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ЗАПОШЉАВАЊЕУЈАВНОМ
СЕКТОРУУСРБИЈИ

–ДОПРИНОСДЕФИНИСАЊУ
ОСНОВНИХПОЈМОВАИ

АНАЛИЗИПРАВНОГОКВИРА
УДК35.082(497.11)

Оригиналнинаучнирад

ЈеленаД.Јеринић1)

С а ж е т а к

Унамеридапредставиосновнекарактеристикедомаћегправ
ногоквиракојимјеуређенозапошљавањеуразличитиморга
низацијаматзв. јавногсектора,ауторкадајеосновненапоме
неозначењупојмовакојисеувезисаовомтемомнајчешће
користеујавности.Уодређивањутихпојмова,онаполазиод
важећихпрописаистратешкихдокуменатаиуказујенаразли
кеизмеђуобухвататихпојмова,каоинаразликеиевентуал
ненедостаткеуњиховомодређењуутимдокументима.Поред
тога,утекстуједаткратакприказосновниходредабаозапо
шљавањууидентификованимразличитиморганизационимоб
лицима,односноидентификованасучетириразличитаправна
режимакојасепримењујуназапошљавањеуорганизацијама
јавногсектора.Уоквирузакључнихразматрања,истакнутису
главнинедостациважећегправногоквиракојисеогледајупре
свегау:непостојањузваничнетипологијеорганизационихоб
лика,односнонеконзистентностуодређивањустатусапоједи
нихорганизација,штозасобомповлачииразликеуправном
режиму,уовомслучају,запошљавања;широкиммогућности
мазаизузимањепојединихорганизационихобликаизопштег
режима запошљавања; као и могућностима за изостављање
уобичајене процедуре запошљавања, чак и у оквиру општег
режимадржавнослужбеничкогсистема.
Кључнеречи:државнауправа,јавнауправа,јавнисектор,
запошљавање,запослени,службеници,службеничкисистем

1 Делимични основ за оваj текст представља анализа правног оквира коjу
jе ауторка спровела у току 2015. ипрвоj половини2016. године, у оквиру
проjектаТранспарентнодопосла,коjисузаjеднореализовалиЦентарзасло
боднеизбореидемократиjу,ПАЛГОЦентариБалканскаистраживачкамре
жа(БИРН).
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Јавнисектор,јавнауправаидржавна

управа,запошљавање

Умедијимачесто,чакиуизјавамазваничника,стручња
каилидругихкоментатора,чујеморазличитетермине–jавнисек
тор,jавнауправа,државнауправаисл.,посебноувезисатемом
запошљавањаилипотребезарационализациjомуправе.Понекада
сеовитерминикористеикаосиноними, авеомареткооникоjи
ихкористеузњихдаjуињиховудефинициjу,односнодетаљниjе
обjашњењеотомештаподтимтерминомподразумеваjу.Употрази
заадекватнимдефинициjамаилибаремразграничењемовихраз
личитихтермина,требалобидапресвегаможемодасепослужи
мозваничнимдокументима–прописимаилидокументима jавне
политике,каоштосустратегиjеисличнидокументи.

Државнаијавнауправа

Поjам државне управе одређен је у Закону о државноj
управи2), kao „део извршне власти Републике Србије који врши
управнепословеуоквируправаидужностиРепубликеСрбије”,
ачинеjе„министарства,органиуправеусаставуминистарставаи
посебнеорганизације”коjисезаjедноназиваjуорганимадржавне
управе.

Заразликуодпоjмадржавнеуправекоjиjеjасноипре
цизноутврђен,појамjавнеуправеније.Уjедно,онсеузваничним
документимапоjављуjекасниjенегопоjамдржавнеуправе,аjош
увекниjедобиосвоjузаконскудефинициjу.Оноштосезасигур
нознаjестедаjешириодпоjмадржавнеуправе,алисечинида
доносиоциодлуканисуначистосатимштабиоваjпоjамдефини
тивнотребалодаобухвати.Наjбољаилустрациjазатоjестетекст
СтратегиjеjавнеуправеуРепублициСрбиjииз2014.годинеукоjоj
сеоваjтерминипоjавио.3)Овастратегиjаусвоjенаjенаконзавр
шетка реализациjе раниjеСтратегиjе реформе државне управе у
РепублициСрбиjи(из2004.године),аидеjањенихдоносилацаби
ла jеуправодапринципимодернедржавнеуправе заснованена

2 СлужбенигласникРС,бр.79/05,101/07,95/10,99/14.
3 СлужбенигласникРС,бр.9/14,42/14–исправка,надаљеи:СРJУ.



ЗАПОШЉАВАЊЕ У JАВНОМ СЕКТОРУ ...Је ле на Д. Је ри нић       –

9

тзв.меритсистемуилисистемузаслугакаквисууведениудржав
нууправубудупримењенинаширикругсубjеката.

Међутим, у СРJУ не налазимо дефинициjу поjма jавне
управекоjабимогладанасдоведеидоисцрпнелистеорганизациjа
коjеподњегапотпадаjу.Заправо,идеjаСтратегиjеjестедасепод
поjамjавнеуправе(илиречимаСтратегиjе,„системjавнеуправе”)
поредорганадржавнеуправе(какосугоредефинисани)укључе„и
другидржавниорганикојиобављајууправнепословеијавнаовла
шћења”,каои„органипокрајинскеаутономијеијединицалокалне
самоуправе,[…]jавнеагенциjе,[…]разноврснанезависнарегула
торнателаразличитихназива,статусаипослова(комисије,аген
ције) која у оквиру изворног или повереног делокруга обављају
управнепословеијавнаовлашћења.”Критериjумjе,дакле,утоме
датеорганизациjеобављаjуистеилисличнепословеонимакоjе
обављаjуорганидржавнеуправе.Поредтога,намераСтратегиjе
jестедаупоjамjавнеуправеуврстиитзв.jавнеслужбе–устано
веиjавнапредузећа–иакопрепознаjедаоненеобављаjууправ
непослове,алидаjетоважносааспекта„законитог,делотворног,
ефикасногиекономичногвршења[…]јавниховлашћења”коjасу
jавнимслужбамаповерена,„докусловииначинпружањауслуга
релевантнимсубјектимаостајепредметдругихстратегијаијавних
политикаупосебнимобластима”.Коначно,ујавнууправуби,пре
маСтратегиjитребалодаспадајуи„другаправнаифизичкалица
којимасуодговарајућимзакономповеренаилићебитиповерена
јавнаовлашћења(нпр.привреднакомора,берза,јавнибележници,
удружењајавноправногкарактераисл.).”

Међутим,исамаСРJУпрепознаjедакоднаснепостоjи
конзистентна типологиjа организационихоблика, па чаки дане
постоjиевиденциjепостоjећихорганаиорганизациjакоjебитре
балодачинедео„системаjавнеуправе”,теjетопредставилакао
jеданодзначаjниjихнедостатакапостоjећегсистема.4)Оваквати
пологија,паникаталогорганизационихобликадозавршеткаовог
текстанисусачињени,односноотоменепостојезваничнеинфор
мације.
4 НапримеруСРJУjенаведенода„нисуувекразумљивиразлозизбогкојих

некеорганизације(нпр.јавнеагенције)функционишунезависноодВладеи
поседују знатаннивосамосталности,уместодачинедеосистемадржавне
управесанижимнивооморганизационесамосталности,илиоргануправеу
саставуминистарстава.Такођенијејаснозаштосесматрајуекономичнијими
ефикаснијимоддругихорганизационихобликакојисупрепознатиусистему
јавнеуправе.”
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Све ово, нажалост, доводи до закључка да поjам jавне
управениjедокраjаизведенузваничнимдокументимаРепублике
Србиjе.

Увезисапоjединиморганизационимоблицима,ушироj
jавностинекиодњихнисунанаjадекватниjиначинпредстављени.
Тоjеслучаj,пресвега,саразличитиморганизациjамакоjеносена
зивагенциjе,односнопредузећима,oчемућебитикаснијеречи.
Запотребеовогтекста,различитеврстеагенцијасезаједноозна
чавају термином„државнаагенциjа”којиобухватаи јавнеаген
ције,идругеорганизациjекоjеносеназивагенциjа,накоjесене
примењуjеЗаконоjавнимагенциjама,већнекидругипрописи.Та
кође,овдесекористиитермин“државнапредузећа”,дабисеозна
чилапредузећачиjиjеоснивачдржава,акоjанемаjустатусjавних
предузећа(накоjасепримењуjепосебниЗаконоjавнимпредузе
ћима)већсутопредузећадругогобликачиjиjеоснивачдржава,на
коjесеунаjвећоjмерипримењуjеЗаконопривреднимдруштвима.

Јавнисектор

Аштаjесапоjмомjавногсектора?Jестелионшириили
ужиодпоjмаjавнеуправе?

Одређењеjавногсекторауоквирунашегправногсисте
маналазимоискључивоупрописимакоjисеодносеилисетичу
jавнихфинансиjа.ПрвитакавзаконjеЗаконобуџетскомсистему5),
покомеjеjавнисектор„деонационалнеекономијекојиобухвата
општиниводржаве[коjиукључуjебуџетРепубликеСрбије,буџе
телокалнихвласти,ванбуџетскефондове,укључујућиифондове
социјалногосигурањанасвимнивоимавласти,каоинетржишне
инепрофитнеинституцијекојесуконтролисанеифинансиранеод
странедржавенасвимнивоимавласти],каоинефинансијскапред
узећа под контролом државе (јавна предузећа) која се примарно
бавекомерцијалнимактивностима”.

Касниjеjепоjамjавногсектораутврђивани,например,
Закономоутврђивањумаксималнезарадеу jавномсектору6),где
jе одређен набраjањем одређених организационих облика, одно
снонаосновуквантитативнихкритериjумакоjисеодносенафи
5 СлужбенигласникРС,бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13

исправка,108/13,142/14,68/15др.закон,103/15,99/16.
6 СлужбенигласникРС,бр.93/12.
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нансирањенекихорганизациjа.Тако,уjавнисекторспалесу:јав
неагенције,организацијенакојесепримењујупрописиојавним
агенцијама, организације обавезног социјалног осигурања, јавна
предузећачији јеоснивачРепубликаСрбија,аутономнапокраји
наилијединицалокалнесамоуправе,правналицанадкојимаРе
публикаСрбија,аутономнапокрајина,односнојединицалокалне
самоуправеимадиректнуилииндиректнуконтролунадвишеод
50%капиталаиливишеод50%гласоваууправномодбору,каои
удругимправнимлицимаукојима јавнасредствачиневишеод
50%укупнихприхода.Теорганизациjеуовомзаконусуозначене
као„исплатиоцизарадауjавномсектору.”Тригодинекасниjе,За
кономоначинуодређивањамаксималногбројазапосленихујав
номсектору7),jавнисекторjеутврђеннадругачиjиначин,позива
њемназаконобуџетскомсистему,саизузетком“јавнихпредузећа
основаниходстранеРепубликеСрбије,правнихлицаоснованих
одстранетихпредузећа,предузећазапрофесионалнурехабилита
цијуизапошљавањеособасаинвалидитетомоснованиходстране
РепубликеСрбије,односнокојапослујусавећинскимдржавним
капиталом, јавних медијских сервиса, организационих облика у
јавномсекторукојисуоснованимеђународнимуговоромилиуко
јимасебројзапослениходређујеускладусамеђународнимуго
вором”.

Имаjућинаведеноувиду,можемозакључитисамодасе
поjам jавног сектора различито дефинише за потребе посебних
закона,односнозапотребепосебнихоколности.Ипак,имаjућиу
виду да jе Закон о буџетском системунаjопштиjипропис од го
ренаведених, требало би узети да jењегово одређењенаjближе
стварномпоjмуjавногсектораунашоjземљи.


Запошљавање

Коначно, поjам запошљавања ниjе тешко дефинисати,
имаjући у виду важеће прописе. Запошљавање, у смислу разли
читихпрописакоjиуређуjурадноправнистатусзапосленихураз
личитимделовимаjавнеуправеилиjавногсектора(коjићедаље
детаљниjе бити приказани), значи заснивање радног односа, на
неодређеноилиодређеновреме.

7 СлужбенигласникРС,бр.68/15,81/16–одлукаУставногсуда.
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Ууправи(гдесезапошљавањеобављаускладусаЗако
ном о државним службеницима8) или, од скоро, Законом о запо
сленимау аутономнимпокрајинамаи јединицамалокалне само
управе9)) се радни однос заснива доношењем решења од стране
руководиоцаоргана,доксе,удругимделовимаjавногсектора(на
коjесепримењуjеЗаконораду10)),тоседешавазакључењемуго
вораораду.

Поредтога,људисеуjавноjуправииjавномсектору,као
и у приватном сектору ангажуjу и на друге начине, односно за
кључивањемдругихврстауговоракоjеуређуjеЗаконорадукао
облике„радаванрадногодноса”11) (нпр.уговораоделу,уговора
ообављањупривременихиповременихпослова)илинекидруги
закони(нпр.уговороволонтирању,ускладусаЗакономоволонти
рању12)).Насупротзапошљавању,оведругеобликеможемоназвати
и„другимврстамаангажовања.”

Законикоjиуређујузапошљавање
уjавномсектору

Запошљавањеуразличитиморганизациjамаjавногсекто
рапрактичноjеуређенотримаразличитимзаконима.13)Запошља
вање у органима државне управе и другим државним органима
превасходно jе уређено Законом о државним службеницима. На
питањакоjаЗДСнеуређуjепримењуjесеопштирежимЗаконао
раду(нпр.траjањерадногвремена,годишњиодмориисл.)Заод
ређенегрупезапослених,односнозапосленеуодређенимврстама
органа,ЗДСдозвољаваодступањакоjа jемогућепредвидетипо
себнимзаконимаилиподзаконскимактима.
8 СлужбенигласникРС,бр.79/2005,81/2005испр.,83/2005испр.,64/2007,

67/2007испр.,116/2008,104/2009и99/2014,надаљеи:ЗДС.
9 СлужбенигласникРС,бр.21/16.
10 СлужбенигласникРС,бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,надаљеи:ЗР.
11 О томе нпр. Зоран Ивошевић, Радно право, осмо измењено и допуњено

издање, Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник,
Београд,2015,стр.329339,гдесеовиоблициозначавајукао„радбезрадног
односа”.

12 СлужбенигласникРС,бр.36/10.
13 Отоменпр.БогољубМилосављевић,МариоРељановић,Aнализапозитивно

правнихпрописакојимаједефинисанрадноправнистатусзапосленихусвим
деловимајавнеуправеуРепублициСрбији,ПАЛГОЦентар,2015.
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Положаj запослениху jавнимагенциjамаидржавними
jавнимпредузећимаjеунаjвећоjмериуређенЗакономораду.За
коноjавнимагенциjама14)предвиђадасенаправа,обавезе,одго
ворностиизарадедиректораизапосленихујавнојагенцијипри
мењујуопштипрописиораду,акотимилипосебнимзакономније
другачиjепредвиђено.Прописиодржавноjуправисепримењуjуу
погледузаконитости,стручности,политичкенеутралности,непри
страсности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме
иоспособљеностизапосленихкојираденаповеренимпословима
државнеуправеиупогледуканцеларијскогпословања.

Коначно,положаjзапосленихуорганимааутономнепо
крајинеилокалнесамоуправеиаутономнепокраjинеуређенjе,тек
одскоро,посебнимзаконом,којијегоренаведен,јерједосадана
њихпримењиванпревазиђениЗаконораднимодносимаудржав
ниморганимаиз1991.године.15)

Дакле,практичноjемогућеразликоватичетиритипаправ
ногрежимакоjисепримењуjуназапошљавањеуорганизациjама
jавногсектора:1)организациjенакоjесеупотпуностипримењуjе
ЗДС;2)организациjенакоjесепримењуjеЗДСузизузеткепред
виђенедругимпрописима(посебнимзаконимаилиподзаконским
прописима, наjчешће уредбама, као што су нпр. Министарство
унутрашњихпослова,МинистарствоспољнихпословаилиМини
старствоодбране);3)организациjенакоjесепримењуjеЗР–др
жавнеагенциjе(различитихоблика),државнаиjавнапредузећа;и
4)покрајинскииорганилокалнесамоуправенакоjесепримењуje
посебнизаконозапосленима.

ПравнирежимЗаконаодржавнимслужбеницима

РежимпредвиђенЗДСпримењуjесенадржавнеслужбе
нике,аовимзакономсуонидефинисаникаолицачиjесерадноме
стосастоjиодпословаизделокругаорганадржавнеуправе,судова,
jавнихтужилаштава,Републичкогjавногправобранилаштва,слу
жбиНароднескупштине,председникаРепублике,Владе,Уставног
судаислужбиорганачиjечлановебираНароднаскупштина(што
jеиуЗДСиуовоjанализиозначенокаодржавниоргани)илис
њима повезаних општих правних, информатичких, материjално
14 СлужбенигласникРС,бр.18/05,81/05–испр.
15 ПунаприменаЗаконаозапосленимауаутономнимпокрајинамаијединицама

локалнесамоуправепочелаје1.децембра2016.године.
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финансиjских, рачуноводствених и административних послова.
Пореддржавнихслужбеника,удржавниморганимарадеидруга
лицакоjанемаjутакавстатус,пасенањихнепримењуjепосебан
правнирежимЗДС,односноонинисудеослужбеничкогсистема.
Са jеднестране, тосуфункционерикоjинафункциjудолазеиз
боромилипостављењем(нпр.члановиВладе,посланици,судиjе,
jавнитужиоци,заштитникграђанаидругалицакоjанафункциjу
бираНароднаскупштинаилипостављаВлада),асадругетзв.на
мештеницикоjиудржавниморганимаобављаjупратећепомоћно
техничкепослове.Нарадноправнистатуснамештеникапримењуjе
сеЗР,доксуположаjфункционера,односноњиховаправапоосно
вурадауређенипосебнимпрописимакоjимаjеуређенњиховиз
борилипостављењеимандат,коjиобичнопредвиђаjумањаодсту
пањаодопштегрежимаЗР(нпр.увезисањиховомплатом).

СлужбеничкисистемчиjесуосновеутврђенеЗДСосми
шљенjетакодаспадаукругмодернихсистемазаснованихнатзв.
меритпринципу(принципузаслуга).Такође,упогледумогућно
сти запошљавања, он спада у ред комбинованих система, у ком
сенапредовањеодвиjапрвоузатвореномсистему(укругуоних
коjи већ раде у управи), а затими применом отвореног система
напредовањаштоомогућаваилицимаизприватногсекторадапод
истимусловимаступенаслужбеничкараднаместа.16)

ЗДС предвиђа две врсте (групе) државних службеника:
државнеслужбеникенаположаjуиизвршиоцеизањихпредвиђа
различитеначинезапошљавања,односноступањанаположаj.Др
жавнислужбеницинаположаjусуоникоjиудржавниморганима
имаjу овлашћења руководилаца.У оквиру органа државне упра
веВладанапериододпетгодинапоставља:помоћникеминиста
ра,секретареминистарстава,17)директореипомоћникедиректора

16 В.нпр.БогољубМилосављевић,Управноправо,трећеизмењеноидопуњено
издање, JП Службени гласник, Правни факултет Универзитета Унион у
Београду, Београд, 2010, стр. 133134; Centar za evropske politike, Between
DiscretionandProfessionalism:MeritbasedRecruitmentPolicyintheContextof
Serbia’sAccessionNegotiationswith theEU,2014,http://www.europeanpolicy.
org/images/french/brief_cs_francuska_final_en.pdf; SIGMA/OECD, Public ad
ministrationreformassessmentofSerbia,April2014–http://www.sigmaweb.org/
publications/SerbiaAssessment2014.pdf

17 Секретареминистарставанетребамешатисадржавнимсекретаримакоjису
деотзв.политичкеструктуреминистарставаиВладаихпостављанапредлог
министра.Онинемаjустатусдржавнихслужбеникаиуминистарствуостаjу
док траjе мандат министра. Са друге стране, секретари министарстава су
државнислужбенициурангупомоћникаминистаракоjируководепосебним
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органа управе у саставу министарстава (управа, инспектората и
дирекциjе),директора,заменикадиректораипомоћникедиректо
ра посебних организациjа (секретариjата, завода и организациjа
другачиjегназива)иначелникеокруга.Такође,иудругимдржав
ниморганима(нпр.службамаВладе,судовима,тужилаштвима,су
довимаисл.)постоjетаквиположаjи,алидетаљниjебављењењима
излазиизоквираовеанализе.Садругестране,извршилачкарадна
местасусваосталараднаместаудржавниморганиманакоjима
сеобављаjупословиизделокругатихоргана(дакле,изузимаjући
помоћнотехничкараднаместанамештеника).Сватараднаместа
разврстанасупозвањима(саветници,сарадницииреференти),у
зависностиодсложеностипословаипотребнихуслова.

ЗДС предвиђа одређени круг општих услова за запо
шљавањедржавнихслужбеника(уоквируобегрупе)коjисуисти
за свараднаместаиодносе сенапунолетство,држављанствои
стручнуспрему(заодговараjућугрупузвањадржавнихслужбени
ка), раниjу осуђиваност, односно раниjипрестанак радног одно
сазбогтежихповредараднихдужности.Поредтога,заодређене
врстераднихместапрописанисупосебниуслови.Например,за
положаjеjетозавршенфакултетинаjмањедеветгодинарадногис
куствауструци,азаслужбеникеуорганимадржавнеуправетоjе
положендржавнистручнииспит.Службеницикоjидоносерешења
ууправномпоступкумораjуимативисокустручнуспрему,аисто
важиизаонекоjиобављаjуинспекциjскепослове.Посебнимзако
нима(коjиуређуjуодређенуобласт)могусепрописатидругачиjи
посебниусловиупогледустручнеспреме,посебнихзнањаисл.
Поредтога,ЗДСпредвиђаразличитпоступакзазапошљавањедр
жавнихслужбениканаположаjуиизвршилаца.

Положаjисепопуњаваjунаосновуинтерногили jавног
конкурса или без конкурса код поновног постављења због исте
ка временана коjе jе службеникбиопостављен.Када се ради о
положаjиманакоjепостављаВлада(коjиспадаjууоквируовеана
лизе),првосерасписуjеинтерниконкурснакоммогудаучествуjу
само државни службеници из органа државне управе и служби
Владе.Акоинтерни конкурсне усперасписуjе се jавниконкурс
на комемогу учествовати сва лица коjа испуњаваjу услове.Обе
врстеконкурсаспроводиконкурснакомисиjакоjуименуjеВисоки

организационимjединицамаминистарставакоjесебавекадровским,финан
сиjским,информатичкимисличнимпословима,честоназванимсекретариjат
министарства.
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службеничкисавет.Комисиjавршиодабиркандидатаисаставља
листуоднаjвишетрикандидатакоjинаjбољеиспуњавањупредви
ђенеусловеидостављаjеруководиоцуорганакоjиВладипредла
жекандидатазапостављењенаположаj.ПротиврешењаВладео
постављењуниjедопуштенажалба,алисеможеводитиуправни
спор.Начинспровођењаконкурса,изаположаjеизаизвршилачка
раднаместа,детаљниjеjеуређенуредбомВладе.18)

ДопунамаЗДСиз2014.године19)предвиђенаjемогућност
постављењавршиоцадужностидржавногслужбениканаположаjу
безконкурса,интерногилиjавног,нашестмесеци.Натаjначинсе
можепоставитилицекоjеиспуњаваусловезарадпредвиђенеза
таjположаj.Такавстатусможесепродужитиза jоштримесеца,
ако се у првобитномпериоду одшестмесеци не извршипоста
вљењенаосновуконкурса.Преманекиминформациjама,доове
изменеЗДС,упериодуод2011.допочетка2013.годинезначаjан
броjпостављењанаположаjеизвршенjебезконкурса,позивањем
наодредбуЗДСкоjаjетребаладапрестанедаважикраjем2010.
године.20)

Запошљавање на извршилачка радна места у органима
државнеуправеи службамаВладеиманештовишемодалитета,
алиjеуосновиионозаснованонапринципимаинтерногиjавног
конкурса.21)Пресвега,извршилачкараднаместасемогупопуни
типремештаjемизистогорганаилипреузимањемиздругогдр
жавногоргана.Требаиматиувидудаjепреузимањемогућесамо
из државних органа, односно органа са републичког нивоа вла
сти,што искључуjе нпр. запослене у покраjинским или органи

18 Уредбаоспровођењуинтерногиjавногконкурсазапопуњавањераднихме
стаудржавниморганима(СлужбенигласникРС,бр.41/07,109/09).

19 Садашњичлан67а.ЗДС(СлужбенигласникРС,бр.99/14).
20 Подаци организациjе Транспарентност Србиjа. В. нпр. http://www.novosti.

rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:422115Samo12sluzbenikastiglo
pokonkursu.Наиме,чланом57.ЗаконаоизменамаидопунамаЗаконаодр
жавнимслужбеницима(СлужбенигласникРС,бр.104/09)предвиђеноjеда
допостављењадржавнихслужбениканаположаjе,постављенаиименована
лица у државним органима настављаjу са радом до окончања поступка за
попуњавањеположаjа,стимштоимдужностусвакомслучаjупрестаjе31.
децембра2010.године.Отомеи:ЗакључакВладеРепубликеСрбиjеоначи
нимаокончањајавнихконкурсазапопуњавањеположајаудржавнојуправи
из2007.године(http://suk.gov.rs/dotAsset/11767.pdf).

21 Задетаљанграфичкиприказовогпоступкав.СлободанЋамиловић,
Приручник за попуњавање извршилачког радног места у органима
државнеуправеислужбамаВладе,Диал,Београд,2007,стр.911.
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малокалне самоуправеидругиморганизациjама jавног сектора,
измеђуосталогизбогтогаштосенањиховрадноправнистатус
примењуjудругипрописи,односноштосуонисанамеромизоста
вљени из службеничког система успостављеног ЗДС.Акоместо
ниjемогућепопунитипремештаjемилипреузимањем,спроводисе
интерниконкурс,азатимобавезниjавниконкурс.Обеврстекон
курсаспроводиконкурснакомисиjакоjуименуjеруководилацор
гана,саобавезнимjеднимчланомизСлужбезауправљањекадро
вима(надаљеи:СУК).Комисиjасастављасписаккандидатакоjи
испуњаваjуусловеиспроводиселекциjупутемписменепровере,
усменогразговораидругимметодама,панакраjусачињавалисту
заизбор.Наинтерномконкурсуучествуjусамодржавнислужбе
ницикоjирадеуорганимадржавнеуправеислужбамаВладе, а
услучаjууспешностиконкурсадоносисерешењеопремештаjу
државногслужбеника.Jавниконкурсоглашавасенаинтернетпре
зентацијиорганадржавнеуправекоjипопуњаварадноместо,на
интернетпрезентацијиСУК22),напорталуеуправе(штопредста
вљановинууведену2014.године),наогласнојтаблиинаинтернет
презентацијиипериодичномиздањуогласаНационалнеслужбеза
запошљавање.Са листе коjу сачини конкурсна комисиjа руково
дилацорганабиракандидатаидоносирешењеоприjемуурадни
однос.Решењеседостављасвимучесницимаконкурсаионимогу
даизjавежалбунањегаурокуодосамдана.

Поправилу,извршиоцизасниваjурадниодноснанеодре
ђеновреме.Изузетно,узакономпредвиђенимслучаjевима,могуће
jе заснивањерадногодносанаодређеновреме (заменаодсутног
службеника,привременоповећањеобимапосла,нарадномместу
укабинетуминистраирадиобукеприправника).23)Такаврадниод
носзаснивасебезконкурса,осимуслучаjуприправниказакоjеjе
обавезанjавниконкурс,асамоутомслучаjуможедапрерастеу
радниодноснанеодређеновреме.Лицакоjапрвипутступаjуудр
жавнуслужбунаизвршилачкимраднимместима,анисуприправ
нициилинерадеукабинетуобавезноподлежупробномрадукоjи
зарадниодноснанеодређеновреметраjешестмесеци.

22 http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkursi.dot
23 Члан63.ЗДС.
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ОдступањаодрежимаЗДС

Подпретпоставкомдарадниодносиуодређенимдржав
ниморганимамогуиматидодатнеспецифичности,ЗДСоставља
могућност одступања од општег режима, односно да се права и
дужностислужбеникаутиморганимауредедругачиjе.Тосунпр.
воjска, полициjа, царински или порески органи. У овом тексту,
представљенисупримеритритакваоргана.

Тако,упогледузапошљавања,Законополициjи24)садржи
посебнеодредбеоусловимаиначину заснивањарадногодноса.
РадниодносуМинистарствуунутрашњихпослова(МУП)заснива
се,поправилупутемконкурса,изузетакјепредвиђенопреузима
њеиздругогоргана.Конкурсјеобавезанкада jењеговоспрово
ђењеобавезноутврђенозакономилиправилникомоунутрашњем
уређењуи систематизацијираднихместакоjидоносиминистар.
Ипак,топравилосенепримењуjеуслучаjевимапријемаканди
датасависокошколскихустановакојисеобразујуускладусапо
себнимстудијскимпрограмомзапотребеМУПпоосновупретход
но закљученог уговора. Треба напоменути да по раниjем закону
заприjемполициjских службениканиjе биообавезан конкурс, а
даjеВладауредбоммогладаутврдиидругараднаместауМУП
којасепопуњавајубезобјављивањаконкурса,асадаВладасамо
прописуjепоступакиначинспровођењаконкурса.

Новизаконпредвиђаипоступакпопуњавањаруководе
ћеградногместа,наосновуинтерногконкурсакоjирасписуjеор
ганизационајединицанадлежназауправљањељудскимресурсима
напредлогнадлежногруководиоца.Интерниконкурссеистичена
огласнојтаблиорганизационихјединица.Допопунеруководећег
радногместанањегасераспоређуjевршилацдужности,напред
логнадлежногруководиоца.

Законпредвиђаипосебнеусловезаприjемурадниод
нос уМУП, а за нека радна места правилником о организациjи
и систематизациjи радних места може се прописати као услов
искључиво држављанство Републике Србије. Такође, за приjем
у радни однос уМУПпрописани су строжиjи услови у погледу
неосуђиваности(нпр.тонемогубитилицакоjасуправноснажно
осуђена за прекршаj са елементом насиља).Нови закон предви
24 СлужбенигласникРС,бр.6/16.
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ђаи да приликом заснивања радног односаМУПводи рачуна о
националномсаставустановништва,одговарајућојзаступљености
припадниканационалнихмањинаипознавањујезикаиписмакоји
је у службеној употреби на територији јединице локалне самоу
праве закоју јеобразованаорганизациона јединицаукојој лице
засниварадниоднос,радипостизањапунеравноправностиизмеђу
припадниканационалнемањинеиграђанакојиприпадајувећини.

УМинистарству спољних послова (МСП), у складу са
Законом о спољним пословима, поред државних службеника на
положаjу,извршилацаинамештеника,предвиђенесуикатегориjе
функционера (у коjе спадаjу: државни секретар,шеф сталне ди
пломатске мисије – амбасадор, амбасадор на нерезиденцијалној
основиигенералниконзул)идипломата(службениканадипломат
скимиконзуларнимпословима).Закономсупредвиђенипосебни
условизадипломатскараднаместа,односноуређенпремештаjу
дипломатскоконзуларнопредставништвозапосленихуМСПшто
сепоправилувршинапериоддочетиригодине.25)

Законоодбраниправиразликуизмеђудржавнихслужбе
никаинамештеникаипрофесионалнихвоjнихлицакоjасурас
поређенауМинистарствоодбране(МО).26)РадниодносуМОмо
жезасноватилицекоjепоредопштихусловаиспуњаваипосебне
условепрописанезапрофесионалнавојналицакојепредвиђами
нистародбране.Професионалновојнолицекомејепресталаслу
жбауВојсциСрбијепопотребислужбе,непосреднимпријемом
можесепримитиуМОусвојствудржавногслужбеника,односно
намештениканаупражњенорадноместо.ЗазапошљавањеуМО
сурелевантнеидвеуредбе– jеднаоприjемууслужбууВоjску
СрбиjеиМОбез jавног конкурсаи друга оприjемуупрофеси
оналну воjну службу.27)Првом уредбом предвиђене су ситуациjе
укоjимасепрофесионалнавоjналицаивоjнислужбенициина
мештеницимогупримитинаупражњенорадноместоуМО,без
jавногконкурса.

25 Закон о спољним пословима (Службени гласник РС, бр. 116/07, 126/07
(исправка), 41/09). Чланови 3145 итд. садржи посебне одредбе о радним
односимауМСП.

26 Члан 108. и 110. (Службени гласник РС, бр. 116/07, 88/09, 88/09, 104/09,
10/15).

27 УредбаоприjемунаслужбууВоjскуСрбиjеиМинистарствоодбранебез
jавног конкурса (Службени гласник РС, бр. 3/09) и Уредба о приjему у
професионалнувоjнуслужбу(СлужбенигласникРС,бр.112/2008,34/10).
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Запошљавањеудржавнимагенциjама
иjавнимидржавнимпредузећима

Међу организациjама коjе носе назив агенциjа наjвећа
разноликоступогледуорганизационихоблика,односнопрописа
коjисепримењуjунањиховуорганизациjуиделовање.Пресве
га, то су jавне агенциjе, основане у складу са Законом о jавним
агенциjама28).

Међу jавне агенциjе спадаjу нпр. Агенциjа за лицен
цирање стечаjних управника, Агенциjа за осигурање депозита,
Агенциjа запривреднерегистре,Агенција за заштитуод јонизу
јућихзрачењаинуклеарнусигурностСрбије,Регулаторнаагенци
ја заелектронскекомуникацијеипоштанскеуслуге,Агенција за
лековеимедицинскасредстваСрбије,РазвоjнаагенциjаСрбиjеи
многедруге.

Међутим,ЗJАсепримењуjеинанекедругеорганизациjе
коjененосеназивагенциjа,каоштоjенпр.Директоратзацивилно
ваздухопловство,асадругестране,нанекеорганизациjекоjеносе
називагенциjе,оваj законсенепримењуjе,већсуонеустатусу
привреднихдруштава(каоштоjеслучаjсаАгенцијомзаосигура
њеифинансирањеизвоза),установе (нпр.Антидопингагенциjа,
штоjесличноибившоjАгенциjизаприватизациjузакоjуjеби
лопредвиђенодасенањупримењуjупрописиоjавнимслужба
ма)илидругисличанстатус(нпр.Агенциjазаосигурањедепозита
премазаконуоњеномоснивањуимастатуспривредногсубjекта).

На рад jавних агенциjа поред ЗJА, као општег зако
на,примењуjусеипосебнизаконикоjимаjепредвиђеноњихово
оснивање.29)ЗJАпредвиђадасенаправа,обавезе,одговорностии
зарадезапосленихуjавноjагенциjипримењуjуопштипрописио
раду(дакле,ЗР),акоЗJАилипосебнимзакономниjенештодруго
одређено(аупосебнимзаконимазанаведенетриагенциjетониjе

28 СлужбенигласникРС,бр.18/05,81/05,надаљеи:ЗJА.
29 Оснивањеодређенеjавнеагенциjеувекjепредвиђенозаконом–илизаконом

коjи уређуjе одређену област (нпр. Регулаторна агенција за електронске
комуникацијеипоштанскеуслугеЗакономоелектронскимкомуникациjама,
Службени гласникРС, бр. 44/10,60/13–одлукаУС,62/14)или закономо
агенциjи (нпр. Закон о Агенциjи за лиценцирање стечаjних управника,
Службени гласник РС, бр. 84/04, 104/09, 89/15 или Закон о Агенциjи за
осигурањедепозита,СлужбенигласникРС,бр.14/15).
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случаj).Такође,оваjзаконуређуjепоступакименовањадиректора
jавнеагенциjенаосновуjавногконкурса.

Као што jе речено, законима коjима су оне осниване
предвиђеноjедасенањихпримењуjудругипрописи,анеЗакон
о jавнимагенциjама.То jеслучаjсаагенциjамакоjесуосноване
предоношењаЗJА(пазакониоњиховомоснивањукасниjенисуса
њимусклађене),алиисанекимдругим,коjесуоснованекасниjе.
Примерзапрвислучаjпредстављала jедоскорашњаАгенциjаза
приватизациjу.ЗакономоАгенциjи заприватизациjупредвиђено
jедаонапослуjеускладусапрописимаоjавнимслужбамаито
безнавођењанакоjуврсту jавнеслужбесетачномисли,собзи
ромнатодатерминjавнеслужбепонашимпрописимаобухвата
jавнапредузећа,коjасеосниваjуупрофитнимиликомерциjалним
делатностимаиустановекоjепостоjеутзв.друштвенимделатно
стима30).Закономоjавнимслужбама(иначеиз1991.године)пред
виђеноjедасенаоснивање,организацијуирадустанове,сходно
примењујупрописикојисеодносенапредузећа,акозакономније
друкчијеодређено.Тобизначилодасенараднеодносезапослених
уАгенциjипримењуjеЗР.31)

Постоjе и агенциjе коjе се обично називању „регула
торним агенциjама” или „регулаторним телима”, што би тре
бало да их одвоjи од jавних агенциjа. Такав, донекле специфи
чан статус има, рецимо, Регулаторна агенциjа за електронске
комуникациjе и поштанске услуге (РАТЕЛ) коjа jе Законом о
електронским комуникациjама одређена као „независна регула
торна организациjа”,што jе категориjа коjа се среће jош само у
jедномпрописукоjиjетренутнонаснази–Законуоелектронским
медиjима32)коjиРегулаторнотелозаелектронскемедије(РЕМ)на
зива„самосталномнезависномрегулаторноморганизацијом”.Ме
ђутим,заразликуодРАТЕЛа,направаидужностизапослениху
стручнојслужбиРЕМпримењујесеЗДС.33)Законоелектронским
комуникациjамапредвиђадаРАТЕЛпослуjеускладусаЗJА,ада
седиректорАгенциjебиранаjавномконкурсу.

30 В. члан2. ЗаконаоАгенциjи заприватизациjу (Службени гласникРС, бр.
38/01,135/04,30/10,115/14).

31 В.члан12.Законаоjавнимслужбама(СлужбенигласникРС,бр.42/91,71/94,
79/05,83/14).

32 СлужбенигласникРС,бр.83/14.
33 В.члан5.Законаоелектронскиммедиjима.
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Треба напоменути да поред ових агенциjа постоjе и
агенциjекоjепредстављаjуорганедржавнеуправеитокаопосеб
неорганизациjе(штоЗДУдозвољава,каквесунапримерБезбед
носноинформативнаагенциjаилиРепубличкаагенциjазамирно
решавањераднихспорова34)),алиикаоорганиусаставуминистар
става(штоизлазиваноквирапредвиђеногЗДУ,каквесуАгенциjа
за заштитуживотне средине, орган у саставуМинистарства по
љопривреде и заштите животне средине или Воjнобезбедносна
агенциjа и Воjнообавештаjна агенциjа, у саставу Министарства
одбране).35)На овакве агенциjе, односноњихове запослене, при
родно,примењуjесеЗДС.

Због тога jе jедини сигурни начин да се утврди статус
одређене jавне агенциjе или друге организациjе коjа носи назив
агенциjадасеконсултуjепосебнизаконкоjимjетаагенциjаили
организациjаоснована.

Дакле,наоваjилионаjначинразличитеорганизациjекоjе
носе назив агенциjа (а овде их називамо државним агенциjама,
иакотониjетерминкоjикористедомаћипрописи)унаjвећемброjу
случаjеванастатуссвоjихзапослених,патимеињиховозапошља
вањепримењуjуопштиЗР,иакосубаремпоприродипослакоjи
обављаjуњиховизапосленимногоближидржавнимслужбеници
манего запосленимауприватномсектору.Тешко jе,без званич
нихдокуменатанатутему,претпоставитиштаjебиламотивациjа
затаквоизузимање,осиммождажељедасеуправозапошљавање
у тим организациjама ослободи поступка предвиђеног ЗДС или
других прописа коjи тангираjу државне службенике, каошто су
нпр.прописиоплатама.Садругестране,запошљавањеуjавним
агенциjама jе на посредан начин под контролом Владе, с обзи
ром да jавне агенциjе подлежу ограничењима броjа запослених
у републичкоj администрациjи у складу са Законом о одређива
њумаксималногбројазапосленихурепубличкојадминистрацији,
ањиховесистематизациjераднихместамораjубитиускладуса
одговараjућимактимаВладе.

Кадасуупитањуразличитапредузећачиjиjеоснивачдр
жава(алииорганинижихнивоавласти),требаразликоватиjавна
34 Члан7.Законаомирномрешавањураднихспорова(СлужбенигласникРС,

бр.125/04,104/09).
35 Чланови5.и12.Законаоминистарствима(СлужбенигласникРС,бр.44/14).

ЗДУ,наиме,предвиђадаорганиусаставумогубитиуправе,инспекторатии
дирекциjеинеостављамогућностобразовањаорганасадругачиjимназивом
(в.чл.29.ЗДУ).
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предузећаидругапредузећа,коjаовдеозначавамокаодржавна,а
коjа се поjављуjу као неки облик привредног друштва (друштва
саограниченомодговорношћуилиакционарскадруштва).Може
моихназватидржавнимпредузећима,jерихjеосновалаињихов
власник,делимичниилипотпуни,jедржава.Самоjавнапредузећа
подлежупосебномправномрежимупредвиђеномЗакономоjавним
предузећима36), док сена осталепримењуjе Законопривредним
друштвимаисамимтимЗР.Међутим,тонезначидајеположајза
посленихујавнимпредузећимадругачијиодњих.РанијиЗаконо
ЈПјеизричитопредвиђаоприменуЗР,асадашњисеотомеуопште
неизјашњава,алисетоможезакључитиизодредабакојеговорео
закључењууговораораду,ускладусаЗР,задиректореиизвршне
директореујавнимпредузећима.ЗаконоЈПпосебноуређујеизбор
извршнихдиректораодстранедиректораjавногпредузећаиизбор
директораjавногпредузећаодстранеНадзорногодборанаоснову
jавногконкурса.

Када jе у питању запошљавање, ЗР уређуjе заснивање
радног односа у делу II. (чланови 2447) и не предвиђа никакве
посебне услове за послодавца у погледу начина спровођења по
ступка запошљавања (нпр. расписивање конкурса или оглашава
њенанекиначин),нитипредвиђабилокаквепосебностикадасе
запошљавањедешавауорганизациjамаjавногсектора.Радниод
носсеускладусаЗРзаснивауговороморадукоjипотписуjупо
слодавацизапослени,заразликуоддржавнихслужбеникачиjисе
радниоднос засниварешењем.ЗРзабрањуjедискриминациjупо
билокомоснову,укључуjућилицакоjатражезапослење,односно
дискриминациjууодносунаусловезазапошљавањеиизборкан
дидатазаобављањеодређеногпосла.37)

Запошљавањеуорганималокалнесамоуправе
иаутономнепокраjине

На запослене у покрајинским и органима JЛС дуго је
примењиван вишеструко превазиђени Закон о радним односима
удржавниморганимакоjиниприликомсвогдоношењапочетком
1990их година ниjе био намењен овоj групи запослених, већ jе
његовасходнаприменанањихзамишљенакаопривременореше
ње.Умеђувременуизмењенисупрописиослужбенициманаре

36 СлужбенигласникРС,бр.15/16.
37 В.чл.18.и20.ЗР.
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публичкомнивоу,доксу запослениналокалномипокраjинском
нивоуосталибезтаквогпрописа,сведопочетка2016.године.

Циљовогзаконаједаинапокрајинскомилокалномни
воу уведе службенички систем заснован на истим или сличним
стандардимакакоточиниЗДС.Упогледузапошљавања,предви
ђенасутакођеупоредиварешењакојасезаснивајунапремештају,
интерномилијавномконкурсу.

Неколикозакључака
оосновнимкарактеристикамаправногоквира

Првизакључак,коjисенамећечакилетимичнимпогледом
назаконекоjиуређуjузапошљавањеуодабраниморганизациjама
jавногсектораjестеразноврсносторганизационихобликакоjисе
ушироjjавностииначесматраjувеомасличнимзбогсамечињени
цеданосепрефиксjавниилидржавни.Самаразноврсностобли
канечуди,алипажњупривлачеразликекоjеустатусномсмислу
постоjеизмеђуорганизациjа савеомасличнимделокругом.Ста
туснеразликеповлачезасобомидруге,уовомслучаjузначаjне
разликеуначинузапошљавањаирадноправномстатусузапосле
них.Наjсликовитиjи пример за то су свакако агенциjе.Неконзи
стентноступриступуилуструjевећнаведенипримерРАТЕЛАи
Регулаторногтелазаелектронскемедиjе,собзиромдасерадио
телимауистомстатусунакоjасепримењуjуразличитаправила,
алиидругинаведенипримери.Оваразноликостобликаимноштво
прописакоjимасуониуведениотежаваjуозбиљниjуанализуили
евалуациjусистемазапошљавањау jавномсектору.Стога jеоваj
текстзатоостаjесамомалипокушаjдасенатуразноликостукаже.

Остаjу неjасни критериjуми за изостављање одређених
организациjаjавногсектораизопштегправногрежимапредвиђе
ногзадржавнеоргане,уовомслучаjурежимаЗДС.Разликовање
радноправногрежимаодређенихкатегориjа запослениху jавном
секторупостоjиготовоусвимдржавамаЕУ,ализатопостоjеjасни
иконзистентникритериjуми.38)Унашемсистему,поредЗJАкоjи
нагенераланначинискључуjеjавнеагенциjеизслужбеничкогси
стема,постоjивеликиброjсекторскихзаконакоjимасуосниване

38 Oтоме:ЈеленаJеринић,Анализаправногиинституционалногоквираувезиса
запошљавањемуjавномсектору,Центарзаслободнеизбореидемократију,
БИРН,ПАЛГОцентар,2015,стр.2637.
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поjединачнеорганизациjеуоквируjавногсекторакоjи,уодсуству
општих критериjума, готово насумично одређуjу различите ста
тусетихорганизациjа,односноприменуЗДСилиЗР(аувећини
случаjевасечинидаjетоЗР).Овунеконзистентностиразноликост
илуструjуиставовиизнетиуСРJУ.

Чини се, такође, да могућност изузимања одређених
органа државне управе из општег режима ЗДС ниjе довољно
jасно дефинисана, односно да су изостали jасниjи и егзактниjи
критериjуми за изузимање одређених органа или, боље рећи, за
одређене категориjе службеника у оквиру тих органа. Одступа
њасе,разумљиво,односенаусловезазапошљавањеуодређеним
органима,алиуодређеномброjуслучаjеваинамогућностзапо
шљавањабезjавногконкурса,заштабибилопотребнодетаљниjе
обjашњење,односнообразложење.

Коначно,забрињаваjумогућностизаизостављањеуоби
чаjенепроцедурезапошљавања,посебнопостављењанаположаj
органимадржавнеуправе,каоштоjеновоуведенамогућностпо
стављењавршилацадужностидржавнихслужбениканаположаjу.
Штавише,њенимзаконскимуређењемовамогућностjедобилака
рактерсистемскогрешења.Иакоjеjаснодатакворешењесвакако
имапрактичневредности,требалобиразмотритипотребудасеи
утаквимситуациjамаспроведубаремзначаjниjиделовипоступка
одабирадржавнихслужбениканаположаjа,атосепресвегаодно
синаконсултовањеодговараjућихстручнихтела,посебноВисоког
службеничкогсавета.
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JelenaJerinic

PUBLICSECTOREMPLOYMENT
INSERBIACONTRIBUTIONTO

THEDEFINITIONOFBASIC
TERMINOLOGYANDANALYSIS
OFTHELEGALFRAMEWORK

Resume

InanattempttopresentthebasicfeaturesoftheSerbianlegalfra
mework governing employment in various organisations of the
socalledpublicsector,theauthorfirstprovidesbasicremarkson
terminologyrelatedtothisissue,whichismostoftenheardinthe
publicdiscourse.Indeterminationofthebasicterms,sheusescur
rentlegislationandpolicydocumentsandpointsoutthedifferences
inthescopeofthoseterms,aswellastodifferencesandpotential
shortcomingsoftheirdeterminationinthelegislation.Thetermsde
finedare:stateadministration(državnauprava),publicadministra
tion(javnauprava),publicsector(javnisektor)andemployment
(zapošljavanje).Stateadministrationrelatesexclusivelytocentral
governmentadministrationandsomeotherstatebodiesperforming
similartasks,whilethetermpublicadministrationshouldrelateto
amuchwidercircleoforganisations,encompassingalsoprovincial
andlocaladministration,publicagencies,socalledpublicservices
(publicenterprisesandinstitutions),andotherformsoforganisati
onsperformingpublictasks.Thelatterterm,though,isnotdefined
by legislation,norexhaustively listedbypolicydocuments,even
though thenational strategy for the reformofpublic administra
tion recognises that this should be done, byway of establishing
acomperehensivecatalogueofpublicadministrationentities.The
publicsectorisdefinedinseverallaws,mostlyrelatingtothebud
getary systemandpublic sectorfinancing, indifferentways, en
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compassingdifferentorganisationalformsineachofthelaw.The
termemployment,finally,shouldbeunderstoodbothasfulltime
employment,butalsotoincludeotherformsofengagementofre
levantstaff,usuallycontractbasedaninconformitywithgeneral
laborlegislation.
Thesecondpartofthetextprovidesashortoverviewofbasicpro
visionsofcurrent legislationonemployment in thepublicsector
concerningdifferentorganisationsandidentifiesfourdifferentle
galregimesapplicabletoemploymentindifferentpublicsectoror
ganisation.Thedifferentregimeconcern:1)centrallevelorganisa
tions(orbodies)whicharecompletelyundertheregimeoftheLaw
onstatecivilservants;2)organisationsandbodiestowhichthislaw
isapplied,withexceptionsenvisagedbyotherlegislation(specific
lawsorbylaw,usuallygovernmentdecrees,suchasMinistryofthe
Interior,MinistryofForeignAffairsandtheMinistryofDefense);
3)organisationstowhichthegeneralLaborLawapplies,suchas
stateagencies(ofdifferentforms)andstateandpublicenterprises;
and4)bodiesoftheautonomousprovinceandlocalgovernments
towhichaspecificlawapplies.
Inconclusion,theauthorspointstowardsthreemainpointsofcon
cerninrelationtothecurrentlegalframework.Firstly,thereisno
official typology of organisational forms comprising the public
sector in Serbia,which results in inconsistency in determination
ofstatusofspecificorganisations.This,inturn,resultsindifferen
ces in legal regime– in thisspecificcase, in relation tomethods
ofemployment.Secondly,thisinitialanalysishasidentifiedbroad
possibilitiesforexclusionofcertainorganisationsfromthegeneral
employmentregime.Finally,therearepossibilitiesforexclusions
from the regularemploymentprocedure,evenwithin thegeneral
civilserviceregime.
Keywords:publicadministration,publicsectoremployment,
employees,officers,civilservicesystem

* Овајрадјепримљен26.102016.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције15.11.2016.године.
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АНАЛИЗАНОВОГ
ЦРНОГОРСКОГЗАКОНА

ОУПРАВНОМПОСТУПКУ1)

УДК35.077.3(094.5.072)(497.16)

Оригиналнинаучнирад

ДраженЦеровић*1)

С а ж е т а к

ОсновзадоношењеновогЗУП-апочиванапотпуноизмијењеној
улози јавне управе. То подразумијева њену поступну, али
одлучну трансформацију од управе као инструмента власти
ка управи као савременом јавном сервису грађана. Зато је,
осимпотребедасереализујупредузетеполитичкеипројектне
обавезе,неопходнотомеприступитиускладусапринципима
"европског управног простора". Нови црногорски Закон о
управномпоступкуимазациљконституисањедобреуправе,
управе у служби грађана у којој су грађани корисници и
наручиоци услуга, а је управа извршилац тих услуга.Поред
чињенице да усвајање новог, по свему судећи квалитетног
Законаоуправномпоступкукаореформскогзакона,којиЦрну
Горуприближавасвомспољнополитичкомциљу–чланствуу
ЕУ,остаједругидиозадатка,ато јењеговаимплементација,
као тежи дио мисије уређења односа у области рада јавне
управе. У будућности предстоје компликоване промјене,
усклађивањаидоношењевеликогбројаосталихпрописа,како
бисеомогућиланесметанапримјенановогЗаконаоуправном
поступку.
Кључне речи:јавнауправа,управнипоступак,законо
управномпоступку,европскиуправнипростор

* www.drazencerovic.me
1 Уовомраду,узпретходнодопуштење,коришћенисуписаниматеријалиго-

сподина СретенаИвановића, судије Врховног судаЦрне Горе, који је био
учесникраднегрупезаизрадуновогЗаконаоуправномпоступкуиауторје
КоментарановогЗаконаоуправномпоступкуЦрнеГоре.
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Увод

опроцесудоношењановогЗУП-а
уЦрнојГори

Крајеммјесецадецембра2014.,уСкупштиниЦрнеГоре
једонесенновиЗаконоуправномпоступку2).

ОсновзадоношењеновогЗУП-апочиванапотпуноиз-
мијењеној улози јавне управе. То подразумијевањену поступну,
али одлучну трансформацију од управе као инструмента власти
кауправикао савременом јавномсервису грађана. Зато је, осим
потребедасереализујупредузетеполитичкеипројектнеобавезе,
неопходно томеприступитиу складу сапринципима „европског
управногпростора“,посебноуконтекстуИзвештајаЕвропскеко-
мисије о „испуњењу политичких критеријума којима се захтије-
вастабилностинституцијакојегарантујудемократију,владавину
праваиљудскаправа“.3)

Збогпериодаприпремезапримјенуовог,увеликојмјери
другачијегпрописаодоногкојегтребадазамијени4),приликомдо-
ношењановогЗаконаоуправномпоступку,одређеноједарокод
когаћесеистипримјењивати,буде1.јануар2016.године.Међу-
тим,какоувременскомпериодуприпремезапочетакпримјенено-
вогзаконанисуупотпуностиобављенесвепотребнеактивности
усмислудоношењанеопходнихпрописазаспровођењеистог5),то
јеЗакономоизмјениЗаконаоуправномпоступку6),одређенодаће
сеновизаконпримјењиватиод1.јула2016.године.Накнадними
додатнимизмјенамаЗаконаоуправномпоступку7),коначнојеод-

2 Закон о управном поступку, „Службени лист Црне Горе”, бр. 056/14, од
24.12.2014.

3 СтеванЛилић,ЗУПијавниинтерес,wебsite:http://www.publicpolicyinstitute.
eu/iz-instituta/autorski-tekstovi/zup-i-javni-interes_36/

4 ДаномпочеткапримјенеовогзаконапрестаједаважиЗаконоопштемуправ-
номпоступку,„СлужбенилистРЦГ”,бр.60/03и„СлужбенилистЦГ”,бр.
32/11).

5 Билојепредвиђенодасенеопходниподзаконскиактидонесудо1.јануара
2016.године.

6 ЗаконоизмјениЗаконаоуправномпоступку,„Сл.листЦГ”,бр.020/15.
7 ЗаконоизмјениЗаконаоуправномпоступку,„СлужбенилистЦрнеГоре“,

бр.040/16.
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ређенодаћесеновиЗаконипакпочетидапримјењујеод1. јула
2017.године8).

При наведеном, треба посебно узети у обзир да прели-
минарнаанализапоказуједаћепреко367законаморатибитииз-
мијењеноуПарламенту,радиусклађивањасаЗакономоуправном
поступку.Конкретно,бићепотребнодасеизбацеинститутикоји
садапостоје,ито:ништавостиз138закона,коначностиз25зако-
на,одбацивањеиз32закона,посебнажалбаиз4закона,повреда
правилапоступкаиз6,закључакиз31закона.9)

ПриказцјелокупногЗаконаоуправномпоступкуисвих
иновација које он доноси, био би аналитички рад чији омјер би
значајнопревазишаоамбицијеовогтекстаидозвољенипростор,
паћесеуњемубитидатсамоосвртнаелементарнекарактеристи-
кеновогзаконаииновацијекојесуњимепредвиђенеуодносуна
старарешењапокојимасуорганиуправеуЦрнојГорифункцио-
нисалиудугомвременскомпериоду,којијепретходиодоношењу
новезаконскерегулативе.

У објашњењу решења, предвиђених у новом Закону о
управномпоступку, није семогуће кретати »утабаним стазама«,
јерондоноситаквеиновације,којенисудосадабилепредметза-
конаниуземљамабившегјугословенскогпростора.Уодносуна
објашњење и коментарисање поменутих иновација, потребно је
иматиувидурешењаизупоредногправа,којепознајуземљеиз
европскогадминистративногпростора.

Утомсмислу,заанализуовогзакона,потребнојеконсул-
товатииставовеправнепраксе,поготовокоментарезакона10),који
сетемељенадугогодишњемискуствурадаууправиисудству,у
којима се дају поуздане упуте како треба примјењивати одредбе
новогзакона.

ДосадашњапримјенаЗаконаоопштемуправномпоступ-
куиуправно-судскапраксапоказалесуодређенеслабостиине-
доречености,тедасусепојединеодредбеважећегзаконапоказа-

8 Исто.
9 ИзвјештајсаконсултативнерасправеопредлогуЗаконаоуправномпоступку

санаучнимистручнимконсултантима,представницимадржавнихорганаи
представнициманвосектора,Одборазаполитичкисистем,правосуђеиупра-
вуСкупштинеЦрнеГоре,одржане25.септембра2014.године.

10 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,Коментарсарегистром
појмова,Подгорица,2015.
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ле као ограничавајућифактор у поступку управног рјешавања о
правимаиправниминтересимаграђанаиправнихлица.Поједина
питањауправногпоступка,непотребносупосебнимзаконимара-
нијеуређенанадругачијиначин,штојезапосљедицуималотода
јеуправнипоступакпостаосложенијиискупљи.Многарешења
упретходномзаконусунепотребноуспоравалапроцедуру,штоје
доприносило развоју многих неповољних утицаја на правну си-
гурност.

Утомсмислу,основнимотивизадоношењеновогЗакона
оуправномпоступкусубили:поједностављењеиубрзањеопште
управне процедуре; смањење трошкова поступка за све његове
учеснике;модернизацијапроцеснихмеханизамаЗУП-а;стварање
условаиотвореностпремакоришћењумодернихинформационо-
комуникационих технологија за пружање управних услуга (тзв.
е-управа);ефикаснијазаштитаи јавногинтересаипојединачних
интересаграђанаиправнихлицаууправнимстваримаилакшеи
потпунијеостварењеизаштитакакозаконитости,такоислободаи
праваграђанаупроцесунепосреднепримјенепрописаууправној
материји.

ОдносновогЗУП-апремапроцесуевропских
интеграцијаЦрнеГоре

НовицрногорскиЗаконоуправномпоступкуимазациљ
конституисањедобреуправе,управеуслужбиграђанаукојојсу
грађаникориснициинаручиоциуслуга,ајеуправаизвршилацтих
услуга.Право грађана надобру управу прописано је у члану 41
ПовељеоосновнимправимаЕвропскеуније.СавјетЕвропеусво-
јојрезолуцији,такођепризнајеграђанимаправонадобрууправу.
Препознајућидаспоростууправномрјешавањудоводидогубит-
каповјерењауинституцијеидоприносиразвојукорупције,чиме
сенарушаваконкурентносттржиштауслугакаоједногодбитних
условазаподстицајекономскограста,ЕвропскипарламентиСа-
вјетЕвропе,усвојилисудирективукојомјепрепорученодадржаве
Европскеунијепреиспитајууправнепоступкеиунаприједемоде-
леправне заштите, сауказивањемнатода је једнаодосновних
тешкоћа за странку  сложеност, дужинаи правна неизвјесност
управнихпоступака,идасеунаприједиправна заштита грађана
прописивањеминститутапозитивнефикције,каоизузетка.
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ТакођепрепорукеиздирективаЕУ,Европскогпарламен-
таиСавјетаЕУ,ималесуувидупотребудасеприликомнорми-
рањазаконаизобластиуправногпоступка,уградеиодредбекоје
сеодносенапружањауслугаодопштегинтересаизаштитуправа
корисникауслугаодопштегинтереса,такодасеобезбиједиједна-
кадоступностуслугасвимграђанима.

У цијелом процесу, као доминантна је препозната по-
требадасепроцеснаинфраструктурауправногодлучивања,која
семјериогромнимбројемодлукадонесенихусамоједномдану,
хармонизујеиускладисаодговарајућимевропскимстандардима
упружањујавнихуслугаграђанима.Полазећиодтаквихобавеза
ЦрнаГора јеприпремилаиусвојилаЗаконоуправномпоступку
у складусапринципомвладавинеправаиначелимадобреупра
векојисузаједничкизаземљечланицеЕвропскеуније11).Новим
законом,извршенајереформауправногпоступкасаимплемента-
цијомнајвишихстандардаЕвропскогадминистративногпростора.
Реформисанимправилимауправногпоступка,тежисепостићида-
лекосежанциљ.

Новизаконјеослобођензначајногбројаформалностиу
поступку,штојепрепознатокаоједанодузрокавеликогпроцен-
тапоништенихуправнихаката(збогформалнихповредаправила
поступка),имплементацијомбројнихновихинститутаиправних
стандардаизЕвропскогуправногпростора,амодификацијомоних
класичнихинститутакојисузадржани,тежисеуспостављањуква-
литативноновиходносаизмеђустранкеијавноправногорганау
поступку.

Јавноправниоргантребадајеокренутпотребамаграђа-
на,каосервисуњиховојслужбиислужбипривреднихсубјеката.
Ауторитативностодлучивањавишенеможебитиобиљежјеуправ-
ногакта,нитидругихобликауправнеактивности,већјетооднос
социјалне регулације у којој грађанин остварује јавноправну ко-
рист.Кадајепоприродиствариузаштитијавногинтересанужно
репресивнодјеловањедржаве,успостављајусемеханизмиправне
контролетаквихдјелатностиизаштитастеченихправаузпримје-
нупринципасразмјерности.

Принцип сразмјерности (пропорционалности) обавезује
носиоце јавноправних овлашћења да њихове активности морају
11 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,БилтенВрховногсуда

ЦрнеГоре,бр.2/2014,стр.24.
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битисразмјерне,пропорционалнециљевимакојепрецизирајупро-
писи.Кадасеутврђујуобавезестранкама,требапримијенитилак-
шуодносномањерепресивнумјеру,акоонастојинарасполагању,
акосеитаквомблажоммјеромможеостваритициљпрописакојег
требапримијенити12).

Крозовајзаконсерегулишуразличитиоблициодносаиз-
међуграђанаидржаве,штојенајвишеизраженокроздефиницију
управнествари,чимесеосигуралоданиједанорганнећемоћиод-
ступитиодставадајесвакоњеговодјеловањеважнозаграђанина
идасе,уодносунасвакуактивност,грађанинутребаосигурати
правназаштита.УЗаконуједетаљнорегулисаноправонажалбу
иконструисанприговоркаоновиправнилијек,докјепонављање
поступкапредвиђенокаоискључивоправнилијекурукамастран-
ке.Везанозапроширењезаштитеправаграђана,важнојеуказати
наинститутгарантногуправногактаиинститутпозитивнефикци-
је.Кадајеријечопоједностављењупоступка,битанјемодел„one
stopshop“,тј.спровођењеуправнихактивностинаједноммјесту.

Поједностављењупоступкаћезначајнодопринијетиомо-
гућавањеелектронскекомуникације,каоиубрзавањедостављања
писмена,којејепрепознатокаопроблемупракси.Новинесеогле-
дају и у покушају увођења поравнања, као алтернативног меха-
низмарјешавањаспорова,искраћенипоступак,радиредуковања
непотребнихформалности.Кадајеријечоћутањууправе,предви-
ђенајепозитивнафикцијаупојединимподручјима.Законоуправ-
номпоступкунановиначинпостављаконцепцијупоступка,теда
се ослобађа формализма који посједује важећи Закон о општем
управномпоступку.Новизаконнепознајеинститутеконачностии
одбацивања,каоиданепознајезакључке,већискључиворјешење.
Акценатстављеннауправниуговор,учијемстварањуучествују
јавнауправаиприватнисубјект.Циљоваквогуговорајеостваре-
њејавногинтересаузистовременопостизањеекономскогефекта.

12 Исто.
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Путка„добројуправи”–нованачела

управногпоступка

УновомЗаконуоуправномпоступкусуутемељенанова
начелауправногпоступка:

*Начело сразмјерности (пропорционалности) које зна-
чидауправнодјеловањеиодлучивањеморабитисразмјерноци-
љевимакојепрецизирајупрописи.Заоноштосеможеостварити
блажимодносномањерестриктивнимсредствимапостранку,која
стојенарасполагањујавноправноморгану,нетребапотезатизате-
жимодноснорестриктивнијимсредствима.Акоорганпримијени
рестриктивнијесредство,аистициљјемогаопостићиблажим,ма-
њерестриктивнимсредствомпостранку,тадаорганкршиначело
поступка-начелосразмјерностиупоступању.13)

*Начело заштителегитимнихочекивањастранкеили
начелооправданихочекивањастранака,какогаовај законнази-
ва,значидужностјавноправногорганадаубитноједнакимслуча-
јевимапоступанаистовјетанначин,такодастранкаимапредви-
дљиво,легитимноочекивање,какоћесеријешитињензахтјев,јер
имаувидуначинранијегрјешавањатаквихствари.Наовајначин
сеистовременоостварује једнакостпоступањаи једнакостправ-
них субјекатана које се односипоступање јавноправног органа.
Поступањесупротноовомпринципу,подривасаметемељеправне
државеидоводидодискриминацијеправнихсубјеката,штотре-
баспријечити.Акојавноправниорганнађедауконкретнојствари
требазбогнекихразлогадаодступиодранијегзаузетогставапо
одређеномпитању,имадужностдатопосебноидетаљнообразло-
жиурјешењу.14)

* Начело прибављања исправа из јавних евиденција по
службенојдужностикојеолакшаваположајиостваривањеправа
странкеупоступку,јерјавноправниорганимаобавезудапослу-
жбенојдужностиприбављаподаткеизслужбенихевиденцијаине
можеупућиватистранкудаихонаприбавља.15)

13 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.6.
14 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.5.
15 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.13.
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*Начелооправунаизјашњавањестранке,несамоутоку
поступка,каодосадавећинаконзавршеногиспитногпоступка,а
приједоношењарјешења,представљадавањемогућностистран-
кидаинакон завршеногпоступка,можеда утиченаисправља-
њеевентуалнихгрешакаоргана,уциљупроцеснеефикасностии
спрјечавања самовољног поступања јавне управе. Оно је такође
тековинанастојањадасеууправномпоступањуспријечезлоупо-
требе.16)Овајзаконвишенесадржиодредбеоиспитномпоступку
идоказнимсредствима,већуовомдијелуупућујенасходнупри-
мјенуЗаконаопарничномпоступку.

СуштинскеновинеуновомцрногорскомЗУП-у

Многепромјенекоједоносиовајзакон,имајузаједнички
циљдадопринесуспречавањузлоупотребаууправномпоступку.
Тосуупрвомреду:

1.Афирмацијастандардаизуправнихпоступаказемаља
Европскеунијеодобројуправи,штозначи,сервиснооријентиса-
науправауслужбиграђана,гдјејеграђанинкорисникинаручилац
услуга,ауправаизвршилацуслуга;

2.Поступакјеконципираннаубрзавањуикраћимпроце-
дурама,ациљсамогпоступкајезаштитаправастранакаизаштита
јавногинтереса(чл.1).Утомциљунапуштенјеконцептназиваор
ганизамијењенназивомјавноправниорган,дабисеинатајначин
нагласиојавникарактеруслугајавноправнихоргана.

3.НовиЗаконоуправномпоступкукарактеришедефи-
нитивнонапуштањестарогтеоријскогипрактичногконцептапо
коме се држава схватала као монопол силе и принуде. Отпор у
прихватањусавременогмоделауправеиуправнедјелатностикао
јавнеслужбе(„јавногсервисаграђана“),усуштинијепоследица
теоријскогослањањананекадашњусовјетскудоктринуодржави
иправу,којакаотаква,нажалостидаљеживиутеоријскимрадо-
вимамногихауторанаЗападномБалкану,аштојејошигоре–и
данасимавеликиутицајинапримјенуправнихпрописаупракси.
Оптерећењетаквимсхватањемуправе,удугомвишедеценијском

16 Законоуправномпоступку,"СлужбенилистЦрнеГоре",бр.056/14,чл.14и
111.
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периоду,гушилојеразвојдржавеиукупногсистема,аувеликој
мјери доприносило разноврсним злоупотребама административ-
нихпроцедураиколатералнимштетнимпојавамаипосљедицама
истих.

Такваврстанасљеђасеовимзакономпокушаваиунај-
већојмјери успијева избјећи.Административна неефикасност је
кључниузрокспоријегпривреднограстаикашњењауреализацији
приоритетнихпројеката,поредекстернихутицајаевропскекризеи
рецесијеурегиону.Затојенедопустивотолерисањенеодговорно-
стиинепрофесионалностиуоквируорганауправенадржавноми
локалномнивоу.

4.Попрвипутсеновимзакономдаједефиницијауправне
ствари,њомсеобухватадакле,несамокласично,досадашњерје-
шавањеоправимаиобавезама,негосесадаподпојмомуправне
ствари,обухватајуидругеуправнеактивности,чимесеширикруг
управнихситуацијаиактивностикојесуизложенесудскојконтро-
ли.Самимтимесесмањујекругпотенцијалномогућихзлоупотре-
баурадууправеитимедиректноииндиректноутиченапоштова-
њељудскихправа.

5. Поред рјешавања у управним стварима, као до сада,
предметуправногпоступкауновомзаконусуидругеуправнеак-
тивности,којесуподведенеподпојамуправнествари.Дакле,по-
редуправнихактивностикоје сеогледајуудоношењууправних
аката(рјешења),подпојамуправнестварисеподводеитакозване
другеуправнеактивности,којимасенадругачијиначинутичена
права,обавезеиправнеинтересестранака(управниуговор,зашти-
такорисникауслугаодопштегинтереса).

6.УновомЗаконуоуправномпоступку,предвиђеноједа
другостепениоргансамоједномможепоништитирјешењепожал-
би,акосеуистомпредметупоновоизјавижалба,онимадужност
дамериторноријешиствар.Дакле,немамогућностдапоновопо-
ништава.Циљовеодредбеједасезауставитакозвани»пинг-понг
ефекат«ууправномпоступку,тедасетимеубрзапоступакитако-
ђесмањезлоупотребе.

СудијаВрховногсудаЦрнеГоре,СретенИвановић,који
јеиауторКоментараНовогЗаконаоуправномпоступку17),наводи
17 СретенИвановић,НовиЗаконоуправномпоступку,Коментарсарегистром

појмова,Подгорица,2015.
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даће:“овановинасвакакоизазиватитешкоћеидилемеупримјени
поменутеодредбе”.Онсматрада„оваодредбасама за себе,ни-
јеспособназасамосталниправниживот,акојенепратеоколно-
стикојесуусловњенереалнеодрживости,акојеоколностинијесу
предметЗУП-а.“Поменутиауторсматрада:“чињеницадасеовом
одредбом,путемЗУП-а,даклезаконскимпутем,вршипреваљива-
њеобавезаједнихоргана–првостепенихнадруге–другостепене,
адаЗУПнинепосредно,нипосредно,несанкционишепрвосте-
пениорганкојисвојимчињењем,илиправилнијеказанонечиње-
њем,доводидоове,закономизнуђенеситуације–дадругостепени
органпреузимаобавезепрвостепеногисамрјешаваствар.Дакле,
закључује:“санкцијутребатражитинадругоммјесту,мимоЗУП
–унекимдругимпрописима,којиимајузапредметстручности
одговорностнараду”.

7.Овајзаконпредвиђаиобавезнопружањемогућности
изјашњавањастранкенесамоутокупоступкувећиизјашњавање
орезултатимаиспитногпоступкаприједоношењарјешења(члан
14ст.1и2,члан111-113).Тимеседиректноутиченаповећавање
рационалностииефикасностипоступка.

8.Јошједнакарактеристикаовогјеинститутпозитивне
законскефикцијекодћутањауправе,каоизузетка,кадјепредвиђен
посебнимзаконом,уциљуунапређењаправне заштитестранака
(члан117).Акојавноправниорганупрописаномрокунеодлучио
захтјевустранкеинедоставистранкирјешење,наступапозитивна
законскафикција-сматраседајезахтјевстранкеусвојен.Натај
начин се спречава вођењепоступка због ћутања управе и битно
олакшаваположајстранкакадаостварујесвојаправасагласноза-
кону.

9.Напотпуноновначин јерегулисаноипитањежалбе
кодћутањауправе,којимсепредвиђамогућностдадругостепени
органпрекинећутањепрвостепеногорганаисамдругостепениор-
ганријешизахтјевстранке(члан129).

10.Новизаконнепредвиђаинститутпрекидапоступка.
Прекид поступка због било ког разлога, раније је увијек значио
знатнопролонгирањепоступкаипробијањероковазарјешавање
стваридостављањерјешењастранкама.

11.Електронскодостављање,обавјештавањеикомуника-
цијаупоступкусуноваобиљежјаЗакона,причемусеновеелек-
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тронскеформепрописујусазадржавањемкласичнихформикому-
никација.

12.НовиЗаконоуправномпоступкунесадржиодредбео
испитномпоступкуидоказнимсредствимавећуодносунањихову
примјенуупућујенасходнупримјенузаконакојимсеуређујепар-
ничнипоступак(члан107).Провођењеиспитногпоступка,дока-
знасредства-исправе,свједоци,вјештаци,увиђајиизјавастранке,
акоЗакономоуправномпоступкутапитањанијесууређена,при-
мјењиваћесесходноодредбеЗаконаопарничномпоступку,дакле
прилагођенеприродиициљууправногпоступка.

Закључак

Поредчињеницедаусвајањеновог,посвемусудећиква-
литетногЗаконаоуправномпоступкукаореформскогзакона,ко-
јиЦрнуГоруприближавасвомспољнополитичкомциљу–члан-
ствууЕУ,остаједругидиозадатка,атојењеговаимплементација,
каотежидиомисијеуређењаодносауобластирадајавнеуправе.
Каошто јепретходнонаведено,предстоје компликованепромје-
не,усклађивањаидоношењевеликогбројаосталихпрописа,како
бисеомогућиланесметанапримјенановогЗаконаоуправномпо-
ступку.

У предстојећем временском периоду, настајаће и реша-
ватисемногедилеметокомњеговепримјене.Великупомоћтим
поводом, представљаће већ написани и објављениКоментар тог
закона18),каоиодлучивањеУправногиВрховногсудакојаћеис-
кристалисатирешењаиконституисатипраксукојаћебитиодпо-
моћииграђанимаи јавноправниморганимауњиховомрадуна
остварењујавногинтереса.
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ANALYSISOFNEWMONTENEGRINLAW
ONADMINISTRATIVEPROCEDURE

Thebasis for theadoptionof thenewGAPAisbasedonacom-
pletelychangedroleofpublicadministration.Thismeansitsgrad-
ualbutdecisivetransformationoftheadministrationasaninstru-
mentofpowertotheadministrationasamodernpublicserviceof
citizens.Therefore,apart fromtheneed to implement theproject
undertaken political commitments, it is necessary to access it in
accordancewiththeprinciplesof"Europeanadministrativespace".
ThenewMontenegrinLawonAdministrativeProcedureaims to
constitutegoodgovernance,governanceintheserviceofcitizens
inwhichcitizensaretheusersandpurchasersofservicesandthe
managementoftheseservicesexecutor.Apartfromthefactthatthe
adoptionofanew,apparentlythequalityoftheLawonAdminis-
trative Proceedings as the reform law,whichMontenegro is ap-
proachingitsforeignpolicygoal-membershipintheEUremains



АНАЛИЗАНОВОГЦРНОГОРСКОГЗАКОНА...ДраженЦеровић–

41

thesecondpartofthetask,andtoitsimplementationaswellasthe
difficultpartofthemissionofestablishingrelationsinthefieldof
ofpublicadministration.Inthefutureaheadcomplicatedchanges,
adjustmentsandadoptionofalargenumberofotherregulations,in
ordertofacilitatethesmoothimplementationof thenewLawon
AdministrativeProcedure.
Key words:publicadministration,administrativeprocedure,the
LawonAdministrativeProcedure,theEuropeanAdministrative
Space

* Овајрадјепримљен20.102016.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције16.11.2016.године.





43

РЕФОРМАИЗБОРНЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕУСРБИЈИ:

КОРАККОЈИМОРА
ДАСЕНАПРАВИ

УДК342.8(497.11)

Оригиналнинаучнирад

БојанКлачар*

С а ж е т а к

Изборна администрација је кључна институција за изградњу
кредибилног изборног процеса, професионално спроведе
ног,ефикасногинепристрасног.Самоутакавизборнипроцес
грађани могу да искажу неподељено поверење. Дизајнира
ње изборне администрације треба да уважи најбоље светске
стандарде и локалне специфичности – контекст (политички,
социјални, економски) у коме се спроводиизборна реформа.
Предмет рада је анализа тренутне регулативе и искуства са
изборномадминистрацијомуСрбијииуказивањенанеопход
ностњенекомплекснереформе–управном,административ
номиполитичкомоквиру.Циљрадаједасеукаженамогуће
модалитете реформе изборне администрације уз усмеравање
дебатеуправцуувођењанезависнеипрофесионалнеизборне
администрације.Користећикомпаративниприступ,указујемо
даувођењенезависногмодела,сапрофесионалниминајавном
конкурсуизабраномчланству,трајногкарактераисашироким
сетомнадлежностипредстављајединимогућипутзапобољ
шањеизборногпроцесауСрбији.Надлежностиновогмодела
требадаобухватеивођењебирачкогсписка,надзорнадфи
нансирањемполитичкихактивностииулогоммедијауизбор
номпроцесу.Реформаизборнеадминистрацијетребадабуде
деоједногширегпакетареформи–изборногсистемаиполи
тичкихинституцијауцелини.
Кључнеречи:избори,изборнипроцес,изборна
администрација,изборнареформа,централноизборнотело,
политичкестранке

* Центарзаслободнеизбореидемократију(ЦеСИД)изБеограда.Електронска
адреса:bojan.klacar@cesid.rs
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Овајрадимазациљдаукаженаизазовеуорганизацији
изборногпроцесауСрбијиуследнедостаткапрофесионалнеиз
борнеадминистрацијеидаусмеридебатуоизборнојреформиу
правцуувођењенезависнеизборнеадминистрације.Упрвомпо
глављууказаћемонатренутниконтекстукомесеприпремаанали
за,потомћемоуказатина2)моделеорганизацијеизборнеадмини
страције,3)проблемеиизазовесапостојећемадминистрацијому
Србијии4)принципенакојимабимогладапочивабудућаадми
нистрација.

Контекстанализе

Србија пуних 16 година није имала значајније промене
уизборномсистемуиизборнојадминистрацији,упркосбројним
покушајимакојисудолазилиодстранецивилногдруштваимеђу
народнихорганизација.Од2007.године,кадајекренуопрвиталас
уизборнојреформи1),усвојенасутризакона:Законојединственом
бирачкомсписку (2009),Законополитичкимстранкама (2009)и
Законофинансирањуполитичкихактивности(2011).Променаиз
борногсистемаиизборнеадминистрације,иакојенадлежномини
старствозадржавнууправуилокалнусамоуправуурадилонацрте
закона(заједносазаконимаополитичкимстранкамаибирачком
списку),никаданијеугледаласветлодана.Претога,од2004.го
динеседесилонеколиковажних„мањих“реформиупогледуиз
борног система,попутукидањацензуса за странкенационалних
мањина(зањиход2004.важиприроднипраг),обезбеђивањаве
ћегучешћамањезаступљеногпола(сватрећаособаналистимора
дабудепредставникмањезаступљеногпола)иде фак тоукидања
„бланко“оставки(кажемодефактозбогодлукеУставногсудаза
локалнеизбореиакоидаљепостојиуставнаодредбакојанеможе
битиукинутапрепромененајвишегправногакта).

Цивилно друштво је 2015. покренуло и други талас за
говарањазаизборнуреформукојасепоклопиласаформирањем
АкционегрупезареформуполитичкогсистемауоквируНародне

1 Уовомрадућемоподизборномреформомпосматратишириконтекстпроме
науизборномзаконодавству,несамопроменуизборногсистема,какобисмо
уанализуукључилисверелевантнеаспектеједногизборногпроцеса.
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скупштине.Та група, иницирана од стране владајуће странке, је
ималазациљдапредложимодалитетереформечитавогполитич
когсистемакрозприкупљањепредлогаодстранесвихполитич
кихстранакаиекспертскезаједнице.ОчекивањаодАкционегрупе
су била велика, али је онапосленеколико слушањапрестала са
радом, без закључакаибезнајавеобудућимактивностима. Још
важније,читавтајпроцесзавршенјебезпредлогаводећестранке
–Српскенапреднестранке(СНС)чимејестављенодознањадасу
шанседадођедопроменамалеилиникакве.Ванреднипарламен
тарниизбори2016суозначилиидефинитиванкрајовеиниција
тиве,панакрајутегодиненеманиназнакадабисесличнотело
моглодаформира.

Проблеми,изазовиинедоумицекојисуседесилинаиз
борима2016супроменуизборнеадминистрацијевратилиуфокус
интересовања.2)Она једотадабилаудругомплану јерсуполи
тичари(спорадично)говорилијединоопромениизборногсисте
ма,неизносећимодалитетекакодотихпроменададође.Додат
нипроблемзареформуизборнеадминистрације јењенпотпуни
страначки карактер и потчињеност страначкоминтересу (о томе
вишеутрећемпоглављу)чимеселимитирајумогућарешења.Као
штосеисправнонаводи,да„изборнисистемненастајеувакууму,
већјепоследицаинтересаонихкојиоизборнимнормамамогуда
одлучују–политичкихпартија којеимајумандатеупарламенту
и заузимајупозиције у влади“3), закључујемодаиста (вероватно
иснажнија)релацијаважиизапроменуизборнеадминистрације
уСрбији.Досадашњеискуствопоказуједасуполитичаривеома
опрезникадајеречореформиизборнеадминистрацијејернатај
начингубеважнуполугууконтролиизборногпроцеса.

Последњиизборисујасноупозорењечемунасводиод
суствопрофесионалнеадминистрације јерјевишенегоочитода
ћесевећинагрешакапонављатииубудућности.Јошјасније,на
ставакорганизацијеизборасапостојећиммоделомиузприсуство
наглашенихтензијаустраначкомживоту,можеозбиљнодаугрози
поверењеграђанауизборнипроцескојејемукотрпно(из)грађено

2 О томе како је протекао изборни процес 2016. више у: OSCE/ODI
HR Limited Election Observation Mission, Early Par li a men tary Elec ti ons 
24 April 2016 Fi nal Re port, Internet, http://www.osce.org/odihr/elections/
serbia/256926?download=true,28/11/2016

3 ДушанВучићевићиМиланЈовановић,„РеформаизборногсистемауСрбији:
препрекеиперспективе“,Српска политичка мисао,Институтзаполитичке
студије,Београд,посебноиздање,2015,стр.91
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после2000.године.Такође,саспајањемизборанавишенивоа(по
крајински,локалнианереткоипредседнички),грешкекојеправи
изборнаадминистрацијасеувећавајујернемајудовољнознањаи
капацитетазатакокомплексанизборнипроцес.Немањеважно:за
2017.годинусенајављујуиуставнереформе(каодеоевропског
путаСрбије),пабијавнарасправаополитичкомсистемуињегова
променасамодопринелаквалитетунајвишегправногактауСр
бији.

Моделиорганизацијеизборнеадминистрације

Изборнаадминистрацијаседефинишекаосет„меранео
пходнихзаобављањеилиприменубилокогаспектаизборногпро
цеса“ишири јепојамодизборногменаџментакојипредставља
„процес извршења активности, задатака и функција изборне ад
министрације“.4)Органзадужензаизборнименаџмент (Elec to ral 
Ma na ge ment Body, EMB)јегенеричкипојамзаинституцијекојесу
задуженезаменаџмент(управљање)изборима,безобзиранаси
стемукомесепримењују5)иоквирнипанданусрпскомслучајуби
представљалаРепубличкаизборнакомисија(РИК).Кажемооквир
ни,поштоРИКнеманадлежностикаквеуупореднојпраксиимају
телазадуженазаизборнименаџмент.Наиме,ователасузадужена
зауправљањенекимилисвимсуштинскимелементимаизбораи
непосредногучешћаграђана:(1)правогласа;(2)пријемивалида
цијаизборнихлистаилиноминација;(3)спровођењеистражива
ња;(4)бројањегласова;и(5)објављивањегласова.6)

Мићемоуовомрадукориститипојамизборнаадмини
страција као свеобухватнији појам, који је примеренији за овда
шњиконтекстпаћемоунаставкуовимтерминомобухватитиионо
штосеулитературиназиваизборнаадминистрацијаиорганиза
дуженизаизборнименаџмент(централнаизборнатела).

Улитературипостојисагласностокомодалитетауорга
низацијиизборне администрације и у томправцу сеистичу три

4 InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance(IDEA),„Electoral
Management“,International Obligations for Elections(ed.DomenicoTuccinar
di),IDEA,Stockholm,2014,p.100

5 Ibidem,p.100
6 Ibidem,p.100
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доминантна модела: независна изборна администрација, владин
моделизборне администрације (моделизвршне власти)имешо
витимоделизборнеадминистрације.7)Кључнаодредницазанеза
виснуизборнуадминистрацију(безобзирадалијечинеексперти
илистраначкипредставници)јестенезависностодизвршневласти
иодговорностпарламентуузшироксетнадлежностииузмогућ
носткреирањаизборнихполитика.8)Сдруге стране, у владином
моделу(моделизвршневласти) јеорганизацијаиуправљањеиз
борнимпроцесомунадлежностиизвршневласти(томожедабуде
и централни ниво, на примерминистарство унутрашњихпосло
ваилокалниниво)ионаимаснагудаспроведеизборнипроцес,
неидабудекреаторјавнихполитикауовојобласти.9)Мешовити
моделпредставља„организовањеизборагдејетелоилидеотела
коједиректноспроводиизбореорганизованопопринципумодела
извршневласти,докјетелокојејезадуженозаформирањеполи
тикеизборнихоргана,односнозамониторингинадзоризборног
процесаформиранопонезависноммоделу”.10)

Који год да јемодел у питању, пред изборном админи
страцијомсеналазевеликиизазовијерслободнеиферизборемо
жедагарантујесамоаутономнаистручнаадминистрација.Криза
представничке демократије и неповерење грађана подиже при
тисакнаизборнуадминистрацију,отежаваимпосаоидоводидо
повећање пажње јавности. Истовремено, изборни процес тражи
сталнаподешавањаинијансирања,доктехнолошкииИТнапре
дак(узизмењенеживотнеимедијскенавике)захтевадаизборна
администрацијапроналазирешењазасигурноиефикасногласање
утзв.неконтролисанимусловима(ванбирачкогместа),пресвега,
електронски(путеминтернета).Законодавциусвимземљамамо
рајудаимајуувидудадизајнизборнеадминистрације(иизборног
система)гарантујекредибилитетизборногпроцеса.

7 Elisabeth Carter and David M. Farrell, „Electoral Systems and Election
Management”,Comparing Democracies 3 (eds. LarryLeDuc,DickNiemi and
PippaNorris),Sage,London,2009,pp.2021,Internet,https://www.ucd.ie/t4cms/
Farrell_Carter_Election_Management.pdf,29/11/2011

8 Ibidem,p.21
9 Ibidem,p.21
10 Ђорђе Вуковић, „Пут ка реформи изборне администрације у Србији“,

Препоруке за измену изборног законодавства у Србији(ур.ЗоранСтојиљковић
и Душан Спасојевић), Национални демократски институт за међународне
односе,2011,Београд,стр.68
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Сватримоделасемогудајавеуразличитимоблицимау
зависностиодполитичкихисоцијалнихусловадржавеукојојсе
примењује.Стогајеважнодасвакимоделизборнеадминистраци
јеуважилокалнеспецифичности.Најзаступљенијимоделјенеза
висанмодел(сасвимваријететима)ионједодатнозанимљивза
Србијујерсечестоможедапронађеудржавамакојесубездуге
демократскетрадиције:Јерменија,БоснаиХерцеговина,Буркина
Фасо,Костарика,Естонија,Грузија,Индија,Индонезија,Либерија,
Маурицијус,Нигерија,Пољска,ЈужнаАфрика,Тајланд,Уругвај.11)
Данезависнимоделнијерезервисансамозановедемократијепо
казујеслучајКанадекаоразвијенедемократије.

Неке од држава у којима се примењује модел извршне
властисуДанска,Сингапур,САД,ШвајцарскаиВеликаБритани
ја,узнапоменудасеуШведској,Швајцарској,САДиВеликојБри
танијиизбориспроводеодстранелокалнихоргана.12)

Мешовити модел можемо срести уФранцуској, Јапану,
Шпанији,Сенегалу.13)

Ако оставимопо странимоделе који се примењују, до
браизборнаадминистрацијатребадаиспуниседамважнихприн
ципа да би задржала свој легитимитет и кредибилитет: 1) неза
висност (структурна независност или независност у коме нема
владиногилистраначкогутицајанадоношењеодлука),2)непри
страсност(можедасегарантујезакономилидасеочитујеупо
нашању изборне администрације), 3) интегритет (одговорност
изборне администрације за јасан и кредибилан изборни процес;
захтеванезависностипунуконтролунадсвимаспектимаураду),
4) транспарентност (у оперативном и финансијском смислу), 5)
ефикасност(ефикасноиспоручивањеуслуга),6)професионализам
(тачан,науслугеоријентисаниобученменаџмент)и7)услужност
(развијањевисокихуслужнихстандардаусвимобластимаукоји
марадиизборнаадминистрација).14)

Уследећемпоглављућемоанализиратитренутнисистем
изборне администрације у Србији кроз призму горе наведених
принципадобреизборнеадминистрације.
11 International Institute for Democracy and ElectoralAssistance (IDEA), „Who

OrganizesElections?”,Electoral Management Design,IDEA,Stockholm,2014,
p.7

12 Ibidem,p.7
13 Ibidem,p.7
14 Ibidem,pp.2125
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Проблеми(страначке)изборнеадминистрације

уСрбији

Од1990.године(годинаувођењавишестраначјауСрби
ји),Србија јепрошлакроздвекрупнефазеуформирањуизбор
неадминистрације:1)од1990.до2000.годинеи2)периоднакон
2000. године.15) „На првим вишестраначким изборима, принцип
формирањаизборнеадминистрацијеподразумеваоједасечлано
виРепубличкеизборнекомисије(РИК)бирајуизредасудија”16)и
тојепринципкојисе,узмалемодификацијезадржаодопромена
2000. године.У тренутној пракси, РИКу сталном саставу чине:
председник ињегов заменик, као ишеснаест чланова са својим
заменицима,секретаркомисијеипредставникРепубличкогзавода
застатистикуузусловдапредседник,члановикомисијеињихови
заменициморајубитидипломираниправници.17)

Стални састав се бира на предлог посланичких група,
а проширени састав РИКа чине сви представници подносилаца
проглашенихизборнихлистаиовдедолазимодопрвогоддванај
важнија проблема – страначки састав изборне администрације.
Страначки паритетни састав често блокира рад администрације,
смањујеповерењеграђанаидозвољававеликиутицајполитичких
странака.Другивеликипроблемурадуизборнеадминистрацијеје
њеннестални(ад хок)карактерјеронафактичкинепостојиизме
ђуизборанитиимасопственуслужбу(токомизбораРИКпреузима
службеникеизНароднескупштине)којабисеконтинуиранобави
лаизборима.Изовадванајвећапроблемапроистичуипреостали
проблеми:

1)недостатакедукативнихпрограмаинискикапацитети
бирачкиходборазаспровођењеизбора;

2)узаккругнадлежностикојеимаРИКикојесу,махом,
везанезанепосреднуорганизацијуизборасамалимилиникаквим

15 Ђорђе Вуковић, „Пут ка реформи изборне администрације у Србији“,
Препоруке за измену изборног законодавства у Србији (ур.ЗоранСтојиљковић
и Душан Спасојевић), Национални демократски институт за међународне
односе,2011,Београд,стр.65

16 Ибидем,стр.65
17 Ибидем,стр.66
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уделомувођењубирачкогсписка,улогоммедијауизборимаифи
нансирањемполитичкихактивностии

3) немогућност покретања поступака по службеној ду
жности,негосамоуслучајудасесаприговором(нанекунепра
вилност)јавибирач,подносилацизборнелистеиликандидат.

Овакваизборнаадминистрацијафактичкизависиодма
логбројапрофесионалацакојирадеустручнојслужбиикојису
својеправничкознањеискомбиновалисачестимизбориматесуу
стањудаобавеизборнипроцесбезвеликихпропуста.Међутим,то
упраксизначидаоваадминистрацијасамоможеодржаватиста
тус кво,безшансизабилокаквимунапређењемизборногпроцеса.
Последњиизбори2016супоказалидајеиодржавањетаквогстања
немогућеуусловимаподигнутих (страначких)тензијаиспајања
избора на више нивоа, када ниски капацитети изборне админи
страције производе велики број проблема (кашњење са присти
зањемматеријала,лошипопуњенизаписницисабирачкихместа,
кршењепроцедуратокомгласања).

Какобисмоилустровалистањеизборнеадминистрацијеу
Србијиупоредићемоихсатеоријскимпринципимадобреизборне
администрације:независност(in de pen den ce),непристрасност(im
par ti a lity), интегритет (in te grity), транспарентност (tran spa rency),
ефикасност(ef fi ci ency),професионализам(prof fe si o na lism)иуслу
жност/посвећеноступружањууслуга(ser vi cemin ded ness).

У идеалнотипском смислу, изборна администрација у
Србијинезадовољаваниједанодседампринципадобреизборне
администрације. Део стручне службеНародне скупштине која у
изборномпериодуобављавећидеопослауРИКуможеиспуни
тикритеријумепрофесионализмаиинтегритета.Захваљујућињи
ховом труду,Србијаможедаиспуниусловеминималнеизборне
демократије.О независности је тешко говорити када је изборни
системтакавдасегласазалистеидасуизабранипредставници
одговорнистранкама,анеграђанима.Независностјејошмањаако
се зна да се стални састав РИКа бира на предлог посланичких
група.Непристрасностнепостојијерсеизборнојадминистраци
јиводирачунаостраначкиминтересимаипосистемумеђусобне
контроле(„контроластраха“)измеђустранакасеконтролишутен
зијеиспречавајумогућипропусти.Транспарентностсеодсликава
јасноудоступностисвихоперативнихифинансијскихдокумената
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ионапостојиумањемобимунацентралномнивоу(РИК),докје
на локалномнивоу готовонемогућепронаћиподатке о раду оп
штинскихили градскихизборнихкомисија.Честонепостојени
сајтовинитизасебнесекцијенаофицијелнојпрезентацијилокалне
самоуправеприкојојделујулокалнекомисије.Непостојиуређена
процедуразадомаћеистранепосматраченалокалномнивоу,већ
секомисијесналазенаразличитеначине.Изборнаадминистраци
јанакон2000.годинеобављасвојпосаоузаконскимоквиримаи
грађаниимајусверелевантнеинформацијеузакономпредвиђеном
периодупаможеморећидасепринципефикасностиделимично
испуњава.Проблемјештобимногествариурадуизборнеадмини
страцијемогледабудеаутоматизоване,електронскиоријентисане
ибржедапостојиадминистрацијакојаперманентноради.Услу
жност(посвећеностизвршавањууслуга)јеупитнакаопринципјер
уСрбији грађани немогу да остваре своје бирачко право нигде
семна бирачкомместу – раније је постојаламогућност гласања
писмом(пајеукинутачимејеСрбијаушлаукругдржавакојесу
усвајањемједногзаконаоборилестандардекојесувећимали),а
саданепостојеникаквешансезаувођењемелектонскогсистема
гласањаштојеодавнотрендусвету.

Поређењесапринципимадобреадминистрацијенајбоље
илуструјекаквајеситуацијасаизборномадминистрацијомуСр
бијииистовременоуказујенанеопходностњенереформе.Налази
сујошексплицитнијиакоурадимокомпаративнуанализумодела
изборнеадминистрације.Наиме,каоштосмовећуказалиСрбија
имастраначкипаритетнуинесталнуизборнуадминистрацијукоја
посвојојструктуринеприпаданиједномодтринаведенамодела
независни,моделизвршневластиилимешовитимодел,иакоби
услучајукрајњерелативнедефиницијемогаодаприпаданезави
сноммоделукојијесастављенодљудикојејеизабралазаконодавна
властанапредлогпосланичкихгрупаиполитичкихстранака.Су
штински,акопажљивоанализирамосталнисаставРИКалакоће
моуочитидајеонизабраннапредлогпосланичкихгрупаиданије
реалнодасеговорионезависноммоделубезобзираштопостоје
истраживачикојинудеи тукласификацију.Колико јенеопходна
променаоваквогсистемаговориилетимичанпогледнапејзажу
моделимаизборне администрације у регионуиЕвропи.Одбив
шихјугословенскихдржава,независнимоделимајуиБиХ,Слове
нија,Хрватска,ЦрнаГораиМакедонија.Албанија,алииЕстонија,
Пољска,БугарскаиРумунија,такођеимајуовајмодел.Самногим



Година II vol. 6 Бр. 3, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

52

одземаљакојеимајуилисуувелеовајмоделСрбијаимаслично
сти:тусубившејугословенскедржаве,потомземљекојесуделиле
сличансоцијалистичкимоделилиземљекојесупрошлеилипро
лазедемократскутранзицију.Компаративноискуствопоказуједа
јеовајмоделодговарајућизасве„новедемократије“.Навешћемо
идржавеукојимасууприменидругимодели,какобиуказалида
јеконтекстизмеђуњихиСрбијебитнодругачији.Белгија,Чешка,
Финска, Немачка, Грчка иНорвешка су изабрале владин модел,
алисеовде (углавном)радиодржавамасадужомдемократском
традицијомкојеимајустепенповерењауинституцијекојиможе
даповериизборнипроцесурукеизвршневласти.Францускаили
Мађарскаизнепосредногкомшилукаимајумешовитимодел.18)И
уовимслучајевима,посебноакоговоримооФранцуској,постоји
другачијатрадиција,какоуустројствуполитичкогсистематакои
уорганизацијиизборногпроцеса.

Реформаизборнеадминистрације

Изборнареформајеопштитерминзаширокисетизмена
уизборномзаконодавствуиобичносерадиокрупнимидалекосе
жнијимпроменама,анеокозметичкимилиситнијиминтервенци
јама.Изборнареформанијенилакниједноставанпроцесидржаве
сенеодлучујуолакодауђуутаквуврступосла.Радисеопослу
којитражиодмеренеиизбалансиранеодлукекакосенебиствари
додатнопогоршале.Међутим,од80ихи90ихгодинаXXстолећа,
бележисенеколиковеликихирадикалнихреформи,међукојима
сенајчешћеистичуонеуИталијииНовомЗеланду.Осимштосе
радиокомплекснимреформама,садалекосежнимконсеквенцама,
важноједареформекренупрепрвогследећегизборногциклуса
(идеалноупрвојгодинимандата)какобисечитавпроцесзавршио
навремеикакобисвиактери(бирачи,политичкестранке,медији)
добилиприликудасеупознајусановимрешењима.

Улитературисенаводидапостојетриразличитаоквира
изборнереформе,адаусвимањимаизборнаадминистрацијаможе
даиграразличитуулогу:
18 Подаци цитирани према: International Institute for Democracy and Electoral

Assistance (IDEA), „World Survey: Electoral Management Bodies in 217
Countries and Territories”, Electoral Management Design, IDEA, Stockholm,
2014,pp.373395
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1) регулаторни (правни) оквир, који укључује уставне
променеилипроменеуизборнимзаконимаитоподразумевадасе
мењаинституционалнидизајнизборнеадминистрације;

2)административниоквир,кадасеизборнојадминистра
цијипридодајуилисемењајуодређенестратегије,политикеинад
лежностиасациљемдасењенрадучиниефикаснијимиодржи
вими

3)политичкиоквир,кадасемењаполитичкоокружењеу
комеделујеизборнаадминистрацијаикојеимазациљподстицање
већеефикасности,транспарентностииодговорностиуоператив
номифинансијскомрадуизборнеадминистрације.19)Подразумева
седапроменемогуда седешавајуу само једномоквиру, али је
истотакореалансценариодасемењајуствариудваилиусватри
оквирауистовреме.

Србијаједржаваукојојјепотребноиматирадикалнеза
хватеупогледуизборнеадминистрације,којебимораледаобухва
тесватриоквира–правни,административнииполитички.Обим
проблемасакојимасесуочаватренутнаизборнаадминистрацијаје
толикиданијансиранепроменетешкомогудовестидоунапређе
њаизборногпроцеса.Правниоквирподразумевапроменуизбор
ногзаконодавства–изборногсистемаињемуприлагођенеизбор
неадминистрације.Тешкојеодрживорешењедаподпостојећом
регулативом (а то је Закон о избору народних посланика) може
дадођедоозбиљнихпомакауспровођењуизборногпроцесајер
оквир системски није добро постављен.Додатно добармоменат
заовајоквирпредстављаичињеницадаСрбијаморадазапочне
сауставнимреформама(збогевропскихинтеграција)којебисвоје
финаледобилеуласкомСрбијеуевропскупородицудржава.Ад
министративниоквирзначидасеизборнојадминистрацијипро
шири сет надлежности који је сада веома сужен и лимитиран и
повезансамосанепосреднимспровођењемизбора.Накрају,поли
тичкиоквирподразумевастварањепредусловаукомећеизборна
администрацијабитиаутономнаураду,алидаћезаузвратполагати
рачунезасвојоперативниифинансијскирад.Будућидасепалета
понуђенихрешењакрећеоднезависногиливладиногмоделаод
носнокомбинацијетадва,предСрбијомупраксистојисамоједан

19 InternationalInstituteforDemocracyandElectoralAssistance(IDEA),„Reforming
ElectoralProcesses”,Electoral Management Design,IDEA,Stockholm,2014,pp.
365366
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могућиправац–атојеувођењенезависногмодела.Пренегошто
отворимопитањенезависногмоделакаоправцаукометребадасе
крећеадминистрацијауСрбији,објаснићемозашто јенаСрбију
непримењивмоделизвршневластиилимешовитимодел.Најпре,
уСрбијипостојидубоконеповерењеуинституције,посебноуин
ституције„инпута“односноносилацаполитичкихзахтевауполи
тичкисистем(странке,медији,организацијецивилногдруштва).
Акоизузмемоинституцијесиле(војска,полиција)ицркву(верску
установу)тешкојепронаћиинституцијусастабилнимповерењем
којабигарантовалаповерењеграђанауизборнипроцес.Поверење
уинституцијекојебимогледабудуукљученеуовајпроцессекре
ћеокотрећинедодвепетинеуслучајувладе(уреткимтренуцима
ентузијазмапослеизбора)ипетинеодносночетвртинезалокалне
самоуправе.Другиразлогзаштобиизмештањеадминистрацијеу
владинилимешовитимоделбилотешкоодрживојестенерефор
мисанајавнауправаиадминистрацијакојојбијошједанкомплек
санпосаопредстављаосамододатнибаласт.

Дакле,почетнепремисесакојимасенапочеткусуочава
мојесу:1)неопходностозбиљнеизборнереформеуСрбијиукојој
биреформаизборнеадминистрацијечиниланеизоставансегмент,
2)неопходностдатареформаобухватиправни,административни
иполитичкиаспекти3)оптирањезаувођењенезависногмодела
изборнеадминистрације,каонајцелисходнијегмодела,узуважа
вањелокалнихспецифичности.

Независнимоделјеииначенајчешћепримењиванутзв.
новимдемократијама (без обзираштоимаитекако старихдемо
кратијакојекористеовајмодел,попутКанаде)инајзаступљенији
јемоделусвету.Оквирниподацикажудасеонпримењујеускоро
дветрећинедржава.

Промене изборне администрације су инициране 2007.
године од стране цивилног друштва, али су упозорења о неодр
живоститренутногсистемадолазилајошодпочеткањеговогус
постављања,понајвишеодстранерелевантнихмеђународнихор
ганизација.ТенапорепрепозналојеинадлежноМинистарствоза
државнууправуилокалнусамоуправукојејеприпремилоНацрт
ЗаконаоДржавнојизборнојкомисији(2009),ализбогнепостојања
политичкевољетајНацртникаданијеушаоупарламентарнупро
цедуру.НацртјепредвиђаоформирањеДржавнеизборнекомисије
каонезависногтела:1)састављеногоддеветчланова,2)којисе
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бирајууНароднојскупштининаседамгодина,3)чијичлановимо
рајудабудуекспертиидасеизаберунајавномконкурсу,4)нестра
начкогкарактераисанеспојивошћуфункција(осимпрофесуре)и
5)сапроширенимсетомнадлежности.20)

Акооставимопостраниконкретнарешења,јавнадебата
након2009.годинеипредложенарешењауреформисупоказала
дабудућаадминистрацијаморадаиспунинеколиковажнихприн
ципа:

1)даизборнаадминистрацијабудесанезависнимипро
фесионалнимчланством,

2) да изборно тело (данашњи РИК) буде формиран по
принципуцентралногизборногтеласамандатомдужимодманда
таизвршневласти,

3)дасечлановицентралногизборногтелабирајунајав
номконкурсу,

4)даизборнаадминистрацијапостанетрајног,анеадхок
карактераи

5)дасеизборнојадминистрацијидодајунадлежностииз
ваннепосредногспровођењаизбора.

Првадвапринципаобезбеђујунезависностинепристра
сностштојеустраначкоммоделуорганизацијенедостижанстан
дард.Мандаткојиједужиодмандатаизвршневластиобезбеђује
додатну сигурност за несметан рад изборне администрације без
обзиранаполитичкепроменекојемогудаседесе,попутбитнере
конфигурацијенаполитичкојсценииливанреднихизборакојису
уСрбијичешћепракса,негоизузетак(самојеод2000.билоседам
парламентарнихизбора;тозначидасенадвегодинеитримесеца
одржавају избори). Јавни конкурси јасни експертски критерију
мизачлановецентралногизборногтелатребадаобезбеденајвеће
стандардеуспровођењуизборногпроцесаидауједногарантују
интегритетинституције.Трајностизборнеадминистрацијествара
предусловедасестручнотелоконтинуиранобавиедукацијомни
жихнивоаизборнеадминистрацијеиунапређењемизборнихпро
цедура.Перманентнобављењеизборнимпроцедурамазначидасе
20 Министарство за државну управу и локалну самоуправу,Нацрт Закона о 

Државној изборној комисији, Интернет, http://izbornareforma.rs/wordpress/
wpcontent/uploads/dokumenta/Nacrt%20Zakona%20o%20Drzavnoj%20izbor
noj%20komisiji.pdf,02/12/2016
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отварапитањеувођењаелектронскоггласањачимебисеСрбија
приближиламодернимдемократијама.

Питањенадлежностићетражитидодатнопојашњењејер
јеНацртЗаконаоДржавнојизборнојкомисијипредложиошири
спектарнадлежностиодпостојећерегулативе,алијепраксанакон
избора 2012 показала да је оправдано размишљати и о другачи
јимрешењимакојабиомогућилаизборнојадминистрацијидасе
бавиифинансирањемполитичкихактивностиирегулацијомме
дија,што није било предвиђено.Наиме,Нацрт Закона оДржав
нојизборнојкомисијијепредвидеодаје„Комисијасамосталани
независандржавниорганкојиорганизујеиспроводиизборе,пра
тиианализирастањеевиденцијебирача,пратистањеииницира
изменеизборних закона,организује едукацијучлановаоргана за
спровођењеизбора“.21) Веома јеважношто јеуновенадлежно
стидодатопраћењеианализирањеевиденцијебирача,иницирање
променезаконскерегулативеиедукација(нижих)органазаспро
вођењеизбора,алипроблемикојепостојеупраксипоказујудајеи
овакавстепеннадлежностинижинегоштобибилопотребно.Раз
логзатакавзакључаклежиучињеницидасуобластифинансира
њаполитичкихактивностииизборнакомуникација(улогамедија
уизборномпроцесу)некеоднајпроблематичнијихуорганизацији
изборауСрбији.Тедвеобласти,посебнотокомизборнекампање,
генеришу велики број проблема и стварају неравноправност из
међуизборнихучесника.Потренутнојрегулативи,РИКјеготово
безнадлежностиуобластифинансирањаполитичкихактивности
ипонашањамедија,већсетимебавеАгенцијазаборбупротивко
рупцијеиРегулаторнотелозаелектронскемедије(РЕМ).Њихова
међусобнасарадњаикоординацијачестонијеназавидномнивоу.
Истовремено,РИКтренутнонијезадуженнизавођењебирачког
списка,чимејеитрећиважансегментизборногпроцесаизваннад
лежностицентралногизборногтела.Свиовиразлозиидууприлог
предлозимадасенадлежностибудућегизборногтелапроширеи
изваноногаштојебиозаконскипредлогнадлежногминистарства
такодаубудућностимогудаобухватесвеаспектеизборногпро
цеса.Комплетнаконтроланадсвимаспектимаизборногпроцеса
створићепредусловезаелектронскогласањекоје,осимудобности
забираче,можедаобезбедиповећануизборнупартиципацијуби
рачакојисудосадачестоапстиниралиимладих,којитрадицио
налноређеизлазенаизбореуодносунапопулацијустаријуод30
година.

21 Ибидем,стр.1
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Озбиљнопромишљањеновогмоделаадминистрацијемо
радаукалкулишесвепредностииманенезависногмодела.Пре
негоштоотворимодебатуoреформиизборнеадминистрацијеу
Србији, усмерићеморасправуонајчешћимпредностимаинедо
стациманезависногмоделаизборнеадминистрације,анаоснову
упоредногискуства.Тоискуство јеважно јерсеовајмоделпри
мењује у скоро две трећине од 217 држава (за које постоје при
купљени подаци) и постоји веома добар увид у ефекте примене
овогмодела.Такосеулитературикаонајвећепредностинотирају:
1)стварањепогоднихусловазаразвојкорпоративногидентитета
ипромоцијапрофесионализма,2)мањеограничењаупогледуре
грутацијестручњакајермогудасеослонеинаекстернеекспер
те,3) перманентнафокусираностнаизборекреирабољеуслове
запланирањеиинституционализацијуизборних задатака, 4)по
стојањеконтроле,оперативнеифинансијске,надсвојимрадом,5)
постојање јединствене контроле у целокупном систему изборне
администрацијеи6)оснаживањеповерењауизборнипроцесјер
јеизборнаадминистрацијанепристраснаиванконтролеполитич
кихстранака.22)Листанедостатакајенештомања,алинедостаци
постојеисвионикојидизајнирајуизборнуреформууСрбијимо
рајудаимајуувидуимогућенегативнеефекте.Некиоднајважни
јихнедостатакасу:1)могућностизолацијеодсфереполитичког
и доносилаца одлука, 2) недостатак утицаја да се благовремено
обезбедесредствазарад,3)променачланстваможедасмањитзв.
институционалнумеморију,4)немањеискуствадасеносесабиро
кратскимикорпоративнимокружењеми5)повећавањетрошкајер
институционалнанезависностдоводидотежегпроцесадобијања
бесплатне(илијефтине)асистенцијеодстранеизвршневласти.23)

Уколикосумирамогоренаведено,јасносеуочавадасве
оноштојесупредностиовогмоделатренутнонепостојеуСрби
јииданајвеће(негативне)последицеправичињеницадаграђани
немајудовољноповерењауизборнипроцес.Сдругестране,по
стојањенезависнихинституција(пресвих,Агенцијезаборбупро
тив корупције, Заштитника грађана,Повереника за информације
од јавног значајаи заштитуподатакаоличности) јепоказалода
сеуједномсредњерочномпериодуможеданаправидобаррезул

22 International Institute for Democracy and ElectoralAssistance (IDEA), „Who
OrganizesElections?”,Electoral Management Design,IDEA,Stockholm,2014,
p.20

23 Ibidem,p.20
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татизавредисасвимсолидноповерењеграђана.Међутим,важније
одтогајестедасепажљивосагледајумогућиризициодувођење
независногмодела.Онисе,најкраће,своденатодасенезависна
изборнаадминистрацијанађеуизолованојпозицијиуследнезадо
вољстваполитичараиполитичкихстранакакојибинатајначин
осталибезважнеконтролеуизборномпроцесу.Стогауконципи
рањуовереформеморадасенађејасанинедвосмисленмодалитет
зафинансирањеизборнеадминистрације,којаморадабудетаква
даусвакоммоментугарантујесигурнасредствазарад.Такође,ка
кобисеублажиополитичкипритисакиизбеглаконфронтацијаса
политичкимстранкама,могућеједасеразмишљаододатномме
ханизмукојибистранкамаомогућиоприсуствоунекојврстипро
ширеног састава централног изборног тела или кроз неко друго
тело,попутнадзорногодборакојибиимаоувидусвеактивности
изборнеадминистрације.

Закључак

Сумирајућирасправуореформиизборнеадминистрације
уСрбијизакључујемодајеонанеопходнаитоукраткорочномпе
риодуидаонатребадабудесвеобухватна–даделујеуправном,
административномиполитичкомоквиру.БудућидасепредСрби
јом налази период уставних реформи, иницираних због процеса
европскихинтеграција,питањереформеизборнеадминистрације
битребалодасеразматракаопакетширеизборнереформеире
формеполитичкихинституција.Дебатакојапостојипрофилисала
јеувођењенезависногмоделакаонајоптималнијегзаСрбију,али
јеважнодасетакавмодел1)прилагодилокалнимспецифичности
маи2)дасепревазиђуризицикојипостоје,аодносесе,пресвега,
наобезбеђивањеаутономијеинезависностиуодносунаполитич
кестранке.
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BojаnKlаcаr

ELECTORALADMINISTRATION
REFORMINSERBIA:

ASTEPMUSTBEMADE

Re su me

Electoraladministrationisakeyinstitutionforbuildingacredible
electoralprocess,carriedoutinaprofessional,efficientandimpar
tialmanner.Citizenscanexpresstheirundividedtrustonlyincre
dibleelectoralprocess.Designofelectoraladministrationshould
takeintoaccountthebestinternationalstandardsandlocalspeci
fics–political,social,andeconomiccontextinwhichimplements
electoral reform.The paper analyzes the current regulations and
experiencewithelectoraladministrationinSerbiaandpointingto
theneedof itscomplexreformwithinlegal,administrativeand
politicalframework.Theaimofthepaperistohighlightthepossi
blemodalitiesofelectoraladministrationreformwiththedirection
ofpublicdebatetowardsanindependentandprofessionalelectoral
administration.Using a comparative approach,we show that the
introductionofanindependentmodel,withprofessionalandthro
ughpubliccallelectedmembership,permanentandwithabroad
setofcompetenciesistheonlypossiblepathforimprovingofthe
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electoralprocessinSerbia.Competenciesofthenewmodelshould
include keeping the voter’s register, supervision of thefinancing
ofpoliticalactivitiesandtheroleofmediaintheelectoralprocess.
Electoraladministrationreformshouldbepartofabroaderreform
packageelectoralsystemandpoliticalinstitutionsingeneral.
Keywords:elections,electoralprocess,electoral
administration,electoralreform,electoralmanagement
body,politicalparties

* Овајрадјепримљен17.10.2016`.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције15.11.2016.године.
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Е-УПРАВАИЦАРИНСКИ
УПРАВНИПОСТУПАК

УДК35.077.3:004.738.5

Оригиналнинаучнирад

ДраганПрља

С а ж е т а к

Циљовоградаједаосветлиосновнепојмовеиактуелнепро-
блема и решења везаних за концепт електронске јавне упра-
ве,ипосебно–царинскогуправногпоступка.Савременајавна
управаињенабудућностсунезамисливибезпројектовањаи
примененачелаелектронскејавнеуправе,јерсетакодрастич-
но смањују економски трошкови, бирократска нефлексибил-
ност,корупција,апобољшавајуефикасноуправљањекадрови-
маиквалитетјавнеуправе.Ауторкрећеоддефинисањапојма
електронскејавнеуправеодстранерелевантнихмеђународних
организација и наддржавних творевина као ‘’великих управ-
них система’’ као што су Светска банка, Уједињене нације,
ЕвропскаУнија.Посебноакцентујеважностпосматрањаелек-
тронскејавнеуправекаоцелиненатринивоа:односуправеи
грађана,односууправеикомпанија,иодносналинијиупра-
ва-управа,каоиреализацијачетирифазедоступностиуслуга
електронскеуправе:пружањеинформацијадабисепокренула
процедура,преузимањеформулара,електронскапредајафор-
мулараиелектронскодоношењеидостављањеодлуке/решења
кориснику.Аутор потомпружа одличан преглед законских и
стратегијскихрешењауЕУипојединимземљамакаоштосу
Аустрија,Италија,ХрватскаиСрбија,пренегоштојепружио
финалнуанализуелектронскогцаринскогуправногпоступка.
Кључнеречи:јавнауправа,електронскајавнауправа,
електронскицаринскиуправнипоступак,сервисиелек-
тронскеуправе,правниоквирелектронскеуправе.

* Центарзаслободнеизбореидемократију(ЦеСИД)изБеограда.Електронска
адреса:bojan.klacar@cesid.rs
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Појамелектронскеуправе

Модернизација и реформа административног апарата
последицајеупотребеинформационихикомуникационихтехно-
логија, интернета, персоналних компјутера, мобилних телефона,
дигиталнетелевизијеитд.Доступностинформацијанадаљинуи
пружањајавнихуслуга(издавањеразнихврстадозвола,докумена-
та,пријаваитд.)онлајнпутемомогућава„отварање“управепрема
грађанимаи омогућаванови вид квалитета јавнихуслуга.Такав
видкомуникацијеуправесаграђанимаомогућаванизновихобли-
каучешћаграђанаудемократскомпроцесуипроцесудоношења
одлука.Овипотенцијалиновихинформационихтехнологијаомо-
гућилисумногимвладамадаразвијуконцептелектронскеуправе
(е-управе).Већинавлададанасусветудистрибуираинформације
путемвебстрана,изграђујусвоједигиталнебазеподатакаипру-
жајунекивидуслугаонлајнпутем.1)Огромнеуштеде,којеомогу-
ћујеувођењеелектронскеуправеуземљамаЕвропскеунијеодчак
50милијардиевранагодишњемнивоу,каоиповећањеконкурент-
ностиземаљаЕвропскеунијеразвојемелектронскеуправе,усло-
вилисудаонапостанеједанодважнихприоритетауплановима
развојаЕвропскеуније.2)

Једнаоддефиницијаелектронскеуправе јестеда јеона
процес трансформације јавног сектора, његових унутрашњих и
спољниходносаузпомоћновихинформационихтехнологија,како
бисеунапредилаодговорноствладе,повећалаефикасност,смањи-
литрошкови,обезбедилоучешћеграђанауконтролииунапређе-
њурадауправе.

Светска банка дефинише електронску управу као упо-
требу информационе технологије (каошто су компјутерскемре-
же,Интернет,мобилне компјутерскемреже) од стране владиних
агенција с циљем промене односа са грађанима, компанијама и
другимделовимавладе.Тетехнологијеслужезапостизање:боље

1 JohnMorison,E-Go vern ment: a new ar chi tec tu re of go vern ment and a new chal-
len ge for le ar ning and te ac hing pu blic law(www.unizar.es/DERECHO/FYD/lefis/
documentos/JMfinaldraft.pdf,приступљено20.05.2014)

2 CommisionoftheEuropeanCommunities,I2010eGovernmentActionPlan:Ac-
celerating eGovernment in Europe for theBenefit ofAll, Brussels, 25.04.2006
COM(2006)173final.
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испорукевладинихуслугаграђанима,унапређењаинтеракцијеса
бизнискомпанијамаииндустријом,бољедоступностиинформа-
ција грађанимаили ефикасније управљање владом.Успоставља-
њеелектронскеуправерезултира:мањомкорупцијом,повећањем
транспарентности,већимквалитетомвладинихуслуга,повећаним
приходима и смањењем трошкова. Традиционално су се услуге
владе грађанима и компанијама вршиле у владиним канцелари-
јама.Употребом информационих и комуникационих технологија
услугесеприближавајукорисницима,могусекориститиодкуће,
изканцеларије,путеминформационихкиоскаујавнимустановама
иливладинимканцеларијама.Аналогносаелектронскомтргови-
ном(е-трговина),којаомогућавакомпанијамадаефикаснијеврше
трансакцијемеђусобно(B2B)илисакупцима(B2C),електронска
управаимазациљдаомогућилакшу, јефтинију,транспарентни-
јуинтеракцијуизмеђувладеиграђана (G2C),владеикомпанија
(G2B),самихвладинихагенција(G2G).3)

Уједињененациједефинишуелектронскууправукаока-
пацитетивољујавногсекторадаразвијеупотребуинформационо-
комуникационихтехнологијасциљемунапређењапружањауслу-
гаграђанима.4)

УоквируЕвропскеунијеелектронскауправаседефини-
ше као употреба информационо-комуникационих технологија, а
нарочитоИнтернетакаоинструменатазапостизањебољеуправе.
УЕвропскојунијисесматрадаелектронскауправатребадабуде
вишезасновананазнању,окренутакорисницима,дистрибуирана
и умрежена, а да у својој суштини представљамодернизацију и
реформујавнеуправеистварањеинформационогдруштва.Елек-
тронска управа је сегмент реформе јавног сектора. У планови-
маразвојаЕвропскеунијезанареднихдесетгодинаелектронска
управазаузимазначајноместокаоалатзастварањебољеуправе,у
најширемсмислу,какобисемодернизовалеинституцијеипроце-
сиистворилоадекватноокружењеиљудскиресурсиујавнојупра-

3 World Bank, Definition of E-Government, (http://web.worldbank.org/WBSI-
TE/ EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONA
NDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~me-
nuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html, при-
ступљено20.05.2014)

4 UNDepartmentofEconomicandSocialAffairs,DivisionforPublicAdministra-
tionandDevelopmentManagement,UN Glo bal E-go vern ment Re a di ness Re port 
2005 – From E-go vern ment to E-in clu sion,NewYork2005,p.13.
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ви,какобисепостиглабољауправаиувећалојавнодобро.Јавним
добромсесматравредностстворенаодстранеуправепружањем
услуга,доношењемзаконаипрописаидругимактивностима.Је-
данодважнихизазоваелектронскеуправејехармонизацијапро-
писауовојобластикакобисеомогућилопрекограничнопружање
услуга,одговарајућинивобезбедности,заштитаприватностиитд.

Директнекористикојесеостварујуувођењемелектрон-
скеуправејесусмањењетрошковаууправиијавнимпословима,
значајнеуштедеуподручјимакаоштосујавненабавке,прикупља-
њепорезаицаринскеоперације,узбољиинепрекиданконтактса
грађанима,посебноонимакојиживеуудаљенимимањенасеље-
нимподручјима.

Индиректне користи нисумање важне и укључују већу
транспарентностиодговорностујавномодлучивању,штојемоћно
средствоуборбипротивкорупције,зајачањедемократијеистиму-
лисањелокалнихе-култура.

Преманекимнашимауторима,електронскауправа„пред-
ставља коришћење погодности информационо-комуникационих
технологија,пресвегаИнтернетауциљуинтегрисанедоступно-
стиинформацијаиуслугаграђанимаибизнису,алиидругимко-
рисницимаодстранеадминистрације.“5)

Електронска управа се може дефинисати и као употре-
батехнологијеуциљуповећањадоступностипружањавладиних
услугаукористграђана,бизниспартнераизапослених.6)Међутим,
усуштинскомсмислуелектронскауправасеникаконеможесве-
стинасамопружањеуслугаграђанимаилибизниспартнеримавећ
је она концепт који подразумева реорганизацију целог владиног
апаратауциљуостварењановихформиуправљања.

Успостављањем електронске управе постижу се следе-
ћициљеви:смањујусетрошковиипостижебржеиквалитетније
пружање услуга, поспешује се економски развој (ствара семно-
го боља клима зафункционисање компанија), повећава се тран-
спарентност и одговорност у функционисању владе, унапређује
сепружањеуслуга (смањује себирократијаиповећаваквалитет
ибрзинапружањауслуга),побољшавасејавнауправа(већаефи-

5 PredragDimitrijević,Pra vo in for ma ci o ne teh no lo gi je,SVEN,Niš2010,str.225.
6 Monica Palmirani, Michele Martoni, Sergio Niger, E-le ar ning Le gal Con tent, 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.100.7719,приступље-
но20.05.2014)
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касностадминистрације,контролатрошкова,управљањељудским
ресурсимаитд.),олакшавасестварањеинформационогдруштва(у
другимсекторимакаоштојеобразовање).7)

Електронска управа се може представити и као целина
којаобухвататриврстеодноса:

1.Управеиграђана(G2C)–омогућаваграђанимадирект-
ноприступањевладиниминформацијамаисервисимасабилоког
местаупотребомразличитихканалакомуникације;

2.Управеикомпанија(G2B)–омогућаваинтеракцијуиз-
међувладеиприватногсектораонлајнпутем.Такосесмањујеи
упрошћавапроцесрегулацијеипостижевећаконкурентностком-
панија;

3.Управеисамеуправе(G2G)–ефикаснопружањеуслу-
газависиодразличитихделовавладеиодподељенихнадлежно-
сти,па јеултимативнициљелектронскеуправе једнатачкапри-
ступа влади,што захтева сарадњуразличитихделова владеи са
њимаповезанихагенција,заједничкокоришћењебазаподатакаи
ресурсарадиповећањаефикасностииефективности.8)

Развојинформационогдруштвадоводидозначајнихпро-
менаупогледуочекивањаграђана,структуреорганизација,култу-
реираднихпроцеса.

Ефикасност саме електронске управе се унапређује за-
хваљујућиразвојуинформационихикомуникационихтехнологија
којеомогућавајубољепроцесирањеираддржавнеадминистраци-
је.Интернет-базиранеапликацијеомогућавајууштедекодприку-
пљањаи испоручивања података,што представљапредност при
информисањуикомуницирањусакорисницима.Значајнопобољ-
шањеефикасностиубудућностибићеомогућеноразменоминфор-
мацијауоквируиизмеђупојединихбазаподатака.

Електронска управа подразумева употребу великог
бројановихтехнологијауњеномраду,укључујућиинајсо-
фистициранијекаоштосуекспертниправнисистемииауто-
матскодоношењеодлука.

7 World Bank, E-go vern ment Gu i de li ne, (http://researchguides.worldbankimflib.
org/e-government,приступљено20.05.2014)

8 World Bank, E-go vern ment Gu i de li ne, (http://researchguides.worldbankimflib.
org/e-government,приступљено20.05.2014)
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Сервисиелектронскеуправе

Развојонлајнјавнихуслуга,односноелектронскеуправе
уЕвропскојунијиупорастујеодоко27%од2001.до2004.годи-
не.Теуслугесеузнатновећемпроцентупружајукомпанијамау
односунапроценатуслугакојисепружаграђанима.Можесекон-
статоватидајеиспорукаонлајнсофистициранихјавнихуслугау
Европскојунији,глобалногледано,прешлапроценатод65%још
2004.године.9)

Доступност јавнихуслугаонлајнуЕвропскојунијипо-
сматрасекрозреализацијучетирифазедоступности:

1. Доступност информација – информације неопходне
дабисезапочелапроцедура;

2. Интеракцијау једномправцу–прековеб-стране се
могупреузетиформулари;

3. Интеракцијауобаправца–прековеб-странеподно-
шењепопуњенихформулараузаутентификацију;и

4. Потпуни електронски поступак – преко веб-стране
потпунопружањеуслуге укључујући одлучивањеи
достављањеодлуке.

Уплановимаразвојаицентралнеилокалнеелектронске
управетребапредвидетикаоприоритет20сервиса(12заграђанеи
осамзапривреднике)којеједефинисалаиЕвропскаунија:

Сервисинамењениграђанима

1. Пријавапореза,

2. Помоћутражењупосла,

3. Социјалнапомоћ(занезапослене,додацизапороди-
це,медицинсканега,студентскикредитиистипенди-
је),

9 EuropeanCommissionDirectorateGeneral for InformationSociety andMedia,
OnlineAvailabilityofPublicServices:How isEuropeProgressing?WeBased
SurveyonElectronicPublicServicesReportoftheFifthMeasurement,October
2004–March2005,p.45.
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4. Личнадокумента(пасош,личнакартаивозачкадо-
звола),

5. Регистрацијааутомобила(новихикоришћених),

6. Добијањеграђевинскедозволе,

7. Пријавеполицији(нпр.:крађеисл.),

8. Јавнебиблиотеке(увидукаталог,претраживање),

9. Изводиизматичнихкњига(рођени,венчани,умрли,
држављанство,пребивалиштеитд.),

10. Пријаваиуписуобластиобразовања,

11. Пријавапроменеадресе,и

12. Здравственисервиси(савети,заказивањепрегледаи
сл.).

Наравнодасесанаведених12врстауслуганеокончава
укупан списак услуга које се пружају грађанима у оквиру елек-
тронскеуправе.Набројанеуслугесунајкарактеристичнијеипред-
стављајуосновзаувођењеелектронскеуправе,аукупанбројуслу-
гакојесепружајуграђанима,акојеелектронскауправаобухвата,
заправосепоклапаипроистичеизукупностинадлежностицен-
тралнихилокалнихорганауправе.

Сервисинамењеникомпанијама

Осамнајважнијихсервисакојисунамењенипривредним
субјектимајесу:

1. Социјалнидоприносизазапослене,

2. Порез на добит предузећа: пореска пријава, обаве-
штење,

3. Порез на додату вредност (ПДВ): пореска пријава,
обавештење,

4. Регистрацијановогпредузећа,

5. Подношењеподатакаканцеларијамакојесебавеста-
тистиком,
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6. Царинскедекларације,

7. Дозволеувезисаживотномсредином(укључујућии
извештавање),и

8. Јавнанабавка.

Сервисинамењенијавнимслужбеницима

Један од највећих изазова реализације концепта елек-
тронскеуправе јестеповезивањеделовауправекакобисеуспо-
ставиопротокинформација између различитихминистарстава и
одговорнихинституција.Препрекеостваривањутогциљаобично
суправнеприроде,анетехничкеприроде.10)

Сервисиелектронскеуправенамењенијавнимслужбени-
цимаобухватајусвеонеинформацијеибазеподатакакојесунеоп-
ходнезасвакодневнирадјавнихслужбеникаисвеонеинформаци-
јеибазеподатакакојеимповременомогузатребати.

Једнаод важнихпрепрекаостварењуциља електронске
управе јестеиодговарајућипрограмоспособљавања јавнихслу-
жбеника.Чињеницаједапобољшањеуслугадиректнозависиод
степенаобразовањаиоспособљеностијавнихслужбеника.Њихо-
ваоспособљеност,поредкласичнихначина,морасевршитииуче-
њемнадаљину,односнокрозпрограмеелектронскогучења(е-уче-
ње)усклопуконцепта„доживотногучења“.11)Програмие-учењаи
оспособљавањајавнихслужбениказаобављањепословауоквиру
електронскеуправеморајубитипажљивопланиранииизведени.
Нарочито јеважноосмишљавањемотивације јавнихслужбеника
заучешћеутомпроцесу.Програмие-учењамогубитипосвећени
проблематици електронског потписа, безбедности података, сло-
бодномприступуинформацијамаитд.

10 Philip Leith,Legal Issues in E-government, (http://www.lri.jur.uva.nl/~winkels/
eGov2002/Leith.pdf,приступљено20.05.2014)

11 MonicaPalmirani,MicheleMartoni,SergioNiger,E-learning Legal Content,op.
cit.
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Имплементацијасервисаелектронскеуправе

Чакизанајједноставнијиуправнипоступак,например
променуадресе становања,потребно једа сеостваре сви закон-
скиитехнолошкипредуслови.Прво,потребноједасвакиграђа-
нинможесаапсолутномсигурношћудабудепозитивноиденти-
фикован од стране система.Потребно је свим грађанима издати
новеличнекартесапаметнимчипом(СМАРТ),илинадругина-
чиносигуратиприменуелектронскогпотписа.Друго,потребноје
остваритибезбеднуелектронскукомуникацијуизмеђукорисника
исистема,безобзиранатодалијекорисникнанекомјавномелек-
тронскомкиоску,илиуканцеларији,иликодкућенасвомличном
рачунару.Треће,уколикосезауправнипоступакплаћанадокнада,
потребнојеимативећустановљениразрађенбанкарскисистемза
безготовинскоелектронскоплаћање.Зауспешнуимплементацију
електронскеуправенеопходнојереализовати:

• Електронскирегистарграђана

• Електронскирегистарпривреднихсубјеката

• Посредничкисофтверзаистовремениприступразно-
роднимбазамаподатака(middleware)

• Речникподатакаинформационогсистема

• Системзаадминистративнопословање

• Електронскикатастарнепокретности

• Електронскирегистарпросторнихјединица

• Електронскисистемзапружањесоцијалнезаштите

• Електронскисистемзапружањеинвалидско-борачке
заштите

• Електронскисистемзабригуодециипородици

• Статистичкиинформационисистем

• Електронскирегистарматичнихкњигарођених,вен-
чанихиумрлих

• Електронскибирачкисписак

• Информационисистемправосуднихоргана
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• Електронскисистемдржавногтрезора

• Централнирегистарсертификационихтела заизда-
вањеелектронскихпотписа

• Централнисистемзакадровскопословање

• Општинскисистемипословања (различитисистеми
увећембројуопштина)

• Електронскирегистарневладинихорганизација

• Заједничкамрежнаинфраструктурарепубличкихор-
гана

• Системзаштитезаједничкемрежерепубличкихорга-
на

• Интернетприступзадржавнеоргане

• РазвојјединственогизгледаисистеманавигацијеИн-
тернетпрезентацијадржавнихоргана(commonlook
andfeel).

Наконуспешнеимплементацијесвихсегменатаелектрон-
ске управе грађанин ће и даље долазити нашалтерМУП-а, али
мусадасемличнекартеништавишенећебитипотребно.Радник
МУП-аћепрекоинформационогсистематренутнодобитиизвод
изматичнекњигерођених,изводизкњигедржављанаиподаткеиз
базеподатакаграђана.Такође,налицуместаћеседигиталнимфо-
тоапаратомснимитипортретграђанина,ањеговпотписиотисак
прстаћесетакођедигитализоватиидодатиубазуподатака.При
наредномдоласкууМУП,радипродужеткаиливађењанекогдру-
гогдокумента,базаподатакаћевећсадржатифотографију,потпис
иотисакпрста.

Правниоквирелектронскеуправе
уевропскимземљама

У предлогу Устава Европске уније постојао је правни
концептправа на добру управу,што се већ утврђује и у поједи-
нимнационалнимуставима(нпр.Финска).Термин„добрауправа“
подразумевапостизањеефикасностибирократије, односноопти-
мизовањерадауправенаначиндасесачувајуправаграђана.Добра
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управаданасфункционишепрекоумреженихправнихбазаподата-
ка,односноаутоматизованеадминистрације,штопредстављасу-
штинуелектронскеуправе.12)

ЦиљевиреализацијеполитикеелектронскеуправеЕвроп-
скеунијеусклопуАкционогпланае-Европа2002,е-Европа2005,
е-управа и 2010, е-управа 2015 јесу да се развијумодерне јавне
услугеидинамичкоокружењезаелектронскопословање.Основни
индикаториреализацијеовогпланабилису:приступикоришћење
Интернетаодстранеграђана,приступикоришћењеинформацио-
нихикомуникационихтехнологијаодстранекомпанија,трошкови
Интернетприступа,е-управа, е-учење,е-здравство,е-пословање.
Главнииндикатор за електронскууправубио јепроценатоснов-
них јавнихуслугадоступнихонлајн, апотомбројосновних јав-
нихуслугадоступнихонлајнупотпуности.Истраживањемјеби-
ло обухваћено посматрање 20 основних услуга јавног сервиса у
28 европских земаља: услуге које се пружају грађанима (уплата
пореза, тражење посла, социјална давања, лични документи, ре-
гистрацијакола,дозволезаградњу,полицијскепријаве,јавнеби-
блиотеке,изводиизматичнихкњига, вишеобразовање,промена
пребивалиштаиборавиштаиздравственеуслуге),услугекојесе
пружајукомпанијама(социјалнадавањазазапослене,порези,из-
вознедекларације,регистрацијановихкомпанија,попуњавањеи
слањестатистичкихподатака,царинскедекларације,дозволевеза-
незачовековуоколинуијавненабавке).13)

Највећибројевропскихземаља јошниједонеопосебне
законеоелектронскојуправивећједонеопојединачнезаконеко-
јимасерегулишуодређенапитањавезаназаелектронскууправу.
Тизаконису:законотелекомуникацијама,законоелектронском
потпису,законослободномприступуинформацијама,законоза-
штитиличнихподатака,законозаштитипотрошачаитд.Прили-
ком израде стратегије изградње електронске управе неопходно
је одредитиинституцију унутар владе која ћебитиодговорна за
имплементацију,њененадлежности,каоипроцедурузаписањеи
усвајањедокуменатаиправнихпрописакојићерегулисатипитања
12 Ahti Saarenpää, E-government - Good Government: An impossible equation?,

(www.unizar.es/derec-ho/fyd/lefis/documentos/albaralop.pdf, приступљено 20.
05.2014)

13 EuropeanCommissionDirectorateGeneral for InformationSociety andMedia,
OnlineAvailability of Public Services:How is Europe Progressing?WeBased
SurveyonElectronicPublicServicesReportof theFifthMeasurementOctober
2004–March2005,p.6.
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електронскетрговине,заштитеправаинтелектуалнесвојинеитд.
Могућностикоришћењаотвореногкодатакођемогубитиобухва-
ћенетаквимпрописима.14)

Основнипринципправногрегулисањаелектронскеупра-
ве јесте давање једнакихшанси за све који учествују у процесу
електронскеуправе,идавањеједнакихмогућностисвимчланови-
мадруштвадаучествују уразвоју електронскеуправебезобзи-
ранањиховдруштвенистатус,местопребивалишта,старостисл.
Такођесемораомогућитиневладиниморганизацијамаиправним
лицимадаравноправноучествујуупроцесуизградњеелектронске
управе и информационог друштва.Правним прописима се мора
прецизиратикојефункцијепојединихинституцијаобухватаелек-
тронска управа, са тачно наведеним надлежностима, правима и
обавезамаипринципимастратешкогпланирања.

Некиодпринципаправногрегулисањаелектронскеупра-
вејесу:

– признањеосновнихправаислободаусајберпросто-
ру (приступИнтернету, електронскеинформације и
знање),

– минималнорегулисање(општипринципрегулисања
електронскеуправе),

– технолошканеутралност(равноправантретмансвих
комуникационихканалаизмеђувладеидруштва),

– универзалниприступирационалнитрошкови (при-
ступизпошта,библиотека,школаитд.),

– релевантност за све групе корисника (G2C, G2B,
G2G,мањине, старија лица, особе са посебнимпо-
требамаитд.),

– транспарентностиприступинформацијама(лакадо-
ступностинформацијама),и

– повећавањеулогесаморегулацијеикорегулације(са-
држај, одговорност оператера, процедуре, заштита
потрошача,електронскимедијиисл.).

14 RimantasPetrauskas,MindaugasKiškis,Te ac hing on E-go vern ment: aspects of 
le gal en vi ron ment, (www.unizar.es/derecho/fyd/lefis/documentos/e-gov_straip-
snis3.pdf,приступљено20.05.2014)
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Нужанпредусловостварењаелектронскевладејерефор-
манационалногправногсистема.Дабиактивностивладенауспо-
стављањуелектронскеуправебилеправнорегулисанеиуоквиру
устава,законаипрописанеопходноједабудеусвојенаправнаре-
гулативакојарегулишепитањаелектронскогпотписа,електронске
документације,електронскекомуникацијеизмеђувладинихинсти-
туцијаиграђана,заштитеподатакаисигурностиподатака,каои
другапитањавезаназаелектронскууправу.

Европска унија је у протеклихпетнаестак година доне-
ла великиброј правних аката који регулишуобласт електронске
управе.

Уобластизаштитеподатакаиприватностидонетаје24.
октобра1995.годинеДиректива95/46/ЕCозаштитипојединацау
односунаобрадуличнихподатакаиуодносунаслободанпроток
таквихподатака.Директива97/66/ЕC,донета15.децембра1997.
године,регулишеобрадуличнихподатакаизаштитуприватности
усекторутелекомуникација.

Уобластиелектронскетрговинедонетаје8.јуна2000.го-
динеДиректива2000/31/ЕCкојарегулишепојединеправнеаспек-
теуслугаинформационогдруштва,посебноуобластиелектронске
трговине.

Уобластиелектронскихкомуникацијадонетаје7.марта
2002.годинеДиректива2002/21/ЕCкојапредстављаосновнирегу-
лативниоквирзамрежеиуслугеуобластиелектронскихкомуни-
кација.Истогаданадонетесу,утојобласти,иДиректива2002/19/
ЕЦ,којарегулишеприступимеђусобнуповезаностелектронских
комуникационих мрежа, Директива 2002/20/ЕC, која регулише
област ауторизације електронских комуникационихмрежаиДи-
ректива2002/22/ЕC,којарегулишеуниверзалнеуслугеиправако-
рисникаелектронскихмрежаиуслуга.Директива2002/58/ЕC,до-
нета12.јула2002.године,односисенаобрадуличнихподатакаи
заштитуприватностиусекторуелектронскихкомуникација.

УобластиелектронскогпотписауЕвропскојунијијејош
13.децембра1999.годинедонетаДиректива1999/93/ЕCкојомсе
дајеправниоквирзарегулисањепитањаелектронскогпотписа.

УобластиелектронскихјавнихнабавкиуЕвропскојуни-
јисудонета31.марта2004.годинедвеважнаправнадокумента:
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Директива2004/17/ЕCкојасеодносинакоординирањепроцедура
јавнихнабавкиуобластивода,енергије,транспортаипоштанских
услугаиДиректива2004/18/ЕCуобластидоделеуговораојавним
радовима,услугама.

Уобластиупотребеинформацијанасталихујавномсек-
тору донета је 17. новембра 2003. годинеДиректива 2003/98/ЕC
којарегулишеобластпоновнеупотребеинформацијанасталиху
јавномсектору.

Правни документи Европске уније који представљају
оквиререгулативеелектронскеуправеуземљамаЕвропскеуније
имплементиранисукрознационалназаконодавстваземаљаЕвроп-
скеуније.

Европскаунијаусвимсвојимстратешкимдокументима
дајеизузетанзначајстварањупредусловазаелектронскууправу.
Великибројпрограмакојисуутоку,илићебитиутокудо2015.
године обухватају унапређење електронске управе: Modinis,15)
eTEN,16)IDABC17)иCIP.18)Свитипрограмисууфункцијиупра-
вљањаиимплементације„Акционогпланае-управеи2010–убр-
зањее-управеуЕвропиукористсвих“.

Нужанпредусловостварењаелектронскеуправенанивоу
Европскеунијесвакакојереформанационалнихправнихсистема
и постојање јасних националних стратегија и акционих планова
електронскеуправе.Некеод земаљаЕвропскеуније, каоштосу
Аустрија,ВеликаБританија,Ирска,Финска,Италија,Норвешкаи
Данска,изразитосунапредовалеуразвијањуелектронскеуправеи
побољшањууслугакојепружајуграђанимаипривреди.

Променеииновације у јавнимуправама земаљачлани-
цаЕвропске уније без сумње су кључне за глобалну конкурент-
ностЕвропскеуније, а електронскауправа је главносредство за
остварењетогциља.УнекимземљамаЕвропскеунијеразвојелек-
тронскеуправејеприличноодмакао,пасе,рецимо,самоуДанској
захваљујућиелектронскојуправиостварујууштедеодоко200ми-

15 http://www.welcomeurope.com/european-funds/modinis-177+77.html, присту-
пљено20.05.2014.

16 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eten-programme/, приступљено 20.
05.2014.

17 http://ec.europa.eu/idabc/,приступљено20.05.2014.
18 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm,приступљено20.05.2014.
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лионаевра (150милионауоквирууслугакојесепружајуграђа-
нимаи50милионауоквирууслугакојесепружајукомпанијама).

Аустрија јеЗаконоелектронскојуправидонела27.фе-
бруара2004.године,аступиојенаснагу1.марта2004.године.19)
Овај закон обавезао је органе управе да у потпуности пређу на
електронскетрансакцијеиелектронскопружањеуслугадо1.јану-
ара2008.године.20)

Аустријскизаконоелектронскојуправиподељенјенасе-
дамделова:циљисврхазакона,идентификацијаиаутентификаци-
јауелектронскимкомуникацијамасајавнимустановама,употреба
личнихидентификационихкартиуприватномсектору,електрон-
скапотврдаподатака,посебностиелектронскогуправљањапода-
цима,казненеодредбеипрелазнеизавршнеодредбе.

Основнициљ аустријског закона о електронској управи
јестедаунапредиправнурелевантностелектронскихкомуникаци-
јасајавнимустановама,дапотпунопрецизноодређујеминистар-
стваиорганекојитребадаизвршеимплементацијуовогзакона.

Аустрија је донелаУставни законоприступуинформа-
цијамајош1988.године,ауобластизаштитеподатакадонелаје
2000. године Закон о заштити података усклађен саДирективом
ЕУозаштитиподатакаиз1995.године.Законоелектронскојтрго-
виниАустријаједонела2002.годинеускладусаДирективомЕУ
оелектронскојтрговинииз2000.године.Законотелекомуникаци-
јамадонелаје2003.године.Законоелектронскомпотписудонетје
1999.годинеускладусаДирективомЕУоелектронскомпотпису
из1999.године.Законојавнимнабавкамадонетје2006.годинеи
употпуностијеусклађенсасвимдирективамаЕУувезисаелек-
тронскимјавнимнабавкама.Законокоришћењујавнихинформа-
цијадонетје2005.годинеускладусаДирективомЕУокоришће-
њуинформацијајавногсектораиз2003.године.

На предлог италијанског Министарства за иновације и
технологију,ПарламентИталијеје7.марта2005.године21)донео
Законоелектронскојуправи.Циљдоношењатогзаконабиоједа
створиоквирзаразвојелектронскеуправе.Законсадржинизпра-
19 Аустријскизаконое-управиобјављенјеуаустријскомСлужбеномлистубр.

10из2004.
20 TheAustrianE-GovernmentAct.
21 Законоелектронскојуправиобјављен јеуиталијанскомСлужбеномлисту

16.маја2005.
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вила,обавеза,препорукаициљеваувезисаупотребоминформа-
ционо-комуникационихтехнологијау јавномсектору.Законоба-
везује јавнуправудамеђусобноделирелевантнеинформацијеу
електронскомсмислу,одређујеминималнибројИнтернета,обаве-
зујеуправунаприхватањеуслугакојесеморајупружатиграђани-
маикомпанијамапрекоелектронскогплаћањаод1.јануара2006.
године, употребу електронске индентификационе карте у кори-
шћењуонлајнуслугајавнеуправеод1.јануара2007.године.Један
одциљеватогзаконаједаствори„управубезпапира“.Закономо
електронскојуправиутврђујесеобавезастварања„информацио-
ногаутопута“управе,односномрежеразличитихлокалних,реги-
оналнихицентралнихмрежакаоимреже540канцеларијаВладе
Италијеуиностранству,којаће,например,убрзатигласањеитали-
јанскихграђанауиностранствуистварањеконзуларногрегистра.
ИталијанскиЗаконоелектронскојуправипредставља„устав“ за
дигиталнисвет,којиуспостављаправаиобавезеиутврђујеоснов-
непринципе.Новаправакојасегарантујуграђанимаикомпанија-
мајесу:правонаупотребутехнологије(правонаупотребумодерне
технологијезначиданиједаноргануправенећесметидазахтева
одграђанинаиликомпаниједадођеуканцеларијудабидобиоин-
формацијуилипотписаопапирнизахтевилипапирнидокумент),
правонаприступислањедигиталногдокумента(свеканцеларије
органауправеморајудасеорганизујутакодаомогућеграђанима
икомпанијамадаупотребоммодернихтехнологијаприступајуди-
гиталнимдокументиманатранспарентанибезбеданначин),пра-
вонасвеврстеплаћањаелектронскимпутем(од1.јануара2005.
годинеплаћањаорганимауправемогусеизвршитиелектронским
путем уз искључење плаћања кешом, искључење одласка у по-
штуибанку),правонакореспонденцијусајавнимсекторомпутем
електронске поште (слање и примање докумената онлајн путем
имаћепунуправнуснагу),правонаквалитетнууслугујавнеупра-
ве(органиуправеморајуорганизоватипружањеуслугатакодасе
њиховквалитетможередовноконтролисати),правонаучешћеу
демократским процесима (остваривање политичких права путем
новихтехнологија)иправонапроналажењевалиднихонлајнфор-
ми(формезасвебирократскепроцедуреморајубитидоступнеу
електронскомоблику).

Законо електронској управиИталије предвиђа као ала-
те за остваривање предвиђених права: сертификовану електрон-
скупошту,дигиталнипотпис(многовишесигурностиодручног
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потписа),електронскедокументе(саистомправномснагомкаои
папирнидокументи,аЗаконобавезујесвеорганеуправедаства-
рајуелектронскедокументеслужећисеелектронскимпротоколом
иелектронскимпопуњавањем),веб-сајт(утврђујусепрецизнека-
рактеристикеисадржај),електронскекарте(електронскаиденти-
фикационакартаинационалнауслужнакарта).

Италијанскавладајеизрачуналадаћепреласкомнаелек-
тронскууправуостваритизначајнеуштеде.Самонаиздавањудо-
зволауштедећесегодишње400милионаевра,аслањемелектрон-
скепоштеуместокласичнепоштеоко350милионаеура.22)

УобластислободногприступаинформацијамаИталијаје
још1990.годинедонелаЗаконоадминистративнимпроцедурама
иприступуадминистративнимдокументима.Тимзакономформи-
ранјеИКомитетзаприступадминистративнимдокументима.

У области заштите податакаИталија је донела 30. јуна
2003. године Закон о заштити докумената, који је у потпуности
имплементираоДирективуозаштитиподатакаЕУиз1995.иДи-
рективуоприватностииелектронскојкомуникацијиЕУиз2002.
године.УобластиелектронскетрговинедонелајеУредбуоелек-
тронскојтрговини9.априла2003,којајеимплементиралаДирек-
тиву ЕУ из 2000. године. У области електронске комуникације
донела јеУредбу о електронским комуникацијама 31. јула 2003.
године.УобластиелектронскогпотписаИталијајебилаједнаод
првихземаљакоја,је15.марта1997.године,донелаЗаконоелек-
тронскомпотпису.Уобластиелектронскихјавнихнабавкидонела
је12.априла2006.годинеЗаконојавнимнабавкама,којијеимпле-
ментираоДирективеЕУиз2004.године.Уобластикоришћењаин-
формацијајавногсекторадонелаје24.јануара2006.Уредбукојаје
имплементиралаДирективуЕУокоришћењуинформацијајавног
сектораиз2003.године.23)

ХрватскајеусвојојСтратегијиразвојајавнеуправезапе-
риодод2015.годинедо2020.годинепредвиделаупотребуинфор-
мационо комуникационе технологије и у управним поступцима.
НовиЗаконоопштемуправномпоступкудонеојеХрватскисабор
2009. године и он је ступио на снагу 2010. године.Овај правни
прописстварапредусловезареализацијуелектронскихуправних
22 E-governmentCode.
23 E-Government Factsheet - Italy - Legal Framework,(http://www.epractice.eu/en/

factsheets/,приступљено20.05.2014)
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поступака, па и електронског царинског управног поступка тако
штопредвиђапокретањепоступкаелектронскимпутем(чл.41.),
доказивањеисправамауелектронскомоблику(чл.60.),доставља-
њеподнесакауобликуелектронскеисправе(чл.71.ичл.83.чл.
94.),обавештавањестранакаелектронскимпутем(чл.83.), ииз-
давањепотврдауелектронскомобликуочињеницамаокојимасе
водеслужбенеевиденције.24)

ПравниоквирелектронскеуправеуСрбији

УСрбијије2008.годинеусвојенаСтратегијаразвојаелек-
тронскеуправеуРепублициСрбијизапериодод2009.до2013.го-
дине,25)а2010.годинесуусвојенеСтратегијаразвојаинформаци-
оногдруштвауРепублициСрбијидо2020.године26)иСтратегија
развоја електронскихкомуникацијауРепублициСрбијиод2010
до 2020 године.27)Стратегија реформе јавне управе уРепублици
Србијиусвојенаје2014.г.Стратегијаразвојаелектронскеуправеу
РепублициСрбијизапериодод2015-2018.годинеиакциониплан
заспровођењестратегијезапериод2015-2016.годинеусвојенаје
уновембру2015.године.28)Поредовихстратегијаусвојенјеиниз
законскихиподзаконских текстова којипредстављајупредуслов
функционисањаелектронскеуправе.

Стратегија развоја информационог друштва Републике
Србијепредвиђадареформаимодернизацијадржавнеуправеза-
сновананаширокојупотребиинформационо-комуникационетех-
нологије(ИКТ)представљаједанодкључнихелеменатасвеукупне

24 FraneStaničić iMarkoJurić,Pravniokvirzaimplementaciju informacijsko-ko-
munikacionihtehologijauhrvatskoupravnopostupnopravo,ZbornikPravnogfa-
kultetauZagrebu,br.5/2015,636-639.

25 Стратегија развоја електронске управе у републици Србији за период од
2009.до2013.године, (http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html,приступље-
но12.05.2014)

26 СтратегијаразвојаинформационогдруштвауРепублициСрбијидо2020.г.,
„Сл.гласникРС”, бр. 51/2010,(http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html,при-
стушљено12.05.2014)

27 СтратегијаразвојаелектронскихкомуникацијауРепублициСрбији,„Сл.гла-
сникРС”,бр.44/2010.

28 Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од
2015-2018.годинеиакционипланзаспровођењестратегијезапериод2015-
2016,(http://www.euprava.gov.rs,приступљено7.март2016)
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транзицијеРепубликеСрбијеумодерноинформационодруштво.
Модернизација државне управе представља корениту промену
традиционалногначинанакојисеобављајуадминистративнипро-
цесиуоквирудржаве.Натајначин,електронскауправаобезбеђује
ефикасније, транспарентније и одговорније јавне службе које су
прилагођенепотребамаграђанаипривреде.29)ЦиљСтратегијераз-
војаинформационогдруштваРепубликеСрбије,измеђуосталих,
јестеидоношењеЗаконаоелектронскојуправи,којимћесерегу-
лисатиправнапитањакојасеодносенаелектронскејавнеуслугеи
широкуупотребуИКТујавномсектору.

СтратегијареформејавнеуправеуРепублициСрбији,ко-
ју јеусвојилаВладаРепубликеСрбије2014. године,представља
темељзасвеактивностикојимајециљреформадржавнеуправеи
локалнесамоуправе.Каоједанодциљевареформедржавнеупра-
венаведенајеиизградњадржавнеуправеусмеренекаграђанима,
која јеспособнадаграђанимаиприватномсекторупруживисок
квалитетуслугаузразумнетрошкове.Циљмодернизациједржав-
неуправе,премаСтратегији,јестедасеувођењеминформационих
технологијаураддржавнихорганакаконацентралном,такоина
локалномнивоуобезбедиграђанимамогућностдаутичунајавни
живот.Информационеикомуникационетехнологијеутомсегмен-
туомогућавајуграђанимаелектронскудоступностнајразличити-
јих сервиса, и то на принципу пуне транспарентности, а такође
омогућаваграђанимадајавноискажусвојставувезисафункцио-
нисањемдржавнеуправеиобављањемјавнихпослова.

Стратегијаразвоја електронскеуправеуРепублициСр-
бијизапериодод2009.до2013.годинеутврђивалајеначелакоја
суомогућилаостваривањеелектронскеуправе:начелокоришћења
расположивихподатакапослужбенојдужности,начелојединстве-
ногшалтера,начелодоступностијавнихподатакауелектронској
форми,начелодоступностиелектронскихуслуга,начелонезане-
маривањакласичногобликапружањауслуга,начелоприменеин-
формационо-комуникационих технологија уновимуслугама,на-
чело избегавања технолошке зависности, начело информационе
безбедностииначелокадровскеоспособљености.Једанодприо-
ритетаСтратегијеразвојаелектронскеуправејестестварањецен-
тралногпорталаелектронскеуправекојићеомогућитипружање
заједничкихуслугаграђанимаипредузећима.УзСтратегијураз-
војаелектронскеуправеуРепублициСрбијиупериодуод2009.

29 СтратегијаразвојаинформационогдруштваРепубликеСрбије,op.cit
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до2013.годинеприложенјеиАкционипланактивностикоји,из-
међуосталог,предвиђа:доношењеподзаконскихакатанаоснову
Законаоелектронскомдокументу,израдуНацртазаконаоопштем
управномпоступкукојимбисеобухватилаупотребаелектронских
докумената,Нацртазаконаоархивскојграђииархивскојслужби,
Нацрта закона о информационој безбедности, измену прописа о
канцеларијском пословању и других подзаконских аката који би
омогућилипотпунуупотребуелектронскихдокуменатаитд.30)

Стратегијаразвоја електронскеуправеуРепублициСр-
бијизапериодод2015-2018.годинеиакционипланзаспровођење
стратегијезапериод2015-2016.ОваСтратегијадефинишекораке
заразвојнационалногПорталаеУправа(функционалностисерви-
сикојићенањемубитиимплементирани)којијејединственатач-
каприступаимагистралазакомуникацијусаосталимпорталима
исистемимадржавнихорганакојитренутнопружајуелектронске
сервисекаоштосупорталеПорези,интернетпрезентацијеАген-
цијезапривреднерегистре,Управецарина,којићеомогућитигра-
ђанима, привредним и свим друштвеним субјектима коришћење
јавнеуслугеуштовећојмерипосредствоминтернета.Стратегија
одређује и надлежност органа који ће се старати о имплемента-
цијеелектронскеуправеурепублициСрбији.Дирекцијазаелек-
тронскууправукаоорганусаставуМинистарствадржавнеуправе
илокалне самоуправенадлежна је за стандардизацијууобласти
информационо-комуникационихтехнологијаикоришћењаинтер-
нета у раду јавне управе и задужена да координира повезивање
информационихсистемаорганадржавнеуправе,органааутономне
покрајине,јединицалокалнесамоуправеијавнихслужбикрозраз-
војнационалногПорталаеУправаипредстављацентралнотелоза
координацијуразвојаелектронскеуправе.

Стратешки документи имају велики значај за одређива-
њаправцаразвојаелектронскеуправе,алисузастварањеправног
оквираелектронскеуправенајзначајнији законскипрописи,а је-
данбројтихпрописавећједонет,докседоношењеновихочекује
унаредномпериоду.

Законоелектронскомпотписудонетје2004.године31)и
њиме се уређује употреба електронског потписа у правним по-
словима и другим правним радњама, као и права, обавезе и од-

30 Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од
2009.до2013.године,op.cit.

31 Законоелектронскомпотпису,„СлужбенигласникРС“, бр.135/04.
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говорностиувезисаелектронскимсертификатима,акопосебним
закониманиједрукчијеодређено.Подзаконскаакта за спровође-
њеЗаконаоелектронскомпотписучине:Правилникоевиденцији
сертификационих тела, Правилник о Регистру сертификационих
телазаиздавањеквалификованихелектронскихсертификатауРе-
публициСрбији,Правилникотехничко-технолошкимпоступцима
заформирањеквалификованогелектронскогпотписаикритерију-
мимакојетребадаиспунесредствазаформирањеквалификованог
електронскогпотписаиПравилникоближимусловимазаиздава-
њеквалификованихелектронскихсертификата.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног
значајадонетје5.новембра2004.године32)ињимесеуређујепра-
вонаприступинформацијамаодјавногзначајакојимарасполажу
органијавневласти,радиостварењаизаштитеинтересајавности
дазнаиостварењаслободногдемократскогпореткаиотвореног
друштва.Радиостварењаправа,ЗакономсеустановљаваПовере-
никзаинформацијеодјавногзначаја,каосамосталандржавниор-
ган,независанувршењусвојенадлежности.

Закон о организацији и надлежности државних органа
заборбупротиввисокотехнолошкогкриминалаусвојен је15. ју-
ла 2005. године.33) Тим законом образују се специјализовани др-
жавниорганирадиоткривања,кривичноггоњењаисуђењаза:1)
кривичнаделапротивбезбедностирачунарскихподатакаодређена
кривичнимзаконом;2)кривичнаделапротивинтелектуалнесво-
јине,имовинеиправногсаобраћајакодкојихсекаообјекатили
средствоизвршењакривичногделајављајурачунари,рачунарске
мреже,рачунарскиподаци,каоињиховипроизводиуматеријал-
номилиелектронскомоблику, акобројпримеракаауторскихде-
лапрелази500илинасталаматеријалнаштетапрелазиизносод
850.000динара.

Кривичнизаконикједонет29.септембра2005.године.34)
Усвајањемовогзаконакривичноправнаматерија језаокруженаи
усклађена самеђународнимконвенцијама. Закономсуна једном
местуобухваћенасвакривичнаделаиуведенјевећибројкривич-

32 Законослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,„Сл.гласник
РС”,бр.120/2004,54/2007,104/2009и36/2010.

33 Законоорганизацијиинадлежностидржавнихорганазаборбупротиввисо-
котехнолошкогкриминала,„СлужбенигласникРС“,бр.61/05и104/2009.

34 Кривичнизаконик,„Сл.гласникРС”,бр.85/2005,88/2005-испр.,107/2005-
испр.,72/2009,111/2009,121/2012и104/2013.
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нихделакојенашезаконодавствонијепознавало.Новакривична
дела,измеђуосталог,односесенакомпјутерскикриминал,зашти-
туауторскихправаидр.

Законозаштитиподатакаоличностидонетје23.октобра
2008.године.35)Тимзакономсеуређујуусловизаприкупљањеи
обрадуподатакаоличности,правалицаизаштитаправалицачији
сеподациприкупљајуиобрађују,ограничењазаштитеподатакао
личности,поступакпреднадлежниморганомзазаштитуподатака
оличности,обезбеђењеподатака,евиденција,изношењеподатака
изРепубликеСрбијеинадзорнадизвршавањемЗакона.Послове
заштитеподатакаоличностиобављаПовереникзаинформације
одјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,каосамосталан
државниорган,независанувршењусвојенадлежности.

Законоелектронскомдокументудонетје8.јула2009.го-
дине.36)Тимзакономуређујусеусловииначинпоступањасаелек-
тронским документом у правном промету, управним, судским и
другимпоступцима,каоиправа,обавезеиодговорностипривред-
нихдруштаваи другихправних лица, предузетникаифизичких
лица,државнихоргана,органатериторијалнеаутономијеиоргана
јединицалокалнесамоуправеиорганапредузећа,установа,орга-
низацијаипојединацакојимајеповереновршењепословадржав-
неуправе,односнојавниховлаштењаувезисаелектронскимдо-
кументом.Закономоелектронскомдокументурегулишусепитања
каоштосуштајетоелектронскидокумент,каквајењеговапунова-
жностидоказнаснага,начинизраде,достављања,чувањаизашти-
теелектронскогдокумента,каоипитањавезаназанадзор,казне
идоношењеподзаконскихакатавезанихзаприменуовогзакона.

Закон о електронским комуникацијама је донет 29 јуна
2010.године.37)Њимесеуређујуусловииначинзаобављањеде-
латностиуобластиелектронскихкомуникација;надлежностидр-
жавнихоргана у области електронскихкомуникација; положаји
рад Републичке агенције за електронске комуникације; накнаде;
спровођењејавнихконсултацијауобластиелектронскихкомуни-
кација;обављањеделатностиелектронскихкомуникацијапорежи-
муопштеговлашћења;пројектовање,изградњаилипостављање,
35 Закон о заштити података о личности, „Сл. гласник РС”, бр. 97/2008,

104/2009-др.закон,68/2012-одлукаУСи107/2012.
36 Законоелектронскомдокументу,„Сл.гласникРС”,бр.51/2009.
37 Закон о електронским комуникацијама, „Сл. гласник РС”, бр. 44/2010 и

60/2013-одлукаУС.
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коришћење и одржавање електронских комуникационих мрежа,
припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и
терминалнеопреме;правослужбеностиизаједничкогкоришћења;
међуповезивањеиприступ;пружањеуслугауниверзалногсерви-
са;одређивањетржиштаподложнихпретходнојрегулацији,анали-
затржишта,одређивањеоператорасазначајномтржишномснагом
и овлашћења Републичке агенције за електронске комуникације
уодносунаоператорасаЗТС;управљањеикоришћењеадресаи
бројева;управљање,коришћењеиконтроларадио-фреквенцијског
спектра;дистрибуцијаиемитовањемедијскихсадржаја;заштита
права корисника и претплатника; безбедност и интегритет елек-
тронскихкомуникационихмрежаиуслуга;тајностелектронских
комуникација, законитопресретањеизадржавањеподатака;над-
зорнадприменомовогзакона;мерезапоступањесупротноодред-
бамаовогзакона,каоидругапитањаодзначајазафункционисање
иразвојелектронскихкомуникацијауРепублициСрбији.

Законоинформационојбезбедностидонетје26.јануара
2016.г.38)Овимзакономсеуређујумерезаштитеодбезбедносних
ризикауинформационо-комуникационимсистемима,одговорно-
стиправнихлицаприликомуправљањаикоришћењаинформаци-
оно-комуникационих система и одређују се надлежни органи за
спровођењемеразаштите,координацијуизмеђучинилацазаштите
ипраћењеправилнеприменепрописанихмеразаштите.

Закон о општем управном поступку донела је Народна
скупштинаРепубликеСрбије29фебруара2016.г.39)Овимзаконом
уводе се бројненовине које се тичу коришћења електронске ко-
муникације,електронскихдокумената,електронскихдоставница,
електронскихрешења,електронскогувидаусписе,итд.ууправ-
номпоступку,аовепроменећеузначајнојмеридопринетиствара-
њуе-управеуРепублициСрбији.

38 Закон о информационој безбедности, (http://www.parlament.gov.rs, присту-
пљено20.02.2016)

39 Закон о општем управном поступку, (http://www.parlament.gov.rs, присту-
пљено08.03.2016)
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Царинскиелектронски
управнипоступак

Предуслови за реализацију електронског управног по-
ступкасунеопходназаконскарегулативаиодговарајућиподзакон-
скиакти,каоињиховаефикаснаимплементација.

Царинскизакон40)уоквирувишечлановастварапретпо-
ставкезакоришћењеновихинформационихтехнологија.Такосе
чланом4.предвиђада„Царинскиоргануводиипримењујеинфор-
мационе технологије када је тоисплативои ефикасно заУправу
царина,каоизапривредууопште,причемупримењујемеђународ-
ноприхваћенестандарде.Информационатехнологијаподразумева
и: 1)методе електронске трговинекао алтернативуметодама за-
снованимнадокументацији;2)електронскеметодезаутврђивање
исправности,каоиметодезаснованенадокументацији;3)право
царинскихорганадазадржеинформацијузасопственуупотребу,
идаразменетаквуинформацијусадругимцаринскимуправамаи
свимдругимправнозаинтересованимстранама.Царинскиорган
одређујеусловеподкојимапривреднисубјектимогудасеобраћају
томоргануелектронскимпутем.“41)

Електронскиуправнипоступакнијемогућдоксенепро-
менеиприменеодредбеЗаконаоопштемуправномпоступкуко-
јима су регулисана питања комуникације странака са органима
управе електронским путем, питања подношења електронских
поднесака,питањаелектронскогувидаусписе,питањаелектрон-
скихдоставница,итд.

НароднаскупштинаРепубликеСрбијеусвојилаје29.фе-
бруара2016.годиненовиЗаконоопштемуправномпоступкуко-
јистварапредусловезавођењеелектронскогуправногпоступка.
ДоношењеновогЗаконаоопштемуправномпоступку јеи један
оделеменатапреговорасаЕУуоквируглаве23.Решењимапред-
виђенимчл.56,чл.57,чл.60,чл.61,чл.64,чл.66,чл.70,чл.77,
чл.111,чл.118,чл.121,ичл.140.новиЗаконоопштемуправном
поступкууносизначајненовинекојећеомогућитикоришћењаин-
формационокомуникационихтехнологијаууправномпоступку.

40 Царинскизакон,„Сл.гласникРС”,бр. 18/2010,111/2012i29/2015.
41 Ibi dem,чл.4.
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УделуЗаконаоопштемуправномпоступкугдесерегу-
лишупитањаопштењауправнихорганаи странакачл. 56пред-
виђеноједа„општењеуписаномобликуобухватаопштењеелек-
тронским путем и у папирном облику“ као и да се електронски
документпотписује сагласно закону.Наовајначиномогућено је
дастранкепотпуноравноправносаорганимауправеопштеиелек-
тронскимпутем.Посебнеодредбеоелектронскомопштењусадр-
жичл.57.којимјепредвиђенодаоргануправеобјављујенасвојој
вебпрезентацијиобавештењаомогућностиелектронскогопштења
измеђуорганаистранке,отомедасеоргануподносеелектронска
документаидаорганупућујестранциелектронскадокумента,као
ионачинунакојиточини.Странкаелектронскимпутемопшти
саорганомакосепретходносатимсагласиилиако јетопосеб-
нимпрописомодређено.Чл.57.јетакођепредвиђенодаакоелек-
тронскидокументкојијепослатстранцинијечитљив,онаможеда
захтевадајојорганупутитајдокументудругомпогодномоблику.
Аконијечитљивелектронскидокументкојијепослаторгану,ор-
ган захтева да странка поднесе тај документ у другомпогодном
обликуурокукојиодредииобавештавастранкудаћесе,аконе
поступиудатомроку,сматратиданијениподнеладокумент.Када
јеупитањупредајаподнесакачл.60.јепредвиђенодасеподнесци
могупредатиелектронскимпутемускладусазаконом.Такођеје
овимчланомпредвиђенодастранкемогукраткеихитнеизјаве,ако
друкчијенијепрописанодасаопштеиелектронскимпутем.Чл.61.
јепредвиђенодасепријемподнескапослатогелектронскимпутем
потврђујенаистиначиннакојијеподнесакпослат.Кадајеупита-
њуразгледањесписаиобавештењаотокупоступкачл.64.јепред-
виђенодаакоседокументичувајууелектронскомоблику,орган
омогућава разгледање и преузимање докумената у електронском
илиштампаномоблику.Приликомобавештавањастранкеидругог
учесникаупоступањуууправнојстваричл.66.јеуведенаравно-
правнамогућностобавештавањаиелектронскимпутем.Формал-
нообавештавањеелектронскимпутемчл.70.изједначенојесадо-
стављањем.Сходнотомечл.77.предвиђеноједадоставницаможе
битиуелектронскомоблику.ЈошједназначајнановинауЗаконуо
општемуправномпоступкукојасеодносинаприменуновихин-
формационихикомуникационихтехнологија јеиувођењевидео
конференција,пасечл.111.предвиђада„Органкојииматехничке
могућностиможезаказативидеоконференцијскуусменурасправу,
накојусесходнопримењујуодредбеовог законаоусменојрас-
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прави.“.УделуЗаконаоопштемуправномпоступкукојисеодно-
сина јавнеисправечл.118.микрофилмскеиелектронскекопије
јавнихисправаирепродукцијекопијајавнихисправаизједначене
суупоступкудоказивањасајавнимисправама,акоихјеиздаоор-
гануграницамасвојенадлежности.Такођејечл.121.предвиђено
дастранкаподносиисправууоригиналуилимикрофилмскојили
електронскојкопијиилирепродукцијикопије,илиуовереномили
обичномпрепису.НовинауЗаконуоопштемуправномпоступку
јеидасесаданаосновучл.140.решењадоносеуписаномоблику,
односнопотпуноравноправноилиуелектронскомилиупапирном
облику,асамоизузетноуусменомоблику.

ПрелазнимизавршнимодредбамановогЗаконаоопштем
управном поступку предвиђена је чл. 214. обавеза усклађивања
посебнихзаконакојимасууређенапојединапитањауправногпо-
ступка у појединим управним областима, са нови Законом до 1.
јуна2018.г.НовиЗаконоопштемуправномпоступкућесеприме-
њиватисходночл.217.од1.јуна2017.г.

Електронскецаринскедекларације
каодеоелектронскеуправе

Управа царина је орган управе у саставуМинистарства
финансија привреде и обавља послове државне управе и друге
стручнепослове.Уоквирутихпословајеипосаоподношењаца-
ринскихдекларација.Е-управапредвиђамодернизацијуирефор-
муначинарадаорганадржавнеуправепатакоиреформуначина
радаиУправецарина.Прелазаксапапирногнаелектронскиначин
подношењацаринскихдекларацијајеједанодпословаУправеца-
ринакојиузначајнојмериможедаубрзаиолакшапосаоучесни-
цима у царинском поступку.Учесницима у царинском поступку
сенатајначиномогућавајувеликеуштеде,аУправацаринаможе
једанбројрадникакојијеуносиоподаткеизцаринскихдеклараци-
јадараспорединадругепослове.

Управацаринајеизвршиладопунеиизменеинформаци-
оногсистемацаринскеслужбетакодабибиломогућеподношење
електронскихцаринскихдекларација.
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Захтевезаодобрењеелектронскогподношењадокумена-
таУправацаринајепочеладапримајошод07.07.2005.г.

Након стварања техничких предуслова за реализацију
идеје „једног електронског прозора“ и након почетка успешног
функционисања сајта е-управеРепубликеСрбије било јемогуће
пружитинизновихелектронскихуслуга.

Електронскеуслугеграђанима,привредиисамојуправи,
електронскапартиципацијаивестинудесеуоквирусајтае-управе
РепубликеСрбије.42)

Овај електронскипорталомогућава корисницимапоред
низадругихуслугаиуслугуелектронскогподношењецаринских
декларација.

За електронско подношење царинске декларације неоп-
ходноједасекорисниципријавесаелектронскихсертификатом,
неопходнојепретходнодаподнесузахтевезаодобрењеитестира-
њепрограмазаелектронскоподношењецаринскихдекларација.

42 Е-управаРепубликеСрбије,(http://www.euprava.gov.rs,приступљено7.март
2016)
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Закључак

Доношењем низа нових законских прописа и изменама
великогбројапостојећихзаконскихпрописауРепублициСрбији
унеколиконаредних годинабиће створенправниоквир за ства-
рањее-управе,односнобићестворенипредусловидасекласичан
концептуправекоренитореформишекакобисеишлокастварању
аутоматизованеуправе,односно„добреуправе“којаћеостварива-
тиинтересеграђанаикомпанијанабржи,јефтинијииефикасни-
јиначин.Наравнодастварањеправногоквиранијесамопосеби
довољнодабисеостварилициљевеувођењаелектронскеуправе.
Потребно је створитии адекватнупратећуинфраструктуруи ја-
копунорадитинаобразовањујавнихслужбеника,грађанаипред-
ставникакомпанијакакобисеискористилеупотпуностипредно-
стие-управе.

Електронскицаринскиуправнипоступакједеое-управе
итренутнонијемогућуРепублициСрбији,алисеможерећидасе
стварајумогућностикакобиовајуправнипоступак,каоиостали
управнипоступци, биомогућиу електронскомобликуод2018.
године.

Могућностподношењацаринскихдекларацијаелектрон-
скимпутемуоквирупорталае-управеРепубликеСрбијепредста-
вљапримердобрепраксекојинаговештавакаквепредностиможе-
моочекиватиоде-управеубудућности.

Иакојевећдонелаједанбројзаконскихпрописауобла-
стие-управе,Србијасеналазитекнапочеткустварањае-управеи
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неопходнојештохитниједонетинизновихзакона:Законоелек-
тронскојуправи,Законо електронскомприступу грађана јавним
сервисима, Закон о коришћењу информација насталих у јавном
секторуитд.Доношењемтихзаконаунаредномпериодуињихо-
вомадекватномимплементацијомубитнојмерибисепоправио
квалитетживотаграђанаСрбијеиствориобисемногобољипо-
словниамбијентнеопходанкомпанијама.

РепубликаСрбијаједосадаствориланекепредусловеза
е-управу,али јенеопходноидаље јакопунорадитиикористити
примередобрепраксе,изземаљаЕУинекихземаљауокружењу,
како би ушто ближој будућности биломогуће оствариватишто
већибројсервисае-управемеђукојимаиелектронскицарински
управнипоступак.
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DraganPrlja

E-GOVERNMENTANDCUSTOMS
ADMINISTRATIVEPROCEDURE

Resu me

Over the past two decades, the EuropeanUnion has adop-
tednumerousdirectivesconcerningtheconceptofE-govern-
ment. One of the main preconditions for implementing all
theseeuropeandirectivesisthevibrantlegislativeactivityon
the national level in this area of policy-making.Notmany
countries adopted special laws and parliamentary resoluti-
ons that regulate this area, butAustria, Italy,GreatBritain,
Denmark, Ireland, Finland andNorway are the exceptions.
Denmarkmanagedtosave200millioneurosyearlybydoing
this,AustriaadoptedtheE-governmentlawinwhicharespe-
cifiedallexistingandnewlyintroducedgovernmentalbodies
responsiblefortheimplementationofthislaw(aswellasthe
deadlineforafull-fledgedimplementationofthislawthroug-
houtthecountry),Italydedicatedalotofspaceinitslawsto
theprotectionofprivatedatarelatedtothequestionsofE-go-
vernmentaswellastothenecessitiesofsecuringareliable
e-signature of each citizen.On the other hand,Croatia and
Serbiaas (post)transitioncountriesdecided to slowlyadopt
someelementsofE-governmentthroughthepolicy-strategies
andwithinbroader legislative frameworkofAdministrative
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Procedurelaws.Especiallyareinterestingsomenoveltiesin
theserbiannewAdministrativeProcedurelawconcerningthe
elements of E-government. Both modes of communication
betweenpartiesareequal, i.e. thatconductedviapaperand
thatconductedviaelectronicsystems.Butstillremainsalot
todoinSerbiainordertoestablishafull-fledgedsystemof
E-government,notwithstandinggoodbasiclegalinfrastructu-
rethathasalreadybeensetup.
Keywords:publicadministration,electronicpublic
administration,electroniccustomsadministrative
procedures,e-governmentservices,thelegalframework
ofelectronicgovernment.

* Овајрадјепримљен24.10.2016.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције15.11.2016.године.
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ФИНАНСИРАЊЕЦИВИЛНОГ
СЕКТОРАУЦРНОЈГОРИ:КАКО

ДООДРЖИВОГРЈЕШЕЊА

УДК336.6:061.2(497.16)

Оригиналнинаучнирад

ИванаВујовић*,ЗлаткоВујовић**

С а ж е т а к :

ЧланаксебавиразвојемневладинихорганизацијауЦрнојГори
ипитањемњиховефинансијскеодрживости.Наталасудемо
кратскетранзицијеиконсолидацијеуЦрнојГори,дошлоједо
оснивањабројнихневладинихорганизација.Упочетку,ријеч
јебилаоначинуокупљањапротивникатадашњегцрногорског
режима,којисенијесуопредијелилизапартијскиопозициони
аранжман,доксунајзначајнијеНВОипакнасталекаснијеса
циљемдемократизациједруштва,заштитељудскихправа,ус
постављањавладавинеправа,борбепротивкорупције,зашти
теживотнесредине.Усвомразвоју,упериодусавременеЦрне
Горе,невладинсекторјепрошаокрозвишефазадабиод2012.
ушаоуфазу стагнацијеукојој сеидаљеналази.Сама стаг
нацијајеподстакнуталошимодносомсадржавниморганима,
владајућим ДПСом, антизападним опозиционим партијама,
те ограничениммогућностима прикупљања средстава.Сред
ствакојадржаваиздвајазадјеловањеневладиногсектора,иако
недовољна, нијесу безначајна.Проблем је у лошој политици
планирањатепроцесурасподјелекојијечестопраћентврдња
мао злоупотребама.Изостанакстратешкогприступа, високи
степенполитизације,клијентелизмауњиховојрасподјели,ми
нимализујеутицајдржавнихсредставанапромјенеудруштву.
Стогаучланкусепредлаженоваполитикарасподјелесредста
ваневладиниморганизацијамауЦрнојГорикојомбисезначај
ноунаприједиоинституционалниистратешкиоквирупотребе

* ЦеМИ,Подгорица
** ЦеМИ,Подгорица
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ирасподјеледржавнихсредставаневладиниморганизацијама
уЦрнојГори.
Кључнеријечи:невладинеорганизације,ЦрнаГора,
финансирање,донације

Увод

Зачецимодерногцивилногдруштвавежусезапериодпо
четкадемократскетранзицијеуЦрнојГори,алисуодређениоб
лициорганизованогактивизмагрупаграђанапостојалијошприје
негојеЦрнаГорабилапризнатакаонезависнадржава(1878).По
себнојетобилоизраженоудјеловимаЦрнеГоре,којисууXIX
вијеку под Венецијанском Републиком. Братовштина которских
помораца (Которскеморнарице) јепрво забиљеженофилантроп
ско друштво, чији је статут усвојен 1463. године, а које је реги
стровано уВенецији 1491. године.Када је ријеч о континентал
номдијелуЦрнеГоре,културадавањанијебиларазвијена,усљед
веомависокогстепенасиромаштва.Постепено,стасаваојеислој
имућнихљуди,алионинијесуосјећалипотребудапомажу,макар
ненасистемскиначин.ИзузетаксупредстављаликраљНиколаи
његоважена краљицаМилена која је била покровитељЦрвеног
крстаЦрнеГоре.1)

Упериодуједностраначја„правноуређењеслободеудру
живањаубившојЈугославијијесведо70тихгодинаXXстољећа
рјешаванонаразинифедерације,пајеусвимрепубликамаважио
истифедералнизакон”.2)Тадашњиправнисистемјепрепознавао
двије форме цивилних организација што је било уређено репу
бличкимзаконодавствима:невладинаудружењаидруштвенеорга
низације.Уграђанскомдјеловањудоминиралесудруштвенеорга
низацијекаорецимоФеријалнисавезилиСавезизвиђача,којесу
уживалеснажнуподршкудржаве.

1 ДрагутинПаповић,„ПримјерифилантропијеуЦрнојГоридокрајаXXвије
ка“,ФАКТ,Подгорица,2009,стр.22.

2 GojkoBežovan,MladenIvanović,„RazvojcivilnogdruštvauHrvatskoj”,UNDP 
u Hr vat skoj,Zagreb,2006,стр.12.
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Развојневладиногсектора 
усавременојЦрнојГори

Користићемо се подјеломна петфаза развоја цивилног
сектора у периодунакон увођења вишестраначја уЦрнојГори.3)
Какоупосматраномвременскомраздобљунијемијењанавластна
државномнивоу,заосновнифактордефинисањапоменутихфаза
развоја узет је однос државе према невладиним организацијама.
Овај однос је истовремено показатељ става који држава заузима
премавриједностимакоје заступајукључненевладинеорганиза
ције,каоштосуљудскаправаислободе,владавинаправа,борба
противкорупције.

Фазаиницијализације(1989–1996)

Фазоминицијализацијеозначавасепроцеспочетногфор
матирањасектора.Увођењемвишестраначкогсистемастворенису
условизаслободноформалноудруживањеграђана,штонијебио
случајупретходномпериоду.Наовајначиннасталасубројнаудру
жења,којасуобиљежилатадашњиразвојирадцивилногдруштва,
алииполитичкодјеловањекаоштосу:Удружењезаунапређивање
демократских процеса, Удружење за југословенску демократску
иницијативу,Демократскаалтернатива.4)Некановооснованаудру
жењасуокупиладисидентекојејепрогањалаондашњацрногорска
власт,тадаусавезништвусаМилошевићем.Доминантандиоњих
себавиозаштитомцрногорскогидентитета(МатицаЦрногорска,
ПЕНцентар...),штојебилоодзначајаусљедснажногвеликосрп
скогнационалистичкогналетапристалицаСлободанаМилошеви
ћа.Истиформатсукористилиисрпскинационалисти.Првемо
дерненевладинеорганизацијекојесунасталеуовомпериодусу
ЦЕДЕМ(1995),Јувентас(1996),АНИМА(1996),ЗИД(1996).

3 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
looking aheadCountry Report:Montenegro” (у процесу објављивања),Er ste 
Fo un da tion,Wien,2016.

4 ЗлаткоВујовић,ОливераКомар,ДанијелаБошковић,„Статусифинансирање
политичкихпартија“,ЦеМИ,Подгорица,2005,стр.27.
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Фазалиберализације(1997–2000)

Овајпериодјеобиљежилапромјенауодносимазванич
неПодгорицеизваничногБеограда,штојеолакшалорадстраним
донаторима, јер вишенијесудоживљаваникаонепријатељи, већ
каоподршкаразвојудржаве.Стога јеовајпериодобиљеженин
тензивнијимприсуствомирадоминостранихфондацијакаоштоје
Сорошфондација.Невладинсекторјепостепенорастао,настајале
суорганизацијесациљемзаштитеправаспецифичнихгрупа:ЦА
ЗАС(1998),СОСтелефонизаженеидјецужртвенасиља(1998).
Основнаодредницасекторауовомпериодубиојеантимилошеви
ћевскикарактер.

Фазаекспанзије(2000–2006)

НаконМилошевићевогпада,дошлоједоекспанзијене
владинихорганизацијаусљедповећањабројадоступнихфондова.
Насталесупрвеневладинеорганизацијекојесусебавилејачањем
ресурсаневладинихорганизацијаЦРНВО (1999),МАНС (2000),
праћењемизбораЦеМИ(2000),ЦДТ(2000),анаконтогаиоста
лимаспектимавладавинеправа:ЦГО(2002),Европскипокрету
Црној Гори (2000), Удружење младих са хендикепомЦрне Горе
(2001),каоиорганизацијезазаштитуживотнесрединеGreenHo
me(2000)…Уовомпериодуцивилнисекторјенаилазионаотво
реностВладеидржавнихинституција,односнонаспремностна
сарадњу.Отвореностзасарадњу јенајвишебилаизраженаупе
риодунепосреднопредреферендум,каоиупериодукадајеопо
зицијабојкотоваларадпарламента(2004).Тадасуглавниактери
креирањајавнихполитикабилиВлада–НВО,усљедтогаштоје
највећидиоопозицијебојкотоваоовајпроцес.

Фазаконсолидације(2006–2012)

Ову фазу карактерише већа апсорпција ЕУ фондова од
странецрногорскихНВОа,штојеузрокованоотварањемДелега
цијеЕвропскеунијеуЦрнојГори.Овајпериодкарактеришејачање
организацијскихресурсакључнихневладинихорганизација,алии
већатранспарентностуњиховомраду.Поредтрадиционалнихпи
тањаизобластивладавинеправаиборбепротивкорупције,отвара
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сепитањепоштовањаправаЛГБТособа(Јувентас,2009),анаста
јуипрвеЛГБТорганизацијеЛГБТФорумПрогрес (2010),Que
erMontenegro(2012).Оснаженцивилнисекторблискосарађујеса
представницимаЕУ,штојепосљедицачињеницедајепрепознат
каокључниакцелераторнесамобрзиневећиквалитетаструктур
нихреформикојесеспроводеупроцесуевропскихинтеграција.
ОвајпериододликујеснажансукобкључнихНВОсавладајућим
структурама неспремним да се снажније почну обрачунавати са
случајевима корупције.ВладајућиДПСпрекомедија под својом
контроломоштрореагујенакритикекоједолазеизНВОсектора.

Фазастагнације(2012–2016)

Периодстагнације јеобиљежила атмосфераконти
нуираногобрачунавладајућегДПСасакључниморганиза
цијамацивилногдруштва.Овојепосебнодошлодоизражаја
уизвјештавањумедијасацентраламауСрбијикаоштосубе
оградскитаблоидИнформериТВПинк.Оноштоједодатна
карактеристикаовогпериода јесусвеучесталијинападина
лидереНВОаизредоваантизападнеопозиције(ДФ)такода
седиоцивилногсектораналазиподконтинуиранимудари
мадванајјачаполитичкасубјекта.Саједнестраневладајући
ДПСпокушавадаослабикључнекритичаре,асадругестра
не опозициони проруски ДФ покушава да дисциплинује и
цензуришенаступелидераНВОсекторакојикритикујенеке
потезеопозиције.ПаралелносатимЦрнаГорасесуочаваса
снажномполитичкомкризомизазваномнепризнавањемре
зултатапредсједничкихизбора2013.годинетеодстранеопо
зицијеоспоренихпарламентарнихизбораодржаних2016.

АнализастањаневладиногсекторауЦрнојГори

Правниоквир

Оснивањеидјеловањеневладинихорганизацијајепрви
путуредиоЗакононевладиниморганизацијамаиз1999. године.
Важећизакон јеусвојен2011.аступио јенаснагу2012.године.
Законразликуједвијеорганизационеформеневладинихорганиза
ција:(1)невладиноудружење–организацијесачланствоми(2)не
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владинафондација–организацијабезчланства.Црногорскизакон
дозвољава дјеловање невладиних организација које су регистро
ванеудругојдржави.Закондаљекажедасе„непримјењујесена
политичкепартије, синдикалнеорганизације, спортскеорганиза
ције,пословнаудружења,организацијеифондацијечијијеосни
вачдржава,каоинадругеобликеудруживања,којисеоснивају
посебнимзакономилинаосновупосебногзакона,осимнапитања
којанијесууређенатимпосебнимзаконима“.5)РадЦрвеногкрста,
синдиката, вјерских организација, савјета родитеља,школскихи
студентских парламената, спортских друштава је дефинисан по
себним законима. Закон о невладиним организацијама се стога,
измеђуосталих,односиинакултурне,омладинске,организације
којепружајусоцијалнеуслуге,удружењаособасаинвалидитетом,
удружењапацијената, удружењапотрошача, струковнеорганиза
ције,аможесеодноситиинасоцијалнапредузећаакосурегистро
ванакаоНВОи.НВОисуузаконудефинисанекао„добровољне
непрофитнеорганизације”којеостварујуодређениопштициљи
интерес.НВОи, под одређеним органичењима имају могућност
обављањапривреднедјелатностиилиоснивањакомпанија,алиса
циљемподршкеостваривањуциљазбогкогасунасталеиуззадр
жавањепринципанепрофитности.6)

ЗаконоНВОимадефинишеи21приоритетнутему7)од
јавногинтересазакојесеугодишњембуџетуЦрнеГореобезбје

5 Закононевладиниморганизацијама,1999,чл.5.
6 Невладина организацијаможе непосредно обављати привредну дјелатност

утврђенустатутомакосезаобављањетедјелатностиупишеурегистарпри
вреднихсубјеката.Уколикоприхододпривреднедјелатностиутекућојгоди
нипрелазиизносод4.000еура,невладинаорганизацијанеможенепосредно
обављатипривреднудјелатностдокрајатекућегодине.Изузетноодстава2
овог члана, невладина организација може наставити да обавља привредну
дјелатностдокрајатекућегодинеподусловомдаприхододтедјелатности
утекућојгодининепређе20%укупноггодишњегприходаупретходнојка
лендарскојгодини.Добитостваренаобављањемпривреднедјелатностимора
сеупотријебитинатериторијиЦрнеГорезаостваривањециљеварадикојих
је невладина организација основана.Невладина организација обавља при
вреднудјелатностсагласнопосебнимпрописимакојимасеуређујуусловиза
обављањетеврстедјелатности.Приходкојиневладинаорганизацијаоствари
прекоизносаизст.2и3овогчланауплаћујесеубуџетЦрнеГоре”,Закон
оневладиниморганизацијама,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.39/2011,члан
29.ж)

7 „Социјалнаи здравствена заштита, смањењесиромаштва, заштиталицаса
инвалидитетом,друштвенабригаодјециимладима,помоћстаријимлици
ма,заштитаипромовисањељудскихимањинскихправа,владавинаправа,
развојцивилногдруштваиволонтеризма,евроатлантскеиевропскеинтегра
цијеЦрнеГоре,институционалноиванинституционалнообразовање,наука,
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ђујусредствазапројектеипрограмекојереализујуневладинеор
ганизације.Законпредвиђадвијеврстеподршкеневладинимор
ганизацијама.Подршкузаконкретнеакцијекрозформуподршке
пројектуутрајањудо1године,теинституционалнуподршкураду
организацијекрозформуподршкепрограмуутрајањудо3године.
Програмпредстављадугорочнипланразвојаорганизацијеиспро
вођењаактивностиунекојодприоритетнихобласти.

Ипоредвишеиницијативакоје суподнијеленевладине
организације,Владаниједефинисалаизносиздатакаизбуџетаза
НВОе.8)ВладаникаданијепримијенилаЗакононевладиниморга
низацијамаудијелуфинансирањапрограма.9)

Уинституционалномсмислу,финансирањеиразвојНВО
уређују:1)МинистарствофинансијапутемКомисијезарасподјелу
дијелаприходаодигаранасрећу,2)Комисијазарасподјелусред
ставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,3)Фондзазаштитуиоствари
вањемањинскихправаЦрнеГоре,4)Канцеларија засарадњуса
невладиниморганизацијама,5)СавјетзасарадњуВладеЦрнеГоре
иневладинихорганизација.

Облицидјеловањаневладиногсектора

УЦрнојГоридјелујевеликбројневладинихорганизаци
ја.Премаподацимаизмаја2016.годинеуЦрнојГоријебилоре
гистровано 3 940 невладиних организација.Од тога броја 3 811
представљају невладина удружења – организације са чланством,
а 129 невладине фондације – организације без чланства. Према
подацимаизРегистраневладинихорганизација,којепредставља
TACSO10)највећибројневладинихорганизацијајеактиванусље
дећимобластима:1)култура(656),2)развојцивилногдруштваи
волонтеризма(267),3)заштитаљудскихправаислобода(267),4)
заштитаживотнесредине(254),5)умјетност(240),6)социјалнаи

умјетност,култура, техничкакултура, заштитаживотнесредине,пољопри
вредаи руралниразвој, одрживиразвој, заштитапотрошача, родна равно
правност,борбапротивкорупцијеиорганизованогкриминала,борбапротив
болестизависности,каоидругеобластиодјавногинтересаутврђенепосеб
ним законом”, Закононевладиниморганизацијама, Службени листЦрне
Горе,бр.39/2011,члан32.

8 “ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,Подгорица,TACSOканцеларија,
2016,стр.10.

9 Исто.
10 Исто,стр.39.
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здравственазаштита(239),7)институционалноиванинституцио
налнообразовање(233),8)пољопривредаируралниразвој(221).
Према подацима TACSO организације, највећи број НВОа има
сједиштеудвијенајвећецентралнеопштине,1.522уПодгорици,
363уНикшићу.ПотомслиједеБаризјужнерегијеукомјереги
стровано253НВОаиБијелоПољеизсјевернерегијеса199реги
строванихНВОа.11)

ЦрнаГорајеземљасанајвећимбројемневладинихорга
низацијапоглавистановникаурегиону,гдјенасваких188грађана
имаједанНВО.12)

Повјерењејавностиуневладинеорганизације

Преманалазимаистраживања јавногмњења, невладине
организацијеуЦрнојГориуживајузначајнуповјерењеопштепо
пулације.Дванезависнаистраживањасуутоку2016.годинедо
шладосличнихподатакаопроцентуграђанакојиимајуповјерење
уНВОе.ТакојеЦеМИумартумјесецуизмјериода49%13)грађа
наимаповјерењеуневладинеорганизације,докИПСОСуапри
лудошаодоподаткаод47%.14)Поређењаради,политичкепартије
уживајуповјерење33%испитаникатесеналазепосљедњенаље
ствици.15)

Финансирањеневладинихорганизација

Поузданастатистикаофинансирањуневладинихоргани
зацијеуЦрнојГоринепостоји.Можемосепослужитиизвјештајем
TACSOкојисадржиподаткеколикосесредставаиздвајаиздржав
нихизворазафинансирањеневладинихорганизација.Кључнијав
ниизворифинансирањаНВОсу:1)Комисијазарасподијелудијела
приходаодигаранасрећуМинистарствафинансија,2)Комисија
зарасподјелусредставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,3)Фондзаза

11 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.39.
12 VelatDubravka, „Report on the economic value of the nonprofit sector in the

countriesoftheWesternBalkansandTurkey“,BalkanCivilSocietyDevelopment
Network,Skopje,2015.

13 ЈавномњењеуЦрнојГори,,Подгорица,ЦеМИ,март2016
14 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.35.
15 ЈавномњењеуЦрнојГори,op.ci
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штитуиостваривањемањинскихправа,4)органидржавнеуправе
и 5) локална самоуправа.Према овомизвору „укупна издвајања
заНВОиздржавногбуџетаумањенасусачетиримилионаеура
у2010.годинена1,7милионау2013.години.Посматраноупро
центуодтекућегбуџетаЦрнеГоре,овосмањењејезабрињавајуће
смањеноса0,73у2010.годинина0,24процентау2013.години”.16)
ПремаанализиЦРНВОадржавазначајноумањујеизноскојимора
издвојитизарадневладинихорганизацијатакода“средствакоја
супоовомзаконскомосновуиздвојенаипланиранабуџетомтоком
периода20082015,мањасуодсредставакојасуморалабитииз
двојенанаосновуЗаконаоиграманасрећузаприближно8мили
онаеура”.17)ИндикативанјеподатакдаскупштинскаКомисијаза
расподјелусредставаНВОипоредтогаштојеималаобезбијеђена
средства,није,упосљедњихпетгодинарасподијелилатасредства,
којасуутомпериодизносилаукупно740000ЕУР.Расподјеледр
жавнихсредставасуподснажнимполитичкимутицајем,течесто
супредметоспоравања.Посебнузабринутостизазиваситуацијау
Фондузазаштитуиостваривањемањинскихправа.18)

Издвојилисмонеколикотиповаорганизацијакодкојихје
питањефинансирањаранијеилиуовомтренуткуспецифичнотре
тирано,иликојезахтијевајуспецифичантретман.

Културнеорганизацијесусе2012.годиненашлеупосеб
ноизазовномположају.Наиме,какојеЗакононевладиниморгани
зацијамакојијеступиотаднаснагутумаченнаначиндапредвиђа
централизованофинансирањеневладинихорганизација,дошлоје
доизмјенеичлана71.Законаокултури,којиизричитозабрањује
НВОдаучествујунапозивимазаприједлогепројекатакојераспи
сујеМинистарствокултуре.19)Члан71.Законаокултуријепроми
јењенбезјавнерасправе.20)НВОисуупутилинеколикоиниција

16 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16.
17 Исто,стр.17.
18 Рад фонда низ година је критикован од странеНВО, Државне ревизорске

институције али и Европске комисије која у извјештају о напретку Црне
Горе 2013. истиче да Фонд за мањине наставља да функционише са
примјетнимнеправилностима,посебнокадасерадиорасподјелисредстава
иимплементацијипројеката”.Исто,стр.20.

19 Законокултури,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.49/2008,16/2011одлукаУС,
40/2011др.закони38/2012.

20 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
looking ahead Country Report:Montenegro” (у процесу објављивања), Erste
Foundation,Wien,2016.
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тивапријеинаконпромјенеЗаконаокултуриуциљуспречавања
или измјене те одлуке (група интелектуалаца, 2011; Коалиција
„Сарадњомдоциљева”,2016;Еxpeditio,2016).Организацијеци
вилногдруштваизобластикултуремогуконкурисатизасредства
којимуправљаКомисијазарасподјелуприходаодигаранасрећу,
одкојихјесамо12%усмјеренонапројектеуобласти„Култураи
техничкакултуре”(око222.000еурау2013.).Ограниченасредства
могубитииздвојеназаНВОеодстранелокалнихвласти,акосу
локалнесамоуправедефинисалеобластикултураиумјетностиме
ђуприоритетнимкодрасподјелесредставаНВОима.

Закономладимаиз2016.године,дефинишеипрепознаје
рад омладинских организација, организација замладе, омладин
скихклубова,омладинскихцентара,савјетамладих,неформалне
групемладих,инфопунктова,студентскихпарламената.21)Омла
динскеорганизацијеиорганизације замладесудефиниранекао
невладинеорганизације.Уприпремисуподзаконскиактикојимће
сеуредитирасподјеласредставаизпосебногфонданамијењеног
овимНВОима,првенственоуциљуреализацијеактивностипред
виђенихСтратегијомзамладе20172021.Комисијазарасподјелу
приходаодигаранасрећуимадефинисануподкатегорију„Ванин
ституционалнообразовањеиваспитањедјецеиомладине“.

Организацијекојепружајусервисесоцијалнезаштитесе
уовоммоментуналазеутранзициономпериоду.Наиме,Законо
социјалнојидјечјој заштити јеувеопринцип„плурализмауслу
гаипружалацауслугасоцијалнеидјечјезаштитекојеобављајуи
организацијецивилногдруштваидругаправнаифизичка лица,
подусловимаинаначинпрописанимзаконом“.22)Финансирањеиз
јавихфондоваНВОакојепружајусоцијалнеуслугејеусловљено
доношењем низа подзаконских аката који се односе како на ли
ценцирањеуслуга,такоиутврђивањекритеријумазафинансира
њеуслуга.Комисијазарасподјелуприходаодигаранасрећуима
дефинисануподкатегорију„Социјалназаштитаихуманитарнедје
латности“.

Удружењаособасаинвалидитетомсудоживјелетранзи
цијуусмислуфинансирања.Некаудружења,каоштојеСавезСли
јепихсудо2000.годинеималистатусУдружењаграђанаифинан

21 Закономладима,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.42/2016
22 Законосоцијалнојиђечјојзаштити,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.27/2013,

1/2015,42/2015,47/2015,56/2016и66/2016
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сиралисусеиздржавногбуџета,накончегасуизмјенамазакона
посталиневладинаорганизацијачијефинансирањевишенијега
рантовано.23)УспостављањеФондазапрофесионалнурехабилита
цијуизапошљавањелицасинвалидитетомпратилојенезаконито
трошење средстава и онемогућавање заинтересованих страна да
конкуришузасредстваовогфонда.Текод2015.Фондфункциони
ше,алиидаљесанедовољнимкапацитетима,исаупитномтран
спарентношћуураду.Комисијазарасподјелуприходаодигарана
срећуимадефинисануподкатегорију„Задовољењепотребалица
саинвалидитетом“.

Удружења пацијената се углавном сусрећу са недостат
коммогућностифинансирањаистогасанискимкапацитетимаи
дометимарада.

Удружењапотрошачасуод2015.добилиприликудасе
финансирајуодстранеВладе,кроздефинисањеУредбеоуслови
мазауступањеиобављањепословаутврђенихНационалнимпро
грамом заштите потрошача и ближим критеријумима, начину и
поступкуфинансирањаорганизацијапотрошача,24)алитајпроцес
јошувијекнијезапочео.

Струковна удружења немају уједначен третман. Док су
некафинансиранаодстранедржаве,каоштојеЉекарскакомора,
другасемахомфинансирајукрозчланаринеипројектно,каонпр
Унијапослодаваца.

Удружењакојасебавезаштитоммањинскихнародаили
другихмањинскихнационалнихзаједницаињиховихприпадника
могуконкурисатизадодјелусредставаодстранеФондазазаштиту
иостваривањемањинскихправаЦрнеГоре,чијурасподјелупрате
контроверзе.

Социјалнапредузећаиакоdefactoпостоје,нисууређена
посебнимзаконом.25)Ипоредвишеиницијативаниједонешенана
јављиванаСтратегијазаразвојсоцијалнихпредузећауЦрнојГори.
Последицеправненеуређеностисуинерегистрованрадивеома

23 Web презентација Савеза слијепих Црне Горе  http://www.sscg.org/index.
php/onama2,приступљено:27.12.2016.

24 УредбаоусловимазауступањеиобављањепословаутврђенихНационалним
програмомзаштитепотрошачаиближимкритеријумима,начинуипоступку
финансирањаорганизацијапотрошачаСлужбенилистЦГ,бр.40/2015

25 БошкоНенезић,МиленаКалезић,Студијаосоцијалномпредузетништвуу
ЦрнојГори,Подгорица,Јувентас,2016,стр.2.
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ограниченрастсоцијалнихпредузећакојиуглавномрадеподокри
љемНВОаиимајулимитиранутицајнањиховуодрживост.

Организацијекојезациљимајузаштитуљудскихправа,
јачање демократије и владавине права, те заштитуживотне сре
диненајмањесеослањајунајавнеизворефинансирањаинањих
значајноутичеставВладеоНВОсектору.

Правниипорескиподстицаји 
зафинансирањеневладинихорганизација

TACSOусвојојанализиуизвјештајуиз2016.Годинена
водимогућностпорескихподстицајатакода„Правнаифизичка
лицамогуумањитидо3,5процентаукупни(неопорезовани)при
ходрадииздатаказаздравствене,образовне,научне,вјерске,кул
турне,спортскеихуманитарнесврхе,изазаштитуживотнесреди
не”.26)Међутим,кодовеодредбепостојипроблемсадефиницијом
областиодјавногинтереса,такодаTACSOистичедадефиниција
којасекористиуовимпрописима„нијеусагласностисазнатно
широмлистомобластиодјавногинтересаукојемдјелујуНВОкоја
јерегулисанаЗакономоНВО,икојанијеограничена.Разликаиз
међупорескихистатуснихпрописадоводидоситуацијеукојојпо
стоједвијејавнеполитикекадајеријечообластимаодјавногинте
ресаукојимадјелујуНВО,зависноодтогадалисеНВОдиректно
финансирајуодстранедржаве,илипутемпорескихолакшица”.27)

Странидонатори

НавладинеорганизацијеуЦрнојГорисуготовоупотпу
ностиузависностиодстранихдонатора,апосебноодфондовакоје
нудиЕУ.ЕУ,саразличитимпрограмимаучествујеуфинансирању
невладинихорганизација:IPACivilSocietyFacility,EIDHR,Regio
nalCivilSocietyFacility(RCSF),FrameworkPartnershipAgreement,
IPACrossBorderCooperation(CBC),Erasmus+,Evropazagrađane,
EuromediAdriatic.Некиоднаведенихпрограмадајумогућности
другимсубјектимадаконкуришууоквирупобројанихпрограма.
Осталимеђунарoднидонаторiсууповлачењу,такодајетренутно
одскандинавскихдонаторајединоНорвешкаамбасада(изБеогра

26 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.12
27 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16.„.
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да)имаотворенеконкурсе заНВОеизЦрнеГоре.Одамбасада
странихземаљасасједиштемванЦрнеГореиздвајасеХоландска
амбасада(изБеограда)којајевеомаактивна,посебноподржавају
ћипројектекојипокривајутемеизприступнихпреговорауоквиру
поглавља23и24,доксамањимсредствиманевладинеорганиза
цијеуЦрнојГориподржаваиКанадскаамбасада.Амбасадесасје
диштемуПодгорицирасполажусавеомалимитиранимфондови
ма.Одњихсамотрисеиздвајају:америчка,британскаињемачка
амбасада.Постојеинезависнефондацијекојисусамањимсред
ствимагодинамаприсутнеуЦрнојГори,акојенемајунужносвоје
сједиштеилирегистрацијууземљи.

Економскавриједност 
цивилногсектора–финансијскипоказатељи

ЦрнаГоранерасполажеадекватнимстатистичкимпода
цимадабисеупотпуностимогаосагледатифинансијскиефекат
дјеловањаневладинихорганизација.Од3.940НВОкојесуреги
строванеуЦрнојГори(мај2016),финансијскигодишњиизвјештај
зафискалну2013.годинуПорескојуправиподнијелојесвега1050
НВО.28)КакоједостављенизвјештајПорескојуправиусловдаби
организацијамоглаконкурисатизавећинуфондова,Иондакада
јеукупанбилансуспјеха0ЕУРа,закључујемодајеу2013.години
билоактивнонајвишеоко1000организација.

Увид у финансирање НВОа даје неколико тематских
извјештаја и истраживања.Прије свега се издвајаИзвјештај у о
економскојвриједностинепрофитногсектораЗападногБалканаи
Турске29)из2014.којидајепотврдузапретпоставкудасеНВОи
доминантнофинансирајукроздонације,теда79,82%приходадо
лазиизовогизвора.Међутим,интересантанјеиудиоприходаод
економскихактивностикојисепроцијењујуна15,17%,док5,01%
долазииздругихизвора.

Поменути Извјештај процјењује да су укупни приходи
НВОау2014.годиниизносилиоко20милионаеура,односнооко
0.6%ГДПаЦрнеГоре,адајебилозапослено766особа,односно

28 Исто
29 VelatDubravka, „Report on the economic value of the nonprofit sector in the

countriesoftheWesternBalkansandTurkey“,Bal kan Ci vil So ci ety De ve lop ment 
Net work,Skopje,2015.
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0,4%укупногбројазапосленихуЦрнојГори.Узпретпоставкуо
1050активнихНВОа,долазимодоцифреодоко19000еурапри
ходапоактивномНВОу.30)Одукупногпрофита,око2,4,милиона
еурајеуплаћенозапорезеидоприносе,штојезатрећинувишеод
1.8.милионаеуракојису2014.ИздвојенизаНВОеиздржавног
буџетау2014. години.31)ЦрногорскаTACSOканцеларијаусвом
нацртуизвјештаја за2016.упозоравада„требаузетиуобзирда
овонијепотпунподатак,будућидаједобијеннаосновуподатака
којејеПорескауправамоглаекстраковатииздоступнихдокумена
та“.32)УСтратегијиразвојаневладинихорганизацијауЦрнојГо
ри2014201633)сенаводида„непостојезваничниподацикојиби
пружилидетаљнеинформацијеофинансијамаНВО,алипреглед
информацијакојесетичугодишњегпословањакојесупредале209
НВОу2010.годинипоказујудапреко70%НВОимајугодишње
приходемањеод10.000,00еура,доксамоњих12,9%имајугоди
шњеприходевећеод50.000,00еура“.

УгроженаодрживостцивилногсекторауЦрнојГори

Кључниактериуспостављањаодрживостицивилногсек
торауЦрнојГорисуЕвропскаунија,ВладаЦрнеГореилокалне
самоуправе,амбасадестранихземаља,домаћеистранефондације,
привреда,филантропиимедији.

ЈеданоднајзначајнијихактерауразвојуНВОсектораје
тренутноЕвропскаунија.Њенаулогајевишеструка.Једаноднај
значајнијих извора финансирања су ЕУфондови, док ЕУ има и
великиутицајнакреирањенационалнихполитикаиутврђивање
приоритета развоја земље.Неке амбасаде, попут америчке, бри
танске, њемачке, холандске, канадске и норвешке такође имају
утицајнакреирањеопштеклимеуземљи,докутврђивањемпри
оритетазафинансирањецивилнихиницијативаутичуинаправце
развојаНВОа.УтицајсеможеоствариватиналинијиНВО–ам
басаде,укључујућиДелегацијуЕУ,јерсеорганизујуредовнекон
султације.
30 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand

looking aheadCountry Report:Montenegro” (у процесу објављивања),Er ste 
Fo un da tion,Wien,2016.

31 „ЦрнаГора–Извјештајоанализипотреба”,op.cit,стр.16
32 Исто.
33 Влада Црне Горе,Министарство унутрашњих послова, Стратегија развоја

невладинихорганизацијауЦрнојГори20142016.
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УН агенције, које су имале раније значајнију улогу до
натора,временомсусетрансформисалепрвенственоуабсорбере
фондованамијењенихЦрнојГори,узимајућиулогустручногкон
султантаисличнуулогуонојкојеимајуНВОи.

УтицајВладе и локалних самoуправа семора означити
значајним, иако он није увијек позитиван,што смо и нагласили
разматрајућифазеразвојаНВОа.Владеналокалноминационал
номнивоусучестодоживљавалеНВОекаосвојуопозицију,тесу
имали активности сациљемснижавањанивоаподршке, каофи
нансијске,такоиполитичке.Владајетакојадоносиодлукуона
чинимафинансирањаНВОа,честокршећизаконеиуредбе.Иако
једоброуређенначинсарадњеНВОаидржаве,ионаиде, ста
тистичкигледано,узлазномпутањом,јошувијексенијеусталила
динамикасарадње.„ИакосепомеханизмимазасарадњуНВОаи
ВладеЦрнаГораиздвајакаодобарпримјерупраксисечестопри
матдајеформи,аукидајусемултисекторскатијелакојајачајуна
утицају.ТаквипримјерисуНационалнакомисијазаборбупротив
корупције и организованог криминала и Савјет за борбу против
дискриминације”.34)

Поредсарадњенарјешавањуконкретнихпроблемагра
ђана, тефинансирањуиз јавнихфондова,Влада располажеи са
могућношћудодјелепросторанакоришћењеНВОима.Процедуре
нијесудовољнојаснопостављене,пасепросторииземљиштедо
дијељујубезјавнихпозиваитендера.

Локалнесамоуправесукључнеукреирањуклимезарад
мањихневладинихорганизација.Праксасарадњеиподршкеније
уједначена,разликујесеодопштинедоопштине.Доксеиздвајају
некипримјеридобресарадњеизмеђуневладинихорганизацијаи
локалне самоуправе,имамоионихне такодобрих.Каопримјер
достазатегнутиходноса,издвајасегодинамаГлавниградПодго
рица гдје локална самoуправанеисказује спремност за сарадњу
саорганизацијакритичкиорјентисанимпремарадуопштинскихи
државнихоргана.Уизостанкујаснихпроцедура,општинскипро
сториседајунарасполагањенаосновудискреционогправачел
никалокалне самоуправе, аигнорише сеиницијативаКоалиције
НВОСарадњомдоциљадасеовопитањеналокалномидржавном
нивоусистемскиуреди.

34 ZlatkoVujović,“CivilSocietyinCentralandEasternEurope:Takingstockand
lookingaheadCountryReport:Montenegro”ErsteFoundation,Wien,2016.
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МедијисуиликључнисавезнициНВОсектора,илиборци
противсектора.НВОиимајурезервисанамјестауСавјетуАген
цијезаелектронскемедијеиСавјетунационалногјавногсервиса
РадиотелевизијаЦрнеГоре.ИзборпредставникаНВОајеуслу
чајуобасавјета„током20142016биообиљеженпроцедуралним
нерегуларностимаодстраненадлежногАдминистративногодбора
Парламента.Уопштеноговорећи,процесселекцијепредставника
НВОуразличитадржавнатијела,ипоред,позитивнихизузетака,
морамооцијенитикомпромитованим”.35)

Међумедијимакојидјелујусациљемсузбијањаопозици
јетренутнојвласти,издвајајуседневнитаблоидИнформериТВ
ПИНКМ,којисуводилииводебруталнукампањупротивистак
нутихлидераНВОсектора.

Домаћеистранефондацијеиграјудвојакуулогу–поспје
шују развој мањих организација, неке имају мисију унапређења
општихусловазаразвојНВОсектора,алисеи јављајукаокон
курентикоддодјелесредстававећимневадиниморганизацијама.

Друштвеноодговорнопословањеифилантропијасујош
уповоју.Иакорастебројпривреднихдруштавакоједајуподршку
НВОимасредствакојасерасподјељујусууукупномизносујош
увијекскромна.Позитивнојетоштосенајвећибројкомпанијакоје
донирајуновацНВОимаодлучуједадодијелугрантовавршипу
темјавнихпозиваисаунаприједутврђенимкритеријумазаодабир
најбољихпројеката.

Кључниризициодрживостиневладинихорганизацијау
ЦрнојГори

Повлачење билатералних донатора Црногорски невла
дининсекторседоминантноослањанастранедонаторе.Некадасу
донаторскомзаједницомдоминиралибилатералнидонатори.Већ
дужипериодуочљивјетрендповлачењабилатералнихдонатора.
УСАИДјебиоједаноднајзначајнијих,аповукаосеизЦрнеГо
ре2013. године.Шведскаамбасадавећдужипериоднеподржа
ва пројекте црногорских невладиних организација, што не чине
нидругешведскеорганизацијекојесунекадималеактивностиу
ЦрнојГори,афинансиралесусеизшведскогбуџетакаоштосу
ОлофПалмеиШведскихелсиншкикомитет.Иакосусенорвешке
организацијеповукле(Норвешканароднапомоћ,Нансендијалог
центар) неколикопосљедњих годинапримјетна је значајна анга
35 Исто.
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жованостНорвешкеамбасадеуБеограду.Наконобнављањанеза
висности(2006),амбасадекојесуотворенеуПодгорици,нерас
полажу значајнимфондовима,што је додатно ослабило положај
невладинихорганизација.

Злоупотребеупроцедурамарасподјелесредстава 
издржавнихсубјеката

Каоштојеурадувећобјашњенорасподјеласредставаиз
државнихфондовајепраћеназлоупотребама.Државанезаконито
умањујесумекојеприпадајуцивилномсекторуодприходадобије
ниходигаранасрећу.Такође,државананетранспарентанинедо
вољносистематичанначинрасподјељујесредства.Кадајеријечо
расподјелидржавнихсредставаНВОимауВодичЕУзаподршку
цивилномдруштвууземљамапроширења20142020,којијеизра
дилаЕвропскакомисија,препоручујеседа„финансијскаподршка
владетребадаједоступнанатранспарентан,одговоран,ферине
дискриминаторскиначин”.Каоштојесаједнестранепоштовање
овепрепорукевеликашансазаодрживостНВОсектора,такојеи
незаконито,нетранспаретнодискриминаторнорасполагање један
одкључнихризиказаодрживостцивилногсекторауЦрнојГори.

Неразвијени административни капацитети невладиних
организација Пред невладиним организацијама се налазе број
ниадминистративнизахтјевикадајеријечовођењуфинансијаи
финансијскомизвјештавању.Обимобавеза је изузетнонарастао,
адомаћеНВОнемајуинституционалнегрантове,каонисопстве
насредстваналиконимакојепотичуиззадужбина.Организаци
јесупревасходнопројектнооријентисане,штозначидаизостаје
сигурнијефинансирањељудскихресурсанакојимаорганизације
почивају.Посљедичнофлуктуација запослених је изражена,што
резултирамањкоминституционалнемеморије.Адекватниљудски
ресурсикључнихневладинихорганизацијасемогуобезбиједити
искључивокрозстабилнофинансирањебилодајеријечопроши
ренојмогућностидобијањаинституционалнеподршке,билокроз
обезбјеђењесопственихсредстава(assets)задужбинскогтипа,би
локрозоснивањесоцијалнихпредузећа.

Недовољно стимулативан правни оквир за финансијску
одрживост  УЦрној Гори не постоји подстицајно окружење за
финансијскуодрживост.Овдјепријесвегамислимона:(1)подсти
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цајнефискалнемјерезаонеправнесубјектекојидонирајуунепро
фитнесврхе,(2)подстицајнемјерезасоцијалнопредузетништво.
Подстицајнемјеребизначајнопомоглеразвојуцивилногсектора,
докњиховоодсуствопредстављавеликиризикзаодживостневла
динихорганизација.

Policyопције:Системдржавнихподстицајазаповећање
одрживостиневладинихорганизација

Међуризицимазаодрживостневладиногсектораиздво
јићемо и третирати питање државног субвенционирања. Из већ
представљенихподатакасеможеувидјетидасредстваиздржав
ног буџета представљају значајан ресурс у финансирању невла
динихорганизација.Међутим,уоченесубројненеправилностиу
расподјелитихсредстава.Процедуресумањкаве,непостојијасно
планирање,каонипраћењеимплементацијепројеката.Расподјела
средстава се више доживљава као политичка алокација ресурса,
негорјешавањенекогпитањаодјавногинтереса.

Државнасредствасмоподијелитиу5група:1)Комсијаза
расподјелудијелаприходаодигаранаМинистарствафинансија,
2)КомисијазарасподјелусредставаНВОСкупштинеЦрнеГоре,
3)Фондзазаштитуиостваривањемањинскихправа,4)органидр
жавнеуправеи5)локалнасамоуправа.Уовомдијелучланкаћемо
себавитисаморасподјеломнадржавномнивоу.Неирасподјелом
којуспроводелокалнесамоуправе.

Оноштопостајејаснокадајеријечоставовимавећине
невладинихорганизација јестеда јепотребнода се створи ефи
касансистемправичнерасподјелесредставазафинансирањене
владиних организација слиједећи потребе друштва као цјелине.
Наравно,различитисуставовиуначиниманакојитребадоћидо
овогциља.

Приизрадиовестудијеидентификовалисмотримогућа
сценарија:(1)ЦентрализацијакрозстварањеНационалнефонда
цијезаподршкуразвојуцивилногдруштву;(2)Пунадецентрали
зација;(3)statusquo–дјелимичнацентрализација.

Унаредномдијелутекстаћемопредставитикључнееле
ментеоватрисценарија.

Централизација процеса расподјеле средставаНВОима
надржавномнивоукроз стварањеНационалнефондације запо
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дршку развоју цивилног друштва. Црној Гори недостаје држав
наинституција која ће себавитине саморасподјеломсредстава
невладиниморганизацијама, већ стратешкимпланирањемразво
јасектора, темаксимализацијомучинакасарасположивимсред
ствима.Набазидосадашњегискустваистраживања,алиирадау
цивилномсекторусматрамодабитребалоформиратиНационал
нуфондацију за подршку развоју цивилног друштва.Национал
нафондацијабипреузелаингеренцијесадашњихинституција:1)
КомисијазарасподјелудијелаприходаодигаранаМинистарствo
финансија,2)КомисијазарасподјелусредставаНВОСкупштине
ЦрнеГоре,3)Фондзазаштитуиостваривањемањинскихправа,те
(4)владинеКанцеларијезасарадњусаневладиниморганизација
ма.Упостојећеминституционалномоквирунаставиобидафунк
ционишеСавјет засарадњуизмеђуВладеиневладиногсектора.
Задатак фондације би био да управља обједињеним средствима
нанационалномнивоу,обезбиједиадекватнопланирањеупотребе
средставананационалномнивоу,теобезбиједивисокстепентран
спарентностиирегуларностипроцеса.Стварањемпрофесионалне
институције,наспрамсадашњегadhocтијелабисезначајноуна
приједилопоштовањепрописа,алиибољаупотребасредставакоја
стојенарасполагањеизворимананационалномнивоу.

Пуна децентрализација процеса расподјеле средстава
НВОиманадржавномнивоуПодовимсценаријемсепредвиђа
постојањебројнихинституцијаидржавнихоргана,којисамостал
нонабазиприоритетазакојесамипроцијенедасуодзначајапо
државајуодређенепрограмеодстраненевладинихорганизација.
ОвакавсистемјепостојаоуЦрнојГори.Посљедицањеговепри
мјенејебилорасполагањевеликимсредствима,алинеплански,у
неуређенимпроцедурама.Овакавмоделседоминантнозлоупотре
бљавао.Пореднамјенскихинституција,готовосваминистарства,
државниорганисуималифондовезаподршкуцивилномсектора,
којисусекористилиунеуређенимпроцедурама,углавномнабази
дискреционеодлукевисокогдржавногфункционера.Овакавмодел
јеугрожаваонезависностурадудијеланевладинихорганизација.

Статусqуодјелимичнацентрализацијапроцесараспо
дјелесредставаНВОиманадржавномнивоуДецентрализовани
моделјенапуштен,аумјестоњегајеуведенмоделдјелимичнецен
трализације. Закономоневладиниморганизацијамаудружењима
којадобијајудонацијеоднекогдругогдржавногоргананиједозво
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љенодакористесредстваКомисијезарасподјелудијелаприхода
одигаранасрећу.36)Средстварасподјељујемултисекторскакоми
сијаучијимредовимасупредставнициневладинихорганизација
идржавнихоргана.Зарадовекомисијесувезанебројнеконтро
верзнеодлуке.Комисијанијеуспјелада се супроставиполитич
кимутицајима.Овајсценаријподразумијеваостанакуфункцији
постојећегсистема.

Закључак

ЦрнаГорапредстављамалузаједницу.Утаквојмалојза
једници,нерационалнојеимативеликибројинституцијапосебно
кадасуонедисфукционалне.Двасценаријасу,унекимоблицима,
биладосадуупотреби.Нажалост,њиховиучинцисубилиприлич
нопоражавајући.Децентрализованисистемјеобиловаовеликим
бројемкршењапроцедуре,којимаје,истина,билотежеућиутраг
усљедпостојањасложеногдецентрализованогсистема.Дјелимич
ноцентрализованијеишаологикомцентрализације,алијеонаби
ланепотпуна,тенијебилазасновананапрофесионализацијитије
лакојесебаверасподјелом.Употребаобасистемајерезултирала
угрожавањемстепенаповјерењакојемеђуграђанимауживајуне
владинеорганизације.

Стогасматрамодајепотребнозаконскирегулисатифор
мирањеНационалнефондацијезаразвојцивилногсектора.Нацио
налнафондацијабибилаформиранаодлукомВладеЦрнеГоре.На
овомместудајемопрепорукукакобимоглодаизгледаустројство
тогтела.НационалномфондацијомбиуправљаоУправниодбор.
ВладабиименовалачлановеУправногодборанабазиприједлога
овлашћенихпредлагача.Управниодборбиимао7чланова,одчега
трипредставниканевладиногсектора,двапредставникаопозиције
идвапредставникавладајућепартије/коалиције.ПредсједникУО
бибиобиранвећиномукупногбројачланова.УОбибираодирек
тора,усвајаостратешкадокумента.Директорбиуправљаоадми
нистрацијомкојубичинилипрограмскислужбеници,одтоганеки
одњихбибилиинтерниевалуаториоспособљенида евалуирају
пројектнеапликацијемањегизноса,каоидапроцјењујуквалитет

36 “Невладинаорганизацијакоја једобиласредстваизбуџетанадругиначин
неможе добити средства у складу са овим законом”, Закон о невладиним
организацијама,СлужбенилистЦрнеГоре,бр.39/2011,члан35.
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реализацијеодобренихпројеката.Расподјеласредставабисеоба
вљала на бази приједлога стручних евалуатора.Пројекти којима
сетражеизносипреко25000ЕУРАбибилиевалуираниодстране
екстернихевелуатора,апројектикојимасетражимањиизносбили
бипроцијењениодстранеинтернихоцјењивача.Управниодборби
одлучиваоискључивонабазиприједлогаевалуатора.Национална
фондацијабидаваладвијеразличитеврстеподршке:(1)оператив
негрантовеНВОимакојипружајууслугеоднационалногинте
реса грађанима (мањински национални савјети, пружање услуга
осјетљивимгрупама,заштитаправапотрошача,удружењапације
ната…),и(2)акционегрантовекојибипредстављалиadhocпро
јектеунекојодприоритетнихпрограмскихобласти.Приоритети
зафинансирањебисеодређивалинабазистратешкихдокумената
коједоносидржаваигодишњихконсултацијасаНВОима,акон
курсибибилитематски.

Стручне службе би вршиле контролу испуњености
уговоренихобавезаодстраненевладинихорганизација,како
финансијскихтакоипрограмских.Свакиодобренипројекат
бибиопредметконтроле.Националнафондацијабибилаза
дуженадаприпреманацртестратешкихдокуменатакојесе
односенаразвојцивилногсектора,каоисарадњуизмеђуње
гаиВладе,односнолокалнихсамоуправа.Националнафон
дацијабитакођеприпремаланацртегодишњихизвјештајао
спровођењуСтратегијесарадњеизмеђуВладеиневладиног
сектора,којебиразматраоСавјетзасарадњуизмеђуВладеи
невладиногсектора,аусвајалаВладаЦрнеГоре.
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IvanaVujovic,ZlatkoVujovic

FINANCINGOFCIVILSOCIETY
INMONTENEGRO:

HOWTOSUSTAINABLESOLUTIONS

Resu me

The article dealswith the development ofNGOs inMontenegro
andtheissueof theirfinancialsustainability.Onthewaveofde
mocratic transition and consolidation in Montenegro, there has
been a creationofnumerousnongovernmental organizations. In
thebeginning,itwasaboutthewayofgatheringopponentsofthen
Montenegrinregime,whohavenotoptedfortheoppositionparty
arrangement,while themost importantNGOsdoarise laterwith
theaimofdemocratizationofsociety,protectionofhumanrights,
establishingtheruleoflaw,fightagainstcorruption,environmental
protection.Initsdevelopment,theperiodofmodernMontenegro,
theNGOsectorhasgonethroughseveralphasesfrom2012toen
teredaphaseofstagnation,whichisstilllocated.Thestagnationis
triggeredbypoorrelationswithstateauthorities, therulingDPS,
antiWesternoppositionparties,andlimitedopportunitiesforfun
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draising.Thefundsthatthestateallocatesfortheoperationofnon
governmental sector, although insufficient, are not insignificant.
Theproblemispoorplanningpolicyandtheprocessofthedistri
butionthatisoftenaccompaniedbyallegationsofabuses.Thelack
ofastrategicapproach,ahighdegreeofpoliticization,clientelism
intheirdistribution,minimizestheimpactofgovernmentresources
tochangesinsociety.Therefore,thepaperproposesanewpolicy
ofallocationoffundstoNGOsinMontenegrothatwouldsignifi
cantlyimprovetheinstitutionalandstrategicframeworkfortheuse
anddistributionofstatefundstoNGOsinMontenegro.
Keywords:nongovernmentalorganizations,Montenegro,
funding,donations

* Овајрадјепримљен21.102016.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције15.11.2016.године.
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Приказкњиге:СрђанТ.Кораћ 
ЈАВНАУПРАВАУ

МОРАЛНОМПРОЦЕПУ 
Институтзаполитичкестудије,Београд,2016.

УДК35.084:174(049.3)

АгатинаПетровић*

КњигаЈавна управа уморалномпроцепу аутораСрђана
Кораћапредстављацеловитустудијуопитањимаетикеиморала,
тачније o одсуствуморалног и одговорног деловања јавних слу
жбеникауразличитимдржавама,какоуразвијенимдемократијама
такоипосткомунистичкимземљамауразвоју.ТезукојуКораћу

* БУ,Факултетполитичкихнаука,Центарзајавнууправу,локалнусамоуправу
ијавнеполитике
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овојмонографијипосебноиздвајакаопроблематичнујеслабљење
поверењаграђанаујавнеслужбенике,асамимтимиуинституци
јеуследнеодговорногичестонеетичкогинеморалногпоступања
јавнихслужбеникаувршењуповеренихјавниховлашћења.

Књигајеподељенанадесетпоглавља,укојимаауторкроз
релевантнепримере–студијеслучаја,даје јаснусликупроблема
којисејављајууоквируфункционисањајавнеуправе.Једанодпр
вихпроблемакојеауторидентификујејестезанемаривањејавног
интересакојимјавнислужбеницитребадасеруководе,укорист
остваривања својих личних, или уских партикуларних иширих,
политичкихиекономскихинтереса.

Кадасеовомпроблемупридодаитежњаслужбеникада
сеприкажукаодобрименаџери,којимајебитнијапредставаодо
броизвршеномпослуодсамогизвршењапосла,јављасепроблем
којидоводидогубиткаповерењаграђанауинституције,апосебно,
ујавнууправу.Пропустикојисеутомпогледујављајумогудове
стиидоозбиљнијихпоремећајакојиунајгоремслучајумогуугро
зитибезбедностпаиживотграђана.Каоегзактнепримере,аутор
наводислучајевенеадекватнелекарскепомоћи,неодговорногсуо
чавањајавнихслужбеникасаприроднимкатастрофамаињиховој
лошојреакцијинаконистих.

Као ,,корен административног зла’’  аутор наводи одсу
ствонепристрасностиурадијавихслужбеника,апосебнопрису
ствонепотизмаикронизмауњиховомсвакодневномраду.Кораћ
даљесвојупажњуусмераванаиспитивање,,мрежајавнеполити
ке’’којенастајуокоресорнихминистарставаакојеуглавномчи
неактериизприватногсектора.Актериприватногсектора,вођени
интересомпрофита,углавномнисуинемогубитиналинијиод
бранејавногинтереса.Затоонипокушавају,штојепосебнотренд
одсрединеседамдесетихгодинаXXвекакаданастајеконцептно
вогсистемауправљања,дазахваљујућимоћиновцаикапитала,на
различитеначинеутичуна креирањеи вођење јавнихполитика,
посебнокрозутицајкојипокушавајудаизвршенарадполитичких
функционераијавнихслужбеника.Саовимфеноменомјављасеи
другипроблем–проблемкорупције,којамождаинајвишеутиче
насмањењеповерењаобичнихграђанаурадјавнеуправе.Аутор
наводибројнаистраживањакојасубиласпроведенауразличитим
државама на основу којих статистички приказује тренд опадања
поверења грађанау органе јавнеуправепа самимтимиу јавне
службенике,ачијинепосредниузрокјестекорупција.
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Упркосбројнимпроблемимакојиданасоптерећујујавну
управу,постојиидаљевеликибројјавнихслужбеникакојисетру
дедананајбољиначиниуинтересусвихграђанаобављајусвој
посао.Међутим,управотаквислужбеницикадапостанусведоци
лоше управе и покушају то да исправе обавештавањем јавности
илипријављивањемнечаснихрадњи,самипостанужртвесвогпо
ступка.Таслабаправназаштита,ачестоињенопотпуноодсуство
тзв.‘’дувачаупиштаљку’’(узбуњивача–Whislebower)представља
јошједнуодбројнихслабостикојеутичунапристрасан,неетички
илошрадјавнеуправеијавнихслужбеника.Кораћуовојмоногра
фијизатоинаводиразличитепроцедурепоступањауслучајевима
када сеприметинесавеснообављањепослова јавне службе, али
истовремено указује и на улогу којуможе и треба да има непо
средно надређени илифункционер у заштити одговорног јавног
службеникаипреизношењалошег,незаконитогилинеетичкогпо
ступањаујавност.

Међутим,изразличитихразлогапопутизбегавањаком
промитовањаинарушавањакредибилностисамејавнеслужбе,ви
сокифункционерикојимајепријављенонеморално(паинезако
нито)поступањеувећинислучајевасетрудедатаквопоступањеи
заташкају,тедасведоканаразличитеначинеућуткају.Вероватно
ћаиочекивањедаћесенаконтаквогпоступањафункционерасве
доккојијечестослужбеникнижегрангаипакодлучитидајавност
обавестиопроблемима,постајеминимална.

Екстреманпримеркојиауторуовојмонографијинаводи
нанајбољиначинговориовеличиниовогпроблема.Речјеослуча
јуЕдвардаСноуденакојијебиозапосленуамеричкојНационалној
безбедноснојагенцијиикојије2013.годинеујавностизашаоса
информацијамаомасовномпраћењустановништваикомпанијау
СједињенимАмеричкимДржавамаиземљамаЕвропскеуније.На
име, америчкабезбедносна агенција је безналогаприкупљалаи
размењиваланедозвољенеинформацијесаевропскимобавештај
ним службама.Судбина која је задесилаСноудена је само један
пример лоше заштите узбуњивача.Он је још увек у изгнанству,
јерјеуСАДоптужензакривичноделошпијунажеикрађеповер
љивихподатака.Свеовододатнокомпликујеполитизација јавне
управе,којајеуслучајуСноуденималапресуданзначајјерсуак
тивностиамеричкеобавештајнеслужбебилепрећутноодобренеи
подржаванеодсамогврхавласти.
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Претходнопоменутипроблемикојиоптерећујурадјавне
управе,акојисупоменутиуовомприказу,сусамонекинакоје
ауторовемонографијеуказујеидетаљноихкрозовумонографију
анализираиобразлаже.

Монографија Јавна управа у моралном процепу је зато
значајанинаучниистручнирад,јеробухватапољекомеублиској
будућности,РепубликаСрбија требадапосветипосебнупажњу,
нарочитоунаставкупроцесаевропскихинтеграција.Требаистаћи
идајеАуторсвојетезеаргументованопоткрепиобројнимстати
стичкимподацима,емпиријскимистраживањимаипримеримаиз
праксе,штомонографијидајеидодатниквалитет.
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Приказкњиге:GuyPeters 
THEPOLITICSOFBUREAUCRACY: 

Anintroductiontocomparative
publicadministration,Routledge,2010

УДК 35.07(049.3)

Ђор ђе Ми ло сав*

Књи га Политика бирократије: Увод у компаративну
јавну управу Га ја Пи тер са (Guy Pe ters) пред ста вља све о бу хва тан 
и ис цр пан по ли ти ко ло шки увод у про бле ме функ ци о ни са ња јав не 
упра ве. Њен аутор, ван ред ни про фе сор Шко ле јав них и ме ђу на род
них од но са на Уни вер зи те ту у Пит сбур гу (САД), пред ста вља јед ну 
од во де ћих фи гу ра у ис тра жи ва њу про бле ма јав не упра ве у по ли
тич ким на у ка ма. Овај увод, пре ве ден на не ко ли ко стра них је зи ка, 

* БУ, Факултет политичких наука, Центар за јавну управу, локалну самоуправу 
и јавне политике.
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до жи вео је сво је ше сто из да ње на ен гле ском је зи ку 2010. го ди не, 
док је сед мо из да ње тре нут но у при пре ми. 

Књи га се са сто ји из де сет по гла вља у ко ји ма се об ра ђу ју 
кључ не обла сти јав не ад ми ни стра ци је из пер спек ти ве по ли тич ких 
на у ка.

Пр во по гла вље је на сло вље но као Јавнауправаивладање
(Publicadministrationandgoverning) и се ба ви те о риј ским од ре ђи
ва њем пој ма мо дер ног јав ног сек то ра. Као кључ ну ка рак те ри сти ку, 
аутор ис ти че на гли раст ње го ве ве ли чи не кра јем 20. ве ка. По том 
об ја шња ва на чин на ко ји се ве ли чи на јав ног сек то ра ме ри а за тим и 
узро ке и по сле ди це овог ра ста по вла да ње и власт уоп ште. Ка ко би 
про бле ма ти зо вао по сто ја ње и функ ци о ни са ње јав ног сек то ра, (па 
са мим тим и из нео до дат ни раз лог за ба вље њем овом те мом) аутор 
ово по гла вље за кљу чу је тврд њом да је упра во го ре по ме ну ти раст 
иза звао про блем ор га ни че ња ре сур са ад ми ни стра ци је. Овај ма њак 
ре сур са до дат но усло жња ва из вр ше ње по сло ва јав не упра ве и зах
те ва ин тен зив ни је про ми шља ње ове те ме.

Дру го по гла вље је на сло вље но као Политичка култура
и jавна управа (Political culture andPublic administration) и ба ви 
се пи та њи ма ути ца ја по ли тич ке кул ту ре али и кул ту ре уоп ште на 
функ ци о ни са ње ад ми ни стра тив ног си сте ма. Аутор у ову свр ху 
раз гра ни ча ва ути цај по ли тич ке кул ту ре на учи нак (output) ад ми ни
стра ци је и на ути цај по ли тич ке кул ту ре на уну тра шњи ме наџ мент 
и ор га ни за ци ју јав не упра ве. По гла вље се за вр ша ва опа ском да је 
про бле ма тич но ем пи риј ски до ка за ти ову ве зу јер се у по ли тич ким 
на у ка ма (али и дру штве ним на у ка ма уоп ште) још увек ни је до шло 
до са гла сја о то ме шта кул ту ра за пра во зна чи, те да она мо же зна
чи ти би ло шта што ис тра жи вач по же ли.

Тре ће и че твр то по гла вље на сло вље на као Регрутовање
јавног особља (Recruiting public personnel) и Проблеми админи
стративнеструктуре(Problemsofadministrativestructure) ба ве се 
про бле ми ма ди зај ни ра ња ор га ни за ци је и струк ту ре јав не упра ве. 
Ова по гла вља у се би са др же мно штво при ме ра из прак се. Она су 
пред ста вље на кроз ком па ра тив ни при каз си сте ма јав не упра ве не
ко ли ко зе ма ља као што су Не мач ка, Фран цу ска, Ује ди ње но Кра
љев ство, Швед ска и САД. Та ко ђе, ова по гла вља се ба ве и пи та њи ма 
ре пре зен та тив но сти јав не упра ве и ме то да ма за ње но по бољ ша ње 
кроз опис раз ли чи тих мо де ла ње не ор га ни за ци је.
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Пе то и ше сто по гла вље: Политика бирократије (The
politics of bureaucracy) и Бирократија и политичке институције 
(Thebureaucracyandpoliticalinstitutions) се ба ве пи та њи ма од но са 
ор га на јав не упра ве и дру гих по ли тич ких су бје ка та ко ји мо гу да 
ути чу на про цес до но ше ња од лу ка. Пре све га, ак це нат је на ин те
ре сним гру па ма и за ко но дав ној и из вр шној вла сти. Ар гу мен та ци
ја ко ју аутор ко ри сти ка ко би де фи ни сао јав ну упра ву као ва жног 
игра ча у по ли тич кој аре ни на ла зи у чи ње ни ци да она, ком па ра тив
но гле да но, има екс пер ти зу, ви ше вре ме на и си гур ни ју ста бил ност 
у од но су на оста ле ак те ре у по ли тич ком про це су.

Сед мо по гла вље се ба ви пи та њи ма бу џе та и на сло вље но 
је као Политикабуџетскогпроцеса (Thepoliticsofbudgetarypro
cess). Пи терс се у овом по гла вљу ба ви кључ ним про бле ми ма ко ји 
се ја вља ју у то ку про це са до но ше ња бу џе та и ука зу је на зна чај ор
га на јав не упра ве у ње му. Тре ба на по ме ну ти да аутор ад ми ни стра
тив не ор га не схва та као ра ци о нал не су бјек те ко ји ма је у ин те ре су 
да за се бе при ку пе што ви ше ко ри сти у то ку про це са кре и ра ња бу
џе та. Та ко ђе, аутор до бар део овог по гла вља оста вља за об ја шње ње 
кон цеп та ин кре мен та ли зма у бу џет ском про це су као и раз ли чи тим 
ал тер на тив ним на чи ни ма ефи ка сне ало ка ци је ре сур са.

У осмом по гла вљу, Пи терс се ба ви ад ми ни стра тив ном од
го вор но шћу и сход но то ме, ово по гла вље и но си на зив Политика
административнеодговорности(Thepoliticsofadministrativeac
countability). Аутор у овом по гла вљу из но си и де фи ни ше ди мен зи
је и ин стру мен те за ус по ста вља ње ад ми ни стра тив не од го вор но сти 
и за вр ша ва са огра ни че њи ма по сто је ћих ин стру ме на та.  Нај ви ше 
па жње Пи терс у овом по гла вљу по све ћу је тр жи шним и по ли тич
ким ин стру мен ти ма кон тро ле али и ин стру мен ти ма кон тро ле ко ји 
на ста ју уну тар ор га ни за ци о не струк ту ре ор га на јав не упра ве. 

По след ња два по гла вља ба ве се ре фор ма ма јав не упра
ве кра јем XX и по чет ком XXI ве ка. Пи терс се нај пре, у де ве том 
по гла вљу, под Административнареформа (Administrativereform) 
ба ви про бле мом уче шћа и пар ти ци па ци је гра ђа на у јав ној упра ви, 
де ре гу ла ци јом и на чи ни ма на ко ји се мо же до сти ћи ве ћа флек си
бил ност ад ми ни стра ци је.  У де се том по гла вљу, Политика јавног
менаџмента (The politics of publicmanagement) Пи терс по соб ну 
па жњу по све ђу је но вом јав ном упра вља њу (NewPublicManage
ment), пој му стра те гиј ског ме наџ мен та и евла ди (Ego ver nan ce) 
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као нај но ви јим про ме на ма ко је се ти чу ад ми ни стра тив ног ор га ни
зо ва ња и јав не упра ве уоп ште.

По себ но тре ба на по ме ну ти да аутор из не те те зе и ста во ве 
пот кре пљу је чи та вим ни зом ем пи риј ских по да та ка у ви ду та бе ла и 
сту ди ја слу ча је ва, као и упу ћи ва њем на ин тер нет стран це ко је ши
ре пот кре пљу ју ње го ве ста во ве из не те у сва ком по гла вљу. Иако се 
по да ци ти чу јав них упра ва зе ма ља из ско ро свих де ло ва све та тре
ба на по ме ну ти да аутор у овом ком па ра тив ном уво ду ни је де таљ но 
об ра дио не раз ви је не зе мље све та. С дру ге стра не, им пре сив на би
бли о гра фи ја од 723 је ди ни це ли те ра ту ре  и њен прет ход но опи са
ни са др жај, ову књи гу ипак де фи ни шу као сја јан увод у про бле ме 
јав не упра ве из пер спек ти ве по ли тич ких на у ка.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – 
Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим 
словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, 
након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо-
слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. 
Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). 
Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у 
оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима 
ве личина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, 
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и 
закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима 
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 
12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи 
више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. 
– малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се 

налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте 
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу 
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба 
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати: 
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 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 

 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Бе-
оград, 2006, стр. 54.

 ● приликом навођења чланака из часописа: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране. 

 - Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних 
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, 
стр. 67. 

 ● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из да-
ва чa, место издања, година издања, број стране.

 - Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање 
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Су-
ботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, 
Београд, 2008, стр. 239. 

 ● приликом навођења извора са Интернета (не смеју пре ћи 
више од 10% коришћене литературе): 

 - Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), 
пуну интернет адресу и датум приступа. 

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec-
trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence 
in favor of a critical social constructivist framework of 
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако 
нема назива документа одређује се тако да одговори на 
питања: ко? коме? шта?), место, датум. 

 - Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, 
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу 
конзула, Београд, 19. април 1888. 

 ● приликом навођења прописа/закона: 
 - Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у 

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
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 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 
гласник РС, бр. 125/04. 

 ● приликом навођења публикација у новинама: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив новине курзивом, датум објављивања 
 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против 

Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 

истој страни користити: 
 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

Код уноса табела и графикона користити: 
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графи кон, 

редни број, назив табеле, величина фонта 10. 
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по 

правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим 

што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по 
азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а 
затим по абецедном реду за изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама 
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у 
зборнику/књизи. 

Литература садржи само изворе који су наведени у фус но
тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
од ва јају зарезом.
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Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. фебруар, 1. мај, 1. август, 
1. новембар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  
изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен-
та цији часописа, www.ajpips.edu.rs/.

Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@ajpips.
edu.rs. 
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Улога  рецензената  је  да  доприносе  очувању  високог  
квалитета  нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок 
за рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је 
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву 
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји 
било који вид конфликта интереса у  вези  са  радом  који  треба  да  
рецензира  потребно  је  да  о  томе  што  пре  обавести редакцију.  
Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни 
рецензентски лист у прилогу.

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У  којој  мери  је  аутор  јасно  назначио  теоријски,  методолошки    

приступ у раду:
Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-

ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  у  научним  часописима  и  зборницима  (посебно  часописи  
и  зборници  из  политикологије).

Научни и друштвени допринос рада.  Општи коментар о 
квалитету рада:

Ваша  сугестија  аутору  за  побољшање  квалитета  рада,  ако  
је потребно:

Молимо  Вас  да  одаберете  једну  од  препорука  за  категоризацију  
рада:
1.  Оригинални научни рад 
2.  Прегледни  рад  
3.  Научна критика, полемика и осврти 
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању 

овог рада:
1.  Објавити без измена
2.  Објавити уз мале измене
3.  Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4.  Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких 

(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће 
уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада            Име, презиме и научно звање рецензента:
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„Администрација и јавне политике” је научни часопис који је намењен научној 
и стручној јавности чија је област интересовања јавна управа и анализе 
јавних политика. Теме  које се односе на администрацију и јавне политике су 
увек актуелне, не само у земљама у транзицији већ и у развијеним земљама 
западне демократије. Тако, бројни савремени процеси у јавној управи, посебно 
утичу на даљи развој државе уопште, а недостаци сложених управних система 
траже и захтевају њено континуирано проучавање, како кроз посматрање и 
анализу управе из угла теорије, тако и кроз тражење конкретних и практичних 
начина за решавање бројних и нагомиланих проблема са којима се суочава 
модерна администрација у пракси. На савремену јавну управу све више утиче 
и глобализација, а појмови глобална управа и глобално управљање, захтева- 
ју и посебну анализу, обраду па и специфичну перспективу посматрања. С 
друге стране, анализе јавних, посебно практичних политика у одређеним 
друштвеним областима, како глобалних, тако и националних и локалних, имају 
значајан утицај у пољу друштвених наука. Научно проучавање јавних политика 
треба да допринесе новој перспективи сагледавања савремених друштвених 
процеса и понуди решења за унапређење стања у бројним областима, од 
чега највећу корист треба да имају сами грађани. Овај часопис покушаће да 
кроз радове научника и стручњака из земље и иностранства објасни и понуди 
одговоре на бројна питања која се односе на проблеме са којима се суочава 
савремена администрација, као и моделе редизајнирања јавних политика у 
Републици Србији и понуди нову визију у погледу њиховог проучавања и анализе 
како у глобалном тако и у локалном  контексту.
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