериипоступањеНароднескупштинесаизвештајима.Каопрво,ДРИподносиНарод-
нојскупштиниизвештајосвомрадуупретходнојгодининајкасниједо31.марта.Током
године,ДРИподносипосебнеизвештајеонарочитоважнимилихитнимпитањима,која
нетрпеодлагање.Истотако,ДРИјеобавезнадаСкупштинидоставиинформацијеко-
јеоваодњезатражи.Предвиђеноједаизвештајоревизијизавршнограчунапролази
крозразматрањеОдборазафинансије,накончегаОдборсачињавасвојизвештајса
ставовимаипрепорукамаиупућујегапленумуНароднескупштине.Народнаскупшти-
назатимодлучујеопредложенимпрепорукама,мерамаироковимазањиховоспрово-
ђење,аможедазахтеваодДРИдодатнопојашњењепојединихчињеницаиоколности.

ДРИможе,наосновусвојиховлашћења,дазнатнопомогнеидругимантикорупцијским
институцијама,нарочитоувезисаспровођењемЗаконаојавнимнабавкамаиЗакона
офинансирањуполитичкихстранака.
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КодјавнихнабавкиДРИимамогућностнесамодапроцењуједалисуспроведенепо
законувећидалисууопштебилепотребне,почемујејединствена.Наиме,услучају
многихнабавкикорупцијаможедасејавиидонесештетувећуфазипланирања,када
сеодредидасекупинеканепотребнастварилидасеизведунепотребнирадови.Свр-
сисходностможедасеиспитујеикодусловаикритеријумакојиподлежуоцени(нпр.
заштојеодређенодаестетскеодликеносеистибројбодовакаоидужинагарантног
рокаилицена),далијенабавкастварнобилахитнакаоштојенаведеноитд.Такође,
некеврстенабавкисусасвимизузетеизприменезакона,алинеиизконтролеДРИ–
таквесу,например,поверљивенабавкеинабавкекојесеспроводеизкредитавеликих
међународнихфинансијскихинституција.Најзад,ДРИјеовлашћенадаизвршипровере
иувезисаизвршењемуговораојавнојнабавци,докдругиоргани,апресвегаКомиси-
јазазаштитуправа,окончавајусвојуулогуутренуткузакључивањауговора.

УвезисаЗакономофинансирањуполитичкихстранака,овлашћењаАгенцијесеза-
вршавајусаиспитивањемтачностиизвештајаофинансирањукојеподносеполитичке
странке.Међутим,предметразматрањаДРИмоглобидабудеипоштовањедругих
њиховихобавезаизабрана,каоштосу,например:обавезадаунутрашњимактима
уредифинансијску контролуиправочлановастранкенаинформисањеофинансиј-
скомпословању;забранапримањафинансијскепомоћиодправнихлицасанеизми-
ренимпотраживањимапрема јавнимприходима,евидентирањебесплатнихуслугаи
поклона, забрана трошења средстава добијених за финансирање редовног рада у
предизборнојкампањи,обавезауплаћивањадобијенихготовинскихприлоганарачун
итд.Збогтаквиховлашћења,ДРИјеприродансавезникАгенцијезаборбупротивко-
рупцијеуконтролифинансирањаполитичкихстранака.

Повереникзаинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности

Повереникјеинокосандржавниорганчијесунадлежностипрописанедвамазаконима,
Закономослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја(Службенигласник
РепубликеСрбије,број120,из2004)иЗакономозаштитиподакаоличности(Слу-
жбенигласникРепубликеСрбије,број97,из2008).Повереникје„самосталнидржавни
орган,независанувршењусвојенадлежности“.Повереникимазаменика(уствари,по
једногзамениказасвакуоддвеобласти)истручнуслужбу.Повереникизаменицисе
бирајууНароднојскупштини,напредлогресорногодбора,напериододседамгоди-
на.Предлогзаразрешењелицакојеобављафункцијуповереника,акосуиспуњени
условизато,можедаподнесенајмањетрећинанароднихпосланика,апреСкупштине
гаразматраресорниодбор(закултуруиинформисање).
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Ни једаноддвазаконаучијемспровођењуПовереникимаулогунијепретежноан-
тикорупцијски.Обаимајузапрвенственициљостваривањеизаштитуљудскихправа.
Међутим,важностприступаинформацијамаодјавногзначајазапревенцијукорупције
толикиједаПовереникасврставауантикорупцијсканезависнатела.

НадлежностиПовереника(увезисаинформацијамаодјавногзначаја)двојакесу.Ње-
говаосновнадужност јеодлучивањепожалбаматражилацаинформацијакојисма-
трајудасуимправанеоправданоускраћена.ОдлукамаПовереникамогусеоткрити
подацикојисускриваниодјавностизбогтогаштоуказујуналошилинезаконитирад.
Међутим,дабисеПовереникангажоваонатајначин,потребноједанекотаквуин-
формацијузатражиоднекејавнеинституцијекојајепоседујеидаинституцијатражио-
цуускратиподатке(решењемкојимсезахтеводбијаилиигнорисањемзахтева).

Друга врстанадлежностиПовереника везана је заповећање јавностирадаоргана
власти.Радитога,Повереникједобиоунадлежностдапропишесадржајиначинобја-
вљивањаИнформатораораду,дапратидалиорганивластипоштујуобавезеидао
томеизвештаваНароднускупштинуијавност,дадајеиницијативезадоношењепро-
писаодзначајазаостваривањеправанаприступинформацијама,предузимамереза
обукуиупознавањезапосленихсаобавезамаизобластиприступаинформацијама
итд.Обављањетихпословајевеомаважнозаизменукултуретајновитостиујавним
службама,повећањеобимаинформацијакојећеорганивластипроактивноучинити
доступнимијачањесвестиграђанаотомекакомогудаконтролишуорганевласти.Са-
мимтим,активношћуПовереникапревентивноседелујепротивкоруптивниходносаи
злоупотреба,јерсеповећаваризикдаћеоникојилошерадебитиизложенипогледу
јавностиипретрпетизбогтогапоследице.

ПовереникдокрајамартаподносиНароднојскупштинигодишњиизвештајорадњама
предузетимодстранеорганавластиупримениЗаконаоприступуинформацијамаод
јавногзначаја,каоиосвојимрадњамаииздацима,аможеподноситииванреднеизве-
штајекадајетопотребно.ДаљепоступањеСкупштинестимизвештајиманијеуређено.

СнажењенадзорнеулогеНароднескупштинеуконтекстуборбепротивкорупције

Народнаскупштина,каонајвишепредставничкотело,имаважнуулогуиуборбипро-
тивкорупције.ТаулогајеуоченаиуНационалнојстратегијизаборбупротивкорупције
издецембра2005.Првимодалитетзањеноостваривањејестеусвајањеантикоруп-
цијскихзакона,укључујућииразматрањеефекатасвакогновогзаконанаборбупро-
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тивкорупције.Другијевршењефункцијенадзора,којиНароднаскупштинанаоснову
УставаизаконаимаиуодносунаВладуиуодносунанезависнедржавнеорганекоји
јојподносеизвештаје.

ДалићеНароднаскупштиназаиставршитисвојунадзорнуфункцијуиукојојмериће
точинити,зависиодполитичкевоље,хитностидоношењазаконакојисунадневном
редуиресурсакојимаћеСкупштинарасполагати.Међутим,осимтихфактора,веома
јеважноидасеупрописима(например,уЗаконуоНароднојскупштинииуПослов-
никуНароднескупштине)наштобољииштосвеобухватнијиначинприпремитеренза
вршењенадзора.Утомсмислубитребалоразмотритидалидасеунесуследећапра-
вилапоступања:

•даНароднаскупштинаобавезноразматраподнетегодишњеиванреднеизвештаје
независнихоргана.Тренутно,обавезаСкупштинеилињениходборадаразматрају
овеизвештајенијепрописана,осимкадсуупитањуДржавнеревизорскеинституције;

•дасеторазматрањезапочнеидасезавршиуодређеномроку(нпр.30до90данаод
данаподношења).Унекимслучајевима,кадасуизвештајиилипроблеминакојесеу
њимауказујесложенији,разматрањебивероватноморалодатраједужевреме,уз
евентуалноформирањескупштинскогпододбораиприкупљањедодатнихподатака;

•дасепропишерокзапоступањеНароднескупштинеаконезависнидржавниорганне
поднесеизвештај,иакојенатозакономобавезан.УтаквимслучајевимабиНародна
скупштинапокреталапоступакзаразрешењеруководстваорганаилинадругиначин
позиваланањеговуодговорност;

•дасепропишекоунутарНароднескупштинеразматраизвештаје.Поприродиства-
ри,билобилогичнодатеизвештајеразматрајунадлежнискупштинскиодбори,ада
се,услучајупотребе,опредложениммерамаизјашњаваСкупштинауцелини.Међу-
тим,требалобипрописатиикојићеодборбитиресорнонадлежанзаизвештајкојег
државногоргана.Кадокотогпитањапостојенедоумице,затоштопословикоједр-
жавниорганобављанисуусковезанинизаједанодпостојећихскупштинскиходбо-
ра,требалобипредвидетимеханизамзаодређивањенадлежноградногтела(нпр.да
председникНароднескупштинеодлучикојићетоодборбити);

•дасепредвидиобавезапозивањапредставниканезависногоргананаседницунако-
јојсерасправљаоизвештају,каоипредставникаонихјавнихинституцијазакојесеу
извештајунезависногорганаконстатуједанисупоштовализаконилидасуометали
независниоргандавршифункцију.Циљтогпозивањабибилоразјашњењесвихспор-
нихпитања,добијањедодатнихобавештењарадипоступањаодбораипредлагања
мера;
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•дасепредвиди,макарукраткимцртама,учемусеразматрањеизвештајамораса-
стојати.Наиме,дабисеситуацијаистинскипромениланабоље,нећебитидовољно
самотодасеизвештајипојавепреднароднимпосланицима,даониотимизвештајима
дајумишљењенаосновуличногутискаидасезатимоизвештајугласа.Дужностодбо-
рабитребалодабудедаутврдидалиизвештајсадржисвебитнеподатке(например,
далијеуизвештајуобјашњенонакојиначинјетајдржавниорганиспуниосвакуодду-
жностикојеиманаосновузакона,аакоихнијеиспуњавао,заштоније).Требалоби,
наравно,даодборимаприликудаиспитаитачностсвакогподаткакојисеуизвештају
наводи.Требалобиидапостојимогућностдаодборзатражидопунуизвештаја;

•дасепропишедаизвештајидостављениодборубудујавнидокументиодтренуткакад
судостављени(објављенинаинтернетстранициСкупштине),какобиседалаприлика
свакомлицукојенештознаонетачностиподатакаизизвештајадаихоспори(допи-
сомодбору)идаодборзатимтачностподатакаиспитанаседницинакојојсеизвештај
разматра;

•дасепропишеначиннакојићеодборпоступатипоразматрањуизвештаја,какоуслу-
чајукадаизвештајираддржавногорганаупотпуностизадовољавају,такоиуразним
ситуацијамакадаизвештајпоказуједасенијеусвемупоступалопозакону,билода
кривицазатолежинасамомнезависномдржавноморгануилинаонимакојимунису
омогућилидаимасвепотребнеусловезарад;

•дасеуредипоступањенадлежногодборауситуацијикадасеуизвештајууказујенато
дајепотребнодонети,изменитиилидопунитинекиакт.Утомслучајубиодбормогао
донетизакључакопредузимањумерарадидоношењаилиприпремеакатаизнадле-
жностиНароднескупштине,односно,тражитиоднадлежногорганадапредузмета-
квемере.Садржиназакључкабибиларазличитаузависностиодтогакојенадлежан
задаљепоступање.АкојеречоактукојитребадаусвојиНароднаскупштина(нпр.
изменеидопуненекогзакона),закључкомбиодборобавезаосебеилиодређенали-
цадапочнураднаприпремипредлогатогакта(нпр.даформирајураднугрупукојуби
чиниличлановиодбораилираднициСлужбеНароднескупштинеипредставникнеза-
висногдржавногоргана).Уколикојепакречотомедадругиоргантребададонесеили
изменинекисвојакт(нпр.Владададонесеуредбуилиминистарстводаизменинеки
правилник),одборбитоморганудоставиодописсасвојимзакључцима;

•дасепропишеданадлежниодбор,поштоусвојиизвештајукојемсеуказујенакрше-
њезаконаодстранеорганаиорганизацијачијираднадзиреНароднаскупштинаили
појединацакојебираНароднаскупштина,донесеизакључаксапредлогоммераиз
надлежностиНароднескупштине.БудућидаНароднаскупштинапресвеганадзире
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радизвршневласти,требаочекиватидабикругмеракојебисетимзакључкоммо-
глепредвидетипресвегабиоувезисаовлашћењимаНароднескупштинепремаВла-
диињенимчлановима.Например,томожебитииницијативазапокретањепредлога
загласањеоповерењуминистру(закојујепотребноприкупитипотписенајмање60
народнихпосланика),иницијативазаразрешењефункционеранекогдругогоргана
закојејенадлежнаНароднаскупштина,илипакиницијативаусмеренапремаВлади
даразрешифункционеретелакојеонапоставља(нпр.директорарепубличкогјавног
предузећа);

•дасепропишеукојемрокубиНароднаскупштинаупленумурасправљалаоспрово-
ђењузакључакаодбора.Вероватнобинајбољебилодасетоучининапрвојнаред-
нојседнициНароднескупштине.Такобисеобезбедилодасесвинароднипосланици
упознајусапредлогомкојијеодборсвојимзакључкомпокренуоиствориламогућност
даидругипосланициподржеостварењетихпредлога.
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Комисијезаборбупротивкорупције:универзални
лекилиправорешењезаборбупротивкорупције?

ICACизХонгКонга:универзалнимодел

Од 1974. г одине,  Незав исна комисија п ротив  корупц ије  и з 
Хонг Конга постиже знат ан успех у борби п р от ив ко руп ције. 
 IC AC је  ос но вана на ко н  што ј е  зб ог  неуспе ле  и страг е  слу чаја 
к оруп ције у  редови ма кол он ијалне  пол иције  п олициј ск и ин
спектор  Пит ер Гадбер  избега о к ри вично  го њење. Нед уг о 
 потом, гувер нер с ер  Мареј  Ма клехоуз им еновао је к ом исију  
п од  управом  судије А лист ера БлерКе ра.  Б лерКерова ко мисиј а 
ј е д ошла до  з акључк а да је к ор упциј а у Х он г Конг у  си стемат ске  
п рирод е; мито  с у п римал и како в исо ко  р ангира ни  званичниц и 
 тако и полицајци ко ји  су п ат ро лирали ул иц ам а.  Као одговор  на 
то ,  Бл ерКлер ов а ком исија је  пр еп ор учила  да  се ос ну је  наро чит а 
 агенци ја  која би  ист ра живала  н ав од не случ ајев е коруп ци је , 
радила н а превенцији подм ић ив ања у  по словним  кр уг овима  и 
у в ла ди ,  ка о и на  обр азовању грађан а  о корупци ји  путем  о д

говарај ући х прогр ама. Да би  с прове ла  т е пром ен е,  Колониј а 
б ри танск е к руне ј е  ос новал а н ез ависну  к омисију да  ис тражује 
нав одне случајев е  кор упције . Године 1 97 4. почела је с а радом 
ICA C.  

Политичке  вл ас ти су увиде ле  да је „кључни  део стратег иј е 
 био постарати  с е да з ак онски  оквир  у ком е ће се  налазит и  ICA C 
у најв ећо ј  могућ ој  м ери  буде сн ажа н,  јасан и  д ел отворан.“  

П остојеће  зако но давств о подвргнуто  је  ревизи ји  и усвоје ни су 
 нови з ако ни , как о би се о сновал а агенциј а з а  борбу  против 
ко руп ције к ој а  би им ала  м андат да  ис тр ажује  б ило к ој е 
 нав одне с лу ч ај еве кору пције и  про сл еђује  до ка зе  коло ниј ал
ним тужиоцима.  Ур едба о  пре ве нц ији п одмић ивања забра
нила ј е да се  држ авним с лу жбеницима д ај е мито.  Та  ур едба,  
к ој а је изворн о  ус војена 194 8.  г одине  и подвргнут а  ревиз ији 
1971,  из мењена је и  допуњена  к ак о би се  о ја чала њ ена мо ћ. 
 Ок тобра  1 973 . Актом о  Не за вис ној  комис ији п ротив корупц иј е 
 успостављ ен  ј е а нтико ру пц ијски би ро који  је  б ио неза ви са н од 
К олониј алн е  полициј е.  Уредбом о Неза висној комиси ји  пр отив 
 ко руп ције осн ова на је IC AC  и  дата су  јој спец ифи чн а пол ици ј
ска овл ашћ ења да и стражуј е и  р ад и на прев енц иј и  ко рупције.  
К оначно , У редба о  коруптивним и  противзаконит им  п ра ксама , 
 изворн о у св ојена 19 55 .  годин е да би се р егулис ал и  из бори,  
повргнута ј е  ре визији како б и се ч врш ће деф ини са ло  к оја 
се све  п онашања у Хон г К онгу см атр ају проти взако нитим.  Ти 
 за кони су срж хо нконшких рефо рми  за бор бу  против  к орупциј е,  
а  успех к оји ј е  ICAC пости г ла  све дочи о  њ иховој е фи ка сн ос ти .

Нов и з ак они с у, свеобухва тн им  п акето м,  крими нализов али  
коруп цију  тако што   су  дефинис ал и подуж и списа к крив ич них 
де ла  који је  обухв ат ао омет ањ е  пр авде,  кр ађ у влад иних р е сурса, 
уц ен у, обману,  по дмићив ање , изн ошење јавних о п тужб и 
и за ве ру  да  се изврши  кр ивично  дело. Шт о ј е  најваж ни је , 
 закон одавство је о јач ало У редбу  о превен цији  под мићива ња  
т ако шт о ј е вла ст има да ло  право  д а врши  ист ра ге, ис пи тује 
бан ковне рачу не, п оз ива  сведок е, контроли ше прив ат
на  средст ва  и  хапси  појед инц е.  Одеља к  10  Уредб е о  Н ез а
висној  ком ис ији п ро тив кору пц ије омогу ћав а звани чн иц има 
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да з аплењуј у пас оше  и им ови ну, и стављају  ос умњичене у 
 притвор  кад а пос тоји  мог ућност  да  ови  поб егн у. Иако  такв а 
овлашћ ења  крше т ем ељну доктрину  западњ ач ке  правне м и
сли,  необ ичн е око лности у Хонг  К он гу захт ев але су с пец ијалне 
одр ед бе како  б и се  ос умњич ен и  сп речили д а п обегну кр оз 
поро зне гр ан ице ње го ве те рит орије . 

 Ставља ње  на снагу с трогих  за кона захтева солидну  б уџет
ску подршку.  На   пример , г одине  20 01. ICAC је п римил а износ 
 од  90  милиона  америчких  до лара,  што је с ум а која се  до жи
вљава  к ао  са свим о пр ав дана када  се упо ред и са т рошко вим а 
 неоткривене  ко руп ције.  Тај  износ покрива плат е от прилике 
1.20 0  службен ика,  који ра де  за IC AC  на ос нову у го во ра. Угово
ри  о рад у  ко је скла пај у члано ви особљ а  Ко ми сије не подле
жу пра вил има о д ржав ној слу жби  и  сачињ ава ју  се н а  ос нову 
 узајам ног  приста нка . Службени ци приступај у Комисији  након  
посеб но г прег ле да  и не мо гу  ући у вл ад у Хонг Кон га по шт о 
нап ус те  Комисиј у. Агенц иј а  има к ористи  од  сл абе из ме не 
запослених:  више од  полов ин е њених с луж беник а про ве ли 
 су у њ ој  ви ше од дес ет  годин а,  а стабилн а  база запос лених 
 доприн ела  ј е разво ју  у нутраш ње  ст ручно сти  з а борб у против 
ко ру п циј е. 

Ко ми сија конт рол ише корупц ију  п реко три ф ун кционална  
о дељења:  за  истрагу, за  пр евенцију  и  за односе  с а  јавнош ћу. 
Н ајв ећ е од  тих  одељ ењ а је  Од ељење за  о пераци је , које ис тра
жу је на во дна к рш ењ а зак он а  и прописа .  Готово тр и  че твртине 
буџ ета Ко ми си је  додељ ује с е О де ље њу за  опе ра ције, и  к а њему 
гр ави ти рају  мно ги  тале нто ва ни слу ж бе ни ци. О дељ ењ е за 
п ре ве нц ију к ор уп ције фин ан сира про учав ање кор уп ције, ор
га низује  семинаре  за  лидер е  из  п ос ло вних круго ва, и п ом аж е 
јавним  и  пр иватн им  ор ганизац иј ама да ут врд е  стратеги је  за  
с узбиј ањ е  коруп ци је. Од ељ ење за пре ве нцију је  финанси ра ло 
неколико  х иљ ада студија з а агенције  и з јавн ог  сект ора  и  з а 
пре ду зе ћа  у  Х онг Кон гу . Те сту дије  пружају  инф ор ма ције з аин
те ресова но ј  ја вн ости о  т ом е како  се  к орумпира ни  з ванични ци  
прилагођ ава ју  проме нама  у з аконим а и  проп ис има. Одељ ењ е 
за  пр ев енцију, сто га, ре дов но  прегледа  законе  и  предла же  

ревизиј е  на основ у  закључа ка  из  своји х студија .  Од ељ ење з а 
 односе с  ј авношћ у  обавеш тава јавнос т о  реви зијама  закона 
и  пр опи са. Њ егова  улог а ј е  да поди гн е  ниво свес ти  о  опасн о
ст им а које н ос и  ко рупција, кампања ма  с а плака ти ма, рекла
мама на  те ле визиј и,  па чак и  ф илмов има  у  к ојима с е д ра мски 
прика зују и стр аг е и хапшења  к ору мп ираних  з ва нични ка  од  
стране  с лу жбени к а I CAC.

Х иј ера рхија  по д нош ења изве шт ај а у Ко мис иј и обухвата специ јал
н ог ре ги оналног уп равитеља ,  директора ICAC  и  три  над зорна  
о дбо ра. Т ај сис тем з ахтева  да  I CAC  поднос и  редовне  из вештаје 
 ко ји пр ате  јасне процедур алн е смер ни це за вр ше ње и трајање 
ис тр аг е, ка о и з а  зап лену и мовине. С  об зи ром на то д а Коми
сиј а  нема туж илачку  у логу,  о на пок ушава  да  у  св ојим и страга
ма оствари  н ајвећ и могући с теп ен ин те гритета, који  т реба да 
 обезбеде њ ена три  на дз орна о дб ор а.  Та тр и одбора с у О дб ор за  
надзор опе ра ци ја,  Саве тодавни  о дбор за  пр евенцију  ко ру пције 
и  С аветод ав ни одбор  гр ађана за о дносе са з а јед ницом. Њ ихови 
ч ланови  се  и менују н а о снову св ог  изузетног угл еда  у  широ ј 
з ај едници, и саст ај у се  ре довно, д а  би  прегледа ли  а ктивности 
I CAC и под не ли  извештај  с пец ијалном  уп рав итељу Хо нг  Конга. 
Ти  изве шт аји  се о бјављу ју  и  поста вљ ају  на  интернет.  

 Сваки надоз орни одбор  одговар а  на длежно ст има т ри  од е
љења IC AC.  Одбор  за  надзор  оп ер ац ија п односи из ве штаје о 
тре ну тним ис тр аг ам а, сл учаје в има  к оји с у  ста рији  од 12 ме
сец и, случа ј ев има који  обухватај у  појединце  ко ји су  пуштени  
у з к ауцију на  више од  6 месец и, и пре тра ге  које  су  д оп уштене  
на основу  Одељка  17  А кта о  п ревен цији п одмић ив ања .  Одбор 
 за надзор операција намећ е н иво јавне  одговор нос ти  који 
спре ч ава  ICAC  д а  се  п ретвори у  алатку  за репреси ју или п ол
ит ичко фавориз ирање.  На  пример,  Од бор за  надзор опера ција 
има  у сва кој истрази  и над зо рн у и савет од авну ул огу , и неки  
случај с е  не мож е о дб ацити бе з њ ег овог од об ре ња. 

Д ру га два о дб ор а пре гледају  и одо бравају  стратеги је  ка мпања  
за п оди за ње нив оа  јавне свести у ве зи с трошков има к оје 
корупција и заз ива и  с  он им  што м оже да се  ура ди  како  би  с е она 
 сузби ла . С аветодавн и  од бо р за  превен цију корупције  пр им а 
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извешта је  о страт ег ијама  које имај у з а циљ  да ак те рима  из 
 пр иватно г с ек тора ук аж у на трош ков е  које  из аз ив а корупци ја.  
Актив но сти Одељ ењ а за прев ен цију над опуњуј у  те  пр ограм е 
Одеље ња  за односе  са јав ношћу.  Стога, С ав ет одавни  од бор 
гра ђан а има кљ учну у ло гу у ве зи  с а сад ржајем  филмова,  
б илборд а  и других обл ика огл а ша вања к оји служе  образо
вању јавно ст и. Јо ш једно м, изуз ет ан  саст ав чла нства  о ба т а  
одбора  даје и њима и  Ко мисији висо к ниво  веро до стојности. 

 Ка да је  те к  ос нован а,  ICAC није  имала  ве ли ки успе х; дома
ће  и нституци је ру га ле  су се  њ еним на по рим а  и  њеним сиг
налима  се  није  ве ровал о.  Међут им , реп ат ри јација и  у сп ешно  
кривично гоњењ е  Питера Гадб ера п ов ећали су вер од ост ојност  
I CACа и г рађ ан и Хонг  Ко нга  п очели су да п ријављују случаје
ве  кору пци је  у бирократ ији . Од  тог доба ,  ICAC је ос тварила  
и мп ресиван  б рој ис трага које су довеле  до бројни х  осуђу јућ их  
п ресуда.  Д ан ас Хонг  Ко нг има  једно од на јм ањ е  корум пир аних 
п равосуђ а у  источ но ј Азији,  и  т а репутација опст ај е  упркос  
сло бодно ј тржишн ој  ек ономији.  

CPIBизСингапура:истражнимодел

 Кору пц иј а  у  Сингап уру ј е била обич на ствар током  њ егове  
к оло нијалн е ис то рије. К ада су ток ом 195 0 их  година 
 по ли цијски инспе ктори у кр али 1.800 т она нарк оти ка , упра
ви те љи у име  колоније у сво јили с у Уредбу  о  пр ев енцији 
 корупције и основали И стражни биро за  коруптивне праксе 
 (C PI B). Циљ те  уредбе  је  б ио да  став и  до  з нања  инв ес титорима 
да уп рава у Син га пу ру нећ е  толерисати корупцију. Ипак,  
у редба је  сп ровођен а кли ма во ,  CPIB ј е  б ио  слаб, и  Си нг а пур 
је  за др жа о своју реп ут ацију разуларе но г и корумпираног 
 ка питал из ма .  Ка о одго вор на то, Синга пур је  197 0их год ина  
реор ган изовао  Би ро  и дао  м у  зн ат на  овлашћења да  су збије 
енде мску  кор уп цију. Рео рга низовани  CP IB  усре дс редио  је  своје 
активно сти на и стр аг у и с про во ђење за ко на. Докази  за успех 
Би ро а  у сузб ијању   кор упциј е о гледај у се у т ом е ш то  у Син
гапуру влада изу зе тно по во љна к лима  за инве ст иције,  та ко  

да с е  он  „н ајчешће  налази м еђ у п рвих д ва де сет прималаца 
инвест ици ја  у св ет у,  у  апсолу тн им мери лима.“ Тај у спех  у 
при влач ењу инвес ти ци ја св едо чи о  том е  да је  в ла да  била 
спосо бн а  да пр еваз иђе по губне  по сл едице репутације  д а  у 
 Си нгапуру  истр ај но  в лада к ор упција. 

У спе х  у превазилажењу ште тне репу та ције у то ли ко је 
 им ресивнији а ко  се уз ме  у  обзир ис то ри ја Си нгапура .  Го дине 
195 9.  В елика Бри танија је  Си нгапуру  д ал а аутономију  од  
Мале зи је , а  убрзо је  услед ила  и не за висност. П о  стицању 
н еза висно сти, Стр ан ка  н ародн е  ак ције ј е  спровел а н из  
реформ и как о би регу лис ал а понаш ање грађ ана и  на метну ла  
строге ка зн е за коруп ци ју. В лад а  Странке  народн е акци је  је  
схватила д а увер љива посве ћен ос т бор би  пр от ив коруп ци је 
има кљу чн и знача ј  за пр ивлачење  и нвеститора  у С ингапу р и 
ства рање окру жења које  ће  довести  до привред ног р аст а.  Сто
га ј е у ве ла  низ р ефо рм и са циљ ем  да укл они п от енц иј ално 
ко румпира не  зв анични ке  и  привуче  с тр ане инвести то ре . Упр
кос про глашени м реформама, ко рп уција је у Си нг апуру  била 
озбиљан  проблем све  д о сред ине 1970их година,  ка да  је јо ш 
 је да н низ  ск андал а  ука зао на  то  да  су у трговин у  наркотиц им а 
 умешан и полицијски званични ци.   

Т и сканд ал и су  нат ерали влад у Ли Кван Јуа  да ојач а  законе  и  
п оново  п ок ре не CP IB  ка ко би се у јавном с ек тору  Син гапура  
ис ко ре нила к ор уп ција.  CP IB  је био  пот пуно  по свећен ис
тра живањ у  случајева корупциј е  и припреми до каза за 
 кривич но  го ње ње. Од  19 70их,  и зр ас та о је од т ела са де ве т 
 и ст ра житељ а у сада шњу орг ан из ацију  са  преко  7 5 профе сио
на лаца кој и  се  баве  спровођењем  закон а.  Заис та, к ор уп ција 
у Син га пур у свела  се  на нивое ко ји се  могу поредит и  са  ск
андинавс ким земљ ама. 

 CPI B црпи  св ој у  моћ и з закон одавства, које  му даје  пр ил
ично  дис кр еционо право.  Најпре  му је Ур едб а  о пре вен цији 
к ор уп ције  из  19 60. дала  ма ндат д а  ис тражује н аво дне с лу
чајеве ко руп ције и  припр ем а случај ев е  за  крив ично г оњење. 
Та   из во рн а уредба мењана ј е и д оп уњава на  се дам пу та,  и 
преимено ва на је  у  Ак т о превенцији  к ору пц ије ( По главље 241 



213

Стат ут а Сингапур а) . Акт о  ко нфискаци ји  добара  из  1989.  пр о
ширио  је  вл адина  овлашће ња  з а заплен у  средстава  д ржав
них служ бе ник а који  с у  опт ужени и  ос уђ ени за  пр им ањ е  мита.  
Син гапурско зак он одавство  з абрањ ује пр оти взаконите ис
плате, као и тр аж ење  и  прим ањ е мита . Касније, 1 9 99 .  године, 
Акт о  кон фи скациј и  до бара о јачан је  и преи менован  у А кт о 
к ор упцији , т рг ов ини дрого м  и другим тешким  кривични м д е
л има. За хва љујући ти м  актима,  CPIB има  п раво да  заплењ уј е 
средст ава  и  утвр ђуј е усл ове по д к ојима се  ли це осуђен о за 
ко ру пцију  каж њава ду жим бора вко м у затвору  и знатним 
н овчаним казна ма.  

Биро  је јединст ве н по  то ме  што је м ал и, што је на гласа к 
 с т ав ље н н а њего ву  полицијс ку функц иј у и  што служи п олу
аутор ит арном режиму. Са са мо 75 запосл ених, CPIB нема 
диме нзи је ICAC  из  Хонг Конга, и у  складу с  ти м  има у ску 
 ис тр ажну функц ију. CPI B се осл ања  н а стр ате гије з ас траши
вања; на пример,  ос уда за корупци ју  повл ачи  новча ну  казну 
од 100.00 0  дола ра и  до  пет година за т вора.  Ко н а чн о,  CP IB 
има  д елотво рну подршку Ли  Кван Јуов ог по лу ау торитарног 
 режи ма, који је  з а  основни ц иљ  с воје полит ик е узе о  пр ивр едни 
ра ст. Ч ињ е н иц а  да  Синга пуром  од стицањ а н ез ав исности вл
ад а пол уаутори тарни  р еж им д аје тој по св еће ности и претњама  
казн ом  ве ћу  веродо ст ој но ст. 

Синга пурски CPI B ј е строг о хије рархијски  о рга низован . На  врх у 
је пред се дник, који при ма св е  извешт аје  и може  коначно  да  
пресуд и  да ли  ће  Би ро пов ести пос туп ак  у ве зи  с навод ним  
случај ем  коруп циј е.  Испод  пр ед седни ка  на лазе се  ди рек тор, 
 зам ен ик  дирек то ра,  помоћни ци дирек то ра  и с пеција лни 
истра жит ељи. Из ве шт аји се  ша љу уз хије рар хи јски л ан ац  од 
истражних  ф илијала аг енц ије до п редсед ника. Рела ти вно  
уске фу нк ције C PIB пов лаче за  со бом м ањи б ро ј запосле ни х 
 и висок у  стопу ус пешних  истра га  ко је доводе  до  осуђ уј ућих 
пре су да.  

Бор ба  пр отив коруп ци је  је осет љ иво питањ е, и п олитичко  
р ук оводство  у Сингапуру је  на иш ло  н а отпо р  када  је поку ша
ло да смести CPIB при одгов ар ају ћем ми ни старст ву.  Измеђ у 

 19 55. и  19 70.  CPIB  је извешта је  подноси о на ч етири ра зл и
чита  мин истарс твиа, што у казује  на те шко ће  у спровођењу 
ра зум них реформи  за  бор бу против  ко рупц ије. Иа ко је аген
ци ја ишла од  мин истар ст ва до мини ст арства к ада је  створ
ена, њен  тр енутни  положај при из вршно ј гр ани власти  д аје 
ј ој  велики у ти цај. CPIB  је  сада сас тав ни де о а па рата  државних  
аген ција, са ма нда том да  с узбије к ор уп цију како у  јавн ом  так о 
и у  приватном животу у Синга пуру. 

 До к не ки посмат ра чи тврде  да то  што је  C PIB смештен непо
ср ед но  при из вр шно ј гра ни  вл асти ук а зује  на  то  да је  синга
пурско  по ли тичко рук ов одств о веома пос већ ено борби против 
ко ру пције ,  о н  та кођ е може  да се  по сматр а  и к ао  део с тр ук туре 
 по луа торит арне в ласти.  Њ егова х ијерар хија под но ше ња из
ве штаја  ј ач а утицај  и звршне  гране  вла ст и,   умањуј ући њ егову 
не зависно ст.  З аи ста, нема компе нзационих ме ра које би м огл е 
кон тролиса ти  C PIB,  или кој е б и бар  мо гл е  да му пост ав е н ека 
огр аниче ња  пу те м надз орних ме ха низ ама. Тај  не достатак 
ј авне одгово рн о с ти  т ела  са пол иц ијском  фу нкц ијом у  ск ладу је  
са  п олуауто рит арном  приро дом сингапур ског р ежима. 

Активно ст и надз орног  т ела  м огле би  да  буду лак мус те
ст за  про це ну јавн е о дгово рн ос ти агенци је за  борбу  п ро ти в 
корупци је. Надзор ни механизми су  мање јасно дефинисани у  
оквиру CPIBа  н его ш то  је то  сл уч ај  са ICA Cом  из Хонг К онга. 
 CPIB п одн ос и изве штај  Са вет одавно м  одбор у за  борбу  про ти в 
кору пц ије, ко ји  извештаје подн оси дир ект но  председ нику. 
М еђ утим,  откак о  је CPIB о снован , кору пција  у ј ав ном сектор у 
 сваке године с ве  в ише  опада.  Један  комен та то р  је пр име ти о 
да, док зак оно давст во  можда  н иј е елиминиса ло кор уп цију, 
„ то је  по стала жив от на  чиње ниц а,  а не  на чин живота . Дру гим  
р еч има, у  Сингапуру  ко рупција п ос тоји, а ли нема корумп и
раног  др уш тва.“

Син гапур  је пос еба н  случај,  ј ер је  његов а ком исија за  б ор
бу  против  к ору пц иј е створила  к лиму к ој а вод и ка међу на р
од ни м и нвести ци јама,  док његови  грађани  ж иве  под полу
ат ор итарним р ежимом  који  би у неким  околнос тим а  би о 
 непово љан за висок пр ив редни раст. У пр кос ц ент ра лизацији  
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власт и, CPI B ј е  показа о д а је вла ди на пос већ еност бор би  
п ротив кор упц иј е пресудна  за сув ис ле реформ е. У  Си нгапур у,  
 та  посвећенос т ј е  најпре  став ил а  до  знања домаћи м чини о
цим а д а се  ко руп ци ја неће т ол ериса ти,  а  као друго, ме ђу нар
од ни инв ест итори  су  примили  гаранције да су  и м инвест иције 
безбедне. Међут им ,  у  вези са ов ом  а генци јом к љу чно је  то 
ш то  он а функцио нише без огр аничења  к оја  намеће ј ав на  
одговорн ос т  и која с у н а сна зи у де мо кратски м  уређ ењима .  У 
 Сингапу ру  н е пос то је  систе м одбора и вишестру ки механизми 
п одноше ња изве шт ај а каквих има  у Хон г  Кон гу . Иак о би 
била  грешка припи сати о бим стра них  инвест иц ија Бироу , о н 
јесте д ео укуп не с лике о  стабил ним прав има на  власн иш
тво и  б рзо м прив ре дном расту, чију  су це ну скупо  платил е 
 пол ити чке с лободе. 

ICACизНовогЈужногВелса:парламентарнимодел

Пр е 1 98 0. го дине,  у Ново м  Ју жном  Ве лсу, у  А устрали ји , 
 корупц иј а  ни је била  у о бича јена по јава.  Међутим,  тргови на 
нар ко тицима у  југ ои сточно ј Азији б ил а  је  огро ма н  извор з ара
де за  кр ијумча ре ,  који  су по дмићивали полицију  и суди је у 
читавом реги он у. Но ви  Јужни Велс је  био тиме  угрож ен , и 
19 80их годин а  от крило се  да су  један  угл ед ни суд иј а, је дан 
члан  к аб инета  и бројни јавни зва ни чници  примали  ми то  од 
тр го ва ца  дрог ом . То што  су  ув идели  у ти цај кријум ча ра  нарк о
т ицима н авело  је звани чнике зад ужене за  спровођењ е  за ко на  
у Ново м Ј ужном Велсу д а ступ е у ко нтакт  са  од го варај ућ им  
службама у Хонг  Конгу.  Н акон низа  консу лтациј а о дл учено ј е 
 да се оснуј е  аге нција  за бор бу про тив кору пције .  

Г одине 1987. п олитичк и лидери  у Новом Ј ужном  Велсу о длу
чили  с у да оснују агенцију која  би имала мно ге к ључне 
фун к ције као и IC AC  из Хонг Конга,  са  т ом сушт инском раз
ли ком што б и  наг ласак  био н а превен цији.  У пркос тој о длу
ци, у  Пар ламенту Н ов ог  Јужно г  Ве лса водил е су се опширне 
ра сп раве  о предложено ј  ко мисији и о том е  да ли ј е то нај
бољи на чи н да  се  о дговори  на низ ск ан да ла у к оји је била 

ук љу чена пол иц ија и новац  од на ркотика.  Нако н што је  Пар
ламент распу штен  а да ни је дош ао  до закљ уч ка у ра сп рави 
о овој  ме ри, први п ре длог  закона  је  повучен.  Годи не  1 988 . 
Парламент  је по нов о повео  распр ав у на тему зако нодавства 
и  усвоји о  почетни п ре длог з акона  о  ICACа у  ј улу. Тај  предлог 
закон а је пр ет рп ео даље  и змене и до пун е пре не го  што је п ре
дат премијеру  у  авгус ту . У септембр у, премијер  је објавио да 
је и менова н комеса р Ије н  Темби, а у  марту 19 89 .  ICA C из Но вог 
Ј уж но г Велса поч ел а  је са радом.  

Законодав ст во које  р егули ше  ICAC  претр пе ло је од ма рт а 
1 989. изм ен е и допуне ч ети ри пута. Го ди не 1990. поја шњене 
су  ме тоде и о би м  истра ге  I CA Cа. Го дин е  1994.  у закон   је  додата 
 и п ро ширена д еф ини ција к ор упције  та ко да  обухвати и по
сланике у  Парлам ен ту . Измене  и  до пуне увеле  су и н ов  је зик у 
 кодекс понашањ а  за посла нике  у  оба дом а  Парла мента. Током  
19 96 . усвој ене  су даље  из мене и  д опуне како би се уна пр е
дила о влашћења  за  заштиту све дока.  Чак и са  тим п ро менама 
које су  ој ачале I CA C  у Нов ом Јужно м Велсу ,  догод ио се н из 
ск анд ала у полиц ији који се ти ца о прима ња  мита  и  ш ема за
шти те. Због  т ога је 199 7.  годин е  ос нована н ез ави сна ис траж
на агенција, п од  н азивом К ом иси ја за  ин те грите т  по лиције. 
 Иа ко је Комисија з а  интегрите т поли ције н еза ви сна у одно су 
на  ICAC, аг енција  за бор бу проти в к ор упције њо ј  пр ужа своје  
стручно з на ње у в ези с  п ре венциј ом  и камп ања ма  за јавн ос т. 
Оснивањ е  двеју ком исија  сведоч и о  т ешкоћ а ма  с а којима  се  
аг енције  за  борбу п ро ти в коруп ције су очава ју  у око лн остим а у 
којим а  се трговином др ог ом стиче  велика н овч ан а доб ит .   

Отка ко  је IC AC основана,  ус пешно  је  изградил а  пов ерење 
јав н ости тако  што  је ста ви ла нагласа к на руководство  у 
Влади  и  у  прив ат но м  се ктору . На пр име р,  ICAC ј е  ус пешно  
прекинула  ор ганизов а ни  ла нац крадљ ив ац а аут омобила 
који  су  с е  бавил и „ преобр ажа је м“ аутомоби ла  тако што  су  
подми ћ ив ал и  др ж авне с лу жбени ке  да им помогн у да пр ом
ене идентификационе  бројев е возила . У ј ош  једном слу ча ју 
 кад је  ICA C из Новог Јужн ог  Велса  доказао  сво ј интегр ит ет, 
откри ло се  д а је п ремијер  кој и је на дгледа о  оснив ање аген ци
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је  понуд ио  посао  у  др жавној  слу жб и човеку кој и је  п одржавао 
његовог п ол итичког против ника  у зна к  захва лности што  ј е 
 овај по мо гао д а  се око нч а опстр ук ција која  ј е спречав ала  у с
вајање  же ље ног  закона. П ре мијер је опту же н за кор умпирано 
покрови те љство и примор ан је  да подне се оста вк у. Од свог 
о сн ивања, ICAC  из Новог  Ју жн ог Ве лса  у својил а је тр и н ач ела 
као  основу з а п рев енциј у к ор упције:  прво,  пре ве нција је  боља 
од  ис пр ављања по следица ; д ру го, прев енција је  бољ а од 
к ажњ авања;  и треће,  п ре ве нција је  бо ља од управљањ а проб
лемом. К ако б и  на допунила ова  н ачела, IC AC  из Н ов ог Ју жно г 
 Велса  обја вила  ј е  низ брошура  за  п ружање  отпо ра корупц иј и 
које  ди ст ри буира пре ко  инте рн ета и по сре дс твом  вла ди них 
к анцелариј а. Ти материјали  п ом ажу у пре вен цији кору пције 
т ак о што д ају саве те  ак терим а из п ри ват ног и ја в н ог сек то ра 
 у  вези с т ро шковима које п откупљ ивост из азива.  О бјављујући  
те брошуре, IC AC  из Новог  Ј ужног  В елса ул ож ила је з на тн е 
 на п оре и  р есу рс е да појача п одршку  јавност и. 

О р ган изаци он а  хијера рхи ја  ICACа  и з  Новог Ј ужн ог  Велс а 
 обухва та  ко месар а,  п омоћник а  ко м есара  и  д ирект о ре  че тири 
о перати вне  једин иц е.  Опера ционе  једи ниц е обухв ат ају најп ре  
Истр ажн у једин иц у,  која  вр ши  истраж не анали зе  и  процене 
н аводн их  случа јева к орупције.  Друга је  Ј еди ниц а за пр авн а 
пита ња ,  која служи  као вез а са  па рламент арним над зо рн им  
одбори ма.  Она  пру жа пр авне савет е у вези  са  опер аци ја ма , 
прегледа  и страге  к оје  су  у то ку и при према ин фо рм ације за 
 Здр уж ени п арл ам ентарни  од бо р. Трећ а ј е  Је диница  за п ре
венцију к ору пције,  о бра зо вање  и и ст раживање ,  ко ја де
л ује  у  о бластим а  предупре ђе ња  корупци је,  образ ов ањ а, 
истраж ив ањ а и  односа  са м едијима . И ко начно ,  Је диница за  
ко рпоратив н е и п рив ре дн е усл уге  пружа акт ерима  из  п ри
ватног  се кт ор а инфо рма ци је  посредст вом сво је  ин формат ив не 
технологије , инф ор мат ивних услу га ,  евиденци ја имо вине и д р.  

 Јав на  одгов ор ност је Ко ми сији  из  Новог  Ј ужн ог Велса  
н аметнута  зах те вом да п одн оси годишњ е изв еш та је, а  
морају  с е  припремат и и  унутр аш ње  и спо љне ревизи је  њ ених 
операција.  Та од редба ом огућава на дз ор над Комиси јо м. ICAC 

 из  Новог  Ју жно г В елса п од  надзор ом  је два о дбора: З др у
женог пар ла ментар но г о дбо ра и  Одбора за надзор опер ација. 
З дружени парл ам ентарни  одб ор  има  11  чл анова, чија је 
д уж ност да  на дзиру и  прегледај у акти вн ост и ICAC. Ти  члано
ви се  би ра ју из би ло  ког д ом а П арл амент а. У ок ви ру св оји х 
за д уж ења , Здруже ни  па рламен та рн и одбор п од носи р ед ов не 
извеш та је о  специфичн им пит ањ има  или понек ад одгова ра  
на питања  би ло  ког дома  Парла ме нта.  Тај одбор  ј е заду же ни 
 да од гова ра  на жа лб е грађана  ко је  су поднете К ан целари ји  
за шти тника  грађа на  и ли Парла ме нту.  Док Здру же ни парла
мен тарни од бор одгова ра на пи та ња  која  с е односе на П ар
лам ент, Одбор  за надзор опе рац ија поз ива IC AC  н а одговор н
ос т за ње не  поступке, ис тр аге и  о пште пона шање као  в ла дине 
а генције. 

 Ос ам чланов а  Од бора  за  надзор о пер ација  имај у зада т ак  да 
са вет ују ком есара  да  наст ави, с успендује  ил и обуста ви ис тра
гу. С ва ка ист ра га  мо ра , пошто  је напра вљен п рик аз  писане 
до казне  д окументац ије, нај пр е  да буде пр егледа на од стран е 
 Одбора  за надзор о пе рација . А ко Одбор на ђе  да су  до кази 
в ред ни паж ње, изда је  од обрењ е  да се п ок рене и ст рага. Нас
т авак рада  на  истрагама дола зи у  облику  надзо ра  од  с тране 
ов ог одбора ,  што ј е кључ ни  и звор јав не о дг оворно ст и. Сва ка 
 три мес еца  Одбор одл учу је о  пр икл адност и тек ућих  истр аг а,  
преглед а их  и  редовно  сао пш та ва сво је за кљ учк е  комеса ру. 

Др уг е  методе  з а гар ан то вање ј авн е одго во рно сти јесу 
 ог раничење  ман дата к ом есара, б уџе тс ка одгов ор ност у 
о дно су н а трезор, закони  о при ватн ости и  за кони о  сл ободи 
и нформ ац ија . Осим т ог а,  Заштит ни к г рађан а п регле да снимке 
 телефо нских  разгов о ра  и  записни ке  истраг а к ако би  спречио 
б ил о как ву злоу по т ре бу овлашћ ења . Резу лта т тога  ј е аг ен
ција  кој а функцио ниш е у  „контекс ту виталног  демо кратског 
 систем а  у  вестм инстер ском  ст илу “,  што Новом Јужно м  Ве лсу 
омог ућ ава висо к  ни во ин те грите та. И ак о сви слу чај еви на  
к ојима је Ком исија  ра дила нис у довели д о кривичног г о њењ а, 
њен  глав ни  допр ино с  огледа  се у т оме што  је промен ил а 
 но рме вођењ а  послов ања у  Но во м Јужно м В елсу.  
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КанцеларијазаВладинуетикуСједињених
АмеричкихДржава:мултиагенцијскимодел

Исто рија ко ру пције  у САД  дов ел а  је до  реф ор ми и з ако на 
против  пр имања  мита  и коруптивних поступака . Реформе  су 
усл едиле  н ак он инцидената као шт о  су  скан да л  с фир мом Кре
ди  Мобили је из 1 87 0их  или неко лик о дец енија дуги  скан
д али у  вези с Там ан и Холо м у Њујо рку током  19. века, Т ипот  
Доум,  и  скандали  Лок хид и Аб ск ам. С ва ко од тих не слав них 
по глав ља у ам ер ичкој  и сторији  до вело је д о  различитих 
реф ор ми. Сканда ли  везани за  Т амани  Хол до вели су 18
88. годи не до  у св ај ањ а Пендл то новог  акт а, ко ји  ј е око нчао 
прак су фаво р изо вања  и о дредио  кодекс е пона шања које  је  
имала  да  пошту је  држ авна с луж ба. Типо т Доум  ј е подст акао 
реформ е Прог рес ивног по кр ета и  надзор и звршне в ла ст и  од 
стр ан е Конгреса.  Скандал и Ло кхид у  ве зи  с  подмићи вањем 
довели с у до  акт а  о ино ст раној  коруптивној прак си  и з  19 77, 
к оји з абра њује да вањ е мит а у амер ичким к орп орацијам а 
 ко је де л уј у ван  граница з ем ље. С удски пр ет реси и  осуђују ће 
прес уд е које су усл ед иле на ко н  ск андала Ло кх ид и А бскам 
 довели су до  ос н ива ња  Канцелар ије  за Вл адину  етику,  ко ја  
је део  му лт и агенциј ск ог  присту па  борби прот ив  к орупције у  
администрацији .

Пол итичк а средин а у САД од ли кује  се  бр ојним а генци јама 
 кој е раде  на разн им аспек т има  к орупције  и  које вр ше истр
аге, р аде на њ еном предупређ ењ у и образ уј у огр ом ан  јавни 
 сектор у ве зи  с  њ ом. С о бзиром  на  ње гову велич ину,  укуп ан 
број и нци д ената  у вези с  корупциј ом је сраз мерно мали,  и  
с лучаје ви  који су  из аш ли у ј авн ос т углавн ом су  ук љу чи вали 
из аб ра не  и именов ан е зван ичнике на  вишим пол ож аји ма. 
Канц ел а риј а з а Владин у е тику С АД јед на је  ком по нента у 
мултиаг енцијск ом  приступу б ор би пр отив кору пц ије. Он а је 
п равно  ос нован а  19 78. г одине  Ак то м о Вла дин ој  етиц и, чији  
ко де кс и дефиниш у с укоб и нтере са и забра њу ју  в иш им звани
чн ици ма да  прихвате р адно ме ст о  код под у го варач а на фе де
ралном  н ивоу, да  буду у одбори ма пр ед узећа која  склапа ју 

 уговор е  са  Влад ом ,  и да и мају  користи од св ој их  званич них 
поло жа ја  о дређе но  в реме нак он што  су  н ап устили  сл ужбу. 
Ка нцелар ија сарађуј е  са  низом  к ан це ларија у  и зв рш ној гра
ни власт и,  што о бу хв ат а Канцел ар иј у з а руковођење и  б уџе т, 
Влади ну  канцел ар ију  за рачуно водство, ка о и полицијске  
аген циј е  у Мин ис тарств у п ра вд е. Њен  ма нд ат је да  с пр ечи 
к орупц иј у  ширењ ем  ин фо рмација  о закон им а и про пи си ма  
који рег у лишу за пошља вањ е у јавном  сектору. Канцелар иј а  
за  Вл адину ет ик у изд ваја  се  п о том е ш то  ј е део м ултиаген
цијско г а парата ко ји  д ефинише  ко ру птивне  пр ак се  и пруж а 
изабра ни м  и име нованим зв аничниц има информаци је  у вези 
 са  законима ко је  ј е  усвојио К он грес С АД. 

 Изворн о,  требало је  д а  Ка нцеларија  за  Влади ну  ет ику бу
де  смештена при  К анцелар ији за управљањ е к адровима . 
 Ме ђу тим, 1 98 8.  г одине усв ој ен је  Акт о  поновној ау то ри зацији 
Канцел ари је за  Владину е тику, који  је њу усп оставио  ка о 
аутономно тел о.  Тај зако н ј е ступи о на снагу  1 .  ок тобра 198 9.  и 
зва нично  ј е п остави о  захтев  да  Ка нцелариј а з а Влади ну  е ти ку 
извешт ај е подн оси пр ед сед нику  и К онгрес у.  Ка нцелари ја  за 
Влад ину етик у  обаве шт ав а државн е  служб енике  у извр шно ј 
вла сти о су кобу  ин тереса, и  реш ава било к ак ве  пробле ме  ко
ји се мог у  ја вити. У  п артн ерству са  федерал ни м  по лицијским  
а генциј ама и  М инист ар ством  пр авде, К анц елари ја за  В лад ину 
е ти ку нег ује вис оке м ор ал не ста нд арде које запослен и м орају  
им ати и  јача  по вере ње јавности  у  то  д а се зв ан ич ни  п о слови 
воде  н еп ри страсно и  с а инте грите том. Органи зацио ни  циљ Ка
н ц елари је за Владин у  ет ик у  јесте  да   ств ори  морал ну  средину  
т ак о  што ће  ко ор динир ати му лтиаге нцијс ку  с ара дњу, ув а
жавајући  ау то но мију коју  у жива с вака по је диначна а ге нција . 

Ка нц ел арија  з а Вла ди ну  етику с пр ов од и низ з ак она који 
 дефини шу  сукоб е  интереса и  п ре цизирају  санк ције  за случај  
кр шења проп иса . Она  одређ ује  и вре ме  које м ора да про тек
не од  трен утка када  зв аничн ик  на пусти сл уж бу до  тренут ка  
када  мо же да пр ихвати запослењ е у фирма ма  које  склапај у 
п ослове  с владо м,  к ао и у сло ве под  к ој има влад ин  з ванич
ник мо же  да  савет ује пр ив ат но  п редузе ће,  и регулиш е  др уге 
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ак тив но сти које  п од разумевај у и забране  и ли именова не  
званичн ик е  и предузе ћа из  приват ног  с ектора.  За раз лик у 
од ко ми си ја  за борбу  п ротив  коруп ције  у м ногим зе мљ ама, 
К анцела рија за  Вла ди ну ети ку нема и стра жн у фун кцију , него 
слу жи  да  инфор миш е  јав ност  о  посту пц им а који  могу да пред
став љају пот енц иј алне су к обе  и нт ереса.  Самим  ти м,  њена 
 улога  је искљ учи во  пред упређу ј ућ а и њ ен е операц иј е служ е 
том е  да  чиновници  б оље раз уме ју  законе  и п рописе.  Њени 
из вешта ји  се подно се  пр ед се днику  и К онгресу , а  к ада утвр ди  
док азе за пр отивзако нит е пос туп ке, прос леђ ује их  М иниста р
ст ву правде  з а  потре бе  истра ге  и крив ичног  го њења . Истрага  
и спрово ђе ње закон а спадај у  у  домен  Мини старс тв а п равде, 
с а  њег овим бр ој ним аге нцијам а  ко је  врше пол иц ијске  и тужи
лачке фун кци је . Сто га  Ка нц елариј а з а Владину  е ти ку служ и 
д а  пр ослеђује ин формациј е  изабраним  и  имено ван им зв ани
чницима ,  без икакв ог ма нд ата да  сп ро води одре дбе за кона и  
пр оп иса.  

Другаискуства

 Комис ије за  борб у  против  к ор упције м ог у  се кла сификова ти 
како п рема њи хо ви м наведени м функц иј ама,  та ко  и пр ема 
de fact o функцијама . Што  више ф ункциј а  комисија  те жи  да 
ост вари,  то ће бити в ећ и  и њени за хтеви  за ресурсима. Упр
кос томе  што су  ко мисије за борбу пр отив к ору пције скуп е, 
успе шно оснив ањ е ICACа  у Хон г  Ко нг у  подста к ло је д руге в ла
де  да с тварају сличне ор ган из ације.  Заиста,  та ко  р азличит е 
 земље  ка о што  с у  Ар гентина,  Босна  и  Херце гов ин а, Гвинеја, 
 Ин дија, Мау ри цијус  и Ј ужн а Коре ја  п ридружиле  су се  други ма 
 у  оснивању у ниверзал ни х  комисија за бор бу прот ив корупције . 
 Те вл аде  с у  покуша ле  да, у о но ј мер и у  којој ј е  то  м огуће, 
реп ро ду кују т ро јаке функц ије ис тр аг е, пре дупређ ења и  о бра
зовањ а.  Ме ђу тим, у  мн оги м  државам а,  низа к н иво по л итичке  
посвећенос ти, н еус клађенос т  из међу др жа вн их гран а  власт и 
 и озбиљн а буџ ет ск а огранич ења сп речава ју  ос нивање  велике 
и ску пе ком исије  з а  борбу п ро тив ко рупциј е.  С амим  тим, 

т ворци ја вн е  по ли тике ств ара ју онакв е  комиси је как ве  м огу и 
 пр илагођавају  и х локалн им  услов има .  Такве к омиси је  н ајчеш
ће не успе ва ју да  суз биј у кор упцију . 

 Међу држ ава ма кој е  су  усвоји ле  универзал ни  м одел издв аја 
се  Бо цвана.  Ко мисија у  Боцва ни  је  проист ек ла и з низа с ка н
дала  у којима су  виши зв ан ич ници у Демок ра тској  партиј и, 
 која је на в лас ти, опт уже ни да  су  прим ал и мито. Септем бра  
1 994. Нар одна  скупшт ин а Б оцване  донела је  Ак т о к ору п цији 
и пр ивр ед ном крим инал ну, ко ји м је ос нов ал а  Дирекцију  за  
корупцију и  п ривредн и криминал (Dir ect orate on  C orrupt ion  
and Econ omic Crime s – DCEC).  Б оцвана  ј е  донек ле  јед инств ен  
случа ј: та  земља има  вис око р азв иј ену чиновн ичку  др жав у, 
која  вла да без к он троле нам ет нуте о д  ст ран е динамичн ог 
 друшт ве ног  окруже ња или  ме дија.  З ак оно давству и з  Боцване  
недос тају кључни ел ем енти не зав ис но сти од  из вр шн е  гране 
власти , и о но  по длеже  пр едседни ков им  преро гативи ма.  DCEC  
с тог а  извешта је п од н ос и пре дс еднику,  к оји  одобрава об ја в
љива ње  и  ди стрибу ир ање годиш њег  и зв еш таја.  Т а структура 
извеш тавања у ка зује на  центр а ли зовану извршну в лас т, 
шт о м ож е да  об ја сн и Влад и н изузе та н ус пех у у пра вљању 
 ре зе рвама диј ама ната.  Заи ста,  де лотворно  управ љањ е 
прихо д има од природ ни х ресурса  д он ело ј е В лади до вољ но 
пр ихода да  јо ј омогући  д а  превазиђе  буџет ске пр епр ек е које 
се јављају  код коми сија  за  борбу  против кор у пци је . 

DCE C им а манда т  да  врши и стр аг е, ради н а  предуп ређењу прив
редног крим ин ал а и к орупције  и образу је  јавност у  вези са  
с ви м питањима која  с е  тичу тих  п ојава . Њен  статут  пр ецизир а 
 да је он а н ез ависна  агенција  ко ја  пруж а  програме  кампања з а 
з аједниц у,  како би  об ра зовал а акте ре  из ј авн ог  и приватног  
сект ора  о  т рошковима кој е  изазива корупција. Иако  јав не 
инфор ма ције о  D CEC ук аз ују  на т о  да  она има и истр ажн е 
функције,   год иш њи из веш та ји показ уј у  да је ње н н аг ласак 
на  пре дупређ ењу к ору пц ије и ка мпања ма за  з ај едниц у.  У 
послед ње  време, Дир екција је мало више пр еу зела истраж
не фу нк циј е. На п рим ер , 200 1. DCEC ј е п римила  2 4,8 % више 
изв еш таја о ко рупцији н его  у претхо дној годи ни ,  што је д о
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вело д о преко  50 0  истрага  у ск ладу са  р аз личитим оде љцима 
 Акта о к ору пцији  и  привре дн ом  крим ина лу . DCEC  н ема улогу  у 
 кр ивично м  гоњ ењу сл уч ај ева ко ру пције; докази  с е  просл еђују 
пр а восудни м о рг анима . Међут им,  број  сл учајева који  су 
заиста  п рос леђен и  за рад кр иви чног гоњ ења ј е б ио мали,  што 
в ероватно о др ажава  ос етљиво ст Владе Б оц ване.  

Д руг е владе с у  усвојил е ист ражни  мо дел са ојач а но м п олици
јск ом фу нкцијом, која  да је мо гућ ност з а злоупотр еб у држа вн е 
м оћи. Из  тог  разлога  ист ра жн и  модел  се  најчешћ е успост ављ а 
у земља ма  са  ц е нтр ализов ан ом  из вршном  влаш ћу , сло бод
ном од и нс ти туц ионал них  неиз вес ности  кој у доно се  р едовни 
и  компетити вн и и зборни цик лу с и .  Ис тра жне ко ми си је су че ст е 
у ауто ри тарним или по луа уторитарни м режим им а, у к ојима је  
извршна  влас т  надмоћн а  над други м  гр ан ама власт и. Мно
ге афр ичк е  државе о сновал е с у канцела риј е  за бор бу пр от ив 
 корупц иј е са  јаки м истра жни м  овлашће њима,  кој е  извештаје  
п од носе  дир ектно пре дс едн ику.  

Ме ђу прив редама у  тра нз ицији и здваја  се  Сп ец иј ална и ст
ражна служба и з Лит ван иј е (Spec ia l Investigative Se rv i
ce –  SIS). Вл ада  Л итван ије  основ ал а  је SI S 1 99 7. годин е,  
како  б и истражи ла  на водне сл уч аје ве коруп ци је и под нел а 
изв еш та ј  председни ку и Парл ам ент у. Агенција је н аме рно 
обл ик ована  п о у зору на  си нг апурск и CPIB ; њ ен  дирек тор 
по д но си  и звешт ај е п редседни ку,  њени сл ужб ен ици и ма ју 
 неоуб ича је на  полицијска  овл ашћења да  ис тражују по ли
тичку  корумпир ан ос т  и, у с арад њи  са Аг ен цијом за Владин у 
 етику и  Кан це ларијо м  за штитн ика  г рађана,  SIS има  с лободу  
да истр ажуј е случа је ве кору пци је у ј ав ном сект ор у.  К ада је  
литв ан ски Па рламен т и зг ласао од лук у да коо рд инира св ој е 
 напоре против  кор уп ције с а сус ед но м Естонијом и  Летониј ом , 
оне  су за сно вале св ој е комис ије на SIS .  Таква агенц ија јача 
 способнос т  из вршне  в лас ти да  прошири с во ј у тиц ај у  друштву 
 и  обл икује  пол ит ички р аз вој . 

Па рламент ар н и  модел претп остављ а  постојање  па рл амент а 
 који  функци он иш е  и има  б уџет довољан да  фи нансира  
о дборе ко ји  п роверавај у извр шну вл аст .  У земља ма  у  којима 
ј е  ком иси ја за  бо рбу против ко ру пци је об ра зо ван а по п арла

м ентарн ом мо де лу,  она је  одговорн а  законод ав ном телу ко
је пр им а  извештај е  и б ави  се н ад зо ром. Међ ути м, ако није  
незав ис на,  п арламентар на комис ија  се суср ећ е са озбиљни м 
поте шк о ћам а. На  п ри мер, тајл андски  Парла мен т  је осн ов а о 
Наци он алну ко мис ију за б орб у против корупци је (National 
Co unter Corrupt io n  Commi ss ion  – NCCC)  к ра је м 197 0и х,  како 
 би  она подн осила извеш та је  о  с лучај ев има корупц ије . Међу
т им, ог ро ман бр ој организ ација којим а  с у  управ љали  „стар и 
 др угови “ давао ј е проф ит оним  н осиоцима  послов н их интере
са  који су  им али  присту п  извршн ој  в ласти. Заиста, о сл ањање 
 на „бура зерс ке“ од но се  п откопало је NC CC  и уч ин и ло Т ајланд  
привред но  н ајрањ ивијом од  св их  зема ља  југ оисточне  Азије.  У 
г о динама које  су  пр етходил е  фи на нс ијској к ри зи  из ф ебруа ра 
1 99 7, „бураз ер ске“  организације  су  по ди зале  це не не кр ет
нина у  Бангкоку  т ак о  што су  позајмљ ива ле  велике  ко личине 
новца  од  зајмода ваца,  који  с у поступали у у ве рењу  да  ће  
Тајла нд ска бан ка јемство вати з а све  озб иљ није  потешкоће. 
Ме ђу тим , кад а  су стран е банке п ретворил е  доток од 1, 9 
 милијард и д олара  у Тајланд у  пр вом  квар та лу 1997.  године,  
у  наводн и од лив од  6,2  милиј арде дол ара у друго м  кварталу,  
Центра лна ба нка  ни је била  у стањ у да се избо ри са кризом.

Нак он финан си јск е кризе , Т ајлан д  је  ус војио  нов уста в, који 
 је у сп оставио  д водомно за ко но дав но те ло, са Д ом ом пр ед
став ника  и Сен атом. То закон одавно  те ло је  такође  би ло ср
азмерно  сл або, услед  с та лног ути ца ја „старих  др уг ова“ који 
 су  толик о  уск о пове за ни  с а режи мо м да  ко рупција на  Тајла нд у 
 не ми новно п одразу мева траже ње  зарад е о д стране  п ри ви
ле говани х  гру па. Можд а  је  н ајвећа пре пре ка за искорењив
ање „бу ра зерско г“  капитал изма на  Тајланду  то  што је  
Сенат по др еђ ен  извр шно ј вла ст и,  која има пр ес удни у ти ца ј 
на  од ређ ивање  са ст ав а ком исије . Та с тр ук тура подношења 
и зве штаја  онемогућав а било какву не за висно ст  NCC C од из
вр шне вл аст и, и ста вља  под  зна к  питања делотво рн ост  на
пора Т ајланд а д а  суз бије  корупци ју.  Док је Парламентарни  
надзор  потенц иј ални о блик кон тр оле  над NCCC, з бог  своје у с
тавне сла бости  мало  је вер оватно да ће  тајла нд ски  Парла ме нт 
 ика да има ти  неки ут ица ј.  
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Још једна  в арија нта п арлам ен тар ног мод ела  у ср ед сређује 
се на од бо ре  који шир е  из ве штаје  о к ор умпираности као  ви д 
 стратег ије за про мовиса ње  пр ев енциј е и  р ад  н а обра зовању . 
 Пример  за   јавно  р аз откривање  к ор умпира нос ти јесте Изве
штај Вариоба  ко мис ије из Т ан зан ије. П оче тк ом 1990их ја
вност се раз бес нела на п олици јс ку корупц иј у, је р су  та да  чак 
и продавц и  на улици мора ли  да пла ћају мит о милици ји у  Дар 
е с Сала му,  што је  поступак  к оји ј е  кр шио „др уштвене н ор
ме ек ономске  правде  у  којим а сиро машни треба  д а плаћају 
мањ е  за добра и  услуге к ој е траж е“. Ка о  одгов ор на то, годи не  
1995.  Зак он  о мор ал у  јавних л иде ра дов ео је  до  ос нивања  
Пр едседничке  ко м исије  з а  истрагу п рот ив  коруп циј е, позна
те и ка о Варио ба ком ис иј а. Уз  ф ин ансије и  п одршку  Св е тске 
 ба нк е, вла да Танзан ије објав ила је  из ве штај Вар ио ба  
комисиј е, који  је  пр озвао бро јне зв ан ичнике ,  укључујућ и  и 
бивш ег  п редсе дни ка Али  Ха са  Мвињија, мин истре  и  високо 
р ангира не  д ржавне сл ужбени ке. Од т ог доба,  међут им ,  Влада 
Та нза није  је  им ала слаб ог усп ех а у својим  на порима да  сузби је 
 корупц иј у, о ч ем у сведо чи  и  њен пол ожа ј на лис ти  Ин декса 
 опажања присус тва к орупциј е ( Corrupti on  Pe rc e ptions Index 
–  CPI) ,  кој у води  Транспаренци Интернешенел (T ran spa rency 
 In ternat io na l  – TI). 

Тр ећа вар иј анта  па рл амент арног мо де ла подразу ме ва да  
в ладе о сни вају к ом ис ије чији  је  задатак да  надзиру  из вршне 
истраж не ком ис иј е. У Буга рској,  на пр име р,  Парла мент ј е 
основао  к омисиј у за  бо рб у прот ив ко ру пци је, ко ја  треб а  да 
на дз ире  другу ко ми сију, ко ја  и зв ештаје п од но си  Са вету м ини
стара. Ти н апори  су  одговорил и на са м он аметнуте  прит иске 
да  се нађ у „док ази “  да Влада предуз има оз би љн е мере у 
 бор би проти в корупц ије, као  де о  св ојих ам биција да  прист уп и 
Европ ско ј у нији.  О  по св ећено сти  Владе том ци љу сведочи и 
 непрестано нап ре довање  Бугарске на CPI листи од 65. места 
у 1 998. години, п ре ко 53.  у 20 00. и 47. у  20 01, до 46 . мест а у 
20 02.  г одини.

О чигледни  успех  Бугар ск е у бо рби  п ротив к ор упције  
не може д а ужива с вак а држав а.  Дупл ирање фу нк ци
ја зна та н ј е п роблем  у  з емљама  у  којима буџет огр ани чав а 

 па рламент арн е операци је, а  извршна в ла ст  има не ко нтр оли
сана  ов ла шћења. Из  тога  може д а п ро истек не парл ам е нт арна 
комис ија з а б ор бу  проти в кор упциј е кој а ф ункци он ише  као 
сла бо  финанс ир ан о друго  тело  кој е  посто ји  па ра лелно са 
извр шном к омисијо м.  Такво ду плирање одгов ор н ост и се св е 
в ише ср е ће  у ист очн ој Евро пи , где  су национ ал не скуп шти
не пр еу зе ле  надз орне  фу нкције,  ко је су на јч еш ће обављ али  
ра чуново дств ен и суд ови,  аг ен ци је   за рев из иј у, и фина нс ијске 
инспекци је  к оје о рг анизацион о  по тпадај у  п од  изв ршну вл аст. 

Не колико  земаља  је п римен ил о м улт иаген ци јск и при ст уп.  
Неке  имају ус та ве који у сп остав љају  фед ер ални п ол итички 
 си ст ем. Примери  ти х  земаљ а  је су Аргент ина, И ндија  и Н иге
рија .  У  тим државам а,  ком исија з а б орбу прот ив  корупц иј е 
повезан а је с а  фе дералн им  в ласти ма, а кр ив ичним  гоњењем 
се бави правосуђе. Комиси је нису  ос тварил е  је днак у сп ех, к ао  
ш то је  то чест  слу ча ј у  великим др жавама .  На пори Ниг ер ије  
били с у п роблемат ичн и због  моћни х интереса н а  фе дерал ном, 
 државно м  и  лок алн ом ниво у к ој и су с е  п ротивили  би ло  как вим 
антикор уп цијск им  р ефо рмама.  Носиоци т их интереса  чест о  
су чл анови  законодавних  тела или  Вл аде, или  ин аче ве ом а 
моћни  људи,  ш то  их  штити  од  и страг а и кривич но г гоње ња .  

М еђу  парлам ентарним д ржавама к оје су  усвоји ле мултиаген
ц ијски прис ту п, Уган да  ј е слу чај в ре дан па жње. У тој з емљи ј е 
п ри суств о  донат ор а било то лико сн ажн о да се мо гл о поставит и 
 питање  к ол ико  је Вл ад а  аутоно мн а.  К ао  одгов ор на прит ис
ке међ уна родни х  до на то ра, Мусев енијев а Влад а ј е  основа ла 
троде лну  о рганизац иј у з а борб у пр от ив кор упције ,  кој а се с ас
то јала од  Г ен ералног и нспекто ра Владе, Генер ал ног реви зо ра 
 и Ком исиј е за љу дска  прав а. Иа ко  је  требало  да Ген ер ални 
инспе ктор Владе од страни коруп цију у  ја вном сектору, све  ни
же  место  Уга нд е на CP I листи указу је  на  то да је систематска 
корупција упорна и да се погоршава. Кон ти ну и тет си сте мат ске 
ко руп ци је у Уган ди све до чи о прак си зло у по тре бе уко ре ње ној 
ме ђу моћ ним чла но ви ма дру штва ко ји има ју ко ри сти од јав не 
по ли ти ке при ва ти за ци је и при ступ при хо ди ма пре ко др жав них 
тр жи шних од бо ра. 
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У фран ко фо ној Афри ци, Бе нин је усво јио му тли а ген циј ски мо
дел ко ји пред во ди ко ми си ја за бор бу про тив ко руп ци је. Ње го
ва стра те ги ја је би ла да Кан це ла ри ја за уна пре ђе ње мо рал
но сти јав ног жи во та — CMVP (Cel lu le po ur la Mo ra li sa tion de la 
vie Pu bli que) ра ди за јед но са кон трол ним аген ци ја ма у јав ним 
фи нан си ја ма, аген ци ја ма за ре ви зи ју и пра во су ђе, као и у пар
ла мен тар ним кан це ла ри ја ма. Бе нин ски зва нич ни ци су по ку
ша ли да ис ко ри сте ме ђу на род но ис ку ство ко је је ука зи ва ло на 
по тре бу да ума ње под сти ца је и при ли ке за ко руп ци ју у јав ном 
сек то ру. Ме ђу тим, санк ци је и над зор ни од бо ри су де ло твор ни 
са мо ка да су зва нич ни ци од го ва ра ју ће пла ће ни и кад има ју 
при ли ке за на пре дак у ка ри је ри, што ни је био слу чај у Бе ни
ну, где су пре пре ка ре фор ма ма хро нич ни бу џет ски де фи ци ти. 
Ис ку ство Бе ни на по ка зу је да се ко руп ци ја не мо же су зби ти ни
ка квом ча роб ном фор му лом: док су се кон трол не аген ци је по
ка за ле ко ри сним у дру гим зе мља ма, ду го трај на фи нан сиј ска 
кри за учи ни ла је успех CMVP ма ло ве ро ват ним. Пи та ње гла си: 
за што би си ро ма шна вла да ко ја за ви си од стра не по мо ћи уоп
ште и осни ва ла аген ци ју за бор бу про тив ко руп ци је? 

Де ли мич ни од го вор на то пи та ње је сте да је же сто ка кри за, 
про ис те кла из пљач ки бе нин ских бан ака и бла гај не из ме ђу 
1985. и 1988, оста ви ла Вла ду без нов ца и на ве ла ста нов ни
штво да пре ста не са спро во ђе њем са др жај них ре фор ми. По
сле ди це те кри зе при ву кле су па жњу на кли јен те ли зам, па
три мо ни ја ли зам и тра же ње за ра де, што је ду го би ла прак са 
у бе нин ском јав ном сек то ру. Не до ста так јав не од го вор но сти 
огле да се у не во ља ма бе нин ског, пре те жно се о ског ста нов ни
штва (при бли жно 80 % укуп ног ста нив ни штва), као и у стаг
на ци ји плу то крат ских сло је ва, ко ји не успе ва ју да цир ку ли шу, 
ни ти да ре гру ту ју но ве чла но ве. Иако је кри за убр за ла те мељ
не про ме не ре жи ма, це ло куп на си ла да се по кре не осни ва ње 
аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је до шла је из пред сед ни
ко вог ка би не та, ко ме CMVP не по сред но под но си из ве шта је. 
Оста је да се ви ди да ли је Вла да Бе ни на по ли тич ки по све ће на 
то ме да вр ши ис тра ге и кри вич но го ни и ка жња ва по је дин це 
на ви со ком по ло жа ју ко ји су оп ту же ни за ко руп ци ју. 

Решитизагонетку

Слу ча је ви ко је раз ма тра мо у овом ра ду ука зу ју на не ке раз
ло ге због ко јих твор ци јав не по ли ти ке осни ва ју ко ми си је за 
бор бу про тив ко руп ци је. Ва жан раз лог је су же сто ке кри зе ко је 
при мо ра ва ју по ли тич ке во ђе да спро во де ре фор ме ко је њи хо
ви гра ђа ни до жи вља ва ју као ле ги тим не. У Хонг Кон гу, Но вом 
Ју жном Вел су и Син га пу ру, тр гов ци нар ко ти ци ма под ми ћи ва
ли су по ли циј ске ор га не и до при но си ли про па да њу прав не др
жа ве. Ти скан да ли су иза зва ли же сто ке кри зе, ко је су на те ра ле 
твор це јав не по ли ти ке да осну ју ко ми си је ко је ће има ти ши ро
ка овла шће ња а би ти не за ви сне од по ли ци је. Још по сте пе ни ји 
при ступ илу стро ван је оним што се од и гра ло у САД, где су ан
ти ко руп циј ске ре фор ме би ле од го вор на кон крет не скан да ле у 
ве зи са фа во ри зо ва њем (Та ма ни Хол), дис кре ци о ним пра вом 
из вр шне вла сти (Ти пот До ум) и су ко бом ин те ре са (Лок хид и 
Аб скам). У свим тим окол но сти ма, успе шне ре фор ме су зах те
ва ле ве ро до стој но и по све ће но ру ко вод ство ко је је вољ но да 
спро во ди јав ну по ли ти ку ко ју гра ђа ни до жи вља ва ју као по
жељ ну. Од кра ја 1990их, те че ти ри вр сте ко ми си ја би ле су 
осно ва не у број ним зе мља ма, са сум њи вим успе хом. 

Слу ча је ви пред ста вље ни у овом ра ду на гла ша ва ју ко ли ко 
је те шко пре не ти ин сти ту ци о нал на уре ђе ња ко ја ефи ка сно 
функ ци о ни шу у јед ној зе мљи у не ку дру гу. Је дан од раз ло
га што су вла де мно гих зе ма ља, упр кос до ка зи ма о њи хо вом 
не у спе ху, осно ва ле ко ми си је за бор бу про тив ко руп ци је, је сте 
тај што ти ме исто вре ме но од го ва ра ју на ви ше стру ке зах те ве. 
Од кра ја 1990их све је очи глед ни ја ин тер на ци о на ли за ци ја 
по кре та за бор бу про тив ко руп ци је, ко ја се огле да у бу ја њу 
фи ли ја ла Tran spa rency In ter na ti o nal. Те не вла ди не ор га ни за ци
је су ути цај не и има ју па жњу ме ђу на род не до на тор ске за јед
ни це, ко ја је умор на од то га да ње на раз вој на по моћ „цу ри“. 
Ме ђу тим, учи нак зе ма ља као што су Ар ген ти на, Бан гла деш, 
Бра зил, Тај ланд, Тан за ни ја, Уган да и Ин ди ја, ко је су про пи са
ле ан ти ко руп циј ске ре фор ме, ука зу је на те шко ће спро во ђе ња 
ра зум не јав не по ли ти ке. Очи глед но је да ме ре тво ра ца јав не 
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по ли ти ке у тим зе мља ма не укљу чу ју за ме ра ње ду бо ко уко ре
ње ним чи ни о ци ма ко ји се мо гу про ти ви ти одр жи вим ан ти ко
руп циј ским ре фор ма ма.

До жи вљај ра њи во сти и мо гућ но сти из бор ног по ра за има ве
ли ки ути цај на то да ли ће би ло ко ји по ли ти чар спро ве сти 
кон тро верз не ре фор ме, а на ро чи то ан ти ко руп циј ско за ко но
дав ство. Ако по ли тич ке во ђе ве ру ју, исрав но или по гре шно, да 
пред у зи ма ње су ви слих ре фор ми про тив ко руп ци је мо же до ве
сти до то га да они оста ну без по ло жа ја, он да су под стак ну ти да 
бло ки ра ју ре фор ме. Је дан ме тод да их успо ре је сте осни ва ње 
ко ми си је за бор бу про тив ко руп ци је, чи ме се са оп шта ва до бра 
во ља да се бо ри про тив пот ку пљи во сти, а при том се од ла жу 
му ко трп ни по ступ ци. Сто га не ке вла де при сту па ју ко руп ци ји 
као про бле му обра зо ва ња; њи хо ве ак тив но сти има ју нор ма
тив ни при ступ, ко ји на гла ша ва не мо рал ност ко руп ци је. На
жа лост, осу ђи ва ње мо рал но сти или не мо рал но сти при ма ња 
ми та је ве о ма да ле ко од те шких из бо ра као што је кри вич но 
го ње ње ко рум пи ра них по ли ти ча ра, ко ји мо гу би ти по ве за ни 
са по ли тич ким цен тром, или спро во ђе ње за ко на ко ји ја ча ју 
тран спа рент ност и на ме ћу јав ну од го вор ност. 

Ко нач но, су штин ска те шко ћа у осни ва њу ко ми си је за бор бу 
про тив ко руп ци је је сте и тро шак ко ји та кве аген ци је пра ве. 
Иако су мно ге вла де не вољ не да об ја ве ко ли ко сред ста ва 
из два ја ју за ко ми си је за бор бу про тив ко руп ци је, што ви ше 
функ ци ја аген ци ја тре ба да вр ши, ску пље ће ко шта ти. Сто
га уни вер зал ни мо дел под ра зу ме ва ве ли ке тро шко ве, ко ји су 
јед но став но нео ства ри ви за мно ге вла де са већ огра ни че ним 
бу џе ти ма. Мо жда је упра во тро шак ко ји ства ра ју та кве ко ми
си је нај ве ћа пре пре ка њи хо вој ор га ни зо ва но сти и спо соб но сти 
да сма ње ко руп ци ју у јав ном сек то ру. Ме ђу тим, уко ли ко се 
ко ми си ја ма за бор бу про тив ко руп ци је при пи шу функ ци је ко је 
би тре ба ло да оба вља ју ге не рал ни ре ви зо ри, по ли циј ски би
рои, на ци о нал не ис тра жне аген ци је, од бо ри за јав не на бав ке 
или би ло ко ја дру га те ла ко ја тре ба  да кон тро ли шу не по ште не 
чи нов ни ке, то мо же осла би ти де ло твор ност вла де и до при не
ти ши ре њу зло у по тре бе. 

Закључак

Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је зах те ва ју низ стра те ги ја, 
ко је за јед но мо гу да ума ње ко руп ци ју у вла ди. Не ке од тих 
стра те ги ја су су штин ски ва жне; то је, пре све га, не за ви сност 
ко ми си је. Дру го, ко ми си ја ма је по треб на ја сна хи је рар хи ја 
под но ше ња из ве шта ја, ко ја об у хва та зва нич ни ке из вр шне 
вла сти, пар ла мен тар не ор га не и над зор не од бо ре. Тре ће, вла
де мо ра ју би ти по све ће не, ка ко би спро ве ле ре фор ме ко је мо
гу би ти по ли тич ки те шке. На чин на ко ји ће вла да би ти у ста њу 
да спро ве де те стра те ги је зах те ва пре го во ре из ме ђу кључ них 
ак те ра у вла ди, ци вил ном дру штву и ме ди ји ма. Из го ре на ве
де них слу ча је ва очи глед но је да је спо соб ност за спро во ђе ње 
кон тро верз них ре фор ми про бле ма тич на, и мно ге вла де не 
успе ва ју у сво јим на по ри ма на том пу ту. 

Пр ва кључ на ва ри ја бла ко ја мо же об ја сни ти не у спех у су зби
ја њу ко руп ци је пу тем осни ва ња аген ци ја за бор бу про тив ко
руп ци је је сте не до ста так за ко на нео п ход них да би оне ус пе ле. 
Ако не ма прав не алат ке да на пад не ко рум пи ра не зва нич ни ке, 
ко ми си ја не мо же да успе. Мно ге вла де, или не успе ва ју да 
спро ве ду по сто је ће за ко не, или ко ми си је не ма ју ман дат за 
спро во ђе ње за ко на. Дру го, ко ми си ја мо ра да бу де не за ви сна 
од по ли тич ког ру ко вод ства. У не ким окол но сти ма ко ми си ја 
по ве за на са из вр шном гра ном вла сти ко ри сти се за раз ра чу
на ва ње са по ли тич ким су пар ни ци ма. Ка да је аген ци ја по ве
за на са мо са пар ла мен том, он да без бед но сне аген ци је баш 
и не ма ју ин те ре са да укљу че пар ла мен тар не од бо ре у сво је 
ис тра ге. Мо же се раз ви ти ком пе ти ти ван од нос из ме ђу пар ла
мен та ра ца и на ци о нал них ис тра жи те ља кри ми на ла. Ко ми си ја 
за бор бу про тив ко руп ци је сто га гу би ве ро до стој ност, јер се 
до жи вља ва као пу ка алат ка пар ла мен та. 

Тре ће, мо же се чи ни ти да је ја сна хи је рар хи ја под но ше ња 
из ве шта ја еле мен тар на ствар, али то ни је та ко јед но став но 
уре ди ти. Оп ти мал на хи је рар хи ја мо гла би да под ра зу ме ва 
из ве шта је под не те ди рек то ри ма ор га ни за ци ја и над зор ним 
од бо ри ма, ко ји би се за тим исто вре ме но по де ли ли са пар
ла мен том и из вр шном гра ном вла сти. Ме ђу тим, не ки при па
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дни ци из вр шне вла сти ви ше во ле да при ма ју из ве шта је без 
обра ћа ња па жње на би ло ка кву хи је рар хи ју. Та кво уре ђе ње 
зна чи да из вр шна гра на има мо но пол над ин фор ма ци ја ма и 
ели ми ни ше би ло ка кву јав ну од го вор ност ко ју би јој мо гле 
на мет ну ти не за ви сне аген ци је. У Га ни, на при мер, Устав про
пи су је да Ге не рал ни ре ви зор не по сред но под но си из ве шта је 
пред сед ни ку у по вер љи вом из ве шта ју, ко ји овај мо же да об
ја ви по сво јој од лу ци. Са мим тим, ре ви зи ја ма не до ста је тран
спа рент ност и пред сед ник мо же да за др жи ин фор ма ци је ко је 
су по тен ци јал но штет не по упра ву. Са уво ђе њем из ри чи те хи
је рар хи је, у ко јој из ве шта ји по ста ју тран па рент ни, а аген ци је 
јав не од го вор но сти функ ци о ни шу на осно ву ин фор ма ци ја ко је 
се у њи ма на ла зе, аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је по ста је 
ка ко не за ви сна, та ко, што је још ва жни је, и ле ги тим на. 

Че твр то, над зор ни од бо ри су од ап со лут но кључ ног зна ча ја за 
де ло твор ну ор га ни за ци ју ко ми си је за бор бу про тив ко руп ци је. 
У Хонг Кон гу, над зор ни од бо ри кон тро ли шу ICAC и спре ча ва ју 
би ло ка кво про га ња ње по ли тич ких про тив ни ка. Два од бо ра 
ко ја по сто је у Но вом Ју жном Вел су све до че о мо гућ но сти ма 
пар ла ме н та да кон тро ли ше по тен ци јал на пре ко ра че ња овла

шће ња од стра не аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је. На су
прот то ме, од су ство над зор них од бо ра у Син га пу ру до каз је 
по ли тич ке при ро де CPIB и ње го вог слу же ња по лу а то ри тар ном 
ре жи му. По сред ством над зор них од бо ра, ко ми си је за бор бу 
про тив ко руп ци је по ве зу ју се са пар ла мен том и гру па ма из 
ци вил ног дру штва ко је се бо ре про тив ко руп ци је у јав ном 
сек то ру.

Ко нач но, не ки до ка зи ука зу ју на то да ве ли чи на зе мље, би
ло по те ри то ри ји би ло по бро ју ста нов ни ка, мо же да об ја сни 
де ло твор ност на по ра у бор би про тив ко руп ци је. И Хонг Конг 
и Син га пур има ју ве ли ки број ста нов ни ка ко ји жи ве на ма лим 
те ри то ри ја ма. У ар гу мент да те ри то ри јал на ве ли чи на др жа ве 
од ре ђу је ње ну спо соб ност да кон тро ли ше ко руп ци ју мо же се 
до не кле по ве ро ва ти. Упр кос ла ко ћи та квог ар гу мен та, спо соб
ност да се про ме не нор ме у ве зи с при хва тљи во шћу ко руп ци је, 
да се из ра де но ви за ко ни ко ји за бра њу ју ко руп ци ју, и да се 
осну ју ве ро до стој на те ла ко ја ће све то спро во ди ти, је сте огро
ман за да так, ко ји зах те ва ви сок ни во по ли тич ке по све ће но сти 
од стра не ру ко вод ства и ње го вих чла но ва.
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ДНЕВНИРЕД

КОНФЕРЕНЦИЈА

НароднаскупштинаРепубликеСрбије
инезависнидржавниоргани/тела

Београд, 2627 новембар 2009.

Четвртак 26. новембар 2009.

Мала сала Дома Народне скупштине Републике Србије,  
Трг Николе Пашића 13

08:30 09:00  
Регистрација учесника 

09:00–09:40
Поздравниговориуводненапомене

Модератор:  
ВељкоОдаловић, секретар Народне скупштине Републике Србије 

Проф.дрСлавицаЂукићДејановић, председник Народне 
скупштине Републике Србије

СашаЈанковић, заштитник грађана, Република Србија 

РодољубШабић, повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, Република Србија

DoritNitzan, в.д. сталног представника Уједињених нација у Србији

09:50–11:30 
Парламентарнаконтроларадаизвршневластиизначајнеза
виснихдржавнихоргана/телазањеноуспешноспровођење

Модератор :  
др ДејанМиленковић, Факултет политичких наука Универзитета 
у Београду

Уводничарексперт:  
СоњаВојновић, извршни директор Парламентарног центра из 
Канаде

Говорници:  
ГорданаЧомић, потпредседник Народне скупштине Републике 
Србије 

JorgenKosmo, генерални ревизор Норвешке 

JohnWilliams, извршни директор GOPAC, бивши председник Одбора 
за надзор јавних финансија Доњег дома канадског Парламента 

DragoKos, шеф Савета за борбу против корупције Републике 
Словеније, председник GRECOa

MarianneSeip,политички саветник у Парламенту Норвешке,   
бивши државни секретар у Министарству рада и државе управе

Питања/Дискусија

11:40 – 12:00 
Пауза за кафу

12:00–13:30
Односизмеђупарламента
инезависнихдржавнихоргана/тела

Модератор : 
др ДејанМиленковић, 
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Уводничарексперт :  
СоњаВојновић, 
извршни директор Парламентарног центра из Канаде

Говорници:
JohnWilliams, извршни директор GOPACа, бивши председник 
Одбора за надзор јавних финансија Доњег дома канадског 
Парламента  
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РодољубШабић, повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, Република Србија

NatašaPircMusar, повереник за информације Републике Словеније 

JernejRovšek, заменик омбудсмана Републике Словеније

СашаЈанковић, заштитник грађана, Република Србија

BillBurnett,  бивши директор међународне техничке сарадње, 
Државне ревизорске институције Велике Британије 

Питања/Дискусија

13:45–14:45
Ручак,
Народна скупштина, Краља Милана 14, Жути салон

15:00–17:30
Сесијеугрупама

Радна група 1 – Врховне ревизорске установе

(Библиотека Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13)

Модератор:ЗоранТамаш, Државна ревизорска институција

 Учесници:

BillBurnett,  бивши директор међународне техничке сарадње, 
Државне ревизорске институције Велике Британије 

JohnWilliams, бивши председник Одбора за надзор јавних 
финансија Доњег дома канадског парламента 

Представници Одбора Народне скупштине Републике Србије 

Радна група 2 – Омбудсман 

(Сала 3 , Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13)

Модератор:  РобертСепи, помоћник Генералног секретара 
Заштитника грађана 

Учесници:

АлександарРесановић, начелник Одељења за извештавање  
Заштитника грађана, Република Србија

JernejRovšek, заменик омбудсмана Републике Словеније

Представници Одбора Народне скупштине Републике Србије 

Радна група 3 – Повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности  

(Народна скуштина, Краља Милана 14, сала  Никола Пашић)

Модератор:  МаринкоРадић, генерални секретар Повереника за 
информације од  јавног значаја и заштиту података о личности

Учесници:

РодољубШабић, повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, Република Србија 

NatašaPircMusar, повереник за Информације Републике Словеније 

Представници Одбора Народне скупштине Републике Србије 

Радна група 4 – Агенција за борбу против корупције 

(Мала сала Дома Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе 
Пашића 13)

Модератор: ЗоранаМарковић – директор Агенције за борбу 
против корупције

Учесници:

DragoKos, шеф Савета за борбу против корупције Републике 
Словеније, председник GRECOa

Представници Одбора Народне скупштине Републике Србије 

Питања/Дискусија

Крај првог дана
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Петак 27.новембар 2009.

Мала сала Дома Народне скупштине Републике Србије,  
Трг Николе Пашића 13

08:30 –09:00
Регистрација учесника

09:00–10:30
ОдносВладеинезависнихтеларасподеларесурса,
модалитетикомуникације

Модератор : 
др ДејанМиленковић, Факултет политичких наука Универзитета 
у Београду

Говорници:
СлободанИлић, државни секретар у Министарству финансија  
Републике Србије  

PeterPavlin, Министарство правде Републике Словеније, секретар

ДраганаЛукић,помоћник Министра правде Републике Србије

DragoKos, шеф Савета за борбу против корупције Републике 
Словеније, председник GRECOa

СтанојлаМандић, заменик Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности

BillBurnett,  бивши директор међународне техничке сарадње, 
Државне ревизорске институције Велике Британије

10:30 – 10:45 
Паузазакафу 

10:45–12:15
Пословник–решењаипроцедуре

Модератор : 
др ДејанМиленковић, Факултет Политичких наука Универзитета 
у Београду

Говорници:
Искуство Канаде  JohnWilliams, бивши председник Одбора за 
надзор јавних финансија Доњег дома канадског Парламента    

МирјанаРадаковић,  помоћник секретара Народне скупштине 
Републике Србије – руководилац Сектора за послове радних тела

12:15–13:00
Закључци–дрДејанМиленковић,Факултетполитичких
наукаУниверзитетауБеограду

13:00–14:00

Ручак
Народна скупштина, Краља Милана 14, Жути салон

Крај конференције
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Осо ба за кон такт:

Ms.MeaghanCampbell
 
tel: 1 613 841 3296 
GO PAC Sec re ta ri at 
c/o The Par li a men tary Cen tre 
Su i te 802, 255 Al bert Stre et 
Ot ta wa, On ta rio, Ca na da 
K1P 6A9

Email: web si te:www.go pac net work.org  

ок то бар 2009.

Глобалнaорганизацијa
парламентараца
заборбупротивкорупције

Стра те шки план и пред лог за фи нан си ра ње у ци љу раз во ја Гло бал не 
ор га ни за ци је пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је и ње них 
ре ги о нал них и на ци о нал них огра на ка, као и њи хо вог пре ра ста ња 
у јед ну ор га ни за ци ју ко ја се де ло твор но бо ри про тив ко руп ци је уна
пре ђу ју ћи де мо крат ско над зи ра ње вла да од стра не пар ла ме на та. 
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Увод

Гло бал на ор га ни за ци ја пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је 
(GO PAC) је до бро вољ на ор га ни за ци ја ак тив них и бив ших пар ла мен
та ра ца по све ће на бор би про тив ко руп ци је по сред ством уна пре ђи ва
ња упра вља ња зе мљом. Струк ту ра ор га ни за ци је опи са на је у до дат
ку ко ји са др жи сле де ће де ло ве: 

Изјаваомисији Чланствоиуправљање

Глобалнаорганизација Регионалниогранци

Националниогранци Глобалнераднегрупе.

GO PAC као ор га ни за ци ја пар ла мен та ра ца је дин стве на је по то ме што 
су ње ни чла но ви, бу ду ћи да су иза бра ни за на род не по сла ни ке, у ве
ћој ме ри уса гла ше ни са пар ла мен том не го са сек то ром не вла ди них 
ор га ни за ци ја (НВО).  GO PAC за сту па и мо би ли ше сво је чла но ве (пар
ла мен тар це) ко ји има ју устав на овла шће ња и ду жност да сво је вла
де по зи ва ју на од го вор ност за вр ше ње услу га њи хо вим дру штви ма. 
Ни је дан дру ги сек тор у дру штву не ма та ква по ли тич ка овла шће ња.  

Пар ла мен ти као ин сти ту ци је је дин стве ни су по сво јој ор га ни за ци ји. 
По сто је два кон цеп та ко ја су не за о би ла зна за успех у сва кој дру гој 
ор га ни за ци ји, али то што их не ма у окви ру пар ла мен та раз лог је што 
пар ла мен ти функ ци о ни шу и што су де ло твор ни.

Парламентнемавођу. Ово се мо же учи ни ти чуд ним на пр ви по
глед, али ка да чо век ма ло раз ми сли о то ме, уви ди да је та ко. У пар
ла мен ту ко ји функ ци о ни ше, за сту пљен је од ре ђен број по ли тич ких 
пар ти ја, од ко јих сва ка има сво ју хи је рар хи ју и во ђе, али не ма во ђе 
пар ла мен та у це ли ни, то ни је чак ни пред се да ва ју ћи пар ла мен та, 
чи ја је је ди на ду жност да одр жа ва ред. У окви ру вест мин стер ског 
мо де ла упра вља ња зе мљом, пред сед ник вла де, во ђа на ци је, се ди у 
пар ла мен ту, али он не го во ри и не мо же да го во ри у име пар ла мен
та. Пар ла мент го во ри у сво је име по сред ством гла са ња о за кон ској 
ре гу ла ти ви и пи та њи ма о ко ји ма се у ње му рас пра вља.   

Парламентнемаизјавуомисији. Ор га ни за ци ја ко ја же ли да бу
де успе шна мо ра зна ти за што по сто ји и шта же ли да по стиг не. У 
ко јој ће ме ри не ка ор га ни за ци ја би ти успе шна за ви си ће од ње не 
спо соб но сти да мо ти ви ше сво је чла но ве да при хва те ње не ци ље ве. 
То ни је слу чај са пар ла мен том. Пар ла мент над зи ре рад вла де и не ма 
оба ве зу да по др жа ва вла ди ну ви зи ју дру штва. Као пред став ни ци 

дру штва, чла но ви пар ла мен та има ју раз ли чи та ми шље ња о мно гим 
пи та њи ма, а во љу пар ла мен та и ње но усме ра ва ње од ре ђу је по сти
за ње кон сен зу са (ве ћи не) .  

Пар ла мент ни је про ду же так из вр шне вла сти, прем да у од већ ве ли
ком бро ју зе ма ља из гле да да је та ко. Де ло тво ран пар ла мент мо ра 
би ти у ста њу да не за ви сно од Вла де из ра зи ми шље ње о за ко ни ма 
и пи та њи ма о ко ји ма се у ње му рас пра вља. Ка да пар ла мент са мо 
по др жа ва во љу вла де сво је зе мље и чи ни да за ко ни и по ли ти ка де
ло ва ња вла де оста вља ју ути сак де мо крат ске уте ме ље но сти, си стем 
де мо крат ске од го вор но сти је угро жен.     

Уче ству ју ћи у ра ду GO PACа, чла но ви пар ла мен та из свих кра је ва 
све та по пр ви пут су се ује ди ни ли око за јед нич ког ци ља – бор бе 
про тив ко руп ци је. То ком про те клих де сет го ди на ова ор га ни за ци ја 
истин ски се усред сре ди ла на бор бу про тив ко руп ци је. Под окри љем 
Ује ди ње них на ци ја, вла де све та са ста ви ле су Кон вен ци ју Ује ди ње
них на ци ја о бор би про тив ко руп ци је, ко ју је до са да усво ји ло око 150 
зе ма ља. По сто је и дру ге кон вен ци је и ини ци ја ти ве ко је су по кре ну ле 
вла де све та као што су Ин тер а ме рич ка кон вен ци ја о бор би про тив 
ко руп ци је, Африч ка кон вен ци ја о бор би про тив ко руп ци је, Кон вен
ци ја о под ми ћи ва њу стра них зва нич ни ка, итд. По ред то га, по сто је 
ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је де лу ју уз по др шку вла да као што је 
Рад на гру па за фи нан сиј ско де ло ва ње, усред сре ђе не на бор бу про
тив ко руп ци је.   

Као до пу на овим ини ци ја ти ва ма, аген ци је за раз вој свет ских вла да 
фи нан си ра ле су мно ге про гра ме чи ји је циљ та ко ђе бор ба про тив 
ко руп ци је. По сто је про гра ми за пру жа ње по др шке ор га ни за ци ја
ма ци вил ног дру штва ко је се бо ре про тив ко руп ци је, про гра ми за 
раз ви ја ње ка па ци те та пар ла ме на та, про гра ми усме ре ни на пар ла
мен тар це, али ни ка да пар ла мен тар ци ни су би ли ко лек тив но ан га
жо ва ни у бор би про тив ко руп ци је – до са да, по сред ством GO PACа и 
ње го вих ре ги о нал них и на ци о нал них огра на ка.

Ко руп ци ја се де фи ни ше као пре у сме ра ва ње јав них ре сур са ра ди 
лич не ко ри сти. Очи то је да ко руп ци ја цве та ка да је де мо крат ски 
над зор слаб или га уоп ште не ма. Ка да гла са чи не ма ју мо гућ ност да, 
по сред ством пар ла мен та ко ји је њи ма од го во ран, по зи ва ју на од го
вор ност вла ду због услу га ко је вр ши за ра чун дру штва, ко руп ци ја се 
ши ри и омо гу ћа ва пре у сме ра ва ње ре сур са на ме ње них јав ном ко ри
шће њу за лич ну ко рист.
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По уста ву, пар ла мент има ду жност да над зи ре из вр шну власт у име 
гра ђа на, а не до ста так над зо ра је оно што у ве ли кој ме ри омо гу ћа ва 
цве та ње ко руп ци је. Оту да би по бољ ша ва ње де ло твор но сти пар ла
мен та ка да се ра ди о ње го вим над зор ним ду жно сти ма тре ба ло да 
де лу је про тив ко руп ци је у са мом ње ном ко ре ну. Прем да мно ги ви де 
ко руп ци ју у пар ла мен ту као део про бле ма, не мо же се пре не брег ну
ти уло га пар ла мен та као пр ве ин сти ту ци је чи ја је свр ха де мо крат ска 
од го вор ност. У мно гим слу ча је ви ма, пар ла мен ти мо жда и ни су де
ло твор ни у оба вља њу ду жно сти де мо крат ског над зо ра, али ту ду
жност не мо же да пре у зме ни јед на дру га ор га ни за ци ја. Сто га, да 
би се по сти гао де мо крат ски раз вој, то мо ра би ти до во ђе њем у ред 
ин сти ту ци је пар ла мен та, а не ње ним за о би ла же њем у уве ре њу да је 
мо гу за ме ни ти ин сти ту ци је ци вил ног дру штва.   

Прем да је мно го то га ура ђе но ка да је реч о раз ви ја њу ка па ци те
та пар ла ме на та као ин сти ту ци ја, до са да је сре ди ште па жње би ло 
усме ре но на услу ге пру жа ња по др шке као што је обу ка пар ла мен
тар ног осо бља и по моћ них слу жби. Са ми пар ла мен тар ци, ко ји до
ла зе у пар ла мент из свих сло је ва дру штва али ни су об у ча ва ни за 
то да бу ду чла но ви пар ла мен та, не мо гу се за не ма ри ти. По врх све га 
оста лог, њи хо ва ка ри је ра у пар ла мен ту мо же би ти крат ка, а он да их 
за ме ни не ко ко не по зна је пар ла мент до вољ но, та ко да њи хо ва обу
ка мо ра би ти трај на оба ве за.   

Аген ци је за раз вој, по при ро ди ства ри, део су вла де и сто га се по ве
зу ју са вла да ма у зе мља ма ко је су при ма о ци по мо ћи. Аген ци је за 
пру жа ње по мо ћи мо гу пру жи ти обу ку и раз ви ја ти ка па ци тет пар
ла ме на та, али оне не ма ју овла шће ња да под сти чу пар ла мен те на 
фор ми ра ње по ли ти ке де ло ва ња и ње но спро во ђе ње у де ло.  

По сред ством сво га не стра нач ког члан ства, GO PAC омо гу ћа ва аген
ци ја ма за раз вој да пру жа ју обу ку и раз ви ја ју ка па ци тет пар ла мен
та ра ца ко ји же ле да де ло твор но оба вља ју сво је ду жно сти, а на тај 
на чин по бољ ша ва се ква ли тет де мо крат ског над зо ра, су зби ја се ко
руп ци ја и по спе шу је се про спе ри тет.  

Сврхапостојањаициљеви

Сврха по сто ја ња GO PACа је да пру жи обу ку пар ла мен тар ци ма и да 
се тај од нос на ста ви по сред ством ру ко во ђе ња и по др шке ко ле га из 
пар ла мен та у ци љу уна пре ђе ња де мо крат ског над зо ра и при ме не 
кон крет них за кон ских ре ше ња ко ја слу же бор би про тив ко руп ци је. 
При ме ри за ово су Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о бор би про тив 
ко руп ци је и дру ге ини ци ја ти ве ко је пред ста вља ју ци ље ве усво је не 
на гло бал ним кон фе рен ци ја ма GO PACа као ак ци о ни пла но ви ко ји 
тре ба да се оства ре де ло ва њем GO PACових гло бал них рад них гру па.

Про мо ви са ње кон крет них за кон ских ре ше ња обич но не ула зи у 
овла шће ња би ло ко је аген ци је за раз вој ко ја по др жа ва раз ви ја ње 
ка па ци те та пар ла мен та, чак и ако та за кон ска ре ше ња про ис ти чу 
из кон вен ци је ко ју је пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла вла да чи ји рад над
зи ре пар ла мент. Аген ци је за раз вој обич но де лу ју кроз не по сред не 
кон так те са вла да ма, ко је сма тра ју сво јим глав ним кли јен ти ма у до
ме ну по ли ти ке де ло ва ња и за ко но дав ства. Ако би се аген ци је за 
раз вој не по сред но обра ћа ле пар ла мен ти ма, чи ја се ми шље ња че сто 
раз ли ку ју од оних ко ја за сту па вла да, ка ко би про мо ви са ле кон крет
не за кон ске ме ре за су зби ја ње ко руп ци је, на то би се гледа ло као 
на за о би ла же ње вла да, ко је че сто ни су ра де да бр зо де лу ју ка да се 
ра ди о та квим пи та њи ма. 

Ме ђу тим, GO PAC не ма та квих не до у ми ца. GO PAC је ор га ни за ци ја 
пар ла мен та ра ца и ње ни чла но ви су сло бод ни да, у окви ру сво јих 
са ста на ка и кон фе рен ци ја, усва ја ју ре зо лу ци је ко ји ма се про мо ви шу 
и спро во де у де ло за ко но дав не ини ци ја ти ве у обла сти бор бе про тив 
ко руп ци је. У то ме се огле да сна га GO PACа; то ни је про грам ко ји би 
тре ба ло спро ве сти у де ло или оства ри ти, већ ор га ни за ци ја ко ја кон
ти ну и ра но мо би ли ше пар ла мен тар це да оства ру ју ци ље ве у обла
сти за ко но дав ства, бу ду ћи да они има ју та ква устав на овла шће ња.
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ЦиљевиGOPACасу:

1. раз ви ја ње све сти ме ђу пар ла мен тар ци ма, по сред ствомразво
јанационалногогранкаGOPACа, да пар ла мент пред ста вља 
пр ву ли ни ју од го вор но сти за вла де, па је сто га у пр вим ре до ви
ма бор бе про тив ко руп ци је;

2. ан га жо ва ње пар ла мен та ра ца, по сред ством развоја регио
налнихогранака, у бор би про тив ко руп ци је та ко што ће им 
се пру жи ти по др шка ко ле га, зна ње, ве шти не и ин фор ма ци је 
нео п ход не за оства ри ва ње ци ље ва у обла сти за ко но дав ства и 
по ли ти ке јав ног де ло ва ња;

3. про мо ви са ње де ло ва ња глобалнихрадних групако је ан
га жу ју пар ла мен тар це у ци љу да ва ња по др шке кон крет ним 
ци ље ви ма по ли ти ке де ло ва ња, као што је Кон вен ци ја Ује ди
ње них на ци ја о бор би про тив ко руп ци је, у окви ру њи хо вих пар
ла ме на та (ви де ти спи сак гло бал них рад них гру па у xxx);

4. обез бе ђи ва ње ру ко вод ства, мо ти ва ци је и ко ор ди на ци је свим 
чла но ви ма GO PACа ши ром све та по сред ством Глобалног
управногодбора;

5. раз ви ја ње сна жних од но са са званичнимдонаторскимаген
цијама и дру гим чи ни о ци ма чи ји су ци ље ви у ра спо ну од ху ма
ни тар не по мо ћи до еко ном ског раз во ја, бу ду ћи да прак тич но 
сви про бле ми ко ји ма се ба ве до на тор ске аген ци је про ис ти чу из 
ло ше или ко рум пи ра не вла сти. Сто га је са рад ња из ме ђу до на
тор ских аген ци ја и GO PACа од ко ри сти за обе стра не.

6. фи нан си ра ње ма лог про фе си о нал ног Секретаријата ко ји би 
ко ор ди ни рао и ор га ни зо вао ак тив но сти до бро во ља ца као што 
су ра ди о ни це, се ми на ри за обу ку и ре ги о нал не и гло бал не 
кон фе рен ци је.

Резултатипрограмскихактивности

1.  Об у чи ти пар ла мен тар це да по бољ ша ју сво ју спо соб ност да 
оба вља ју сво је де мо крат ске ду жно сти за сту па ња, до но ше ња 
за кон ске ре гу ла ти ве и над зо ра, и да се трај но ан га жу ју су де
ло ва њем у ра ду јед не зва нич не ор га ни за ци је.

2. Стварањенационалнихогранака GO PACа у пар ла мен ти ма 
ра ди ан га жо ва ња пар ла мен та ра ца по све ће них до бром ру ко
во ђе њу и бор би про тив ко руп ци је. Ти ме ства ра мо ко а ли ци ју 
пар ла мен та ра ца ко ји уме шни је оба вља ју сво је ду жно сти 
– за сту па ње, до но ше ње за ко на и над зор. По ве ћа на спо соб
ност пар ла мен та ра ца та ко ђе до при но си оства ри ва њу ци ље ва 
до на тор ских аген ци ја и по бољ ша ном над зо ру вла де и ње них 
фи нан си ја од стра не пар ла мен та, де мо крат ском раз во ју и за
ко но дав ним ини ци ја ти ва ма у до ме ну бор бе про тив ко руп ци је.         

3. Стварањерегионалнихогранака на кул тур ним, је зич ким 
и ге о граф ским те ме љи ма, као што су огран ци у Афри ци (AP
NAC), Ла тин ској Аме ри ци (LA PAC) и дру ги ши ром све та, ко ји 
пру жа ју ру ко во ђе ње, мо ти ва ци ју, кон ти ну и тет и иден ти тет 
ак тив но сти ма усме ре ним про тив ко руп ци је ко је се од ви ја ју у 
пар ла мен ти ма а про мо ви шу их аген ци је за раз вој. Свим ор га
ни за ци ја ма по треб ни су ру ко во ђе ње, мо ти ва ци ја и ви зи ја. По
сред ством хи је рар хи је на ци о нал них и ре ги о нал них огра на ка, 
као и Гло бал ног управ ног од бо ра, GO PAC пру жа пар ла мен тар
ци ма мо гућ но сти за ли дер ство ко је се же ван гра ни ца њи хо вих 
на ци о нал них пар ла ме на та. Хи је рар хи ја GO PACа (ње го ви ре
ги о нал ни огран ци и Гло бал ни управ ни од бор) та ко ђе да ју ве ћи 
кре ди би ли тет бор би про тив ко руп ци је ко ју про мо ви шу пар ла
мен тар ци у њи хо вим зе мља ма. Ти ме се по сти же ве ћи оп сег ак
ци о них пла но ва, фо ку си ра ни ји и про фе си о нал ни ји при ступ, а у 
бор би про тив ко руп ци је ан га жу је се струч но зна ње екс пе ра та 
из це лог све та. Уз по бољ ша ни ста тус пар ла мен та ра ца као ли
де ра у ре ги о нал ним окви ри ма иде и бо љи при ступ ме ди ји ма, а 
ти ме и ши рој јав но сти. 

4. Стварањеглобалнихраднихгрупау ци љу пред ла га ња кон
крет них за кон ских ре ше ња као  што су Кон вен ци ја Ује ди ње них 
на ци ја о бор би про тив ко руп ци је и ко дек си по на ша ња за пар
ла мен тар це. 
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5. Стварање снажне глобалне извршне структуре ко ја ће 
пред во ди ти ор га ни за ци ју.  

6. Сарадњасазваничнимдонаторскиморганизацијама на 
оства ри ва њу за јед нич ких ци ље ва. На при мер, GO PAC са ра ђу је 
са Кан це ла ри јом Ује ди ње них на ци ја за бор бу про тив кри ми на
ла и тр го ви не дро га ма (UNODC) у Бе чу на про мо ви са њу спро
во ђе ња у де ло Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о бор би про тив 
ко руп ци је. GO PAC са ра ђу је са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон
дом и Рад ном гру пом за фи нан сиј ске по сло ве у бор би про тив 
пра ња нов ца. 

7.  Бор ба про тив ко руп ци је из и ску је ме ђу на род но при зна те и 
углед не за го вор ни ке и ли де ре, порт па ро ле и во ђе ко ји су у 
ста њу да за до би ју па жњу ме ђу на род них ме ди ја – ка да они 
про го во ре, свет слу ша. Уче ству ју ћи у ра ду GO PACа, пар ла
мен тар ци из свих де ло ва све та до би ја ју при ли ку да пре у зму 
по зи ци је де мо крат ских ли де ра на ме ђу на род ној сце ни, про
мо ви шу ћу ак ци о ни план бор бе про тив ко руп ци је. На тај на
чин, они сле де ћој ге не ра ци ји ли де ра по ка зу ју да је по ште но 
ру ко во ђе ње и до бро упра вља ње мно го бо ље од те жње да се 
осво ји власт ра ди лич не ко ри сти. До дат на пред ност ово га је 
да ја ча ње де мо крат ске вла сти да нас оте жа ва ко руп ци о на шке 
прак се у бу дућ но сти.

Резултати

Ис хо ди ко ји про ис ти чу из раз ви ја ња GO PACа у јед ну ак тив ну ор га ни
за ци ју су у ра спо ну од не по сред них и крат ко роч них до ду го роч них и 
трај них по бољ ша ња у дру штву. За по че так:

Уз трај ни про грам еду ка ци је пар ла мен та ра ца у ве зи са њи хо вим 
ду жно сти ма за сту па ња, до но ше ња за ко на и над зо ра, по ве ћа ва ће 
се ка дар пар ла мен та ра ца и њи хо во раз у ме ва ње ду жно сти. Же ља 
је GO PACа да се за но ве чла но ве пар ла мен та одр жа ва ју се ми на ри 
у сва кој зе мљи по сле из бо ра. Би ло би по треб но да се одр жи са мо 
не ко ли ко из бо ра па да ве ћи на чла но ва пар ла мен та бу ду они ко ји 
су по ха ђа ли та кве се ми на ре и, сто га, су у ве ћој ме ри све сни сво јих 
овла шће ња и ду жно сти. Већ ви ди мо да учествовање пар ла мен та ра
ца у ре ги о нал ним са стан ци ма и се ми на ри ма ко је спон зо ри ше GO PAC 
до при но си то ме да они у ве ћој ме ри уви ђа ју по тре бу за бо љим вр ше
њем вла сти и ка ко то мо гу по сти ћи. Ако се се ми на ри мо гу ор га ни зо
ва ти у кон ти ну и те ту, они ће уско ро по ста ти део по ли тич ке струк ту ре 
да те зе мље и ње ног пар ла мен та. 

Пар ла мен тар ци схва та ју да је су шти на по ли тич ке игре у ства ра њу 
ко а ли ци ја. Вла де оп ста ју на вла сти та ко што фор ми ра ју ко а ли ци ју 
до вољ но ве ли ку да опо зи ци ју др же на од сто ја њу. Стран ке ко је не
ма ју ве ћи ну у пар ла мен ту мо ра ју ви ше да се тру де ка ко би оста ле 
на вла сти и за др жа ле свој ак ци о ни план у до ме ну за ко но дав ства, 
упр кос пар ла мен тар ној ве ћи ни ко ја има дру га чи је ста во ве о тим 
пи та њи ма и схва та да јој је ду жност да вр ши де мо крат ски над зор 
де ло ва ња вла де.   
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Мисија

Чланствоируковођење

Глобалнаорганизација

Регионалниогранци

Националниогранци

Глобалнераднегрупе

Но вем бар 2008.

Гло бал на ор га ни за ци ја пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је 
(GO PAC), ње на ви зи ја, струк ту ра и ак ци о ни план  но вем бар 2008. 

Мисија

учи ни ти пар ла мен те де ло твор ни јим као де мо крат ске ин сти ту ци је 
над зо ра над ра дом вла де. 

За оства ре ње те ми си је, GO PAC има три сту ба или ак ци о на пла на.

1. Подршкуколегапарламентарцима ко ји иду те шким и кат
ка да опа сним пу тем бор бе про тив ко руп ци је, као и да бу де 
де ло тво ран и увер љив глас по др шке.

2. Едукацијапарламентараца. Ша ље мо на ше мла де љу де на 
уни вер зи тет да по ста ну адво ка ти, ле ка ри, ра чу но во ђе и ин
же ње ри, али ко учи пар ла мен тар це то ме ка ко да бу ду ком пе
тент ни у ра ду на за сту па њу, до но ше њу за ко на и над зо ра над 
ра дом вла де?

3. Лидерстворадирезултата. Пра ла мен тар ци тре ба да бу ду 
пред вод ни ци у бор би про тив ко руп ци је. Пар ла мент има устав
но овла шће ње и ду жност да вла ду по зи ва на од го вор ност због 
на чи на на ко ји упра вља дру штвом. Сто га пар ла мен тар ци тре
ба да бу ду у ста њу да спро ве ду у де ло овла шће ња ко ја им је 
да ло би рач ко те ло.

Чланствоируководећаструктураорганизације

Члан ство у GO PACу отво ре но је за пар ла мен тар це, бив ше пар ла
мен тар це и за ли ца ко ја су иза бра на де мо крат ским пу тем, али им 
је оне мо гу ће но да пре у зму функ ци ју. Ста тут GO PACа, та ко ђе, до
зво ља ва и пар ла мен ти ма да по ста ну чла но ви, али кри те ри ју ми за 
њи хо во члан ство још увек ни су усво је ни. Члан ство у на ци о нал ном 
огран ку ор га ни за ци је, та ко ђе, омо гу ћа ва члан ство у ре ги о нал ном 
огран ку и у гло бал ној ор га ни за ци ји. Гло бал ни управ ни од бор има 
овла шће ње да по ни шти би ло ко је члан ство.

Свим на ци о нал ним и ре ги о нал ним огран ци ма, као и гло бал ном ор
га ни за ци јом, упра вља се на осно ву усво је них ста ту та.
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Националниогранци

Сва ки огра нак би ра свој Управ ни од бор и из вр шни ор ган ко ји ће 
упра вља ти по сло ви ма огран ка. Пре по ру чу је се да огра нак ус по ста ви 
од нос са не ком не вла ди ном ор га ни за ци јом вред ном по ве ре ња ко ја 
би де ло ва ла као се кре та ри јат огран ка.

Регионалниогранци

Сва ки на ци о нал ни огра нак име ну је три чла на (на при мер, пред се
да ва ју ћег и два за ме ни ка пред се да ва ју ћег) за чла но ве ре ги о нал ног 
од бо ра. Њи хов ман дат тра је од јед не ре ги о нал не кон фе рен ци је до 
сле де ће. Од бор би ра из вр шни ор ган из ре до ва сво јих чла но ва, а из 
сва ког на ци о нал ног огран ка би ра се не ви ше од јед ног чла на из вр
шног ор га на уко ли ко је то мо гу ће. 

Ре ги о нал ном огран ку по треб но је да ус по ста ви од нос са не ком не
вла ди ном ор га ни за ци јом ко ја ужи ва по ве ре ње и ко ја би де ло ва ла 
као се кре та ри јат огран ка.

Глобалниуправниодбориизвршниорган

Сва ки ре ги о нал ни огра нак име ну је три чла на (на при мер, пред се да
ва ју ћег и за ме ни ке пред се да ва ју ћег) за чла но ве гло бал ног управ
ног од бо ра. Њи хов ман дат тра је од јед не гло бал не кон фе рен ци је 
до сле де ће.

Гло бал ни управ ни од бор мо же при зна ти ре ги о нал ни огра нак ко ји 
је у про це су фор ми ра ња (на ци о нал ни огра нак функ ци о ни ше, али 
ре ги о нал ни још ни је оформ љен) и до де ли ти му јед но ме сто у окви ру 
гло бал ног управ ног од бо ра.

Од бор би ра из ре до ва сво јих чла но ва из вр шни од бор од се дам чла
но ва, с тим да из би ло ког ре ги о нал ног огран ка не бу де ви ше од јед
ног чла на. Пред се да ва ју ћи мо же има ти нај ви ше два ман да та, по сле 
че га ту функ ци ју мо ра пре у зе ти не ко из дру гог огран ка. 

Гло бал ну ор га ни за ци ју оп слу жу је про фе си о нал ни Се кре та ри јат 
сме штен у Ота ви, Ка на да. 

Глобалнаконференција
исастанциГлобалногуправногодбора

GO PACом се упра вља по сред ством ре зо лу ци ја ко је се усва ја ју у окви
ру ре дов них кон фе рен ци ја ко је се одр жа ва ју на сва ке две го ди не, и 
на ко је се по зи ва ју сви чла но ви и по сма тра чи. У го ди на ма из ме ђу 
гло бал них кон фе рен ци ја одр жа ва ће се са стан ци Гло бал ног управ
ног од бо ра на ко је се по зи ва ју сви чла но ви од бо ра и по сма тра чи. 

Улогеунутарогранизације

Гло бал ни из вр шни ор ган, уз по др шку Се кре та ри ја та, ру ко во ди огра
ни за ци јом и ор га ни зу је гло бал не кон фе рен ци је у са рад њи са ре ги
о нал ним огран ци ма, на ци о нал ним огран ком и пар ла мен том зе мље 
до ма ћи на. Од бор одр жа ва кон сул та ци је по сред ством вир ту ел них 
са ста на ка и су сре та ли цем у ли це у окви ру гло бал них кон фе рен ци ја 
и са ста на ка из ме ђу кон фе рен ци ја.  

Ка да се ра ди о члан ству у ре ги о нал ним огран ци ма, гра ни це се од
ре ђу ју пре ма ге о граф ским, кул тур ним и је зич ким па ра ме три ма ка ко 
би се ство рио сна жан глас про тив ко руп ци је у ре ги о ну и у свр ху ко
ор ди ни ра ња пар ла мен тар них ак тив но сти про тив ко руп ци је у окви ру 
ре ги о на.

На ци о нал ни огран ци пру жа ју при ли ку пар ла мен тар ци ма као по је
дин ци ма да се удру же са сво јим ко ле га ма у пар ла мен ту ка ко би 
ство ри ли ак ци о ни план за бор бу про тив ко руп ци је про мо ви са њем 
од го ва ра ју ће за кон ске ре гу ла ти ве и по бољ ша ног пар ла мен тар ног 
над зо ра над де ло ва њем вла де.

Ре ги о нал ни и на ци о нал ни огран ци су са мо у прав ног ка рак те ра и са
ми се фи нан си ра ју.

GO PAC у сво ме ра ду ко ри сти три зва нич на је зи ка: ен гле ски, фран
ци ски и шпан ски. Че твр ти је зик, арап ски, ко ри шћен је то ком тре ће 
гло бал не кон фе рен ци је одр жа не у Ку вај ту.  
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Акционипланови

Глобалнераднегрупе

У окви ру дру ге гло бал не кон фе рен ци је, одр жа не у згра ди Пар ла
мен та ис точ не Афри ке у Ару ши, Тан за ни ја, сеп тем бра 2006. го ди не, 
а у скла ду са ци ље ви ма ор га ни за ци је са др жа ним у чла ну 3.2 ста
ту та, GO PAC је усво јио ре зо лу ци је ко ји ма се по зи ва на фор ми ра ње 
рад них гру па ко је би по ну ди ле осам кон крет них ак ци о них пла но ва.

Те ре зо лу ци је и ак ци о ни пла но ви мо гу се украт ко пред ста ви ти на 
сле де ћи на чин. 

1.  Међународнеконвенцијеоборбипротивкорупције:уви
ђа ју ћи зна чај Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о бор би про тив 
ко руп ци је за про мо ви са ње ме ђу на род не са рад ње у бор би 
про тив ко руп ци је,GO PAC ће фор ми ра ти гло бал ну рад ну гру пу 
ко ја ће ан га жо ва ти и мо ти ви са ти GO PACове ре ги о нал не и на
ци о нал не огран ке по сред ством ра ди о ни ца и на дру ге на чи не 
у ци љу про мо ви са ња и ра ти фи ка ци је и спро во ђе ња у де ло Кон
вен ци је Ује ди ње них на ци ја и дру гих ме ђу на род них кон вен ци ја 
о бор би про тив ко руп ци је. Гло бал на рад на гру па про мо ви са ће 
рад кључ них ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи ту Кан це ла ри ју Ује ди
ње них на ци ја за бор бу про тив кри ми на ла и тр го ви не дро га ма, 
Свет ску бан ку, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Ор га ни за ци ју 
за европ ску без бед ност и са рад њу, Рад ну гру пу за фи нан сиј
ске по сло ве, Ор га ни за ци ју аме рич ких др жа ва, Ор га ни за ци ју 
африч ког је дин ства, У4 и дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је ак
тив не у овој обла сти.

2. Борбапротивпрањановца/борбапротивфинансирања
тероризма/репатријацијаимовине: гу би ци ко је тр пе зе
мље у раз во ју због ко руп ци је ве ли ка су пре пре ка раз во ју у 
тим зе мља ма; сто га ће GO PAC фор ми ра ти рад ну гру пу ко ја ће 
ан га жо ва ти и мо ти ви са ти ре ги о нал не и на ци о нал не огран ке 
GO PACа и пар ла мен тар це по сред ством ра ди о ни ца и дру гих 
сред ста ва за про мо ви са ње чвр шћих ме ђу на род них про пи са, 
ко ји ма се ре гу ли шу ме ђу на род не фи нан сиј ске тран сак ци је и 
бр за ре па три ја ци ја фи нан сиј ских сред ста ва ко ја су не за ко ни
то уло же на дру где. Гло бал на рад на гру па про мо ви са ће де ло
ва ње кључ них ор га ни за ци ја у овој обла сти, укљу чу ју ћи ту и 

Свет ску бан ку, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Рад ну гру пу за 
фи нан сиј ске по сло ве и Ме ђу на род но удру же ње за бор бу про
тив фи нан сиј ског кри ми на ла.      

3. Кодекспонашањазапарламентарце: у мно гим де ло ви ма 
све та, на пар ла мен тар це се гле да као на из вор ко руп ци је, а 
не као на ре ше ње за про блем ко руп ци је. Ре а гу ју ћи на ова
кво ви ђе ње пар ла мен та ра ца, GO PAC ће фор ми ра ти гло бал ну 
рад ну гру пу ко ја ће се кон сул то ва ти са пар ла мен тар ци ма и 
дру ги ма ка ко би са ста ви ла на црт ко дек са по на ша ња за пар
ла мен тар це ко ји би био раз ма тран на на ред ним гло бал ним 
кон фе рен ци ја ма. Гло бал на рад на гру па ће та ко ђе са ра ђи ва ти 
са ор га ни за ци ја ма ко је су за и те ре со ва не за ово пи та ње у свр ху 
ис тра жи ва ња и пи са ња ра до ва на ту те му за раз ма тра ње. 

4. Парламентарниимунитет: уви ђа ју ћи да је пар ла мен тар ни 
иму ни тет од су штин ске ва жно сти за до бро функ ци о ни са ње де
мо кра ти је, али да се у мно гим зе мља ма на то гле да као на 
не што што пру жа за шти ту ко рум пи ра ним пар ла мен тар ци ма, 
GO PAC ће фор ми ра ти гло бал ну рад ну гру пу ко ја би ура ди ла 
гло бал ну про це ну пар ла мен тар ног иму ни те та и кон сул то ва
ла се са ре ги о нал ним огран ци ма, на ци о нал ним огран ци ма и 
чла но ви ма о пред ло зи ма за раз ми шља ње у окви ру бу ду ћих 
гло бал них кон фе рен ци ја. Гло бал на рад на гру па ће та ко ђе 
са ра ђи ва ти са ор га ни за ци ја ма ко је су за ин те ре со ва не за ово 
пи та ње у свр ху ис тра жи ва ња и пи са ња ра до ва на ту те му за 
раз ма тра ње. 

5. Надзирањерадавладеодстранепарламента: уви ђа ју ћи 
да је де ло твор но над зи ра ње ра да вла де од стра не пар ла мен
та од су штин ске ва жно сти за до бру власт и за бор бу про тив 
ко руп ци је, GO PAC ће фор ми ра ти гло бал ну рад ну гру пу ко ја би 
ра ди ла на раз ви ја њу прак тич них ви до ва по мо ћи и обу ке за 
ре ги о нал не и на ци о нал не огран ке GO PACа и пар ла мен тар це 
по сред ством ра ди о ни ца и дру гих ви до ва обу ке о пи та њи ма 
ве за ним за над зор ну функ ци ју пар ла мен та. Гло бал на рад на 
гру па ће, та ко ђе, са ра ђи ва ти са ор га ни за ци ја ма срод них ин те
ре са, као што је Ин сти тут Свет ске бан ке, на ства ра њу при ли ка 
и ма те ри ја ла за еду ка ци ју пар ла мен та ра ца, са по себ ним на
гла ском на ва жно сти над зор не функ ци је пар ла мен та.  

6. Приступинформацијамаимедијима(садасеовоназива
учешћем јавности): ле ги ти ман при ступ ин фор ма ци ја ма о 
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ак тив но сти ма др жа ве у мно гим зе мља ма је дра стич но огра
ни чен. GO PAC ће фор ми ра ти гло бал ну рад ну гру пу ко ја би 
при ку пља ла ин фор ма ци је о успе шним ис ку стви ма и нај бо љим 
ви до ви ма прак се, ка ко би се до при не ло из на ла же њу на чи на 
да се по бољ ша до ступ ност ин фор ма ци ја. Гло бал на рад на гру
па ан га жо ва ће ре ги о нал не и на ци о нал не огран ке GO PACа и 
пар ла мен тар це пу тем ра ди о ни ца и дру гим сред стви ма у свр ху 
про мо ви са ња не за ви сно сти ме ди ја у зе мља ма где је при ступ 
ин фор ма ци ја ма огра ни чен а ме ди ји ни су не за ви сни. Гло бал на 
рад на гру па, та ко ђе, ће са ра ђи ва ти са ор га ни за ци ја ма срод
них ин те ре са да би до при не ла по ра сту све сти о овом зна чај ном 
ак ци о ном пла ну у окви ру пар ла ме на та и у ши рој јав но сти. 

7. Транспарентностприходаодексплоатацијересурса: у мно
гим зе мља ма, екс пло а та ци ја на ци о нал них ре сур са и ко рум пи
ра ност вла де не рас ки ди во су по ве за ни. GO PAC ће фор ми ра ти 
рад ну гру пу Од бо ра ко ја ће се за ла га ти за про ме не у ме ђу
на род ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма за су ве ре не на ци је 
ко је ће из и ски ва ти об ја вљи ва ње у окви ру из ве шта ја о јав ним 
фи нан си ја ма, у ви ду по себ не став ке, свих при хо да сте че них 
екс пло а та ци јом при род них ре сур са. У окви ру кон фе рен ци је у 
Ку вај ту но вем бра 2008. го ди не, ова рад на гру па уна пре ђе на 
је у гло бал ну рад ну гру пу ко ја ће ан га жо ва ти ре ги о нал не и на
ци о нал не огран ке GO PACа и пар ла мен тар це пу тем ра ди о ни ца 
и дру гих ви до ва обу ке, ка ко би про мо ви са ла пот пу ну тран
спа рет ност у до ме ну при хо да од при род них ре сур са. Гло бал
на рад на гру па про мо ви са ће рад кључ них ор га ни за ци ја у овој 
обла сти као што су Ини ци ја ти ва за тран спа рент ност ек трак
тив них ин ду стри ја (Ex trac ti ve In du stri es Tran spa rency Ini ti a ti ve), 
Ре вен ју воч (Re ve nue Watch, ин сти тут ко ји се за ла же за од го
вор ну екс пло а та ци ју наф те, га са и ми не рал них ре сур са), итд.    

8. Кредитиисредствадодељеназапомоћуразвоју(сада
сеовозовепомоћзапарламентеиразвој): да би по моћ 
у раз во ју би ла де ло твор на, мо ра би ти пра ће на по ве ћа ном 
од го вор но шћу и бо љом вла шћу. GO PAC ће фор ми ра ти рад ну 
гру пу Од бо ра ка ко би свим ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин
сти ту ци ја ма и зва нич ним до на то ри ма скре нуо па жњу на по
тре бу да у сво је уго во ре о кре ди ти ма и до де ли нов ча не по мо ћи 
су ве ре ним др жа ва ма укљу че од ред бе ко ји ма се обез бе ђу је 
да пар ла мен ти бу ду оба ве ште ни о усло ви ма са др жа ним у тим 

уго во ри ма, да се о тим уго во ри ма под но се из ве шта ји, а где је 
то прак тич но, да се пар ла мен тар ци укљу че у про цес одо бра
ва ња та квих уго во ра пре њи хо вог скла па ња. Ова рад на гру
па уна пре ђе на је у гло бал ну рад ну гру пу ко ја ће ан га жо ва ти 
ре ги о нал не и на ци о нал не огран ке GO PACа и пар ла мен тар це 
пу тем ра ди о ни ца и дру гих ви до ва обу ке ка ко би про мо ви са ла 
пот пу ну тран спа рент ност у до ме ну до де ле сред ста ва за по моћ 
у раз во ју. Гло бал на рад на гру па про мо ви са ће кључ не ини ци ја
ти ве у овој обла сти као што су Па ри ска де кла ра ци ја и Прин ци
пи из Акре. 

Методологија

GO PAC, као ор га ни за ци ја пар ла мен та ра ца, уво ди у игру по ли тич
ки ка па ци тет. Пар ла мен ти има ју устав на овла шће ња и ду жност да 
вла ду по зи ва ју на од го вор ност због на чи на на ко ји вла да, али пар
ла мен тар ци ма че сто не до ста је зна ња и спо соб но сти да ту функ ци ју 
де ло твор но вр ше. Пу тем по др шке ко ле га (сво јих чла но ва) пар ла
мен тар ци ма, GO PAC мо же да под сти че рад на соп стве ном раз ви
ја њу и да ство ри зах тев за ви шим стан дар ди ма ра да пар ла мен та.  
По сред ством еду ка ци је и ли дер ства сво јих чла но ва, GO PAC та ко ђе 
ства ра ко а ли ци ју пар ла мен та ра ца по све ће них бор би про тив ко руп
ци је и на стоја њу да се уна пре ди власт ко ја се мо же уоб ли чи ти у по
ли тич ку сна гу ко ја по ста вља зах те ве за по бољ ша ним стан дар ди ма 
вла сти.       

Пар ла мен тар ци су ве о ма све сни то га да је њи хов ман дат че сто кра
так и да ни су у ста њу да ва ља но вр ше сво је функ ци је. У ме ђу вре
ме ну, чла но ви GO PACа уви ђа ју да по сто је из у зет но раз у ме ва ње и 
струч ност у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, зва нич них до на тор
ских ор га ни за ци ја, уни вер зи тет ских кру го ва, не вла ди них ор га ни за
ци ја и дру гих чи ни ла ца ко ји де лу ју у обла сти ру ко во ђе ња др жа вом и 
раз во ја. GO PAC сто га на сто ји да ис ко ри сти то зна ње и те ве шти не ко ји 
су на рас по ла га њу ка ко би по бољ шао за ступ нич ке, за ко но дав не и 
над зор не ка па ци те те пар ла ман та ра ца за до бро бит њи хо вих дру
шта ва. GO PAC та ко ђе ода је при зна ње за зна чај не до при но се – нов
ча не, ад ми ни стра тив не и ис тра жи вач ке, ко је је већ при мио.   

Као до бро вољ на ор га ни за ци ја, GO PAC има ма ле фи нан сиј ске ре сур
се и осла ња се на ме ђу на род не ор га ни за ци је и до на тор ске ор га ни
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за ци је за ве ћи део ре а ли за ци је сво јих про гра ма и по кри ва ње дру гих 
тро шко ва. Ор га ни за ци ја та ко ђе по твр ђу је да је до би ла знат ну фи
нан сиј ску, ор га ни за ци о ну и ад ми ни стра тив ну по др шку од пар ла ме
на та (и вла да) зе ма ља ко је су би ле до ма ћи ни три до са да одр жа не 
гло бал не кон фе рен ци је (Ка на да, Тан за ни ја и Ку вајт). GO PAC ве ру је 
да ће, укљу чу ју ћи пар ла мен тар це на ор га ни зо ван на чин у ак ци о
ни план бор бе про тив ко руп ци је и на сто ја ња да се по бољ ша власт, 
до при не ти по бољ ша њу де ло твор но сти свих ин ве сти ци ја ино стра не 
по мо ћи. GO PAC, сто га, сма тра нов ча ну по моћ ор га ни за ци ји и ње ним 
огран ци ма ин ве сти ци ја ма до на тор ских ор га ни за ци ја ко је има ју ве
ли ки по тен ци јал за да ва ње ре зул та та у окви ру чи та вог ди ја па зо на 
раз вој них мо гућ но сти. Бо ља власт и по што ва ње вла да ви не пра ва, 
та ко ђе, не по сред но до при но се по ве ћа њу ди рект них стра них ин ве
сти ци ја, што са сво је стра не до при но си по ве ћа њу жи вот ног стан дар
да и ко ри сти од стра не по мо ћи.    

Мно ге ор га ни за ци је су о ча ва ју се са те шко ћа ма у на сто ја њи ма да 
ан га жу ју пар ла мен те, бу ду ћи да де мо кр тат ски ви ше стра нач ки пар
ла мен ти по де фи ни ци ји не ма ју јед ног ли де ра ни ти за јед нич ку ви зи
ју; та ко ђе, увек је при сут на тен зи ја из ме ђу стран ке или ко а ли ци је 
на вла сти и опо зи ци је. Пар ла мен те са јед ном стран ком или јед ном 
до ми нант ном стран ком те шко је ан га жо ва ти због то га што ни су не
за ви сни од из вр шне вла сти. Ства ра ју ћи не стра нач ку ко а ли ци ју пар
ла мен та ра ца по све ће них бор би про тив ко руп ци је и на сто ја њи ма да 
се по бољ ша власт, GO PAC омо гу ћу је при ступ пар ла мен ти ма ко је мо
гу ан га жо ва ти они ко ји же ле да до при не су по бољ ша њу за ступ нич ке, 
за ко но дав не и над зор не функ ци је пар ла мен та.  

РазвојиприхватањеGOPACа

Од сво га на стан ка на осни вач кој кон фе рен ци ји, одр жа ној у згра ди 
До њег до ма у Ота ви, Ка на да, 2002. го ди не, GO PAC је ра стао и са да 
има чла но ве у ско ро де ве де сет зе ма ља све та и ви ше ак тив них ре ги
о нал них огра на ка и огра на ка у на ста ја њу. Уз то, по сто ји зна тан број 
на ци о нал них огра на ка, пре вас ход но у Афри ци и у арап ском све ту, 
ко ји про мо ви шу ак ци о не пла но ве за бор бу про тив ко руп ци је у њи
хо вим зе мља ма. Са сво јим ја сно де фи ни са ним про гра мом ко ји је у 
пот пу но сти усред сре ђен на бор бу про тив ко руп ци је и на сто ја ња да 
се по бољ ша власт, GO PAC је при вла чан за пар ла мен тар це ко ји же ле 
да се по и сто ве те са по ште њем и ин те гри те том у вр ше њу вла сти . 

Тај ја сно де фи ни са ни про грам та ко ђе по ка зу је ме ђу на род ној за јед
ни ци за ин те ре со ва ној за раз вој и по бољ ша ње вла сти да су пар ла
мен тар ци по сред ством члан ства у GO PACу та ко ђе по све ће ни овом 
ак ци о ном пла ну и да же ле да раз ви ја ју ве шти не и ре сур се ко ји ће 
до не ти до бре ре зул та те са трај ним ко ри сти ма.  

GO PAC је од Кан це ла ри је Ује ди ње них на ци ја за бор бу про тив кри
ми на ла и тр го ви не дро га ма у Бе чу до био по зив да бу де до ма ћин 
са стан ка пар ла мен та ра ца па ра лел но са кон фе рен ци ја ма др жа ва 
пот пи сни ца одр жа ним у Јор да ну (2006) и на Ба ли ју (2008); оче ку
је мо да ће мо до би ти исти та кав по зив за кон фе рен ци ју у До хи 2009. 
го ди не.

Тре ћу гло бал ну кон фе рен ци ју, одр жа ну но вем бра 2008. у згра ди 
На род не скуп шти не у Ку вај ту,  пра ти ли су на ци о нал ни и ме ђу на род
ни ме ди ји, чи ме се по ка за ло да се GO PAC сма тра парт не ром до стој
ним по ве ре ња у до ме ну ру ко во ђе ња на ме ђу на род ној сце ни. Кон
фе рен ци ји је при су ство ва ло 175 пар ла мен та ра ца из 55 зе ма ља, 85 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја у свој ству 
ак тив них уче ни ка и по сма тра ча.  GO PAC се ба ви и ак ци о ним пла
но ви ма ко ји ни су ве за ни са мо за гло бал не рад не гру пе – у окви ру 
гло бал не кон фе рен ци је у Ку вај ту, одр жа на је ра ди о ни ца по све ће на 
род ним про бле ми ма. 

Кон фе рен ци ја је усво ји ла ви ше ре зо лу ци ја ко ји ма је из вр шном ор
га ну и Од бо ру по ве ре на ру ко во де ћа уло га у раз ви ја њу и усме ра ва њу 
гло бал них рад них гру па, а по сред ством де кла ра ци је кон фе рен ци је, 
GO PAC се из ја снио да је по све ћен уло зи пред вод ни ка и мо ти ва то ра 
пар ла мен та ра ца у на сто ја њи ма да се по стиг не на пре дак у бор би 
про тив ко руп ци је и уна пре ђе њу вла сти.   

БудућностGOPACа

За хва љу ју ћи кре а тив ном за ма ху ко ји је до не ла тре ћа гло бал на кон
фе рен ци ја одр жа на у Ку вај ту, GO PAC је спре ман за сле де ћу раз вој ну 
фа зу и ње го ви ак ци о ни пла но ви укљу чу ју раз ви ја ње на ци о нал них 
и ре ги о нал них огра на ка у ци љу про мо ви са ња де ло ва ња гло бал них 
рад них гру па.



237

Националниогранци

На ци о нал ни огран ци обра ћа ће се гло бал ним рад ним гру па ма за 
ак ци о не пла но ве ко је ће спро во ди ти у окви ру сво јих пар ла ме на
та. Прем да ни су део гло бал них рад них гру па, на ци о нал ни огран ци 
ће ве ро ват но уста но ви ти да је по сред ством гло бал них рад них гру па 
нај лак ше по сти ћи кре ди би ли тет усва ја ју ћи ак ци о не пла но ве ко је су 
пар ла мен тар ци у дру гим зе мља ма већ усво ји ли. По др шка гло бал
ним рад ним гру па ма од стра не GO PACа, ме ђу на род них фи нан сиј
ских ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја отво ре них вра та, не вла ди них ор га
ни за ци ја и дру гих чи ни ла ца, та ко ђе, да је кре ди би ли тет гло бал ним 
рад ним гру па ма. То ће до при не ти ве ћој ви дљи во сти на ци о нал ног 
огран ка, ре ги о нал ног огран ка, GO PACа и гло бал них рад них гру па 
у окви ру пар ла мен та. Оче ку је се да ће при ма ње у го сте ре ги о нал
них чла но ва гло бал них рад них гру па (пар ла мен та ра ца из дру гих 
др жа ва) и екс пе ра та у свр ху во ђе ња се ми на ра до при не ти по ве ћа њу 
ни воа све сти, ка па ци те та и ства ра ња ко а ли ци ја усме ре них на про
ме не. Под вођ ством ре ги о нал них чла но ва гло бал них рад них гру па, 
на ци о нал ни огра на ци тра жи ће на чи не да за јед нич ким де ло ва њем 
про мо ви шу ак ци о не пла но ве гло бал них рад них гру па у сво јим пар
ла мен ти ма и да по диг ну ни во све сти о овом пи та њу у ме ди ји ма.   

Као пар ла мен тар ци, сви се они сре ћу у пар ла мен ту, те ће сто га тро
шко ви са ста на ка огран ка би ти ми ни мал ни. Уче сни ци ће та ко ђе 
донирати сво је вре ме, бу ду ћи да их већ пла ћа ју њи хо ви пар ла мен ти. 

Регионалниогранци

Уло га ре ги о нал них огра на ка углав ном је ве за на за ор га ни за ци ју, 
ко ор ди на ци ју, мо ти ви са ње и ру ко во ђе ње на ци о нал ним огран ци ма и 
њи хо вим чла но ви ма. Ва жно је да ре ги о нал ни огра нак има по др шку 
не ке не вла ди не ор га ни за ци је ко ја де лу је у до ме ну упра вља ња и 
ко ја би би ла ње гов се кре та ри јат. Вре дан до при нос ко ји је већ да ла 
ор га ни за ци ја Тран спа рен си ин тер не ше нел по др жа ва ју ћи не ке на
ци о нал не и ре ги о нал не огран ке, за слу жу је пу но при зна ње. Ве ли ки 
део ра да у ре ги о ну би ће оства рен пу тем са ста на ка и се ми на ра за 
обу ку у по је ди ним пар ла мен ти ма. На гла сак ће би ти на пре но ше њу 
зна ња чла но ва гло бал них рад них гру па и екс перт ских аген ци ја ме ђу 
пар ла мен тар ци ма, ко ји ма су та зна ња по треб на да би „пре мо сти ли 
јаз“ (ви де ти гло бал не рад не гру пе #3 у да љем тек сту). Та ко ђе мо

гу би ти одр жа ва ни под ре ги о нал ни са стан ци о те ма ма из де ло кру га 
ра да гло бал них рад них гру па ка да то бу де сма тра но при клад ним.  

Ре ги о нал ни огран ци тре ба ло би да ор га ни зу ју го ди шње ре ги о нал не 
са стан ке у ци љу: 

1. раз ви ја ња ко ле ги јал не по др шке ме ђу чла но ви ма, 

2. раз ви ја ња са рад нич ких од но са са ме ђу на род ним фи нан сиј ским 
ин сти ту ци ја ма, ор га ни за ци ја ма отво ре них вра та, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и дру гим екс перт ским аген ци ја ма, 

3. оба ве шта ва ња чла но ва о на пре до ва њу свих гло бал них рад них 
гру па, 

4. оба ве шта ва ња чла но ва о на пре до ва њу дру гих ре ги о нал них 
огра на ка и гло бал не ор га ни за ци је, 

5. иден ти фи ко ва ња и раз ви ја ња ли дер ског та лен та,  

6. раз ви ја ња мо ти ва ци је и ства ра ња ак ци о них пла но ва за на ред
ну го ди ну. 

Глобалнераднегрупе

Ак ци о ни план сва ке гло бал не рад не гру пе гло бал ног је ка рак те ра, 
те ће сто га њо ме ру ко во ди ти ме ђу на род ни од бор, по мо гу ћству из
ван ру ко во де ће струк ту ре на ци о нал них и ре ги о нал них огра на ка и 
Од бо ра GO PACа. Чла но ве гло бал них рад них гру па име ну је из вр шни 
ор ган GO PACа за пе ри од ко ји се по кла па са пе ри о дом одр жа ва ња 
гло бал них кон фе рен ци ја, са мо гућ но шћу про ду же ња ман да та. Оче
ку је се да они бу ду та квог нивоа да бу ду спо соб ни да ру ко во де и 
по др жа ва ју GO PAC као кре ди бил ну ме ђу на род ну ор га ни за ци ју, те да 
за сту па ју ста во ве гло бал них рад них гру па пред вла да ма, пар ла мен
ти ма и дру гим чи ни о ци ма. 

Гло бал не рад не гру пе, ко је не ма ју ауто ном на овла шће ња, под но се 
из ве шта је из вр шном ор га ну и Од бо ру GO PACа. Сва ка гло бал на рад
на гру па би ће до вољ но ве ли ка да има чла на из сва ког од глав них 
ре ги о на све та (де сет до два на ест), и има ће по др шку Се кре та ри ја та 
у Ота ви, Ка на да. Од чла но ва гло бал них рад них гру па оче ки ва ће се 
да сво јим зна њем и ли дер ским ква ли те ти ма до при но се ра ду гру пе 
по сред ством вир ту ел них са ста на ка и го ди шњих са ста на ка ли цем у 
ли це, као и да бу ду ани ма то ри у окви ри ма сво га ре ги о на. Гло бал не 
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рад не гру пе бли ско ће са ра ђи ва ти са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја
ма, аген ци ја ма за раз вој, уни вер зи тет ским кру го ви ма, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и дру ги ма ко ји се по и сто ве ћу ју са кон крет ним ак ци
о ним пла ном не ке гло бал не рад не гру пе.    

Од чла но ва гло бал не рад не гру пе оче ки ва ће се да од ре де и раз ви ју 
тим пар ла мен та ра ца у сво јим ре ги о ни ма ко ји ће са ра ђи ва ти са чла
но ви ма гло бал не рад не гру пе, екс перт ским аген ци ја ма и пар ла мен
ти ма у ре ги о ну. Оче ку је се да ће ти пар ла мен тар ци у ре ги о ну има ти 
кре ди би ли тет у окви ру сво јих пар ла ме на та и да ће би ти вољ ни да 
уло же вре ме, енер ги ју и сво ју ре пу та ци ју у де ло ва ње гло бал не рад
не гру пе.

Уз тех нич ку по моћ, гло бал на рад на гру па припремаће струч не ра
до ве и формирати ставове ко ји ће би ти сма тра ни кре ди бил ним и 
вред ним па жње. Ти ра до ви би ће усред сре ђе ни на сле де ће: 

• Про је кат ма пи ра ња ко јим ће би ти на зна че ни тре нут ни стан
дар ди у не кој зе мљи или ре ги о ну. (Осла ња ће се углав ном на 
по сто је ће ма те ри ја ле.) 

• Примери нај бо ље прак се ко ји би тре ба ло да бу ду оства ри ви 
у зе мљи или ре ги о ну. (Осла ња ће се углав ном на по сто је ће 
ма те ри ја ле.) 

• Пред ло зи на те му „пре мо шћа ва ња ја за“ о то ме ка ко да се са 
тре нут не прак се пре ђе на нај бо ље ви до ве прак се у зе мљи или 
ре ги о ну, ко ри сте ћи тех нич ку екс пер ти зу где је то по треб но и 
где је до ступ на.

• Раз ви ја ње алат ки и се ми на ра за обу ку пар ла мен та ра ца (и 
дру гих) о то ме ка ко пре мо сти ти јаз, по свој при ли ци пу тем 
за ко но дав ства и по бољ ша ног над зо ра над ра дом вла де. 

• Про це на на прет ка на пу ту ка нај бо љим ви до ви ма прак се.

Ка да из ја ве о ста во ви ма гло бал не рад не гру пе одо бре из вр шни ор
ган и Од бор GO PACа, од чла но ва гло бал не рад не гру пе оче ки ва ће 
се да ши ре ин фор ма ци је о усво је ним ра до ви ма ме ђу члан ством GO
PACа, у пар ла мен ти ма и у ши рој јав но сти по сред ством ме ди ја.

По што су чла но ви гло бал них рад них гру па пар ла мен тар ци, од њих 
ће се оче ки ва ти да уложе сво је вре ме, бу ду ћи да их већ пла ћа ју њи
хо ви ма тич ни пар ла мен ти.  

Улогеглобалнеконференције,
Одбора,извршногоргана
исекретаријата

Гло бал на кон фе рен ци ја, ко ја се одр жа ва сва ке дру ге го ди не, ор га
ни зу је се у парт нер ству из ме ђу GO PACа, јед ног од ре ги о нал них и на
ци о нал них огра на ка и пар ла мен та зе мље до ма ћи на. GO PAC на ме ра
ва да сва ку кон фе рен ци ју одр жи не пар не го ди не у дру гом ре ги о ну.

Гло бал на кон фе рен ци ја: 

1.  пред ста вља нај ви ши управ ни ор ган GO PACа;

2.  пру жа мо гућ ност за по др шку ко ле га, еду ка ци ју и раз ви ја ње 
ак ци о них пла но ва ко је GO PAC тре ба да оства ри; 

3.  одо бра ва по ли ти ку де ло ва ња, из ја ве о ста во ви ма и де кла ра
ци ју кон фе рен ци је ко ја усме ра ва де ло ва ње свих дру гих ор га на 
GO PACа у пе ри о ду из ме ђу две кон фе рен ци је;

4.  ме сто је одр жа ва ња са ста на ка Од бо ра пре и по сле кон фе рен
ци је.

Одбор:

1.  пред ста вља са ве то дав но те ло ко је се са ста је јед ном го ди шње, 
у исто вре ме ка да и гло бал не рад не гру пе, и да је смер ни це за 
из вр шни ор ган;

2.  од ре ђу је из нос чла на ри не и од лу чу је о под не тим мол ба ма за 
при јем у члан ство;

3.  одо бра ва из ве шта је и из ја ве о по ли ти ци де ло ва ња ко је под но
си из вр шни ор ган;

4.  одо бра ва го ди шњи бу џет и про пи се у ве зи са при ло зи ма, до
на ци ја ма и по кло ни ма да тим GO PACу;

5.  одо бра ва ло ка ци ју гло бал не кон фе рен ци је и њен план ра да; 

6.  раз ма тра и да је пре по ру ке кон фе рен ци ји о пред ло зи ма ко ји се 
ти чу из ме на би ло ког чла на Ста ту та.
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Извршниорган:

1.  пред ста вља ад ми ни стра тив ни ор ган и при ма упут ства од Од бо ра;

2.  од го во ран је за сва пи та ња ко ја се ти чу ор га ни за ци је, осим 
уко ли ко не ка ду жност или за да так ни су из ри чи то по ве ре ни 
не ком дру гом ор га ну;

3.  пред ла же стра те шки план и бу џет Од бо ру;

4.  ор га ни зу је кон фе рен ци ју ко ја се одр жа ва сва ке дру ге го ди не, у 
са рад њи са не ким ре ги о нал ним и на ци о нал ним огран ком, као 
и са пар ла мен том зе мље до ма ћи на; 

5.  над зи ре рад се кре та ри ја та, и; 

6.  по зајм љу је но вац, уко ли ко је то по треб но, у окви ри ма да тим 
Ста ту том.

Председавајући:

1.  је пар ла мен та рац ко ји по све ћу је вре ме и ула же на по ре да би 
су де ло вао у ру ко во ђе њу GO PACом;

2.  пред ста вља GO PAC на са стан ци ма и кон фе рен ци ја ма пре ма 
по тре би;

3.  ру ко во ди ор га ни за ци јом, из вр шним ор га ном и Од бо ром, 
пред се да ва са стан ци ма, и;

4.  има по др шку Се кре та ри ја та у ру ко во ђе њу и ства ра њу по ли ти
ке де ло ва ња.

Главниизвршнизваничник:

1. за сту па GO PAC у од су ству пред се да ва ју ћег;

2. од го во ран је за раз ра ду стра те шког пла на од стра не Се кре та
ри ја та и ње го во пред ста вља ње из вр шном ор га ну и Од бо ру;

3. од го во ран је за ре а ли за ци ју стра те шког пла на;

4. од го во ран је за од но се са свим за ин те ре со ва ним стра на ма;

5. од го во ран је за мар ке тин шко пред ста вља ње GO PACа као кре
ди бил не ор га ни за ци је пар ла мен та ра ца ко ја де лу је у до ме ну 
бор бе про тив ко руп ци је и на сто ја ња да се по бољ ша власт; 

6. од го во ран је за ак тив но сти усме ре не на при ба вља ње сред ста ва 
и за под но ше ње из ве шта ја фи нан си је ри ма, и; 

7. од го во ран је за ру ко во ђе ње GO PACом и Се кре та ри ја том, а 
овла шће ње за то мо же би ти де ли мич но пре не то на из вр шног 
ди рек то ра.

Глобалнераднегрупе

Уз по моћ се кре та ри ја та, ре ги о нал них и на ци о нал них огра на ка:

1.  са ра ђи ва ће са екс пер ти ма и екс перт ским аген ци ја ма на раз ра
ди до ку ме на та о по ли ти ци де ло ва ња и из ја ва ма о ста во ви ма 
гло бал них рад них гру па ко је се под но се Од бо ру на одо бра ва
ње;

2.  од го вор не су за спро во ђе ње у де ло одељ ка стра те шког пла на 
ко ји се од но си на рад гло бал них рад них гру па;

3.  од го вор не су за ства ра ње ко а ли ци ја пар ла мен та ра ца у окви ру 
сва ког ре ги о на и ре ги о нал них огра на ка, ко је ће де ло ва ти у 
сме ру оства ри ва ња ци ље ва гло бал них рад них гру па, и;

4.  њи хо ви чла но ви ће уче ство ва ти на вир ту ел ним са стан ци ма, 
го ди шњим са стан ци ма гло бал них рад них гру па и на го ди шњој 
кон фе рен ци ји.

Секретаријат

Се кре та ри јат, сме штен у Ота ви, Ка на да, за по шља ва про фе си о нал но 
осо бље са пу ним рад ним вре ме ном под ру ко вод ством глав ног из вр
шног зва нич ни ка Џо на Ви ли јем са, бив шег пред се да ва ју ћег GO PACа 
и не ка да шњег чла на Пар ла мен та Ка на де. По ма же му др Мар тин 
Ул рих, из вр шни ди рек тор, не ка да шњи ви со ки др жав ни слу жбе ник 
ка над ске Вла де. По ред њих, ту су и ре фе рен ти про гра ма и дру го 
осо бље. Се кре та ри јат је сме штен у згра ди Пар ла мен тар ног цен тра, 
не вла ди не ор га ни за ци је ко ја де лу је у до ме ну раз во ја де мо кра ти је, 
а GO PACу пру жа сме штај и ад ми ни стра тив не услу ге пре ма уго во ру.  
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Уло га Се кре та ри ја та је:

1.  да пру жа по др шку пред се да ва ју ћем, из вр шном ор га ну, Од бо
ру, глав ном из вр шном зва нич ни ку и гло бал ним рад ним гру па
ма GO PACа; 

2.  да чу ва за пи сни ке са са ста на ка и све фи нан сиј ске и дру ге до ку
мен те ор га ни за ци је на од го ва ра ју ћи на чин; 

3.  да по др жа ва це ло ку пан рад ор га ни за ци је и уче ству је у ње му;

4.  да одр жа ва ве зу из ме ђу GO PACа, ње го вих од бо ра и екс перт
ских аген ци ја, фи нан си је ра и дру гих ор га ни за ци ја;  

5.  да ор га ни зу је са стан ке и кон фе рен ци је, укљу чу ју ћи ту и при пре му 
ра до ва, на цр та са оп ште ња за раз ма тра ње.

Седамкораказастварањенационалногогранка
Глобалнеорганизацијепарламентараца
заборбупротивкорупције(GOPAC)

1.  Три или че ти ри чла на пар ла мен та за кљу че да би би ло ко ри сно 
ство ри ти огра нак GO PACа у окви ру њи хо вог пар ла мен та. 

2.  Сва ки од њих пре у зме оба ве зу да про на ђе још че ти ри или пет 
пар ла мен та ра ца ко ји ће у то ме уче ство ва ти. На тај на чин, њи
хов уку пан број по ве ћа се на око два де сет. Они та ко ђе, ус
по ста вља ју кон так те са донаторском заједницом и цивилним 
друштвом.

3.  Они одр же са ста нак и кон сти ту и шу се као чла но ви осни ва чи и 
усво је узор Ста ту та на ци о нал ног огран ка, са из ме на ма или без 
њих.

4.  Иза бе ру из вр шни ор ган у скла ду са Ста ту том.

5.  Иза бе ру не вла ди ну ор га ни за ци ју да де лу је као Се кре та ри јат 
огран ка.

6.  Оба ве сте ре ги о нал ни огра нак и Се кре та ри јат GO PACа у Ота ви 
о сво ме по сто ја њу.

7.  Усво је план ра да до би јен од гло бал них рад них гру па или ло
кал ни план ра да уз кон сул та ци је са ло кал ним пред став ни ци
ма до на тор ских ор га ни за ци ја и ци вил ног дру штва.

МОДЕЛСТАТУТАНАЦИОНАЛНОГОГРАНКА

Пре ам бу ла

Признајући: при мат пар ла мен та као ин сти ту ци је ко јој је вла да од
го вор на и ко јој по ла же ра чу не;

Свесни: да ко руп ци ја пред ста вља озбиљ ну опа сност за до бро бит 
љу ди и за раз вој;

Забринути: због то га ко руп ци ја пре у сме ра ва не до стат не ре сур се и 
уда ља ва их од за до во ља ва ња основ них људ ских по тре ба, уни шта
ва ју ћи та ко по ве ре ње у ин те гри тет на ших ин сти ту ци ја;

бу ду ћи да нам је 

Стало: да раз ви је мо здра ве, урав но те же не од но се из ме ђу др жа ве, 
ци вил ног дру штва и тр жи шта, као и до то га да се осна жи пар ла мент 
као де ло твор на ин сти ту ци ја од го вор но сти ка да се ра ди о одо бра ва
њу по ли ти ке де ло ва ња и ра да вла де;

Признајући: да се ко руп ци ја нај бо ље мо же кон тро ли са ти ја ча њем 
си сте ма од го вор но сти, тран спа рент но сти и уче шћа јав но сти у про це
су спро во ђе ња вла сти;

Увиђајући: ко ли ко је ва жно да се пар ла мен тар ци удру же ка ко би 
ство ри ли јед ну про ак тив ну стра те ги ју, раз ме њи ва ли ин фор ма ци је, 
ис ку ства и по у ке до ко јих су до шли, те раз ви ја ли ини ци ја ти ве за 
осна жи ва ње њи хо вог пар ла мен та у бор би про тив ко руп ци је.
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По но во ис ти чу ћи:

• на шу ре ше ност да про мо ви ше мо за кон ску ре гу ла ти ву у свр ху 
ја ча ња дру штва и да по др жа ва мо тран спа рент ност и од го вор
ност та ко што ће мо:

• раз ви ја ти по све ће ност и ка па ци тет пар ла мен та да спро во ди у 
де ло од го вор ност, на ро чи то ка да се ра ди о фи нан си ја ма;

• раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о оно ме што смо на у чи ли и о нај бо
љим ви до ви ма прак се; 

• по кре та ти про јек те ко ји ма се сма њу је ко руп ци ја и про мо ви ше 
до бра власт; 

• са ра ђи ва ти са ме ђу на род ним фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и 
ор га низа ци ја ма ци вил ног дру штва ко је де ле на ше ци ље ве, 
уви ђа ју ћи да је вла да ви на пра ва од нај ве ћег зна ча ја у ства ра
њу здра вог, сло бод ног и про дук тив ног дру штва,

• овим од лу чу је мо да офор ми мо на ци о нал ни огра нак ор га ни за
ци је пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је као сред ство 
за ја ча ње де ло твор но сти пар ла мен та као пр ве ли ни је бор бе 

при тив ко руп ци је.

ЧЛАН1:НАЗИВ

На зив на ци о нал ног огран ка Гло бал не ор га ни за ци је пар ла мен та ра
ца за бор бу про тив ко руп ци је (GO PAC) би ће ……… и би ће ре ги стро ван 
у скла ду са за ко ни ма ………..

ЧЛАН2:РЕГИСТРОВАНОСЕДИШТЕ

Ре ги стро ва но се ди ште ……………. би ће у ……………………………..

3

ЧЛАН3:КАРАКТЕРИЦИЉЕВИОРГАНИЗАЦИЈЕ

На ци о нал ни огра нак са гла сан је да ће са ра ђи ва ти са дру гим на ци
о нал ним огран ци ма GO PACа у окви ру ре ги о нал ног огран ка под на
зи вом …………………………….….. ре ги о нал ни огра нак GO PACа, и да ће 
де ло ва ти пре ма смер ни ца ма од ре ђе ним на ре ги о нал ном и гло бал
ном ни воу ко је се ти чу овог на ци о нал ног огран ка.

На ци о нал ни огра нак је не про фит на ор га ни за ци ја чи ји је глав ни циљ 
оку пља ње пар ла мен та ра ца и дру гих чи ни ла ца у окви ру зе мље у 
ци љу бор бе про тив ко руп ци је, про мо ви са ња тран спа рент но сти и од
го вор но сти, ка ко би се обез бе ди ли ви со ки стан дар ди ин те гри те та у 
јав ним тран сак ци ја ма. 

Ци ље ви ра ди ко јих се осни ва на ци о нал ни огра нак Гло бал не ор га
ни за ци је пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је (GO PAC) су 
сле де ћи:

1.  да се оства ре ци ље ви GO PACа у зе мљи и ус по ста ве стан дар
ди по на ша ња ко ји про мо ви шу тран спа рент ност, од го вор ност и 
до бру власт;

2.  да се про мо ви шу вла да ви на пра ва и од го вор ност др жав них 
ин сти ту ци ја;

3.  да се раз ви ја ју ка па ци те ти пар ла мен та и пар ла мен та ра ца за 
над зи ра ње де ло ва ња вла де и дру гих јав них ин сти ту ци ја, чи ме 
се оне чи не од го вор ни јим;

4.  да се под сти че и олак ша ва раз ме на ин фор ма ци ја, зна ња и 
ис ку ста ва ме ђу чла но ви ма ор га ни за ци је; 

5.  да се раз ме њу ју ин фор ма ци је о то ме шта је на у че но и о нај бо
љим ви до ви ма прак се ка да се ра ди о ме ра ма за бор бу про тив 
ко руп ци је; 

6.  да се под стак ну пар ла мент и пар ла мен тар ци да раз ви ја ју и 
до но се за ко не ко ји про мо ви шу до бру власт, тран спа рент ност и 
од го вор ност; 

7.  да се про мо ви шу ме ре чи ји је циљ да се ефи ка сно су прот ста
вља ко руп ци ји и да се по диг не оп шти ни во све сти о про бле му 
ко руп ци је на свим ни во и ма дру штва;

8.  да се пар ла мен тар ци и твор ци по ли ти ке еду ку ју о по сто ја њу, 
ка рак те ру и на чи ни ма бор бе про тив ко руп ци је; 
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9.  да се за го ва ра укљу чи ва ње ме ра упе ре них про тив ко руп ци је у 
све вла ди не про гра ме и де лу је у ци љу по бољ ша ња спо соб но
сти на ци о нал них и ре ги о нал них ин сти ту ци ја да се де ло твор но 
но се са ко руп ци јом;

10.  да се ра ди са на ци о нал ним и ре ги о нал ним те ли ма на мо би ли
за ци ји ре сур са за по тре бе про гра ма усме ре них про тив ко руп
ци је, укљу чу ју ћи ту и:

• по др шку ак тив но сти ма на ци о нал них огра на ка и слич них 
ор га ни за ци ја у окви ру ре ги о нал ног огран ка и гло бал не ор га
ни за ци је (GO PAC);

• раз ме ну ин фор ма ци ја ко ри шће њем сај то ва на ин тер не ту, 
елек трон ских по ру ка и дру гих сер ви са;

• спон зо ри са ње ра ди о ни ца о бор би про тив ко руп ци је;

• по ве зи ва ње и са рад њу са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
пар ла мен тар ним ин сти ту ци ја ма, ци вил ним дру штвом и дру гим 
ор га ни за ци ја ма о свим пи та њи ма у ве зи са уна пре ђи ва њем 
вла сти, тран спа рент но сти и од го вор но сти;

• спро во ђе ње ис тра жи ва ња и ши ре ње ин фор ма ци ја о нај бо љим 
ви до ви ма прак се, и; 

• про мо ви са ње ци ље ва чла но ва у свр ху уна пре ђи ва ња ци ље ва 
ор га ни за ци је; 

11.  да чи ни и све дру ге ства ри ко је су ве за не за или по спе шу ју 
по др шку и ре а ли за ци ју би ло ког од тих ци ље ва, укљу чу ју ћи 
ту и спо соб ност за при ба вља ње нов ца из јав них или при ват них 
из во ра.  

ЧЛАН4:ЧЛАНСТВО

1. Пу но прав но члан ство би ће до ступ но сле де ћим ка те го ри ја ма 
ли ца, по под но ше њу мол бе за при јем и пла ћа њу го ди шње 
чла на ри не: 

• пар ла мен тар ци ма и бив шим пар ла мен тар ци ма;

• де мо крат ски иза бра ним пар ла мен тар ци ма ко ји ма је ус кра ће но 
пра во да пре у зму функ ци ју.

2. Сле де ће ка те го ри је ли ца би ће, по под но ше њу мол бе за при
јем, чла но ви са ста ту сом по сма тра ча: ин сти ту ци је, ин ди ви ду
ал ни до на то ри, не вла ди не ор га ни за ци је, вр хов на ре ви зор ска 
ин сти ту ци ја и дру ге ор га ни за ци је ко је по др жа ва ју слич не ци
ље ве као ова ор га ни за ци ја или да ју фи нан сиј ска сред ства за 
ње не ак тив но сти.

1.  О из но су го ди шње чла на ри не од лу чи ће Управ ни од бор, и он ће 
ва жи ти за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра сва ке го ди не.

• Члан ство ће за ви си ти од са гла сно сти Управ ног од бо ра ре ги о
нал ног огран ка.

• Пу но прав но члан ство у на ци о нал ном огран ку та ко ђе укљу чу је 
и члан ство у ре ги о нал ном огран ку и у Гло бал ној ор га ни за ци ји 
пар ла мен та ра ца за бор бу про тив ко руп ци је.  

ЧЛАН5:ОКОНЧАЊЕЧЛАНСТВА

1. Члан ство у ор га ни за ци ји окон ча ће се смр ћу, ис кљу че њем или 
до бро вољ ним по вла че њем из ор га ни за ци је.

2. Члан мо ра пре да ти Из вр шном од бо ру пи сме но оба ве ште ње о 
сво јој од лу ци да се по ву че из ор га ни за ци је. 

3. Члан мо же би ти су спен до ван или ис кљу чен из ре ги стра чла но
ва од лу ком ре ги о нал ног Управ ног од бо ра уко ли ко ка сни ви ше 
од го ди ну да на са пла ћа њем чла на ри не или од лу ком Гло бал
ног управ ног од бо ра Гло бал не ор га ни за ци је пар ла мен та ра
ца за бор бу про тив ко руп ци је из раз ло га утвр ђе них од лу ком 
Управ ног од бо ра GO PACа.

4. Члан ко ји је су спен до ван или ис кљу чен из ре ги стра мо же 
уло жи ти при го вор на су спен зи ју или ис кљу че ње Гло бал ном 
управ ном од бо ру у ро ку од три ме се ца од да на до но ше ња 
од лу ке Од бо ра. Од бор ће офор ми ти по себ ну ко ми си ју ко ја ће 
са слу ша ти ар гу мен те под но си о ца при го во ра и до не ти од лу ку 
ко ја је оба ве зу ју ћа за све стра не.          
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ЧЛАН6:КОДЕКСПОНАШАЊА

1.  Сви чла но ви мо ра ју се по на ша ти и оба вља ти сво је по сло ве на 
на чин ко ји је у скла ду са вред но сти ма ко је на ци о нал ни огра
нак, ре ги о нал ни огра нак и GO PAC про мо ви шу и бра не, и мо ра
ју се тру ди ти да до при не су ин те гри те ту тих вред но сти.

2.  Члан мо ра из бе га ва ти ствар ни, по тен ци јал ни и уоче ни су коб 
ин те ре са.

3.  Члан мо ра оба ве сти ти из вр шни ор ган ре ги о нал ног огран ка и GO
PAC о свим ствар ним, по тен ци јал ним и уоче ним су ко би ма ин те ре са 
чим за па зи би ло ка кве окол но сти ко је мо гу до ве сти до су ко ба ин те
ре са. 

4.  Про це ну на ру ша ва ња вред но сти ор га ни за ци је вр ши ће Управ
ни од бор GO PACа, уз кон сул то ва ње из вр шног ор га на ре ги
о нал ног огран ка, ко ји ће има ти пу но овла шће ње да до не се 
од лу ку о при ме ре ним санк ци ја ма ко је мо гу би ти при ме ње не у 
би ло ком да том слу ча ју. 

ЧЛАН7:ОРГАНИ

Ор га ни на ци о нал ног огран ка су: Управ ни од бор, Из вр шни од бор, 
ре ги о нал ни огран ци, GO PAC, Гло бал на кон фе рен ци ја и гло бал ни 
Се кре та ри јат.

ЧЛАН8:УПРАВНИОДБОР

1.  Управ ни од бор са сто ја ће се од пред се да ва ју ћег и дру гих чла
но ва, ко ји мо ра ју би ти иза бра ни са спи ска тре нут них чла но ва. 
Ман дат чла но ва Од бо ра тра ја ће нај ви ше две го ди не.

2.  Ба рем ме сец да на пре из бо ра, Од бор ће фор ми ра ти ко ми си ју 
за но ми на ци је ко ја ће пред ста ви ти ли сту кан ди да та за пред
се да ва ју ћег, Из вр шни од бор и Управ ни од бор, во де ћи ра чу на о 
по лу кан ди да та.   

3.  У слу ча ју смр ти, од су ства, остав ке или ис кљу че ња чла на Од бо ра, 
Од бор мо же име но ва ти за ме ни ка ко ји ће би ти на ме сту чла на Од
бо ра до ис те ка ман да та.    

4.  Са стан ци Од бо ра одр жа ва ће се пе ри о дич но, а о тер ми ну ће 
од лу чи ва ти Од бор.

5.  Са стан ке ће са зи ва ти пред се да ва ју ћи, ко ји ће то чи ни ти у ра
зум ном ро ку. Уко ли ко пред се да ва ју ћи не бу де у мо гућ но сти, 
не бу де во љан или од би је да са зо ве са ста нак Од бо ра, то мо же 
учи ни ти кво рум Од бо ра, под усло вом да о то ме у ра зум ном 
ро ку оба ве сте све чла но ве Од бо ра, укљу чу ју ћи ту и пред се да
ва ју ћег.  

6.  Пред се да ва ју ћи не мо же оба вља ти ту функ ци ју ви ше од два 
ман да та уза стоп но.  

7.  Од бор је овла шћен да до но си од лу ке о би ло ком пи та њу од 
зна ча ја за ор га ни за ци ју, као и да да је смер ни це за спро во
ђе ње сво јих од лу ка у де ло у скла ду са ци ље ви ма GO PACа и 
ор га ни за ци је. 

8.  Кво рум за Управ ни од бор би ће ½ ње го вих чла но ва.  

9.  Чла но ви осни ва чи по пу ња ва ће при вре ме но упра жње на ме ста 
у Од бо ру. 

10.  Од бор је овла шћен да усва ја днев ни ред сво јих са ста на ка.  

11.  Од лу ке се до но се ве ћи ном гла со ва, а сва ки члан Од бо ра рас
по ла же јед ним гла сом. У слу ча ју да не ма ве ћи не, глас пред се
да ва ју ћег би ће од лу чу ју ћи. 

12.  На са стан ци ма ће се во ди ти за пи сник, а до не те од лу ке пот пи
си ва ће се кре тар, од но сно, у од су ству се кре та ра пот пи си ва ће 
их зва нич ник ко га од ре ди Од бор.  

Уз ово, Од бор ће има ти сле де ћа овла шће ња:

• да раз ма тра из ве шта је Из вр шног од бо ра и да од лу чу је о зва
нич ном одо бра ва њу де ло ва ња из вр шног ор га на;

• да од лу чу је о из но су го ди шње чла на ри не ко ју пла ћа ју чла но ви;

• да до но си про пи се у ве зи са до при но си ма, до на ци ја ма и по кло
ни ма ор га ни за ци ји; 
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• да одо бра ва го ди шњи бу џет и до но си од лу ке о би ло ком пи та
њу у ве зи с тим; 

• да одо бра ва мол бе за при јем у члан ство и да до но си од лу ке 
о ис те ку члан ства, а Од бор GO PACа мо же га кон сул то ва ти о 
пред ло зи ма за су спен до ва ње или ис кљу че ње не ког чла на; да 
раз ма тра и да је пре по ру ке у ве зи са пред ло зи ма за из ме ну 
би ло ког чла на Ста ту та. 

ЧЛАН9:ИЗВРШНИОДБОР

1. 

• Из вр шни од бор је ад ми ни стра тив ни ор ган ор га ни за ци је и чи не 
га пред се да ва ју ћи, за ме ник пред се да ва ју ћег и бла гај ник, иза
бра ни из ре до ва са да шњих чла но ва, ко ји су та ко ђе и чла но ви 
Од бо ра.

• Ман дат чла на Из вр шног од бо ра тра ја ће нај ви ше две го ди не. 

• При вре ме но упра жње на ме ста у Из вр шном од бо ру по пу ни ће 
Управ ни од бор из ре до ва сво јих са да шњих чла но ва.  

2.  Из вр шни од бор од го во ран је за сва пи та ња ко ја се ти чу ове ор
га ни за ци је, из у зев у слу ча је ви ма ка да је од го вор ност или не ки 
за да так из ри чи то по ве рен не ком дру гом ор га ну.  

3. Из вр шни од бор на ро чи то ће оба вља ти сле де ће функ ци је: 

• да при ма све мол бе за при јем у члан ство или ста тус при дру
же ног парт не ра ор га ни за ци је, и да све та кве мол бе про сле ђу је 
Управ ном од бо ру уз пре по ру ку за од лу ку;  

• да са зи ва са ста нак Управ ног од бо ра у хит ним слу ча је ви ма и да 
од ре ђу је да тум и ме сто та квог са стан ка; 

• да пред ла же Од бо ру го ди шњи про грам ра да и бу џет ор га ни
за ци је; 

• да ор га ни зу је ка лен дар ак тив но сти у са рад њи са ре ги о нал ним 
огран ком и са Гло бал ном ор га ни за ци јом пар ла мен та ра ца 
за бор бу про тив ко руп ци је (GO PAC) и дру гим ре ги о нал ним 
огран ци ма;  

• да над зи ре и упра вља ра дом се кре та ри ја та, а на ро чи то да се 
ста ра о спро во ђе њу у де ло до не тих од лу ка и пла но ва ко је је 
одо брио Управ ни од бор;  

• да оба ве шта ва Од бор о ак тив но сти ма Из вр шног од бо ра по
сред ством из ве шта ја ко ји под но си пред се да ва ју ћи; 

• да де лу је као зва нич ни ор ган за ко му ни ка ци ју ове ор га ни за
ци је;

• да олак ша ва и про мо ви ше ко му ни ка ци ју ме ђу чла но ви ма;

• да скла па уго во ре у име ор га ни за ци је;

• да по зајм љу је, при ку пља, при ма и тро ши фи нан сиј ска сред ства 
за ци ље ве ор га ни за ци је. 

4.  Овла шће ње Из вр шног од бо ра да по зајм љу је фи нан сиј ска 
сред ства не мо же се спро ве сти уко ли ко ни су ис пу ње ни сле де ћи 
усло ви:

• да је прет ход но до би је на са гла сност Од бо ра за то; 

• да је из вор по зајм ље них фи нан сиј ских сред ста ва ре ги о нал ни 
огра нак или GO PAC;

• да по сто ји га ран ци ја за по зајм ље на сред ства у ви ду фон до ва 
или имо ви не ор га ни за ци је; 

• да је прет ход но до би је на са гла сност за то од Управ ног од бо ра 
GO PACа.

5.  Из вр шни од бор мо же пре не ти би ло ко је од сво јих овла шће ња 
или ду жно сти (из у зев овла шће ња да по зајм љу је фи нан сиј ска 
сред ства) на свој под од бор. 

6.  Кво рум за Из вр шни од бор би ће три чла на.

7.  О на чи ну и вре ме ну одр жа ва ња са ста на ка од лу чу је пред се
да ва ју ћи. На зах тев пред се да ва ју ћег, са стан ке ће са зи ва ти се
кре тар. У од су ству пред се да ва ју ћег, Из вр шни од бор од ре ди ће 
јед ног од сво јих чла но ва да пред се да ва са стан ком.    

8.  Од лу ке се до но се ве ћи ном гла со ва, а сва ки члан има пра во на 
је дан глас. У слу ча ју да не ма ве ћи не, глас пред се да ва ју ћег или 
ње го вог за ме ни ка би ће од лу чу ју ћи. 

9.  На са стан ци ма ће се во ди ти за пи сник, а од лу ке ко је бу ду до не
те мо ра ју пот пи са ти пред се да ва ју ћи и се кре тар.
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ЧЛАН10:КОНФЕРЕНЦИЈА

1. На ци о нал ни огра нак са ра ђи ва ће са ре ги о нал ним огран ком и 
са GO PACом на ор га ни за ци ји гло бал не кон фе рен ци је, на ко ју 
ће би ти по зва ни сви чла но ви, на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и 
гло бал ном ни воу, као и по сма тра чи.  

2. Тро шко ве ор га ни зо ва ња кон фе рен ци је за јед нич ки ће сно си ти 
GO PAC и на ци о нал ни и ре ги о нал ни огран ци ко ји су до ма ћи ни 
кон фе рен ци је.

3. Да тум и ме сто одр жа ва ња сва ке кон фе рен ци је од ре ди
ће Управ ни од бор GO PACа, уз кон сул та ци је са ре ги о нал ним 
огран ци ма и на ци о нал ним огран ци ма ко јих се то ти че. 

4. Кон фе рен ци ја ће рас пра вља ти о свим пи та њи ма ко ја спа да ју у 
де ло круг ци ље ва ор га ни за ци је или би ло ка квој те ми у вези с 
тим, и да ва ће пре по ру ке под усло вом да су те ме бла го вре ме но 
на ја вље не. 

5. Из бо ри и од лу ке у окви ру кон фе рен ци је до но се се ве ћи ном гла
со ва при сут них чла но ва, а сва ки члан има пра во на је дан глас. 
У слу ча ју не ре ше ног ис хо да гла са ња, глас пред се да ва ју ћег 
кон фе рен ци је или ње го вог за ме ни ка би ће од лу чу ју ћи.    

ЧЛАН11:СЕКРЕТАРИЈАТ

1. Се кре та ри јат ор га ни за ци је на ла зи се у ………………………

2. Се кре та ри јат ће оба вља ти сле де ће функ ци је:

• би ће сре ди ште ор га ни за ци је;

• во ди ће еви ден ци ју о члан ству и про мо ви са ће учла њи ва ње 
но вих чла но ва и ус по ста вља ње но вих ве за;

• ко ор ди ни ра ће и олак ша ва ће ак тив но сти ра зних ор га на ор га
ни за ци је, а на ро чи то ће пру жа ти по др шку Из вр шном од бо ру;

• при ку пља ће и ши ри ти ин фор ма ци је о ор га ни за ци ји и ње ним 
чла но ви ма; 

• ста ра ће се да чла но ви ор га ни за ци је бу ду до бро оба ве ште ни о 
про гра му и ак тив но сти ма на ци о нал ног огран ка;

• одр жа ва ће ве зе и ко ор ди ни ра ти ак тив но сти из ме ђу ор га ни за
ци је и дру гих гру па или ин сти ту ци ја; 

• ко ор ди ни ра ће пред ста вља ње ор га ни за ци је на кон фе рен ци
ја ма;

• ста ра ће се о фи нан си ја ма и во ди ти до ку мен та ци ју и ар хи ву 
ор га ни за ци је.

ЧЛАН12:НАЦИОНАЛНИОГРАНЦИ

1.  На ци о нал ни огра нак мо ра би ти при дру жен GO PACу и ре ги о
нал ном огран ку на сво јој ге о граф ској ло ка ци ји. 

2.  На ци о нал ни огра нак мо ра де ло ва ти на де мо крат ски и тран
спа рен тан на чин, и на сто ја ће да по ве же пар ла мен тар це и 
не ка да шње пар ла мен тар це ко ји су по све ће ни бор би про тив 
ко руп ци је.  

3.  На ци о нал ни огра нак има ће овла шће ње да при ку пља фи нан
сиј ска сред ства, али не и да их по зајм љу је, из у зев од ре ги о
нал ног ор ган ка или GO PACа на на чин ко ји је про пи сан.

4.  На ци о нал ни огра нак мо ра би ти не стра нач ки, не по ли тич ки, и 
мо ра би ти отво рен за осо бе оба по ла и свих ве ро и спо ве сти.     

5.  У сво јој бор би про тив ко руп ци је, на ци о нал ни огра нак на сто
ја ће да раз ви је на ци о нал ну стра те ги ју, да пра ти зби ва ња на 
на ци о нал ном пла ну и да под сти че ства ра ње јед ног ши ро ког 
са ве за про тив ко руп ци је.   

6.  На ци о нал ни огра нак има ће Ста тут, ко ји не сме од сту па ти од 
ци ље ва GO PACовог Ста ту та ни ти би ти у не са гла сно сти с њим.      

7. На ци о нал ни огра нак има ће из вр шни ор ган ко ји се са сто ји од 
пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, се кре та ра и бла гај ни ка. 
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ЧЛАН13:ОДРЕДБЕКОЈЕСЕТИЧУФИНАНСИЈА

1. Фи нан сиј ска сред ства ко ри сти ће се за оства ри ва ње ци ље ва ор га
ни за ци је и за одр жа ва ње ње ног ста ту са са мо стал ног ен ти те та.    

2. Из во ри фи нан си ра ња укљу чи ва ће сле де ће:

• ак тив но сти усме ре не на при ку пља ње фи нан сиј ских сред ста ва; 

• до на ци је и нов ча ну по моћ; 

• чла на ри ну утвр ђе на од лу ком Од бо ра; 

• до при но се, укљу чу ју ћи ту до при но се од вла да, аген ци ја у 
окви ру вла да, кор по ра ци ја или дру гих по слов них ен ти те та, ме
ђу на род них ор га ни за ци ја, по је ди на ца и дру гих ор га ни за ци ја;

• би ло ко је дру ге из во ре за ко је је од лу ком Управ ног од бо ра 
ре ги о нал ног огран ка GO PACа утвр ђе но да су при клад ни. 

ЧЛАН14:РАЧУНУБАНЦИ

1.  Из вр шни од бор ће, на осно ву оп ште од лу ке, има ти ра чун у 
бан ци, и све фи нан сиј ске тран сак ци је вр ши ће се у име ор га ни
за ци је. 

2. Све че ко ве ор га ни за ци је пот пи си ва ће бла гај ник и је дан члан 
Из вр шног од бо ра ко га од бор од ре ди као зва нич ни ка овла
шће ног за пот пи си ва ње че ко ва.

3. На ци о нал ни огра нак мо же има ти свој ра чун у бан ци. 

ЧЛАН15:РАЧУНИИРЕВИЗОРСКАКОНТРОЛА

1. Из вр шни од бор при пре ма ће бу џет и во ди ће ра чу но вод стве не 
књи ге, ко је ће јед ном го ди шње би ти под вр га ва не ре ви зор ској 
кон тро ли.   

2. Бу џет и го ди шњи план ра да под но си ће се јед ном го ди шње на 
одо бре ње у окви ру са стан ка Управ ног од бо ра.   

3.  Се кре та ри јат ће при пре ма ти го ди шњи из ве штај у ко ме ће би ти 
при ка за ни из но си и из во ри фи нан сиј ских сред ста ва при мље
них и по тро ше них то ком фи скал не го ди не.    

ЧЛАН16:ИЗМЕНЕИУКИДАЊЕЧЛАНОВАСТАТУТА

1.  Овај Ста тут мо же би ти из ме њен, про ши рен, скра ћен или мо же 
до би ја ти до дат ке с вре ме на на вре ме по себ ном од лу ком ко ју 
из гла са и по др жи дво тре ћин ска ве ћи на при сут них чла но ва у 
окви ру са стан ка на на ци о нал ном ни воу или по себ ног са стан ка 
ко ји са зо ве Управ ни од бор.   

2.  Сва ки члан ко ји пред ла же из ме ну Ста ту та мо ра под не ти пред
лог у пи сме ној фор ми Из вр шном од бо ру ба рем ме сец да на пре 
оп штег или по себ но са зва ног са стан ка.   

3.  Из вр шни од бор ће све та кве пред ло ге пре не ти Од бо ру, ко ји ће 
пред ло же не про ме не Ста ту та про сле ди ти свим чла но ви ма две 
не де ље пре по чет ка са стан ка или пре за ка за ног да ту ма по себ
ног са стан ка. Све усво је не про ме не Ста ту та би ће укљу че не у 
из ме ње ни текст Ста ту та.

ЧЛАН17:ЗАТВАРАЊЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.  Од лу ка да се рас фор ми ра не ки на ци о нал ни огра нак из и ску је 
да се од лу ка о то ме до не се на по себ ном са стан ку ко ји са зо ве 
Од бор, а да та кву од лу ку по др же сво јим гла со ви ма три че
твр ти не ак тив них чла но ва при сут них лич но или по сред ством 
овла шће них за ме ни ка.   

2.  Од лу ка о рас фор ми ра њу ко ју до не се не ки на ци о нал ни огра нак 
мо ра се под не ти ре ги о нал ном огран ку и GO PACу у ро ку од три
де сет да на, и мо ра ју је усво ји ти обе ор га ни за ци је пре не го што 
се мо же сма тра ти ко нач ном. 

3.  У слу ча ју да ор га ни за ци ја бу де рас фор ми ра на, ње на имо ви на 
и фи нан сиј ска сред ства пре не ће се GO PACу.
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ЧЛАН18

Сле де ћи из ра зи има ће зна че ња на зна че на у да љем тек сту:

„на род ни по сла ник“ зна чи ли це иза бра но или на и ме но ва но да бу де 
члан пар ла мен та, кон гре са или за ко но дав не скуп шти не;

„Од бор“  зна чи Управ ни од бор;

„из вр шни ор ган“  зна чи Из вр шни од бор;

„пред се да ва ју ћи“ зна чи ли це ко је пред се да ва са стан ци ма.
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ПРИЛОГ:

ЏонГ.Вилијемс,
пред се да ва ју ћи Гло бал не ор га ни за ци је 
пар ла мен та ра ца за бор бу про тив  
ко руп ци је (GO PAC), 
члан Пар ла мен та у пе ри о ду  
од 1993. до 2008.
и члан Удру же ња про фе си о нал них  
ра чу но во ђа Ка на де

„Какоједанчланпарламентагледанаодговор
ноствладепредпарламентом“178

Као пар ла мен та рац ко ји има ско ро пет на ест го ди на пар ла мен тар ног 
ста жа и ко ји се ни је тек уз гред ин те ре со вао за пар ла мен тар ну про
це ду ру, на дам се да ће мо ја за па жа ња о пој му де мо крат ске од го вор
но сти вла да на не ки на чин обо га ти ти раз у ме ва ње уло ге пар ла мен та 
у функ ци о нал ној де мо кра ти ји. Ба ве ћи се иде ја ма и пој мо ви ма ко ји 
се обич но не раз ма тра ју, на дам се да ћу по кре ну ти ди ја лог ко ји ће 
до при не ти осна жи ва њу пар ла мен та, глав не ин сти ту ци је де мо крат
ског над зо ра и од го вор но сти вла де, јер ви ди мо да се вла де ко је 
су од го вор не сво јим гра ђа ни ма кло не ко руп ци је и слу же гра ђа ни
ма по сред ством еко ном ског раз во ја и пру жа ња услу га со ци јал них 
слу жби.

Ни је те шко ви де ти јаз ко ји де ли раз ви је ни део све та од не раз ви је ног. 
Здра вље и про спе ри тет ка рак те ри шу жи во те огром не ве ћи не гра ђа
на у раз ви је ном све ту, док си ро ма штво, не пи сме ност, не за по сле ност 
и не до ста так при сту па стам бе ном сме шта ју, здрав стве ним услу га
ма, хра ни, во ди, обра зо ва њу, раз ви ја њу ве шти на и дру гим основ ним 
по тре ба ма пред ста вља ју су ро ву ствар ност оног дру гог де ла све та. 
По сто ји ли раз лог за то? Ве ру јем да по сто ји. Од го вор је, чи ни се, 
ја сан. Раз ви је ним де лом све та бо ље се упра вља. Чи ни се, ме ђу тим, 
да по и ма ње раз ло га за то и пре ва зи ла же ње не до ста та ка ко је је нео
178 ПреводинтервјуасаЏонГ.Вилијемсом,датомтокомњеговог

боравкауБеограду

п ход но да би се упра вља ње не раз ви је ним де лом све та по ди гло на 
ви ши ни во пред ста вља за да так ко ји пре ва зи ла зи на ше мо ћи.  

Раз ви је ни свет са да тро ши ви ше од 100 ми ли јар ди до ла ра го ди
шње на име стра не по мо ћи не раз ви је ним зе мља ма, али као да не ма 
кра ја си ро ма штву и без на ђу ко је би та по моћ тре ба ло да убла жи. 
Во де се кам па ње да „си ро ма штво по ста не ствар про шло сти“, да се 
„сма њи мор та ли тет одој ча ди за две тре ћи не до 2015. го ди не“ и та ко 
да ље. Из ба цу је се мно штво па ро ла ко је тре ба да нам скре ну па жњу 
на те жак по ло жај си ро ма шног ста нов ни штва овог све та. Ме ђу тим, 
иако мо жда има не ка квог ре ги о нал ног успе ха у том по гле ду, истин
ски одр жи ви на пре дак ка про спе ри те ту у оп штем сми слу кат ка да је 
те шко ви дљив. За што се сти че ути сак да сав тај но вац од ла зи у ру пу 
без дна?   

Сеп тем бра 2000. го ди не, у окви ру Ми ле ни јум ског са ми та Ује ди ње-
них на ци ја, усво је но је осам Ми ле ни јум ских раз вој них ци ље ва, ко ји 
је тре ба ло да бу ду оства ре ни до 2015. го ди не. По том је го то во 190 
зе ма ља пот пи са ло да при хва та те ци ље ве и рок до 2015. го ди не 
за њи хо во оства ре ње. Упр кос овом, го то во гло бал ном при хва та њу 
тих ци ље ва, у сво м обра ћа њу Ује ди ње ним на ци ја ма 31. ју ла 2007. 
го ди не, ко је је пред ста вље но као по зив на ак ци ју, пре ми јер Ве ли ке 
Бри та ни је Гор дон Бра ун ре као је:

Про шло је се дам го ди на, и већ је ја сно да је тем по ко јим на пре ду је мо 
од већ спор; смер ко јим иде мо превише је не си гу ран; на ша је ви зи ја 
угро же на.

Ми ле ни јум ски раз вој ни циљ ко ји ва ља ис пу ни ти до 2015. го ди не је-
сте да се сма њи смрт ност одој ча ди за две тре ћи не. Ме ђу тим, ако не 
де лу је мо у том ци љу, он не ће би ти ис пу њен до 2015., не ће чак ни до 
2030. го ди не, ни ти до 2050. Ми ле ни јум ски раз вој ни циљ из 2000. го-
ди не ко ји тре ба оства ри ти до 2015. је сте да сва ко де те до би је основ но 
школ ско обра зо ва ње. Уко ли ко не де лу је мо, он не ће би ти оства рен до 
2015. го ди не, ни ти чак до 2050, већ у нај бо љем слу ча ју до 2100.

А уко ли ко не што не пре ду зме мо, на ша пла не та до 2015. го ди не би ће 
еко ло шки у го рем а не бо љем ста њу, а ми ли о ни љу ди још увек ће се 
му чи ти да пре жи ве са ма ње од јед ног до ла ра на дан и ми ли о ни де це 
ће и да ље гла до ва ти...“

...Ка лен дар ка же да смо на по ла пу та од 2000. до 2015. Али у ствар
но сти, ми ли о ни ма ми ља смо уда ље ни од успе ха.
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Ово оди ста ни је из раз ве ре у то да ће 100 ми ли јар ди до ла ра стра не 
по мо ћи сва ке го ди не до при не ти да се ти ци ље ви оства ре. Сре ћом, 
у сво ме го во ру, пре ми јер Бра ун ни је при знао по раз у нај ва жни јем 
људ ском по ду хва ту – да по мог не мо на шим бли жњи ма. Прем да је 
овај го вор био на ја вљен као по зив на ак ци ју, на жа лост, ни је би ло 
ре а го ва ња вла да не раз ви је них зе ма ља: оне ни су ре кле да ће са да 
учи ни ти оно што је до њих, ни су чак ни при зна ле да тре ба не што да 
учи не ка ко би олак ша ле пат ње њи хо вих гра ђа на. Њи хо во ћу та ње 
и по мањ ка ње де ло ва ња као да го во ре да оне оче ку ју да ће људ
ска тра ге ди ја у њи хо вом де лу све та би ти пре ва зи ђе на из да шним и 
све ве ћим пре ли ва њем бо гат ства из раз ви је ног де ла све та у њи хо ве 
зе мље.    

При зна јем да по сто је не ки кон крет ни из у зе ци од овог спо рог на прет
ка у раз во ју. Ки на и Ин ди ја су нај бо љи при ме ри зе ма ља ко је пре
ва зи ла зе ста ње без на де жног си ро ма штва и на пре ду ју ка трај ном 
про спе ри те ту. За ни мљи во је, ме ђу тим, за па зи ти да је у њи хо вом 
слу ча ју ка та ли за тор на прет ка би ло усва ја ње јед ног, у ве ћој ме ри, 
ка пи та ли стич ког мо де ла ин ду стриј ског раз во ја (ко ји укљу чу је кон
ку рен ци ју), а не осла ња ње на стра ну по моћ. 

Ба ве ћи се окол но сти ма ко је су ов де из ло же не, на ме ра је овог члан ка 
да су ге ри ше ка ко је на чин за пре ва зи ла же ње ја за у раз во ју пу тем 
раз ви ја ња окви ра од го вор но сти за вла де. Твр дим да оквир од го вор
но сти ко ји раз ви ја и одр жа ва де ло твор ну власт и пру жа ње услу га 
гра ђа ни ма јед не на ци је пред ста вља фун да мен тал ни део про це са 
ко ји до во ди до еко ном ског раз во ја. Вре ди на по ме ну ти да је ва ља но 
ре гу ли са ни ка пи та ли зам (пра вич на кон ку рен ци ја) нај бо љи мо дел 
од го вор но сти до ко га смо до шли у по тра зи за на чи ном да се по ве ћа 
про дук тив ност и ефи ка сност у про из вод њи ро ба и услу га. Од го вор
ност је та ко ђе те мељ за ства ра ње бо гат ства и про спе ри те та. Ка да 
од го вор но сти не ма, у вр ше њу вла сти као и у би ло че му дру гом, ци
ље ви ор га ни за ци је по ста ју под ло жни ква ре њу, усред сре ђу ју се на 
бо га ће ње и чу ва ње по зи ци ја оних ко ји има ју моћ, а не на то да слу же 
по тре ба ма ра ди ко јих је ство ре на.  

Ја не мам на ме ру да кри ти ку јем до бре на ме ре ко је су ин хе рент но 
при сут не у стра ној по мо ћи. Ипак, сте као сам уве ре ње да, прем да 
је стра на по моћ са ма по се би хва ле вред на, она са ма по се би ни је 
до вољ на. Уко ли ко не по сто је уна пре ђе не струк ту ре вла сти и уко
ли ко гра ђа ни у не раз ви је ним зе мља ма не ма ју ви ше мо гућ но сти да 
по зи ва ју сво је вла де на од го вор ност, не мо же мо оче ки ва ти бог зна 

ка кве ре зул та те од на ших ин ве сти ци ја у ви ду стра не по мо ћи или 
ствар ни на пре дак ка оства ри ва њу Ми ле ни јум ских раз вој них ци ље ва 
до 2015. го ди не или чак и мно го ка сни је од то га.  

Ода јем при зна ње го спо ди ну Џеј мсу Вол фен со ну, бив шем пред сед
ни ку Свет ске бан ке, за то што је бор бу про тив ко руп ци је увр стио у 
ме ђу на род ни ак ци о ни план у обла сти раз во ја. Пре не го што је он 
пре у зео ман дат пред сед ни ка Свет ске бан ке, при ват но је при зна ва но 
по сто ја ње ко руп ци је, али јав но је иг но ри са на у окви ру де ба те о то ме 
ка ко да се обез бе ди раз вој и про спе ри тет. Ни ко ни је био спре ман 
да јав но осу ди ко руп ци ју све док го спо дин Вол фен сон ни је од ње 
ство рио те му јед не озбиљ не рас пра ве. Чак и да нас, де ба та се још 
увек углав ном во ди о ге не рич ком и ап стракт ном пој му ко руп ци је. 
Раз ви ја ју се ин ди ка то ри, сти че се зна ње, а чи ње ни ца да ко руп ци ја 
ве ли ких раз ме ра уни шта ва раз вој и про спе ри тет, де мон стри ра на је 
и при зна та. Упр кос то ме, ми још увек ни смо спрем ни да зах те ва мо да 
се не што пре ду зме про тив оних на по зи ци ја ма мо ћи ко ји та ко очи
глед но и без од го вор но сти на па ству ју и уни шта ва ју при вре де сво јих 
зе ма ља.

Гло бал на за јед ни ца пр ви пут је ску пи ла хра брост да отво ре но про
го во ри о ге не рич ком про бле му ко руп ци је и ха о су и без на ђу ко је 
она уно си у жи во те обес пра вље них – при мер за то су ху ма ни тар
не кам па ње за Афри ку и Ми ле ни јум ски раз вој ни ци ље ви. Ка сни је, у 
по тра зи за на чи ном да се су прот ста ви ко руп ци ји, при хва ће но је да 
по бољ ша на власт из и ску је ве ћи сте пен од го вор но сти вла да у не по
сред ном сми слу, а не пу ки ге не рич ки ко мен тар. Са да уви ђа мо да 
вла де ко је су од го вор не сво ме на ро ду пру жа ју бо љу власт и ви ше 
по шту ју прав ну др жа ву, што је не са мо од су штин ског зна ча ја за бор
бу про тив ко руп ци је већ је и не за мен љи в чи ни лац еко ном ског ра ста. 
Ова спо зна ја до ве ла је до ства ра ња ви ше ме ђу на род них ин стру ме
на та усме ре них на уна пре ђи ва ње од го вор но сти: Кон вен ци је Ује ди-
ње них на ци ја о бор би про тив ко руп ци је, Кон вен ци је о бор би про тив 
под ми ћи ва ња стра них зва нич ни ка ОЕБСа, Ин тер а ме рич ке кон вен ци-
је о бор би про тив ко руп ци је и Африч ке кон вен ци је о бор би про тив ко-
руп ци је, из ме ђу оста лих. Упр кос прав ним ле ко ви ма ко ји су до ступ ни 
у овим мо дер ним ме ђу на род ним ко дек си ма по на ша ња, мно ги још 
увек окле ва ју ка да тре ба не ку вла ду ока рак те ри са ти као ко рум пи
ра ну и зах те ва ти ње но чи шће ње. Још увек ни смо мно го од ма кли 
у бор би про тив ко руп ци је. При ме ра ра ди, Кон вен ци ја Ује ди ње них 
на ци ја о бор би про тив ко руп ци је, на чи је се спро во ђе ње свет оба
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ве зао у прин ци пу, још увек ни је по ста ла на ро чи то де ло твор но сред
ство за хва та ње у ко штац са ко руп ци јом, прем да ју је ра ти фи ко ва ло 
чак ви ше од 125 зе ма ља. Што је не ка зе мља ко рум пи ра ни ја, тим је 
ве ћа шан са да ова кон вен ци ја не ће од ма ћи да ље од пот пи си ва ња 
и ра ти фи ка ци је, као и са оп ште ња за ме ди је у ко ме се про кла му је 
не по ко ле бљи ва опре де ље ност за бор бу про тив ко руп ци је. У то ме 
не ма ни ка кве од го вор но сти, и раз ви је ни свет не би се би тре ба ло да 
до зво ли да се ти ме за ва ра ва.  

Власт ко ја је уна пре ђе на ве ћом од го вор но шћу по сти же две ства ри 
исто вре ме но. Она сма њу је ни во ко руп ци је и ства ра ве ћи про спе ри
тет. За пра во, она та ко ђе по ве ћа ва ефе кат ко ри сно сти стра не фи нан
сиј ске по мо ћи. Па он да, за што се не чи ни ви ше да би се уна пре ди ла 
власт у зе мља ма ко ји ма је то та ко пре ко по треб но? Од го вор на то пи
та ње обич но ле жи у чи ње ни ци да ко рум пи ра не вла де има ју авер зи ју 
пре ма прав ним ле ко ви ма ко ји би их на те ра ли да де лу ју по ште но, 
чи ме би из гу би ле бо гат ство, при ви ле ги је и моћ, уз чи ње ни цу да ми 
не осу ђу је мо та кво њи хо во по на ша ње.

У сво јим на сто ја њи ма да об ја сним не до ста так од го вор но сти вла да, 
ство рио сам јед ну илу стра ци ју ко јом сам кон цеп ту а ли зо вао од го
вор ност јед не де мо крат ске вла де, и то на зи вам „Мо де лом пе шча
ни ка“. 179 Су шти на овог мо де ла је у то ме што се јед но раз ви је но 
де мо крат ско дру штво ор га ни зу је на на чин ко ји је до не кле на лик 
об ли ку пе шча ног ча сов ни ка, при че му тро у гао услу га чи ни до њи део 
пе шча ни ка, а је дан из вр ну ти тро у гао, тро у гао вла сти, чи ни ње гов 
гор њи део. Ин те ре сант но је за па зи ти да је сли ку пе шча ни ка у умет
ност пр ви увео ита ли јан ски сли кар Ам бро ђо Ло рен цо ти. Оно што 
је ту ин те ре сант но про ис ти че из чи ње ни це да је то био сли кар чи је 
су три нај чу ве ни је сли ке, на сли ка не на зи до ви ма Pa laz zo Pub bli co у 
Си је ни, да на шњој згра ди оп шти не овог ста рог гра да, на зва не Але-
го ри ја о до број вла сти, Але го ри ја о ло шој вла сти и ње ном ути ца ју на 
град и др жа ву и Ути цај ло ше вла сти на град и др жа ву. Чак и да нас, 
мо же се сма тра ти да јав ни жи вот опо на ша умет ност из ра ног че тр
на е стог ве ка.

Ве ћи на љу ди пре по зна је тро у гао услу га, бу ду ћи да се сва ко днев но 
сре ћу и има ју по сла с њим. Он обич но од ра жа ва рад ну сре ди ну ко ју 
по зна ју, ко ја је обич но ор га ни зо ва на у ви ду пи ра ми де. Но, тро у гао 
услу га сам по се би ни је до во љан. Од го вор ност тре ба да бу де ди фу
зна, ра ши ре на на што је мо гу ће ви ше љу ди, од ко јих сва ки има мо
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гућ ност да спро во ди од го вор ност, ка ко би се обез бе ди ло да во ђе за
јед ни це та ко ђе бу ду од го вор не и да не мо гу дик ти ра ти сво је усло ве. 

Ни шта дру га чи је не би тре ба ло да сто ји ствар и са вла да ма. На жа
лост, чак и у раз ви је ном све ту, мно ги љу ди ни су у ста њу да на пра ве 
раз ли ку из ме ђу вла де (у сми слу из вр шног огран ка вла сти, од но сно, 
ка би не та) и пар ла мен та, од но сно, за ко но дав ног огран ка вла сти, 
пре ма вест мин стер ском мо де лу ко ји се при ме њу је у Ка на ди, или 
Кон гре са, ко ји је при су тан у аме рич ком мо де лу вла сти. Ова по то ња 
ин сти ту ци ја, ка ко год је зва ли, она је ко јој се ду гу је де мо крат ска 
од го вор ност. Та ко ђе, ве ћи на гра ђа на не мо гу да об ја сне раз ли чи те 
уло ге ових огра на ка вла сти. Та кво не по зна ва ње или не ра зу ме ва ње 
ста ња ства ри по ка зу је не моћ на шег обра зов ног си сте ма да на у чи 
љу де основ ним пој мо ви ма на шег де мо крат ског си сте ма пред став
нич ке и од го вор не вла сти, од ко га за ви си ве ли ки део на шег про спе
ри те та. По што је у де мо крат ском по рет ку, у крај њем би лан су, из вор 
од го вор но сти у на ро ду, сва ка ко нам ва ља на у чи ти мно го ве ћи део 
дру штва да раз у ме ва жне прин ци пе де мо крат ске вла сти. Ка ко мо
же мо за шти ти ти и од бра ни ти та ко крх ке пој мо ве де мо кра ти је и пре
но си ти их са ге не ра ци је на ге не ра ци ју ако љу ди не схва та ју за што 
они по сто је и ко ја је њи хо ва глав на уло га у очу ва њу до бре вла сти, 
ми ра и про спе ри те та?  

Мо ра мо се за пи та ти: шта је од го вор ност ко ја про жи ма ин сти ту ци је 
де мо крат ских др жа ва и чи ни да оне до бро функ ци о ни шу? Ја то ка
рак те ри шем као си лу ко ју по је ди нац не мо же кон тро ли са ти, ко ја га 
на го ни да раз ми шља и по сту па на од ре ђе ни на чин. Уста но ви ће мо да 
она де лу је у свим аспек ти ма јед ног са вре ме ног дру штва ко јим се до
бро упра вља. Јед но функ ци о нал но дру штво функ ци о ни ше за хва љу
ју ћи јед ној ма три ци од го вор но сти ко је су од већ број не да би се мо гле 
на бро ја ти. Ре ле вант них при ме ра не мањ ка. По шту је мо са о бра ћај не 
про пи се ако же ли мо да из бег не мо не срећ не слу ча је ве, ка зне или 
озбиљ ни је оп ту жбе. На ши по сло дав ци тра же од нас да ра ди мо да 
би нам ис пла ћи ва ли над ни це и пла те. Фи нан сиј ска тр жи шта су за
сно ва на или би, ка ко ско ра шње ис ку ство по ка зу је, тре ба ло да бу ду 
за сно ва на на при ме ње ним про пи си ма и оче ки ва њи ма ин ве сти то ра. 
Пла ћа мо ра чу не на вре ме ка ко би смо из бе гли ка зне не ка ма те и са
чу ва ли наш кре дит ни ста тус. Про фе си је и за на ти тра же од ре ђе не 
нор ма ти ве ко ји ма се про це њу је рад њи хо вих чла но ва. Са ни тар ни 
ин спек то ри кон тро ли шу ре сто ра не и про дав ни це хра не, гра ђе вин
ски ин спек то ри про ве ра ва ју гра ди ли шта, и та ко да ље. Вла де до но
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се без број не про пи се усме ре не на нео п ход но и ва ља но упра вља ње 
дру штвом. Мо жда ни је чуд но што се не ки љу ди жа ле на ре гу ли са на 
дру штва, али упра во је не при стра сно спро во ђе ње ре гу ла ти ве у де ло 
оно што чи ни да са вре ме на дру штва функ ци о ни шу. 

На дну тро у гла услу га су љу ди (дру штво) ко ји су услу же ни, ор га ни
зо ва ни, ко ји ма се упра вља и ко је по зи ва на од го вор ност вла ди на 
би ро кра ти ја, укљу чу ју ћи ту и су до ве. У сва ком тре нут ку, та си ла ко ју 
не мо гу кон тро ли са ти на во ди љу де да се по на ша ју на ор га ни зо ван 
на чин, чи ме се оси гу ра ва да они мо гу да жи ве у ми ру и про спе ри те ту, 
а да исто вре ме но и сви дру ги љу ди бу ду у мо гућ но сти да та ко жи ве.    

Сле де ћи ни во у хи је рар хи ји тро у гла услу га чи не стал не јав не слу жбе 
ко је по сту па ју по ди рек ти ва ма вла сти ка ко би пру жи ле ра зно вр сне 
сло же не услу ге ко је су нео п ход не да на шњим дру штви ма. Сва ки део 
вла де има кон крет ну уло гу, ко ју је овла шћен да вр ши од стра не 
др жа ве. Јав ним слу жба ма да та су огром на овла шће ња, али и оне 
под ле жу си ли ко ју не мо гу кон тро ли са ти и због ко је се по на ша ју на 
од го во ран на чин. Све оне по ла жу ра чу не за ме ни ци ма ми ни ста ра 
или ше фо ви ма аген ци ја ко ји се ста ра ју о то ме да се оне про фе си о
нал но по на ша ју и да се про пи си пра вич но спро во де у де ло. И ов де је 
реч о си ли ко ју не мо гу кон тро ли са ти, о њи хо вим прет по ста вље ни
ма, ко ји ма по ла жу ра чу не за на чин на ко ји вр ше сво је ду жно сти. За
ко ни и про пи си мо ра ју се при ме њи ва ти до след но и пра вич но. Су до ви 
су овла шће ни да пре су ђу ју у гра ђан ским пар ни ца ма и да нов ча но 
ка жња ва ју или ша љу љу де у за твор због пре кр ша ја упе ре них про тив 
др жа ве.    

Пре лаз са ад ми ни стра тив ног пру жа ња услу га вла сти у по ли тич ку 
аре ну по ли ти ке де ло ва ња и по ли тич ке од го вор но сти де ша ва се на 
ни воу за ме ни ка ми ни ста ра/ми ни ста ра и на ни воу ка би не та. Ми ни
стри пред ста вља ју си лу ко ју њи хо ви за ме ни ци не мо гу кон тро ли са ти 
и ко ји ма по ла жу ра чу не за ру ко во ђе ње ми ни стар стви ма, бу ду ћи да 
су ми ни стри по ли тич ки од го вор ни за сво ја ми ни стар ства.

Иду ћи на ви ше уз пе шча ник, ви ди мо да ми ни стре име ну је пред сед
ник вла де и да су они не по сред но од го вор ни ње му, а не пар ла мен ту. 
Њих име ну је пред сед ник вла де и они слу же по ње го вим на ло зи ма. 
И то је си ла ко ју ни је мо гу ће кон тро ли са ти, бу ду ћи да је ми ни стри ма 
до бро по зна то да су за ме њи ви уко ли ко пред сед ник вла де не бу де 
за до во љан њи хо вим ра дом или ако је по ли тич ки про би тач но да их 
пре ми јер сме ни.

Пред сед ник вла де и ње го ви ми ни стри чи не вла ду. За мно ге пред
ста вља раз о ча ре ње, на ро чи то за пар ла мен тар це ко ји ни су чла но ви 
ка би не та, да има ју та ко ма ло вла сти над ми ни стри ма. Ме ђу тим, по
пут за ме ни ка ми ни ста ра, ко ји су од го вор ни пред пар ла мен том за 
ру ко во ђе ње сво јим ми ни стар ством, и ми ни стри мо ра ју по ла га ти ра
чу не, али ни су од го вор ни пар ла мен ту. Пар ла мент мо же кри ти ко ва ти 
рад не ког ми ни стра и тра жи ти ње го ву остав ку, али са мо пред сед ник 
вла де има овла шће ње да га сме ни. До њи дом не мо же до не ти од
лу ку ко јом се сме њу је не ки ми ни стар. По Уста ву, то те ло мо же са мо 
до не ти од лу ку да рас пу сти чи та ву вла ду. До њи дом мо же по ку ша ти 
да при до би је по др шку јав но сти за сме њи ва ње не ког ми ни стра, а ако 
у то ме бу де до вољ но успе шан, пред сед ник вла де по сту пи ће сход но 
то ме. Пар ла мент, ме ђу тим, над зи ре вла ду у це ли ни, та ко да мо же 
од лу чи ва ти са мо о по ве ре њу или ус кра ћи ва њу по ве ре ња вла ди, и 
мо же сме ни ти це лу вла ду ако на ђе за сход но.     

Из вр шна власт и овла шће ње за упра вља ње др жа вом по ве ре ни су 
јед ној осо би – пред сед ни ку вла де. Он пред се да ва сед ни ца ма ка би
не та, кон тро ли ше ње гов рад, име ну је ми ни стре да ра де по ње го вим 
на ло зи ма и кон тро ли ше све ни вое вла сти. Ње го ви ми ни стри му по
ма жу, го во ре у ње го во име и од го ва ра ју на пи та ња ка ко окол но сти 
на ла жу. Као ка би нет, њих пред во ди пред сед ник вла де, и они ко лек
тив но од лу чу ју о по ли ти ци де ло ва ња вла де, а ин ди ви ду ал но упра
вља ју сво јим ми ни стар стви ма по ње го вим на ло зи ма. Али кон вен
ци је ја сно ка жу да, ако се не ки ми ни стар по сво јим схва та њи ма не 
сла же са ко ле га ма из ка би не та и са пред сед ни ком вла де, од ње га се 
зах те ва да под не се остав ку пре не го што се о то ме из ја сни за јав ност; 
пред сед ник вла де је тај ко ји има глав ну реч. Пред сед ник вла де, а по 
ло ги ци ства ри и ње го ви ми ни стри, ко лек тив но су од го вор ни До њем 
до му, ко ји за њих тре ба да бу де си ла ко ју не мо гу кон тро ли са ти, а 
мо гу вла да ти све док ужи ва ју по ве ре ње До њег до ма.     

То је тро у гао услу га: стан дард ни ор га ни за ци о ни мо дел ко ји при ка
зу је вла ду ко ја слу жи сво јим гра ђа ни ма и упра вља дру штвом по
сред ством за ко на и про пи са, увек во де ћи ра чу на о то ме да из над 
ње по сто ји тро у гао вла сти, ко ме по ла жу ра чу не сви ко ји уче ству ју у 
во ђе њу на ци је. 

По јам од го вор но сти као си ле ко ју чо век ни је у ста њу да кон тро ли ше, 
ко ја га на го ни да раз ми шља и де лу је на од ре ђе ни на чин, пре о вла
ђу је у тро у глу услу га, као и у чи та вом дру штву. Би ро крат ски апа рат и 
ка би нет има ју струк ту ру као и би ло ко ја дру га ор га ни за ци ја. По сто је 
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ше фо ви, ди рек то ри и над зор ни ци рас по ре ђе ни дуж чи та ве хи је рар
хиј ске ле стви це, ко ји ма под ре ђе ни по ла жу ра чу не за свој рад. Али 
на вр ху тро у гла услу га на ла зи се јед на осо ба, и ту се по ста вља пи
та ње: ко ме пред сед ник вла де по ла же ра чу не? Где се на ла зи си ла 
из ван ње го ве кон тро ле ко ја га на го ни да раз ми шља и де лу је на 
од ре ђе ни на чин?     

Раз мо три мо са да гор њи део пе шча ни ка, тро у гао вла сти, да би смо 
до шли до од го во ра на прет ход но пи та ње. По сто ја ње тро у гла вла сти 
и то што су му вла да и пред сед ник вла де од го вор ни чи ни раз ли ку 
из ме ђу дик та ту ре и де мо крат ски иза бра не вла де.  

Пр ва ли ни ја де мо крат ске од го вор но сти вла де је од го вор ност пар ла
мен ту. У вест мин стер ском мо де лу вла сти по сто ји удва ја ње уло га на 
тај на чин што чла но ви вла де, то јест, ми ни стри у ка би не ту, за у зи ма ју 
ме ста у пар ла мен ту. Ти ме се за ма гљу је раз ли ка из ме ђу из вр шног и 
за ко но дав ног огран ка вла сти. За уз врат, вла да је стал но од го вор на 
До њем до му, ко ји јој у сва ком тре нут ку мо же из гла са ти не по ве ре ње. 
Овај си стем у оштрој је су прот но сти са пред сед нич ким си сте мом, у 
ко ме из вр шна власт има фик сни ман дат на функ ци ји и мо же би ти 
сме ње на са мо у слу ча ју из у зет но те шких зло у по тре ба.     

Пред сед ник вла де и ка би нет, то јест, вла да, има овла шће ње да вла
да, уз са гла сност пар ла мен та, ко ји би то овла шће ње тре ба ло да ко
ри сти као си лу ко ју вла да не мо же кон тро ли са ти, ко ја вла ду на го ни 
да раз ми шља и де лу је у скла ду са нај бо љим ин те ре си ма дру штва. 
Пи та ње од фун да мен тал ног зна ча ја за де мо кра ти ју гла си: ко ли ко 
до бро пар ла мент ко ри сти то овла шће ње да нас? Ка да стран ка на 
вла сти има знат ну ве ћи ну у пар ла мен ту, да ли члан пар ла мен та из 
вла да ју ће стран ке има овла шће ње да по зи ва на од го вор ност не ког 
од ми ни ста ра или пред сед ни ка вла де? Сва је при ли ка да ће би ло ка
ква раз ми мо и ла же ња у ре до ви ма вла да ју ће стран ке би ти пре се че
на по крат ком по ступ ку да би се ди си ден ти при мо ра ли да при хва те 
стра нач ку ди сци пли ну. То је опо ме на дру ги ма ко ји ма би мо гле па сти 
на па мет слич не иде је о са мо стал ним ис ту пи ма. Јав ност има ути сак 
да пред сед ник вла де са да ис кљу чи во упра вља не са мо вла дом већ 
и пар ла мен том. Тре ба ли се уоп ште пи та ти за што је то та ко? Што ви
ше пред сед ник вла де мо же ути ца ти на то да пар ла мент вр ши сво ја 
овла шће ња под ње го вим ути ца јем, тим је ма ње огра ни че на ње го ва 
моћ, а де мо крат ска од го вор ност је ума ње на. 

Као чла но ви ин сти ту ци је де мо крат ске од го вор но сти вла де, пар
ла мен тар ци има ју че ти ри ко лек тив не ду жно сти као пред став ни ци 
сво јих би ра ча:

1.  да одо бра ва ју за кон ску ре гу ла ти ву ко ју пред ло жи вла да у ци
љу ефи ка сног упра вља ња зе мљом;

2.  да одо бра ва ју бу џет ко ји пред ло жи вла да, то јест, по ре ску по
ли ти ку ко јом се при ба вља ју сред ства за пла ћа ње вла де и ру
ко во ђе ње зе мљом;

3.  да одо бра ва ју за кон ску ре гу ла ти ву о бу џе ту, по зна ту под 
на зи вом Про це на бу џет ских тро шко ва, ко јом пар ла мент кон
крет но, став ку по став ку, одо бра ва јав ну по тро шњу; и

4.  да се по ста ра ју да вла да под но си из ве шта је и бу де од го вор на 
пар ла мен ту.

Ка да пар ла мент де ло твор но вр ши ове че ти ри ко лек тив не ду жно сти, 
пр ва ли ни ја де мо крат ске од го вор но сти је на свом ме сту. На жа лост, 
стра нач ка ди сци пли на и мо дер ни про цес ру ко во ђе ња на ве ли су вла
ду да по ве ру је ка ко је до би ја ње са гла сно сти пар ла мен та са мо још 
је дан оба ве зни ко рак у од но си ма са јав но шћу на пу ту од кон цеп ту
а ли за ци је по ли ти ке де ло ва ња до ње ног спро во ђе ња у де ло. Са мо 
јед на „ма ња про це сна пре пре ка“, да ци ти ра мо јед ног не и ме но ва ног 
фе де рал ног би ро кра ту ко ји је пред глав ним са вет ни ком пред се да
ва ју ћег До њег до ма про ко мен та ри сао ко ли ко је ва жно да пар ла мент 
одо бри за кон ску ре гу ла ти ву.     

По ја ва по ли тич ких стра на ка пред ста вља ла је по че так кон цен тра
ци је мо ћи уну тар пар ла мен та, ка да је по др шка од ре ђе ној јав ној 
по ли ти ци до би ла при мат над спо соб но шћу по сла ни ка да за сту па ју 
раз ли чи та ло кал на ми шље ња. Ка да је дру штво од аграр ног по ста ло 
ур ба но и ка да су по тре бе по ста ле ор га ни зо ва ни је, чла но ви пар ла
мен та схва ти ли су пред но сти ства ра ња ко а ли ци ја у свр ху по сти за ња 
по ли тич ких ци ље ва. То је до ве ло до раз во ја по ли тич ких стра на ка. 
По бољ ша ла се пи сме ност и раз ви ла се јав на ко му ни ка ци ја по сред
ством но ви на, што је по ли тич ким стран ка ма омо гу ћи ло да сво је иде
је са оп шта ва ју би рач ком те лу. За уз врат, на да ле су се да ће по др шка 
њи хо вим по ли ти ка ма де ло ва ња до ћи по сред ством гла сач ких ку ти ја. 
Ме ђу тим, да нас су по ли тич ке стран ке по ста ле и бла го дет и на паст. 
Ка да се ко рект но над ме ћу за по др шку гла са ча ка ко би фор ми ра ле 
вла ду, оне су бла го дет уто ли ко што пред ста вља ју оп ци је за би рач ко 
те ло. С дру ге стра не, зах тев ко ји се по ста вља пред кан ди да те на 
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из бо ри ма и оне ко ји су иза бра ни за по сла ни ке, а же ле да на пре ду ју 
у стра нач кој хи је рар хи ји – да се при др жа ва ју стра нач ке по ли ти ке, 
сма њу је мо гућ но сти за отво ре ну рас пра ву уну тар стран ке.     

Из бо ри укљу чу ју гра ђа не у би ра ње њи хо вих пред став ни ка у пар
ла мен ту и  њи хо вих упра вља ча. Из ме ђу из бо ра, пар ла мент је ин
сти ту ци ја ко ја да је ко лек тив ну по ли тич ку са гла сност дру штва за 
ини ци ја ти ве вла де на осно ву овла шће ња ко ја су му да ли би ра чи 
на из бо ри ма. Ка да јед на стран ка, по што је осво ји ла власт, ко ри сти 
пар ла мент ка ко би учвр сти ла сво ју над моћ у ци љу до ми ни ра ња над 
дру ги ма или ис кљу чи ва ња дру гих, то до во ди до опа сно сти од дик
та ту ре. Да нас, си ту а ци ја мо жда ни је до бра у пар ла мен ту чак и у 
ви ше стра нач кој др жа ви. Огла ша ва ње, ис пи ти ва ња јав ног мње ња, 
фо кус гру пе, стра те шко цу ре ње ин фор ма ци ја о пред ло же ним по ли
ти ка ма де ло ва ња у јав ност, упра вља ње ме ди ји ма, све то омо гу ћа ва 
вла ди да, ка ко се то по пу лар но ка же, пре ско чи пар ла мент и пре не се 
рас пра ву о по ли ти ка ма де ло ва ња не по сред но ме ђу гра ђа не. Ка ко 
пар ла мент и да ље мо же да спро во ди над зор да би обез бе дио да 
за кон ска ре гу ла ти ва удо во ља ва по те ба ма љу ди ако је вла да већ 
ути ца ла на јав но мње ње да усво ји ње ну ини ци ја ти ву? Ово пи та ње 
још је сми сле ни је ако чо век уви ди да ће стра нач ка ди сци пли на ис по
ру чи ти нео п хо дан број гла со ва у пар ла мен ту за спро во ђе ње вла ди
ног про гра ма у де ло. 

Ова ква вер зи ја де мо кра ти је мо же де ло ва ти ла жно. И шта је он да 
сле де ће? Елек трон ско гла са ње, пр во у пар ла мен ту, а он да из би рач
ког окру га, по што по сла ни ци ка жу да тре ба да бу ду са би ра чи ма, 
бу ду ћи да ту мо гу ефи ка сни је да де лу ју? У ме ђу вре ме ну, бу ду ће 
ге не ра ци је уса вр ши ће јав ну рас пра ву и пре тво ри ти је у вир ту ел ну 
рас пра ву у вир ту ел ном пар ла мен ту у ко јој сва ко (?) мо же уче ство ва
ти. У ствар но сти, са мо ће они ко ји су мо ти ви са ни и по ли тич ки све сни 
би ти укљу че ни, по што су овла да ли на у ком по ли тич ке ма ни пу ла ци је 
пу тем ма сов них ко му ни ка ци ја, и ство ри ће се јед на ор ве лов ска ат
мос фе ра. Пар ла мент као ин сти ту ци ја од го вор но сти вла де би ће не
у тра ли сан, а тро у гао вла сти ко ји по зи ва вла ду на од го вор ност би ће 
озбиљ но угро жен.

До та да, на пра ви ће мо пун круг у раз во ју де мо крат ске вла сти: од 
ауто крат ске вла сти, до ево лу ци је де мо крат ске вла сти, до пер цеп ци
је да још увек има мо де мо крат ску власт, до бе не во лент не ауто ри
тар не вла сти ко ја на ре чи ма по шту је де мо крат ске прин ци пе и на траг 
до ауто ри тар не вла сти. У же љи да вла ду учи ни мо отво ре ни јом и од

го вор ни јом јав но сти, за пра во смо по кре ну ли про цес ко јим је вла да у 
ства ри по ста ла ма ње од го вор на не го ра ни је.

Ка да пар ла мент из гу би или се од рек не мо ћи да де ло твор но огра ни
ча ва из вр шну власт, на род гу би мо гућ ност спро во ђе ња де мо крат
ског над зо ра и да вла ду по зи ва на од го вор ност. Пар ла мент ви ше 
ни је си ла ко ју вла да не мо же да кон тро ли ше, ко ја тре ба да на го ни 
вла ду да раз ми шља и де лу је у нај бо љем ин те ре су дру штва.  

Сма трам да по јам клац ка ли це илу стру је рав но те жу де мо крат ске 
вла сти. Са јед не стра не су вла да и пред сед ник вла де, са дру ге је 
пар ла мент, а дру штво де лу је као тач ка ослон ца. Мо ћи пред сед ни ка 
вла де ко ји има овла шће ње да вла да от при ли ке је рав на ко лек тив на 
моћ пар ла мен та да га по зи ва на од го вор ност. Те шко је одр жа ва ти 
рав но те жу из ме ђу њих, а ка да је ме ђу соб ни од нос пре ви ше у ко рист 
вла де и пред сед ни ка вла де, де мо кра ти ја је угро же на.  

Рав но те жу је те шко одр жа ва ти за то што је сва моћ вла да ња да та 
пред сед ни ку вла де и ње го вом ка би не ту, док пар ла мен тар ци ко лек
тив но има ју моћ да га по зи ва ју на од го вор ност због на чи на на ко ји 
вла да. Пред сед ник вла де има моћ од лу чи ва ња и де ло ва ња, док 
пар ла мен тар ци има ју са мо моћ ре а го ва ња и убе ђи ва ња. 

Мо дер не вла де спрем не су да се одво је од све ма ње од го вор но сти 
пре ма пар ла мен ту, све твр де ћи да им је ле ги ти ми тет дао на род, са
мо због то га што им пар ла мен ти то до зво ља ва ју. Ми ни стри на сво ју 
уло гу гле да ју као да су на не ки нео д ре ђен на чин од го вор ни пар ла
мен ту. На па ди и па ри ра ња истин ских ра спри су не ста ли, а за ме ни ли 
су их го во ри ко ји ма се по др жа ва стра нач ка ли ни ја, бу ду ћи да гла
са њем го то во увек упра вља ју чла но ви стран ке за ду же ни за ис те
ри ва ње пар тиј ске ди сци пли не. Ма ло је на де да се ми шље ња мо гу 
про ме ни ти до бро уте ме ље ном ар гу мен та ци јом, оста ју са мо „звуч ни 
за ло га ји“ од де сет се кун ди за ме ди је као му зич ка прат ња. 

Ва жно је за па зи ти да је у пе шча ни ку пар ла мент на ви шем ни воу од 
вла де. Као ин стру мент над зо ра над вла дом, он ни је ну жно огра
ни чен за ко ни ма о при сту пу ин фор ма ци ја ма или дру гом оп штом 
за кон ском ре гу ла ти вом. Пар ла мен том се упра вља пре ма ње го вим 
соп стве ним пра ви ли ма, а ка да пар ла мент же ли да са зна шта вла да 
ра ди, ње го ви зах те ви за ин фор ма ци ја ма ни су ни чим огра ни че ни. 
Ка да пар ла мент тра жи не ке ин фор ма ци је од вла де, он те ин фор ма
ци је мо ра и до би ти. Пар ла мент ни је са мо по себ на, са мо по ста вље на 
ин те ре сна гру па ко ја има ири ти ра ју ћу на ви ку да по ста вља не згод на 
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пи та ња ка да им ни је вре ме. То је ле ги тим ни и устав но овла шће ни 
глас на ро да, иза бран да би знао и пра тио шта ра ди вла да. Као пан
дан вла ди, пар ла мент мо ра де ло ва ти му дро вр ше ћи сво ја за кон ска 
овла шће ња и ко ри сте ћи нео гра ни че ни при ступ ин фор ма ци ја ма.  

Са да смо све до ци по сто ја ња вла да ко је као да мо гу се би да до зво ле 
да се са ни по да шта ва њем од но се пре ма пар ла мен ту а да за то не 
сно се ско ро ни ка кве по сле ди це. За што је то та ко? Из вр шни огра нак 
вла сти обез бе дио је се би до вољ ну по др шку у пар ла мен ту, та ко да 
има ло јал ну ба зу по сред ством пар тиј ске ди сци пли не, до вољ но сна
жну да пред у пре ди на па де опо зи ци је ко ја рас по ла же ма њим бро јем 
гла со ва. Ме ђу раз ли чи тим мо ти ви ма за то, нај у оч љи ви ја је пар тиј
ска ди сци пли на.  

Ни јед но пи та ње ни ти гра ђа нин ни су ван до ма ша ја пар ла мен та, и 
сто га пар ла мен тар ци не тре ба да ја ди ку ју због то га што ни су у мо
гућ но сти да вла ду по зо ву на од го вор ност. Уме сто то га, тре ба ло би 
да спро во де сво ја не ма ла овла шће ња у де ло пре не го што та овла
шће ња атро фи ра ју или их за ме не но ве кон вен ци је ко је омо гу ћа ва ју 
вла ди да пи та ње ко ко ме од го ва ра окре ну на глав це.

Сле де ћи део тро у гла вла сти са сто ји се од не за ви сних ме ди ја, ци
вил ног дру штва и по ли тич ких стра на ка. То су про вод ни ци из ме ђу 
на ро да, ње го вих иза бра них пред став ни ка и ње го ве вла де. Ту по сто ји 
дво смер ни про ток ин фор ма ци ја. Мно го је теч ни ји и ма ње је усме
ра ван не го онај уну тар пар ла мен та, али од су штин ске је ва жно сти 
за функ ци о нал ну де мо кра ти ју. Уз од го ва ра ју ћи при ступ ин фор ма
ци ја ма, не за ви сни ме ди ји спо соб ни су да ана ли зи ра ју и пре но се 
ин фор ма ци је и ми шље ња дру штву. Чак и у јед ном до бу по све ће
ном за ба ви, уло га ме ди ја је да ин фор ми шу и еду ку ју јав ност, те да 
пре но се ми шље ње јав но сти на је дан ко лек ти ван и не ко ор ди ни ран 
на чин пар ла мен ту и вла ди. Не за ви сни ме ди ји ни су ни шта дру го не го 
ди ја лог на ро да. Они за слу жу ју за шти ту од вла де у сво јој ви тал ној 
уло зи кри ти ча ра јав не по ли ти ке и де ло ва ња вла де. 

Су де лу ју ћи у ди ја ло гу из ме ђу дру штва, ње го вих иза бра них пред
став ни ка и вла де, ту је и ци вил но дру штво. Љу ди струк ту ри шу асо
ци ја ци је ко је од ра жа ва ју њи хо ве аспи ра ци је и же љу да уче ству ју на 
је дан ор га ни зо ван на чин. Од ве ли ких по слов них кор по ра ци ја ко је 
нам пру жа ју ро бу и услу ге, до ло кал них ор га ни за ци ја ро ди те ља ко је 
ис ка зу ју же љу да бу ду укљу че не у обра зо ва ње њи хо ве де це; ра зно
вр сност ци вил ног дру штва је огром на. Љу ди су у мо гућ но сти да би
ра ју сво је при ја те ље, а тре ба да бу ду у мо гућ но сти и да би ра ју сво је 

ци ље ве. По слов не гру пе, рад не гру пе, цр кве, до бро твор не ор га ни
за ци је, по себ не ин те ре сне гру пе, ре кре а тив не ор га ни за ци је, спи сак 
је по ду жи, али сва ка од тих гру па пру жа љу ди ма при ли ку да се њи
хов глас да ље чу је при дру жу ју ћи га дру гим слич но ори јен ти са ним 
гла со ви ма. Ти здру же ни гла со ви има ју кључ ну уло гу у са оп шта ва њу 
ја сних, ра зло жних по ли ти ка де ло ва ња за по тре бе јав не рас пра ве, и 
они до пи ру до вла де и пар ла мен та, та ко да је мо гу ће да бу ду укљу
че ни у јав ну по ли ти ку.       

По ли тич ке стран ке та ко ђе уче ству ју у ди ја ло гу из ме ђу на ро да, пар
ла мен та и вла де. По ли тич ке стран ке ан га жу ју нај ма њи број љу ди 
у по ре ђе њу са ме ди ји ма и ци вил ним дру штвом, али оне пред ста
вља ју нај моћ ни ју од три спо не из ме ђу на ро да, пар ла мен та и вла де. 
По ли тич ке пар ти је су те ко је раз ви ја ју јав ну по ли ти ку. По ли тич ке 
пар ти је омо гу ћу ју љу ди ма да стек ну по ли тич ку моћ и да је за др же. 
По ли тич ке стран ке обра ћа ју се јав но сти у по тра зи за члан ством и 
по др шком. Сва ка стран ка и њен во ђа у ста њу је да се са мо стал но 
обра ћа дру штву и да тра жи овла шће ње да вла да. Љу ди има ју пра во 
на то да се њи ма вла да на на чин ко ји са ми ода бе ру, а по ли тич ке 
стран ке пред ста вља ју на чин да се раз ли чи те иде о ло ги је пред ста ве 
и за тра же по др шку. Због сво је са мо стал но сти, стран ке су си ле ко је 
ни су у ста њу да се ме ђу соб но кон тро ли шу, а ти ме што су у ста њу да 
тра же по др шку би ра ча, на во де јед на дру гу да раз ми шља ју и де лу ју 
на на чин за ко ји ми сле да је нај при јем чи ви ји би рач ком те лу.   

На вр ху тро у гла де мо кра ти је је на род. По мо ћу сло бод них и пра вич
них из бо ра, на род мо же иза бра ти оне ко ји ће њи ме вла да ти и на чин 
на ко ји же ли да се њи ме вла да. На род се ин фор ми ше пре ко ме ди ја 
и има моћ да се ор га ни зу је у окви ру ци вил ног дру штва и укљу чи 
у по ли тич ки про цес. Он је по след њи чу вар де мо крат ског над зо ра 
над вла дом. Из ре ка да је дан део љу ди мо же те ва ра ти све вре ме а 
све љу де не ко вре ме, али да не мо же те ва ра ти све љу де све вре ме, 
уисти ну је тач на. Ка да је нај ви ше овла шће ње по ве ре но свим љу
ди ма, они ће се по ста ра ти да вла да на њи хо ве по тре бе ре а гу је на 
етич ки на чин.    

Кон ку рент ско над ме та ње по ли тич ких стра на ка за по др шку би ра ча 
оси гу ра ва да се стран ке усред сре де на по тре бе јав но сти. У од су ству 
тог кон ку рент ског над ме та ња, јед на стран ка ће до ми ни ра ти, а пра
ви ла ће се бр зо про ме ни ти ка ко би та до ми на ци ја би ла осна же на. 
Не ста ће кон ку рен ци је и од го вор но сти ко ја иде уз њу. На гла сак ви
ше не ће би ти на слу же њу на ро ду већ на то ме да се очу ва по ли тич
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ка струк ту ра она квом ка ква је сте. По ли тич ка моћ учвр шћу је се у 
ру ка ма ма лог бро ја љу ди, ко ји ће ко ри сти ти пра во по ста вља ња на 
функ ци је у свим ње го вим об ли ци ма да би за др жа ли моћ. Ода тле ће 
про ис те ћи ко руп ци ја, зло у по тре ба мо ћи, под ми ћи ва ње и кра ђа ре
сур са. Вла да ће би ти усред сре ђе на на ко рист оних ко ји су на вла сти, 
а не на ко рист дру штва у це ли ни.  

Рав но те жу кон ку рент ских мо ћи у де мо кра ти ји тре ба шти ти ти и одр
жа ва ти. Над ме та ње за гла со ве би ра ча и за моћ је сло бод но, а пра
вич ни из бо ри оси гу ра ва ју да у сре ди шту па жње увек бу де уна пре
ђе ње дру штва, бу ду ћи да је дру штво то ко је би ра. По ли тич ке же ље 
јед ног дру штва мо гу се са же ти у три пој ма: мир, про спе ри тет и на да у 
бо ље су тра. У де мо кра ти ји, по ли тич ке рас пра ве ба ве се ти ме ка ко ти 
ци ље ви нај бо ље мо гу би ти оства ре ни. Та мо где је де мо кра ти ја сла ба 
или не по сто ји, не ма пра ве рас пра ве, а они ко ји стек ну моћ ко ри сте је 
за лич ну ко рист на ра чун љу ди ко ји ма би тре ба ло да слу же. 

Чи та ва иде ја о пе шча ни ку ука зу је на од го вор ност као спо ну ко ја 
др жи дру штво на оку пу и оси гу ра ва ре зул та те од сва ког ко ме бу де 
ста вље но у за да так да де лу је или ко има ду жност да се по на ша на 
од ре ђе ни на чин. Од дна до вр ха, по сто ји од го вор ност за све: за дру
штво у це ли ни – би ро кра ти ји. Би ро кра ти ја, пак, мо ра по сту па ти по 
на ло зи ма сво га ре сор ног ми ни стра. Ми ни стре ду жност оба ве зу је на 
то да до бро упра вља ју сво јим ми ни стар стви ма. Пред сед ник вла де 
тра жи од ми ни ста ра да по ла жу ра чу не за свој рад за то што осе ћа да 
пар ла мент, си ла ко ја би тре ба ло да бу де ван ње го ве мо ћи кон тро ле, 
зах те ва од го вор ност од ње га. Пар ла мент тре ба да зах те ва од вла де 
да по ла же ра чу не о свом ра ду за то што осе ћа при ти сак јав но сти, ко ја 
је оба ве ште на о ра ду – или не ра ду – вла де по сред ством не за ви
сних ме ди ја. У вре ме из бо ра, на род има мо гућ ност да до не се суд и 
за ме ни сво је иза бра не пред став ни ке ако та ко од лу чи.     

Мно ги љу ди ужи ва ју у од го вор но сти, а де ша ва се да не ки од го ва ра ју 
за не у спе хе дру гих, на при мер, ми ни стри у До њем до му, али ко мо же 
ре ћи да они ужи ва ју у то ме да их по зи ва ју на од го вор ност због про
пу ста дру гих на чи ње них то ком њи хо вог ман да та. Ка да љу ди зна ју да 
ће њи хо ве ма не и не а де кват но оба вља ње ду жно сти или по на ша ње 
би ти пре о спи та ни и да ће се о то ме су ди ти, та да су ве ћи из гле ди да 
ће они удо во љи ти при хва ће ним стан дар ди ма. Од го вор ност је мо ти
ва ци о ни фак тор ко ји под сти че не са мо при др жа ва ње пра ви ла већ и 
бо љи рад.    

Све то ле по иде док не ки пред сед ник вла де, ко ме сме та сва та од го
вор ност, не поч не да тра жи на чин да се осло бо ди тог те ре та, па му 
пар ла мент иза ђе у су срет и не спро во ди на аде ква тан на чин сво је 
овла шће ње да над зи ре рад из вр шног огран ка вла сти. Од чла но ва 
стран ке на вла сти оче ку је се да бу ду скло ни пла ну ра да вла де по што 
су иза бра ни на сво је функ ци је осла ња ју ћи се на исту плат фор му, али 
то их не осло ба ђа од го вор но сти да ва ља но про у че пред ло ге за ко на, 
бу џе та и јав не по тро шње. Про бле ми на ста ју ка да ви де про пу сте или 
ма не вла сти али не пред у зи ма ју ни шта; ме ђу тим, они не ма ју раз ло
га да про зи ва ју вла ду због про пу ста ко ји ни су до би ли пу бли ци тет у 
јав но сти.     

Пред сед ни ци вла да из на ла зи ли су раз не на чи не да убла же при ти
сак од стра не пар ла мен та. Број пар ла мен та ра ца ни је од већ ве лик; 
пре ми јер их све по зна је. За што да не укљу чи чла но ве пар ла мен та, 
или ба рем ве ћи ну њих, у план ра да вла де? Број не су при ли ке ко је 
се пред сед ни ку вла де ну де да ути че на њи хо во ми шље ње. Гу би так 
по ве ре ња до ве шће до пре вре ме них из бо ра, а ко ме је по треб но да га 
окри ве за пад вла де? Увек има не ких ег зо тич них де сти на ци ја за ко је 
су по треб ни пут ни ци, и пред сед ник вла де би ра до бро вољ це. Ме ста 
у ка би не ту су, на рав но, са мо за оне ко ји по др жа ва ју пре ми је ра. По
врх све га оста лог, ту је и при ти сак ко ји про ис ти че из со ли дар но сти 
стра нач ког вр ха. Ко још же ли да бу де ис кљу чен из стра нач ког вр ха, 
да га се ко ле ге кло не и да мо ра да об ја шња ва би ра чи ма за што је 
од лу чио да на пу сти стран ку ко ја га је иза бра ла и сам пли ва са ај ку
ла ма? Удоб на за шти ће ност од очи ју јав но сти мо же се чи ни ти по жељ
ни јом од јав них на па да љу ди ко је је чо век сма трао при ја те љи ма све 
док ни је на пу стио ре до ве стран ке. При ти сак ко ле га, из у зев за оне 
нај хра бри је, пред ста вља си лу ко ја се не мо же кон тро ли са ти и ко ја 
на го ни чо ве ка да ми сли и де лу је на од ре ђе ни на чин, а омо гу ћа ва да 
се од го вор ност ма ни фе сту је на је дан из о па чен на чин.          

Мно ги пар ла мен ти и за ко но дав на те ла су под од ре ђе ном до зом 
при ти ска да по пу шта ју вла ди, чак и у сна жним де мо кра ти ја ма ко је 
по др жа ва ју не за ви сни ме ди ји и ан га жо ва но дру штво. Пут ка бо љем 
упра вља њу дру штвом не са сто ји се са мо у то ме да се иза бе ре из ме ђу 
ис прав не по ли ти ке и по гре шне по ли ти ке. Мо гућ но сти из бо ра су ве
ли ке ка да се ра ди о по ли ти ци де ло ва ња, и вла да има пра во да би ра 
сво ју по ли ти ку бу ду ћи да јој је дат ман дат да вла да. Уло га је пар ла
мен та да пре и спи ту је по ли ти ку вла де ко ја му се пред ста вља у ви ду 
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пред ло га за ко на и да их одо бра ва ка ко на ђе за сход но. Пар ла мент 
ни је ал тер на тив на вла да, он је над зор ник вла де. 

Пар ла мент не де лу је изо ло ва но, он пред ста вља раз ли чи та ми шље
ња дру штва и ње го ва је ду жност да та ми шље ња са жме и пре тво ри 
у си лу ко ја ће, на да мо се, би ти ван мо ћи кон тро ле вла де и ко ја ће 
на гна ти вла ду да де лу је за до бро бит дру штва; по сту па ју ћи та ко, и 
сам пар ла мент по ла же на ро ду ра чун за сво је де ло ва ње. 

По сто ји ме ђу вла да ма је дан ве о ма не по штен тренд за о би ла же ња 
пар ла мен та и не по сред ног обра ћа ња на ро ду. То би тре ба ло да до не
кле за бри не пар ла мен тар це, бу ду ћи да је угро же но и са мо ви ђе ње 
ре ле вант но сти пар ла мен та. Чак и у јед ној здра вој де мо кра ти ји, пар
ла мент мо ра да во ди ра чу на о при ти сци ма да ума њи сво ја овла шће
ња или да мар ги на ли зу је сво ју моћ да вла ду по зи ва на од го вор ност. 
За са да, пар ла мент то при лич но до бро ра ди, и чак смо има ли при ме
ре да пар ла мен ти по но во сти чу овла шће ња у не ким зе мља ма где су 
ра ни је има ли ма ри о нет ску уло гу или где је на сна зи би ла дик та ту ра.

У осно ви, ме ђу тим, ства ри су ја сне: ка да пар ла мент не зах те ва од 
вла де да по ло жи ра чу не за на чин на ко ји упра вља дру штвом, вла да 
ће се окре ну ти се би и не ће ис пу ни ти сво је оба ве зе пре ма дру штву, 
а ка да вла да ома не, ома ну ће и дру штво ко је ју је иза бра ло. Ве за 
из ме ђу то дво је је са свим ја сна. Сто га тре ба да се за пи та мо за што се 
то ли ко ма ло на гла ша ва раз ви ја ње вла сти, ја ча ње ин сти ту ци је пар
ла мен та, еду ка ци ја пар ла мен та ра ца и ан га жо ва ње дру штва ка да 
за тим по сто ји та ко очи глед на по тре ба. 

У го во ру ци ти ра ном на пред у тек сту, Гор дон Бра ун је био у пра ву! 
Мо ра мо по мо ћи си ро ма шни ма овог све та, чак и ако не оства ри мо 
ми ле ни јум ске раз вој не ци ље ве до 2015. го ди не. Бра ун је, ме ђу тим, 
про пу стио да упу ти апел за ви ше де мо кра ти је и ви ше од го вор но сти 
код ко рум пи ра них ли де ра не раз ви је них зе ма ља све та, ко ји кра ду 
ми ли јар де до ла ра што при па да ју њи хо вим гра ђа ни ма. Тај про пуст 
чи ни оства ри ва ње ми ле ни јум ских раз вој них ци ље ва мно го те жим.   
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