
И л и ј а  С г и ј е п а н о в и ћ  
судски приправник у Новом Саду

КОНТРОЛА УПРАВЕ*

С обзиром да управа наступа са позиција власти и да су органи 
управе овлашћени да врше физичку принуду, постоји стална опас- 
ност да управа прекорачи и злоупотреби своја овлашћења и на тај 
начин повреди слободе и права граЬана. Да би се то спречило пред- 
виђени су разни видови контроле управе.

Према професору Н. Стјепановићу „контрола уопште представ- 
ља једну трајну делатност брижљивог и систематског посматраиьа и 
оцењивања неког туђег рада”.* 1 Y том смислу, контрола коју врше 
одређени субјекти над радом управе представља трајну и системат- 
ску активност посматрања и проверавања рада органа управе, упоре- 
ђивања резултата њиховог рада са очекиваним резултатима који су 
предвиђени према унапред утврђеним критеријумима, као и утицаја 
на њихов рад како би се постигли очекивани резултати.

Према Закону о државној управи, управну контролу органа 
државне управе врши управна инспекција. Управна контрола се 
обезбеђује и одлучивањем у другостепеном управном поступку. Суд- 
ска контрола законитости аката органа државне управе обезбеђује 
се у управном спору, ако за одређену управну ствар није законом 
предвиђена друга судска заштита (члан 18. Закона о државној упра
ви). Контролу управе врши и јавно тужилаштво. Јавни тужилац мо- 
же, ако сматра да je решењем повређен закон, да подигне захтев за 
заштиту законитости против правоснажног решења донетог у ствари 
у којој се не може водити управни спор, а судска заштита није 
обезбеђена на други начин (члан 262. Закона о општем управном 
поступку).

* Рад примљен: 16. I 1996.
1 Н. Стјепановић, Управно право, Београд, 1973, стр. 231.
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Политичку контролу управе обављају представничко тело 
(Скупштина), јавно мњење и омбудсман.

Контролу управе путем представничког тела (Скупштине) гра- 
Ьани врше посредно, преко својих представника у Скупштини. Ефи- 
касност ове контроле завися од тога да ли представници граЬана у 
потпуности изражавају интересе граЬана, од контаката и сарадње 
граЬана и њихових представника, као и од активности грађана у 
политичком животу. Скупштинска контрола управе се испољава на 
тај начин што je управа обавезна да примењује законе и друге про
писе и опште акте Народне скупштине (члан 8. Закона о државној 
управи), с тим у вези je обавеза органа државне управе да Народној 
скупштини даје обавештења, објашњења и податке из свог делокру
га, који су неопходни за њихов рад (члан 53. Закона о државној 
управи). Средства за финансирање послова управе обезбеђују се у 
буџету, а с обзиром да Скупштина доноси буцет и завршни рачун, 
она и на овај начин (кроз финансијска средства) контролише рад 
управе.

Јавно мњење, као и вид политике контроле, посредна je кон
трола управе. Под јавним мњењем се подразумева схватање одређене 
средине о раду управе. Фактори који непосредно утичу на формира- 
тье јавног мњења су: средства за информисање (медији), политике 
организације, интересне трупе, удружења граЬана, научне, стручне, 
спортске и друге организације. За формирање јавног мњења посебно 
треба истаћи значај медија, политичких организадија и интересних 
трупа.

Идеја за увођење Омбудсмана, као врсте политичке контроле 
управе, код нас се први пут јавила тек почетком шездесетих година 
овог века. Разлог за овако касно разматрање могућности увођења 
ове институције у наш правни систем je сигурно идеолошко-поли- 
тичке природе. У том смислу je „одбојност према достигнућима са- 
времених демократских земалъа долазила превасходно због идеолош- 
ких предрасуда и царовања догме о савршеносга система самоуправ- 
не социјалистичке демократије. Y таквим околностима, у којима je 
владала самозаљубљеност у „оригинална” решења југословенског 
правног и политичког система, свако помишљање на институције 
„буржоаских” земаља било je равно чину националне издаје”.2 Први 
научни скуп посвећен овој теми одржан je у Београду 1972. године 
у организации Уставног суда Србије, да би након скоро две деце- 
није у Новом Саду 1989. године био одржан међународни научни 
скуп посвећен теми — „Омбудсман — заштитник права граЬана”. На 
овом скупу je закључено да постоје објективни разлози да се у наш 
правни систем уведе посебна институција ради заштите права граЬа
на, која би одговарала улози омбудсмана. Предложено je да би назив

2 Д. Милков, О моГуНем jyï ословенском омбудсману, Зборник радова Правног 
факултета у Новом Саду, бр. XXIV/3—4, Нови Сад, 1990, стр. 58.
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за ову институдију могао бита правобранилац граЬана, заштитник 
граЬана и сл.

УвоЬенье ове институције у наш правый систем би представљао 
допунски вид заштите законитости и права грађана, те би се, на тај 
начин постојећи систем правые и ванправне заштите права граЬана 
употпунио и представљао би једну целину.

Поред тога, по узору на англосаксонске земље, требало би ос
нова™ и развита једну нову научну дисциплину чији би предмет био 
проучавање односа управе и граЬана. Ова научна дисциплина би, 
свакако, кроз анализу разлике измеЬу нормативног и стварног, у 
односима управе и граЬана пронашла нове облике и методе рада и 
тако допринела отклањању постојећих недостатака.
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