
Начин избора савета регулаторних тела за телекомуникације у државама Европске 

Уније и Западне Европе 
  

Међу посматраним земљама девет су чланице Европске Уније,две претенденти на 

чланство у ЕУ, а једна (Норвешка) – спада међу најразвијеније државе света. Намера је 

била да се упознамо са искуствима држава врло различите традиције и економске 

развијености. Међутим битне разлике у законским решењима у вези начина избора Савета 

регулаторних тела нису уочене. Све чланове Савета регулаторних тела свих посматраних 

држава именују и предлажу органи извршне и / или законодавне власти, осим Савета 

Португалије, чија законска решења су једина (донекле) упоредива са актуелним решењима 

у Србији јер (мањи) део чланова предлажу и разна струковна, затим удружења потрошача 

као и судска власт. 

  
У већини посматраних држава чланове Савета предлажу и именују органи извршне власти 

(Председник државе, Влада, канцелар, надлежни министри) по процедури која је слична начину 

избора осталих државних функционера, па је и поступак опозива пре истека мандата 
једноставан. 

  

У Грчкој и Турској све, а у Италији и Каталонији део чланова Савета постављају 

органи законодавне власти (парламент или поједина парламентарна тела или одбори). 

  
Начин и процедура избора чланова Савета регулаторних тела није посебно експлицирана 

јер се не разликује од уобичајеног начина избора других државних функционера у надлежности 
органа власти који су овлашћени предлагачи. 

  

Регулаторна тела појединих (развијених) држава нису независна од органа власти. 

Тако у регулаторном телу Аустрије одлуке доноси директор на основу смерница Савезног 

канцелара, док је Норвешка управа за массмедије експертски орган министарства културе. 

  
Невладине организације и удружења грађана као ни верске заједнице ни у једној 

посматраној земљи нису међу субјектима који предлажу или постављају чланове Савета. 

  

На основу посматраног можемо закључити да се законска решења и пракса у 

Србији суштински разликују од праксе у развијеним европским државама. У Србији, за 

разлику од развијених европских држава, начин избора чланова Савета имплицира 

изразито неповерење у органе власти и даје овлашћења цивилном сектору непозната у 

пракси већине европских земаља (једини сличан пример је Црна Гора) без јасно 

регулисаних обавеза и процедура. 
  
  

ХОЛАНДИЈА: КОМЕСАРИЈАТ ЗА МЕДИЈЕ 3 члана "Комесаријата" на 5 година, реизбор могућ 
једном, именују се краљевским декретом на предлог државног секретара за медије, превремени 

престанак мандата под уобичајеним условима, за поновно именовање иста процедура као 
приликом редовног именовања (краљевским декретом на предлог државног секретара) 

  
ИТАЛИЈА: ИТАЛИЈАНСКА КОМУНИКАЦИЈСКА УПРАВА 4 члана које предлажу оба дома Парламента, 

а именује декретом председник Републике и председник кога декретом именује председник 
Републике на предлог председника Савета министара уз сагласност министра комуникација на 7 
година. Реизбор није дозвољен. 

  
АУСТРИЈА: КОМУНИКАЦИЈСКИ ОДБОР АУСТРИЈЕ (КОММАУСТРИЈА) 5 чланова укључујући 
директора на 5 година. Чланове и директора именује федерални канцелар на основу уобичајених 
правила за цивилне службенике Владе, с тим што именовању директора претходи јавни позив 



према правилима Акта о јавним тендерима из 1989. Реизбор могућ, престанак мандата на основу 
Закона о цивилним службеницима. Одлуке доноси Директор самостално (моноцратиц аутхоритy), 
на основу смерница Савезног канцелара! 

  
НЕМАЧКА: УДРУЖЕЊЕ РЕГУЛАТОРНИХ УПРАВА ЕМИТЕРА (АЛМ) У Немачкој регулисање емитовања 

је одговорност земаља чланица Савезне државе које свака понаособ имају своја регулаторна 
тела. Сарадња и усаглашавање се врши унутар Удружења земаљских регулаторних агенција 
(АЛМ). Управљачка тела АЛМ су Конференција директора (ДЛМ), Конференција председавајућих 
и Генерална конференција. Пословање АЛМ и његових управљачких тела преноси се на једног 
од управа-чланова удружења сваке две године. 

  
ГРЧКА: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ (НЦТР) 7 чланова на 4 године. Чланове 
бира Конференција Председника, посебно тело Парламента у којем су представљене све 
политичке партије. Лична и функционална независност чланова гарантована је Уставом. 

  
ШПАНИЈА: КОМИСИЈА ЗА ТРЖИШТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА (ЦМТ) 9 чланова именује декретом 
Влада на предлог министра економије и министра за науку и технологију на 6 година. Реизбор 
могућ једном. 

КАТАЛОНСКИ МЕДИЈСКИ САВЕТ (ЦАЦ) 10 чланова укључујући председника кога 

именује Влада на предлог осталих чланова Савета које је двотрећинском већином изабрао 

Парламент Каталоније на предлог најмање три парламентарне групе. Мандат траје 6 

година. Реизбор није предвиђен. Превремени престанак мандата под уобичајеним 

условима 

  
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА: ОФЦОМ од укупно 9 чланова, 6 именује државни секретари за индустрију и 
за културу, медије и спорт. Преостала 3 члана именује поменутих 6 чланова Савета. 

  
ПОРТУГАЛИЈА: ВРХОВНА УПРАВА ЗА МАСМЕДИЈЕ 11 чланова, 5 бира Парламент, председавајућег 
поставља Врховни правосудни савет и по једног Влада, Национални савет потрошача, удружења 
новинара, медијске струковне организације, док једанаестог постављају изабрани чланови 
Управе бирајући међу водећим личностима науке и културе. 

  
УКРАЈИНА: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ТВ И РАДИО ЕМИТОВАЊЕ 8 чланова, по 4 именује 

председавајући Врховног савета Украјине и председник Украјине на 4 године. 

  
ТУРСКА: ТУРСКИ ВРХОВНИ САВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ, 9 чланова бира Велики парламент на 
6 година 

  
НОРВЕШКА: УПРАВА ЗА МАСМЕДИЈЕ НОРВЕШКЕ саветодавна је институција (експертски орган) 

под Министарством културе и нема Савет или одбор, подељена је на одељење за електронске и 
одељење за штампане медије. Одлуке везане за медијску област доноси Министарство културе. 

 


