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Оригинални научни рад

Ми јат Да мја но вић*

С а ж е т а к

Јав на упра ва, на тра ди ци о на ли стич ки на чин, мо же се од ре ди ти 
као (под)гра на вла сти ко јој је по ве ре на им пле мен та ци ја по ли
ти ке из вр шне вла сти од но сно функ ци ја упра вља ња јав ним по
сло ви ма. Ме ђу тим, по ред ових (су)из вр шних свој ста ва упра ва је 
то ком вре ме на сте кла и од ре ђе на овла шће ња и од го вор но сти за 
утвр ђи ва ње по ли ти ке и про гра ма пре ро га ти ва из вр шне вла сти. 
У том прав цу јав на упра ва је по ста ла ва жан агенс у функ ци ја ма 
пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња, усме ра ва ња, ко ор ди ни ра ња и кон тро
ли са ња упра вља ња сек то ри ма јав не по ли ти ке. Ди ја па зон ње ног 
пре о бра жа ја кре тао се од на гла ше но ар би трар них овла шће ња 
ка услу жним функ ци ја ма, од ема на ци је вла сти ка сер ви су гра
ђа на. У сва ком слу ча ју уло га и ути цај си сте ма јав не упра ве и 
спек тра јав ног упра вља ња има јед ну од нај ва жни јих уло га у под
сти ца њу или осу је ћи ва њу ра зно вр сних и ра зно род них про це са 
де мо кра ти за ци је др жа ве, при вре де и дру штва. Ње на уло га ни је 
мар ги нал на ни и сфе ри  утвр ђи ва ња кур са, са др жа ја и ди на ми ке 
по ли ти ке де мо кра ти за ци је. Те две „ин ге рен ци је“ као и при па да
ју ћа суп стан ци јал на функ ци о нал на увре же ност у све струк ту ре, 
си сте ме и ин сти ту ци о нал не то ко ве, чи не је нај ва жни јим упо ри
штем вла сти.  С то га не из не на ђу је чи ње ни ца, да при сва кој ета
пи ре фор ми са ња и мо дер ни за ци је вла сти, јав на упра ва и јав но 
упра вља ње има цен трал ну по зи ци ју и при о ри тет ну зна чај ност. 
Кључнеречи: јав на упра ва, јав но упра вља ње, де мо кра ти ја, де
мо кра ти за ци ја, ре фор ма јав ног сек то ра.

УЛО ГА ЈАВ НЕ УПРА ВЕ И ЈАВ НОГ 
УПРА ВЉА ЊА У ОБ ЛИ КО ВА ЊУ 

ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

*  Аутор је про фе сор eme ri tus на Уни вер зи те ту Ме га тренд у Бе о гра ду.
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Увод – Од ре ђи ва ње јав не упра ве  
као сло же не дру штве не по ја ве

Ево лу ци ју јав не упра ве и упра вља ња, као на гла ше но сло
же ног си сте ма, у функ ци о нал ном и про стор ном сми слу, мо же мо 
пра ти ти кроз раз вој број них и оп штих ам би јен тал них си стем ских 
струк ту ра и фе но ме на, као што су: ви ше ди мен зи о нал на обе леж ја 
ле ги ти ми за ци је де мо кра ти је, ка рак те ри сти ке кон сти ту ци о на ли зма 
др жав ног и дру штве ног уре ђе ња, ре жи ма и ор га ни за ци је (по де ље
не) вла сти; кроз са др жа је и фор ме ле га ли за ци је су од но са др жав
ног, при вред ног и дру штве ног по рет ка, ка рак тер со ци је тал ног и 
по ли тич коправ ног си сте ма и устрој ство ин сти ту ци ја и ор га ни за
ци ја јав не упра ве и јав ног упра вља ња.1 

Све то упу ћу је на из у зет ну ши ри ну и сло же ност фе но ме
на јав не упра ве и јав ног упра вља ња, ко ја би се мо гла услов но из ло
жи ти кроз не ко ли ко рав ни: по ли ти ко ло шку, прав ну, ме на џе ри јал ну 
и опе ра тив ну.

Политиколошко дефинисање јавне управе, по ла зи од 
осно ва не прет по став ке да се јав на упра ва не мо же раз у ме ти уко ли
ко се не из ра зи кроз по ли тич ки кон текст од но сно суб стан ци јал ни 
јав ни до мен, ела бо ра ци ју сег мен та вла сти. Дру гим ре чи ма јав на 
упра ва је и осно ва и ема на ци ја вла да ња, кре и ра ња и спро во ђе ња 
јав них по ли ти ка, ини ци ра ња, до но ше ња и ре а ли зо ва ња др жав них/
јав них од лу ка, ко је су с то га ре фе рент не за (нај)ши ру по пу ла ци
ју и/или ње не ин те грал не де ло ве. У функ ци о нал ном сми слу она 
мо же има ти не по сред не и по сред не пре ро га ти ве у од но су на све 
су бјек те ко ји де лу ју и де ла ју по ње ним ин ге рен ци ја ма и над зо ром. 
Не по сред ност се огле да у ње ном ди рект ном ин тер вен ци о ни зму у 
јав ним по сло ви ма, а по сред ност кроз са деј ство (парт нер ство) или 
пре пу шта ње (де ле ги ра ње) пра ва слу жбе но сти дру гим вла ди ним, 
не вла ди ним и при ват ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. На да
ље, ва жан аспект у са гле да ва њу су шти не јав не упра ве од но си се на 
иден ти фи ко ва ње ње не уло ге у про це су кре и ра ња јав не, оп ште (др
жав не) по ли ти ке али и оне ко ја се „пре ли ва“ на ши ри јав ни, „тре
ћи сек тор“, ко ји се фор ми рао парт нер ством др жав ног и при ват ног 
сек то ра, али и јав ног и при ват ног сек то ра. Дво стра на уло ге јав не 
1 Упореди: Сте ван Ли лић, Ми лан И. Мар ко вић, Пре драг Ди ми три је вић, Наука

оуправљању, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 2001, стр. 19–42.; Бра ни
слав Мар ко вић, Наукаоуправљању, Прав ни фа кул тет, Кра гу је вац, 2003, стр. 
53–75.;
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упра ве у  про це су ства ра ња и ре а ли зо ва ња по ли ти ке, до но ше ња и 
оства ри ва ња од лу ка у до ме ну ле ги сла тив них и ег зе ку тив них овла
шће ња, до при но си зна ча ју и ве ли кој ути цај но сти ње ног по ло жа ја 
и уло ге у це ли ни дру штве нопо ли тич ког и дру штве ноеко ном ског 
си сте ма.2

Ко нач но, до дат ну сна гу мо ћи др жав не/јав не упра ве да је 
и ње но функ ци о нал но усред сре ђе ње, прет по ста вље но по зи ци о
ни ра ње и ак ти ви за ци ја у де фи ни са њу, об ли ко ва њу, афир ма ци ји и 
за шти ти јав ног ин те ре са и оп штег до бра. Тај ауто ри тет и та пред
ност чи не јав ну упра ву до ми нант ном у спек тру из вр шне вла сти, 
а упра во је та не до дир љи вост мо же од ве сти у са мо де гра да ци ју и  
би ро кра ти за ци ју, у оту ђе ње у од но су на оне чи је ин те ре се и по тре
бе тре ба да шти ти, ко ји ма за пра во тре ба да слу жи, а то су гра ђа ни.3  

Правнодефинисањејавнеуправе, осла ња се на пре ми су 
не са мо при ме њи ва ња јав ног пра ва, већ зна чај ним де лом и ње го
вим ства ра њем. Са свим је ја сно да јав на упра ва, ад ми ни стра ци ја 
не мо же функ ци о ни са ти без прав ног осно ва, не за ви сно од то га да 
ли је пре це дент ног или ко ди фи ко ва ног по ре кла. Да би се  про цес 
при ме њи ва ња за ко на од ви јао кон се квет но нео п ход но је ства ра ње и 
ак ти ви ра ње по др жа ва ју ћих ре гу ла тор них ака та, јер се њи ма на нај
е фек тив ни ји и нај е фи ка сни ји на чин под сти че и оства ру је при ме на 
сло ва за ко на у прак си. Да би се ова функ ци ја и по тре ба за до во љи
ла нео п хо дан је ви сок ква ли тет прав не кул ту ре, ко ја не за не ма ру је 
усло ве ну жне и до вољ не до ступ но сти за кон ских и под за кон ских 
ин тен ци ја, ко је не ће уз то оста ти су ви ше да ле ке и  ап стракт не гра
ђа ни ма.4

У ту свр ху се фор ми ра ју ад ми ни стра тив не, ре гу ла тор не 
аген ци је ко је бри ну о ду ху за ко на, ин тен ци ја ма ле ги сла ти ве, од но
сно њи хо вом деј ству и им пли ка ци ја ма. Јер, од ква ли те та и ажур
но сти ре гу ла тор них ме ра суд бо но сно за ви се ефек ти про јек то ва не 
ле ги сла ти ве, а след стве но и про јек то ва на по ли ти ка раз во ја др жа
ве, при вре де и дру штва. Што су др жа ва и при вре да сна жни ји, а 
дру штво са раз ви је ни јим по тре ба ма, то су број ни је и те мељ ни је 
ре гу ла ци је, ко је по врат но обез бе ђу ју ве ћу ин сти ту ци о нал ну ста
2 Упо ре ди: Her bert Si mon, AdministrativeBehavior,AStudyofDecision-Making

ProcessesinAdministrativeOrganization, Free Press, New York, 1945.
3 Упо ре ди: Макс Ве бер, При вре да и дру штво, I−II, Про све та, Бе о град, 1976.
4 Упо ре ди: Ge or ge Jel li nek, All ge me i ne Sta a sle hre, 1914 (На ве де но пре ма: Ни ко

ла Стје па но ић, УправноправоI, Be o grad, 1978); Еуген Пу сић, Јавнауправаи
друштвенетеорије, Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу –Прав ни фа кул тет 
Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, стр. 7071.
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бил ност и ор га ни за циј ски кре ди би ли тет прав ног, по ли тич ког, еко
ном ског и дру штве ног си сте ма. 

Ме ђу тим, свр сис ход но је ука за ти на трај ну осци ла ци ју 
мне ња, на ро чи то у мо дер ном до бу, о то ме до ко је ме ре др жа ва и 
ње ни прав ни и псе у до прав ни екс по нен ти тре ба да  ре гу ли шу и кон
тро ли шу јав ни жи вот, од но сно да за ла зе у од но се и про це се у дру
штву, ин те ре се и по тре бе не са мо сво јих гра ђа на, већ и оних ко ји 
по вре ме но и при вре ме но бо ра ве у тој сре ди ни. Јер, нор ма мо же 
да осло ба ђа и чи ни рад и жи вот гра ђа на без бед ним и ком фор ним 
али мо же и да за ро бља ва, спу та ва и дис кри ми ни ше. Уло га, деј
ство и успех јав не по ли ти ке, а у њој по себ но јав не упра ве и јав ног 
упра вља ња, не по сред но су усло вље ни и за ви сни од ква ли те та ди
стри бу тив них и ре ди стри бу тив них по ли ти ка и ре гу ла тор них ме ра, 
ко ји ма се уре ђу ју од но си у дру штву, ње го вој со ци јал ној стра ти
фи ка ци ји и раз вој но сти му ла тив ном по што ва њу гра ђа на, њи хо вих 
пра ва и оба ве за.

Менаџеријално дефинисање јавне упра ве за сни ва се на 
прет по став ци да је јав на упра ва ле ги тим ни и ле гал ни оквир, сто
жер јав ног упра вља ња ад ми ни стра ци јом и би зни сом, про фит ним 
и не про фит ним сек то ром, кључ ним функ ци ја ма свих ни воа ад ми
ни стра тив не пи ра ми де, од вр ха до ње не осно ве, мре же ло кал них 
са мо у пра ва. Од но си из ме ђу раз ли чи тих пи ра ми дал них ни воа, мо
гу би ти уре ђе ни на раз ли чи те на чи не али су у пра ви лу по у здан 
ре флек са при су ства или од су ства де мо крат ског по тен ци ја ла јед ног 
дру штва, јед не за јед ни це, ње го ве ин те ре сне хо мо ге но сти или хе
те ро ге но сти. Дру штва са ду жом де мо крат ском тра ди ци јом, ви шом 
по ли тич ком кул ту ром, ли бе рал ни јом еко но ми јом, ре ду ко ва ним 
али из у зет ном ефек тив ним и ефи ка сним си сте ми ма јав ног упра
вља ња, са до след ним оства ри ва њи ма пра ва и сло бо да гра ђа на и 
уте ме ље ни јим ци вил ним дру штвом, че шће су опре де љу ју за мо
дер ни за циј ске и ре форм ске за хва те, успе шни је при ме њу ју кон
цеп ци ју де цен тра ли зо ва не вла сти и јав не по ли ти ке. Дру штва са 
скром ни јим до ме ти ма у по ме ну тим сфе ра ма или са су прот ном раз
вој ном и вред но сном ма три цом скло ни ја су да при хва та ју мо де ле 
кон цен три са не и цен тра ли зо ва не вла сти, би ро кра ти зо ва ног на чи на 
упра вља ња, ве ћој ста тич но сти, ма њој ка дров ској по кре тљи во сти 
упра вљач ких ели та, ма њој тран спа рент но сти и скром ни јој прак си 
ин сти ту ци о нал не, груп не и лич не од го вор но сти.5

5 Ми јат Да мја но вић, Менаџерска револуција, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град, 1990, стр. 39−134; JanErik La ne, StateManagement:AnEn-
quiryintoModelsofPublicAdministrationandManagement, Ro u tled ge, Lon don 
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Ка да је у пи та њу од нос др жав не/јав не упра ве пре ма сек
то ри ма из вр шне вла сти па у по је ди ним еле мен ти ма ор га ни за ци је 
и упра вља ња и пре ма за ко но дав ним ор га ни ма и те ли ма, из ве сно је 
да од  ме на џе ри јал них ка па ци те та јав ноуправ не вла сти не по сред
но за ви си и  функ ци о нал ност ин сти ту ци ја ег зе ку ти ве и ле ги сла
ти ве. Ова ме ђуусло вље ност ти че се  ка ко ути ца ја на име но ва ња 
и по ста вље ња, ка ко чел них функ ци о не ра јав ноуправ них ин сти ту
ци ја и ор га ни за ци ја али и из бор них еша ло на управ них, струч но
екс перт ских па и  по моћ нотех нич ког по сле ни ка. Ка да је у пи та
њу пре и спи ти ва ње вред но сти уну тра шње ор га ни за ци је и на чи на 
упра вља ња и ру ко во ђе ња јав ноуправ ним ин сти ту ци ја ма и ор га
ни за ци ја ма, ту се под вла чи ја сна ли ни ја раз гра ни че ња по не ко ли
ко осно ва: с јед не стра не, из ме ђу оспо со бље но сти име но ва них по
ли тич ких функ ци о не ра и из бор них про фе си о на ла цаструч ња ка; с 
дру ге стра не, из ме ђу ад ми ни стра то ра ви шег, сред њег и ни жег ни воа 
упра вља ња, где је на ро чи то ва жна уло га ад ми ни стра то ра сред њег 
ни воа, за ду же них за функ ци о нал ну ко нек ци ју цен трал не и ло кал не 
вла сти; с тре ће стра не, из ме ђу про фе си о нал них и етич ких вр ли на 
ад ми ни стра то ра (у јав ном сек то ру – „pu blic sec tor ad mi ni stra tion“) 
и ме на џе ра (у по слов ном сек то ру – „bus si ness sec tor ad mi ni stra tion) 
и с че твр те стра не, из ме ђу фи ло зо фи је и сти ла упра вља ња ка ко у 
јав ном и при ват ном сек то ру, та ко и њи хо вим све уче ста ли јим парт
нер стви ма, без ко јих ина че не ма озбиљ ни јих и одр жи ви јих раз вој
них стра те гиј ских про гра ма, чи је при су ство и де ло твор ност ина че 
ка рак те ри шу прак су раз ви је ни јих и про спе ри тет ни јих дру шта ва. 
Ко нач но у овај аспект, ме на џе ри јал ног де фи ни са ња јав не упра ве 
и јав ног упра вља ња, укљу че не су и прет по став ке до сег ну те ква
ли тет не про фе си о нал не оспо со бље но сти управ них рад ни ка, нај
че шће шко ло ва них у пре сти жним ака дем ским ин сти ту ци ја ма за 
јав ну упра ву, јав но упра вља ње, упра вља ње јав ним сек то ром, упра
вља ње по слов ним си сте ми ма, ди вер зи фи ко ва ним мо да ли те ти ма 
стра те гиј ског упра вља ња и др. У пи та њу су ка ри јер ни спе ци ја ли
сти ко ји су у ста њу не са мо да се но се са ак ту ал ним иза зо ви ма до
бре вла да ви не и ефи ка сног упра вља ња, већ ко ји су оспо со бље ни и 
за ду го роч но раз вој но пла ни ра ње и пред ви ђа ње бу ду ћих ис ку ше ња 
пред ко ји ма ће се на ћи др жа ва, при вре да и дру штво, у бли жој и да
љој бу дућ но сти. Дру гим ре чи ма, ови ка дро ви има ју те жак за да так 
пре во ђе ња ви зи је по ли ти ке у ад ми ни стра тив ну ре гу ла ти ву, ин спи
ри са ну вред но сти ма прав де и пра вич но сти, ко ја ће би ти у слу жби 

and New York, 2009, стр.. 2829; Owen E. Hug hes, PublicManagementAndAd-
ministration:AnIntroduction, Pal gra ve, Ba sing sto ke, 2003, стр. 573580.  
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гра ђа на, њи хо вог »осло ба ђа ња« а не »по ро бља ва ња«. Да би ус пе ли 
у овој ми си ји др жав ни чи нов ни ци и јав ни слу жбе ни ци мо ра ју би
ти све сни опа сно сти (са мо)би ро кра ти зо ва ња као и стал не по тре бе 
сти ца ња но вих ин фор ма ци ја и зна ња  те о риј ских и ем пи риј ских,  
не го ва ња кул та ети ке и мо ра ла, јер тек са сје ди ња ва њем ових вред
но сти и вр ли на, сти че се про фе си о нал но при кла дан и од го во ран 
про фил са вре ме них др жав них/јав них ад ми ни стра то ра и ме на џе ра.   

Струковно дефинисање јавне управе (јавне управе као
занимања) по ма же  да се схва ти да се о јав ним ад ми ни стра то ри
ма не су ди са мо с гле ди шта вр хов не ад ми ни стра ци је ко ја (са)уче
ству је у про це си ма ства ра ња и оства ри ва ња јав ног пра ва, већ им 
при па да по на че ли ма и прин ци пи ма суб си ди ја ри те та и са мо у прав
но сти раз ре ша ва ње и ре ша ва ње сва ко днев них жи вот них по тре ба 
гра ђа на: за осве тље ним и то плим до мом, здра вом хра ном и во дом, 
до брим снаб де ва њем, ква ли тет ном  шко лом и бол ни цом, де чи јим 
и со ци јал ним уста но ва ма, без бед ним са о бра ћа јем, си гур ном дру
штве ном и здра вом при род ном сре ди ном, уљуд ним и са о се ћај ним 
по на ша њем пред став ни ка ад ми ни стра ци је »пу блиц сер вантс« и  
мно гих дру гих прет по ста вље них вред но сти. За свр ху за до во ља ва
њу та квих на су шних по тре ба и ин те ре са, на стра ни јав них ад ми
ни стра то ра по сто је вр ло раз ли чи те по зи ци о ни ра но сти и уло ге, ко је 
ни су са мо по сле ди ца њи хо вих ин сти ту ци о нал них раз гра ни че ња и 
ин тер них си сте ма ти за ци ја, већ и њи хо вих раз ли чи тих обра зов них 
и струч них, ужих и ши рих про фи ла, ди вер зи фи ко ва них лич них 
афи ни те та, скло но сти, агил но сти, на да ре но сти и по све ће но сти.6 

Државнауправа, као из раз тра ди ци о нал них функ ци ја и 
при нуд не при ро де кла сне др жа ве,7 јавнауправа као из раз про ши
ре них сфе ра сек то ра јав них по ли ти ка, де ро ги ра них из кла сич них 
др жав них ком пе тен ци ја8 и јавнаадминистрација као скуп ин сти
ту ци ја, аген ци ја и би роа, увек је пред ста вља ла јед ну од нај ва жни
јих гра на, по де ље не или је дин стве не ор га ни за ци је вла сти. Без об
зи ра да ли је би ла у ор га ни за циј ском и функ ци о нал ном са деј ству 
са из вр шном вла шћу (три ја ли стич ка кон цеп ци ја) или је би ла одво
је на и ауто ном на (ква дри ја ли стич ка кон цеп ци ја), у од но су на за ко
но дав ну, из вр шну и суд ску власт, упра ва се (од)увек де лом ба ви ла 
6 Упо ре ди: Jay M. Sha fritz, Ed ward W. Rus sell, and Chri stop her P. Bo rick, Intro-

ductingPublicAdministration, Per son Long man, New York, 2008, po. 725.
7 Ibid: Еуген Пу сић, 2007, стр. 7071.
8 Нпр. Ле он Ди ги, Преображајјавногправа (1913), Ге ца Кон, Бе о град, 1928, 

стр. 13.
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и утвр ђи ва њем про гра ма и по ли ти ке из вр шне вла сти као и им пле
мен та ци јом др жав не, јав не по ли ти ке. 

Ово кључ но по зи ци о ни ра ње упра ве и ње них опе ра тив них 
функ ци ја огле да ло се у свим бит ним еле мен ти ма (јав ног) упра
вља ња: пла ни ра њу, ор га ни зо ва њу, усме ра ва њу, ко ор ди ни ра њу и 
кон тро ли са њу. Ово свој ство ка рак те ри ше, у ве ћој или ма њој ме
ри, све управ не си сте ме без об зи ра на раз ли ке у њи хо вом по ли
тич ком и прав ном устрој ству, као и ком плек сност њи хо ве пи ра ми
дал не функ ци о нал не и те ри то ри јал не ор га ни за ци је, као и њи хо вих 
умре же них ко ре ла ци ја. А упра во ове ме ђуупу ће но сти и ме ђуза
ви сно сти раз ли чи тих ад ми ни стра тив них ни воа над ле жно сти, ка ко 
из вор них та ко и пре не тих, пред ста вља ју есен ци јал ни и нај де ли
кат ни ји про блем ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња са вре ме не ад ми
ни стра ци је. Али и ви ше од то га, од при ро де ре ше ња ових од но са 
за ви се вред но сни су до ви, оце не и ути сци о ста њу и пер спек ти ви 
де мо кра ти је, ка рак те ру устав но сти и за ко ни то сти, цен три ма по ли
тич ке, еко ном ске и дру штве не мо ћи, ре ал но сти ма де кон цен тра ци
је, де цен тра ли за ци је и де во лу ци је вла сти, од но си ма цен тра (или 
цен та ра) и пе ри фе ри је (кон сти ту тив них де ло ва) си сте ма.9 

Ути цај об ли ка по ли тич ког си сте ма 
 и ти па ор га ни за ци је вла сти  
на са вре ме ну јав ну упра ву

Да би раз у ме ва ње по зи ци о ни ра ња и функ ци о ни са ња јав
не упра ве и јав ног упра вља ња, би ло пре ци зни је и си сте ма тич ни је 
уре ђе но, ва ља ло би се осло ни ти на две ва жне си стем ске плат фор
ме, об лик по ли тич ког си сте ма и тип ор га ни за ци је вла сти, пре ко 
ко јих би се са ви ше по у зда но сти мо гли су ди ти о ре а ли те ти ма  мо
дер ни за циј ских до ме та у си сте му др жав не/ јав не упра ве.

Под обликомполитичкогсистема, од вре ме на уста но вље
ња мо дер не др жав но сти и еман ци па ци је дру штве но сти (од по чет ка 
XIX ве ка) под ра зу ме ва ју се осно ви, струк ту ре и ма ни фе ста ци је до
ми нант не вла сти, мо ћи и ауто ри те та у да том дру штву. У пи та њу су 
ме ха ни зми ре ша ва ња ин те ре сних ан та го ни за ци ја из ме ђу др жа ве, 
9 Упо ре ди: Јан Ерик Ла не, Државноуправљање–разматрањемодела јавне

управе и јавног управљања“, Ме га тренд/Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012; 
Нор ман Флин,Управљањејавнимсектором, Ме га тренд, Бе о град, 2012. 
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ути цај них со ци јал них гру па и гра ђа на, из бо ри сме ро ва и кри те
ри ју ма ути цај но сти на кре и ра ње по ли ти ке и прак су упра вља ња у 
јав ном жи во ту. След стве но, у пи та њу је основ раз ре ша ва ња јав ног 
у од но су на при ват но, оп штег у од но су на по себ но, за јед нич ког 
у од но су на по је ди нач но. У за ви сно сти од од го во ра на прет ход не 
ди ле ме по ли тич ки си сте ми су се мо гли де ли ти на не де мо крат ске 
и де мо крат ске, а ови дру ги на си сте ме фик тив не и фор мал не де
мо кра ти је. То зна чи, с гле ди шта ни јан си ра но сти при су ства де мо
крат ског ти па вла да ви не, да ли се у њи ма кон сти ту и са ње вла сти 
од ви ја по прин ци пи ма сло бод не из бор но сти, а ње но функ ци о ни
са ње оба вља у скла ду са по зи тив ном нор ма тив ном ре гу ла ти вом и 
под ефек тив ним над зо ром оних ко ји су им пре не ли пра во и од
го вор ност упра вља ња јав ним по сло ви ма. Уз по сто ја ње ра зло жне 
скеп се у од но су на апо дик тич ку из у зет ност де мо крат ских вр ли на, 
фор мал на де мо кра ти ја под прет по став ком по што ва ња соп стве них 
на че ла и прин ци па, што у прак си на жа лост че сто из о ста је, отва
ра ве ли ки про стор за ње но уса вр ша ва ње, мо де р ни зо ва ње, тра же ње 
но вих, со лид ни јих и ре спек та бил ни јих упо ри шта.10

Ма да су прет по став ке за фор ми ра ње мо дер не јав не упра
ве и упра вља ња по ста вље не знат но ра ни је,11 ипак се ова ди сци
пли на као уте ме ље но и ауто ном но под руч је у са вре ме ном сми слу, 
из не дри ла из по ли тич ких на у ка тек у дру гој по ло ви ни два де се тог 
ве ка. И док су се у све ту ка пи та ли зма јав не услу ге од са мог по чет ка 
по ве ра ва ле ка ко јав ном та ко и унајм ље ном при ват ном сек то ру, уз 
њи хо ва по ступ но све уче ста ли ја парт нер ства, свет со ци ја ли зма све 
до свог рас па да кра јем XX ве ка, јав не услу ге ре зер ви сао је ис кљу
чи во за др жав не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је, уз сва по зна та и не са
вла да на огра ни че ња и от по ре инерт не и ма сто дон ске би ро кра ти је. 
Ис по ста ви ло се да је јед на од нај те жих пре пре ка у де мо кра ти за ци
ји и мо дер ни за ци ји пост со ци ја ли стич ких, али и не у спе шних пост
ка пи та ли стич ких – тран зи ци о них дру шта ва, упра во не ква ли тет на 
др жав на упра ва, крх ка ин сти ту ци о нал на и ор га ни за циј ска струк
ту ра и нео спо со бљен  ка дров ски по тен ци јал јав них чи нов ни ка и 
слу жбе ни ка, без при клад них зна ња и ве шти на, са пре ва зи ђе ним 
10 Упо ре ди: Ми о драг Јо ви чић, Уставнииполитичкисистеми:Савремениполи-

тичкисистеми, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006.
11 По сто је број ни из во ри ко ји ука зу ју да осно ви мо дер не јав не упра ве и упр вља

ња на ста ју још у ан тич ком пе ри о ду. Нпр. у: Ali Fa ra zmand, „Bu re a uc racy and 
the Ad mi ni stra ti ve System of An ci ent WorldSta te Per sian Em pi re: Im pli ca ti ons 
for Mo dern Ad mi ni stra tion“, in: Ali Fa ra za mand (ed) Bu re a uc racy and Ad mi ni
stra tion, CRC Press, 2009.  
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вред но сним си сте мом, ка ри ка тур ним мен та ли те том и не при ме ре
ним од но сом пре ма гра ђа ни ма. 

У овом по гле ду по сто је не сум њи во зна чај не раз ли ке из
ме ђу раз ви је них и зе ма ља у раз во ју. Пр ве су ду бо ко за ко ра чи ле у 
ин фор ма циј ско дру штво, а дру ге су про це су ства ра ња ин ду стриј
ског и ур ба ног дру штва. И јед ни и дру ги су у по тра зи за но вим 
са др жа ји ма (у)прав не ре гу ла ти ве, но вих јав них по ли ти ка, ин сти
ту ци о нал них и ор га ни за циј ских под ло га, им пле мен та ци ја ин фор
ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и тра га ња за ви со ко ком
пе тент ним људ ским ре сур си ма. По се бан пре о крет у ли дер ском и 
ме на џер ском по тен ци ја лу ве зан је за, не са мо струк ту ру др жав них 
ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, већ и сфе ру ин фра струк тур них си
сте ма, јав них кор по ра ци ја и пред у зе ћа, чи ји до ме ни мо ра ју би ти 
ускла ђе ни са раз вој ном стра те ги јом и ди на ми ком на ра ста ју ћих 
ур ба них про сто ра, не из бе жном при вред ном ре струк ту ра ли за ци
јом, ре ин ду стри ја ли за ци јом и ре а гра ри за ци јом. Тра ди ци о нал на 
др жав на упра ва, ње не функ ци је и де лат но сти, као и цен тра ли зо
ва но и хи је рар хи зо ва но упра вља ње, са ста рим про фи ли ма и зна
њи ма управ них рад ни ка, по ста је оп те ре ће ње за сва ку за јед ни цу и 
дру штво, уз пре те ће ви ше стра не  не кон ку рент но сти у од но су на 
про спе ри тет ни је др жа ве и дру штва. Ме ђу тим, не ми нов на ре о ри
јен та ци ја др жав не од но сно јав не упра ве ни је има ла кон стант ну и 
трај ну про гре си ју, већ је спо ра дич но ма ни фе сто ва ла мо да ли те те 
но вих де фор ма ци ја, кон цен тра ци ја и мо но по ли за ци ја др жав не по
ли ти ке, ко ја се у не ким при ме ри ма пре о бра ти ла у то та ли тар не и 
ауто ри тар не по рет ке. У том прав цу  де ло ва ло је, већ спо ме ну то, ис
ку ство обе ве ли ке де ка ден ци је XX ве ка, јед не у све ту ка пи та ли зма, 
кроз фа ши стич ку, а дру га у све ту ко му ни зма кроз ста љи ни стич
ку док три ну. Тач но је за па жа ње по је ди них ауто ра да се са кра хом 
тих док три на ле ви ја тан ска др жа ва ни је до кра ја по ву кла у сво је 
ко ри то. Ње на пре ди мен зи о ни ра ност, до ду ше под стак ну та и но вим 
под сти ца ји ма и иза зо ви ма са вре ме ног дру штва, оста ла је ве ли ка 
ениг ма и гла во бо ља за све аутен тич не ре фор ма то ре ком плек сних 
др жав них тво ре ви на и њи хо вих де ри ва та. Из ових про це са про
ис те кла је трај на и не из ве сна бор ба са оп скур ном би ро кра ти јом 
и ре вер зи бил ним би ро кра ти змом, ко ја је од у зи ма ла и ко ја од у зи
ма зна чај ну енер ги ју свим оним сна га ма ко је су за ин те ре со ва не за 
афир ма ци ју де мо крат ских вред но сти и ста би ли за ци ју (са мо)одр
жи ве фор мал не де мо кра ти је, у ње ним ви тал ним сфе ра ма и са др жа
ји ма. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да је и тај ко рек ци о ни пра вац од у век 
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имао огра ни че но деј ство, јер је упра во та со ци је тал на (ре)ори јен
та ци ја, ко ја је ма те ри ја ли зо ва на, на при мер, кроз ре ви та ли за ци ју 
кон цеп ци је „др жа ве бла го ста ња“ и фор ми ра ње ино ви ра них мо де ла  
„со ци јал не уло ге др жа ве“ узро ко ва ла пра ву  пли му но вих ин сти ту
ци ја и ор га ни за ци ја, са но вим еша ло ни ма би ро кра та и тех но кра та. 
У истом прав цу је де ло ва ло и ства ра ње но вих су пра на ци о нал них 
тво ре ви на, на кра ју XX и по чет ком XXI ве ка, ко је су се са ви ше или 
ма ње успе ха ухва ти ле у ко штац са кон тро верз ним им пли ка ци ја ма 
гло ба ли зо ва ног све та.12

За „ана то ми ју и фи зи о ло ги ју“ јав не упра ве и јав ног упра
вља ња ва жно је раз у ме ва ње карактера и природе организације
власти, ње не по де ље но сти или је дин ства, од но сно устро је но сти 
за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. По кри те ри ју му по ре кла ле
ги ти ми те та вла сти и ка рак те ра др жа ве, а ти ме и ње них управ них 
ин ге рен ци ја и пре ро га ти ва, мо гли су се кон сти ту и са ти ра зно вр сни 
об ли ци дру штве ног уре ђе ња, у ра спо ну од мо нар хи ја до ре пу бли
ка,  та ко ђе у ши ро кој ле пе зи фор мал них мо да ли те та ре пре зен та
тив но сти. С дру ге стра не, по осно ву на че ла и прин ци па ле га ли
те та, ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње вла сти ис по ља ва ла се кроз 
број не ва ри је те пар ла мен тар них и пред сед нич ких си сте ма, као и 
њи хо ве ко о пе ра тив не сим би о зне фор ме, обо стра них ко ри сно сти и 
до пу њу ју ћих до бит но сти. Уоби ча је но, за пр ву по де лу као из вор
ни узор узи ма се при мер бри тан ског пар ла мен та ри зма, а за дру ги 
прак са пре зи ден ци ја ли зма у САД. И док се на при ме ру САД мо же 
из ве сти за кљу чак о стрикт ној по де ли вла сти, на за ко но дав ну, из
вр шну и суд ску гра ну, у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма, из вр шна 
власт ни је пот пу но оде ље на од за ко но дав не вла сти, па сто га има 
и ми шље ња али и ем пи риј ских по тврд но сти да је ка би нет (вла да) 
за пра во во де ћи, кључ ни »ко ми тет« пар ла мен та. До каз ви ше у при
лог ове кон ста та ци је пред ста вља и чи ње ни ца да су чла но ви вла де 
исто вре ме но и чла но ви јед ног од два пар ла мен тар на до ма, без или 
са ком па би ли те том ових по зи ци ја, на осно ву по сред не или не по
сред не из бор но сти. Та оба ве зност, ме ђу тим, не по сто ји у слу ча ју 
пре ми је ра. След стве но, по бри тан ском мо де лу, уко ли ко пре ми јер 
же ли од ре ђе ну лич ност у сво јој вла ди ко ја ни је члан Пар ла мен та, 
та да јој или мо же до де ли ти ти ту лу, пре ко ко је ће ући у Гор њи дом, 
или ис ко ри сти ти упра жње но ме сто у До њем до му, у ко ме би та 
лич ност мо гла би ти иза бра на. На рав но по сто је и дру га чи ја устав на 
12 Упо ре ди: Еуген Пу сић, Управнеорганизације–интеракција-структура-ин-

терес, Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу,, За греб, 2005, стр. 139142.
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и за кон ска ре ше ња ко ја ис кљу чу ју ова кву мо гућ ност аку му ли ра
ња по ли тич ких функ ци ја, што не зна чи да у та квим си сте ми ма не 
по сто ји тен ден ци ја пре на гла ше ног при су ства и ути ца ја из вр шне 
вла сти у од но су на за ко но дав ну и суд ску. По сто је и си сте ми у ко
ји ма ви со ка пар то крат ска по зи ци о ни ра ност по ста је услов сти ца ња 
ви со ких др жав них функ ци ја, чи ме се прак тич но све по лу ге вла сти 
са жи ма ју у уским елит ним кру го ви ма, ко ји има ју тен ден ци ју »про
ду же ног бо рав ка« у све ту по ли ти ке, што нај че шће ни је у скла ду са 
го то во еле мен тар ним прин ци пи ма фор мал не де мо крат ске ре кон
сти ту ци је вла сти и про кла мо ва ним прин ци пи ма вре мен ски огра
ни че них ре е лек ци ја. Шта ви ше та ква прак са и опо на ша ње за ко
ни то се „се ли“ не са мо у ни же те ри то ри јал не ни вое ор га ни за ци је 
вла сти, већ и у сек то ре при вре де и дру штва, њи хо ве ин сти ту ци је 
и ор га ни за ци је, ства ра ју ћи ти ме но ви ква зиоли гар хиј ски си стем, 
ко ји три ви ја ли зу је и ба на ли зу је ми си ју и ло ги ку де мо кра ти је13.

Су де ћи по прак си, ре ал ност упу ћу је на чи ње ни цу, да ме
ђу овим об ли ци ма ор га ни за ци је вла сти, упра во се кроз ево лу тив не 
са др жа је и фор ме др жав не од но сно јав не упра ве, мо гу пре по зна
ти број ни и ра зно вр сни по јав ни ва ри је те ти, па и на пу шта ња из
вор ног об ли ка, ор га ни за ци је вла сти. Та ко на при мер, у по је ди ним 
др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке и Афри ке пред сед нич ки си сте ми су 
се из вр гли у си сте ме вој них дик та ту ра, а ра ни ји ко му ни стич ки си
сте ми у зе мља ма цен трал не и ис точ не Евро пе ис ку си ли су пре
до ми на ци ју пар тиј ске вла сти у од но су на фор мал но при о ри тет
ну пар ла мен тар ну власт. По сто је и од ре ђе не фор ме ком би но ва ња 
свој ста ва пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си сте ма, у ко ји ма ве ћу 
ви тал ност ис ка зу ју не фор мал ни са др жа ји во ђе ња по ли ти ке у од
но су на фор мал не по ступ ке и про це ду ре. Та кве «хи брид не» фор
ме мо же мо иден ти фи ко ва ти на при ме ру пар ла мен тар них си сте ма 
Не мач ке и Фран цу ске, и скуп штин ског си сте ма Швај цар ске. Та ко, 
у пар ла мен тар ном си сте му Не мач ке, шеф др жа ве је пред сед ник, 
би ран на че ти ри го ди не од стра не фе де рал ног пар ла мен та  са ве
зне скуп шти не, ко ја се са сто ји од чла но ва до њег до ма пар ла мен та 
(Бун де стаг) и па ри тет ног бро ја за ступ ни ка фе де рал них је ди ни ца 
(Бун де срат). На че лу вла де је кан це лар, ко ји мо ра има ти ве ћин ску 
по др шку Бун де ста га, ко ме и лич но од но сно ино ко сно од го ва ра, и 
у име вла де. Кан це лар мо же тра жи ти гла са ње о по ве ре њу, те уко
ли ко не успе да га оства ри, мо же по сред ством пред сед ни ка др жа ве 
13 Упо ре ди: Ми јат Да мја но вић,  Демократија–епизоднамистерија, Слу жбе ни 

гла сник/Ме га тренд, Бе о град 2011, стр.: 1128, 279298, 345369, 371383.
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тра жи ти рас пу шта ње Бун де ста га и рас пи си ва ње но вих из бо ра. У 
Фран цу ској пред сед ни ка ре пу бли ке би ра ју гра ђа ни на не по сред
ним из бо ри ма, за ман дат од се дам го ди на. Та чи ње ни ца не по сред
не из бор но сти да је пред сед ни ку ве ли ки ауто ри тет, оја чан и зна
чај ним овла шће њи ма: да име ну је пре ми је ра, да има ве ли ку уло гу 
у во ђе њу спољ не по ли ти ке,  да мо же да рас пу сти ти на ци о нал ни 
пар ла мент и да има ши ро ка овла шће ња у си ту а ци ја ма ван ред ног 
ста ња. По ред то га пред сед ник пред се да ва сед ни ца ма Ка би не та, 
од но сно Са ве том ми ни ста ра. Чла но ви са ве та не мо гу би ти чла но
ви пар ла мен та, али му мо гу при сту пи ти, го во ри ти на ње го вим за
се да њи ма, али без пра ва гла са при ли ком до но ше ња, из гла са ва ња 
од лу ка. Ипак, пред сед ник је и огра ни чен оба ве зом да за не ке од 
сво јих од лу ка мо ра има ти са гла сност, пот пис пре ми је ра или не ког 
од ми ни ста ра у вла ди. Швај цар ска има је дин ствен мо дел из бо ра 
и функ ци о ни са ња из вр шне вла сти. Са ве зно ве ће се са сто ји од се
дам чла но ва, иза бра них од стра не са ве зне скуп шти не на пе ри од од 
че ти ри го ди не, са пра вом по нов ног из бо ра без огра ни че ња, та ко 
да су по је ди ни чла но ви ве ћа са ис ку ством од не ко ли ко де це ни ја. 
У слу ча ју не са гла сно сти и су прот ста вље но сти, ни ти са ве зно ве ће 
под но си остав ку ни ти се скуп шти на  рас пу шта. Јед но став но, пре
го ва ра њем ми ни стри при ла го ђа ва ју сво је ста во ве оче ки ва њи ма, 
ин те ре сним пре о ку па ци ја ма пар ла мен тар не ве ћи не. Ина че, скуп
шти на (пар ла мент) сва ке го ди не би ра ме ђу чла но ви ма ве ћа (вла де) 
пред се да ва ју ћег од но сно пред сед ни ка вла де. Слич на по дра жа ва ња 
и опо на ша ња бе ле же се и у слу ча је ви ма не до вољ но кон со ли до ва
них де мо кра ти ја, у ко ји ма пред сед ник, сво јом лич ном ха ри змом, 
нат кри љу је, нај че шће без устав них осно ва, ка ко за ко но дав ну власт 
та ко и ег зе ку тив ну функ ци ју вла де. У ова квом ти пу си сте ма уоби
ча је на је прак са за др жа ва ња или сти ца ња чел не по зи ци је у по ли
тич кој стран ци, ко ја има или до ми нант ну по зи ци ју у стра нач ком 
си сте му, или со ли дан ко а ли ци о ни ка па ци тет, ко јим се спо ме ну та 
по зи ци ја сти че, »на гра ђу је«.14 

Ипак, исто риј ска ре тро спек ци ја мо да ли те та ор га ни за ци је 
вла сти упу ћу је и на од ре ђе не ево лу тив не тен ден ци је, ка да су у пи
та њу са вре ме на дру штва и са вре ме не де мо кра ти је. На при мер, да 
се број мо нар хи ја, у свет ским раз ме ра ма сма њу је, та ко да их је на 
по чет ку XXI ве ка ма ње од три де сет, а да су пар ла мен тар ни си сте
ми ор га ни за ци је вла сти знат но атрак тив ни ји и у прак си до ми нант
14 Ибид., стр. 1128, 279298, 345369, 371383.
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ни ји у од но су на пред сед нич ке од но сно пре зи ден ци јал не си сте ме. 
Са свим ја сне ре пер ку си је на ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње из вр
шне вла сти, од но сно др жав не/јав не упра ве има и оп ци ја пар тиј ског 
устрој ства, по сто ја ња ста бил ног или не ста бил ног двопар тиј ског 
или ви шепар тиј ског си сте ма. Ове про ме не не за сни ва ју се пре
вас ход но ло ги ком фор мал ноправ ног ин сти ту ци о на ли зо ва ња, већ 
у знат но ве ћој ме ри ква ли те том не по сред ног функ ци о ни са ња. 

Епо хал ним уру ша ва њем и рас па дом све та ре ал со ци ја ли
зма у зе мља ма цен трал не, ис точ не и ју гоис точ не Евро пе за по чео је 
ва жан про цес по ли тич ке де мо кра ти за ци је и еко ном ске ли бе ра ли за
ци је, осо бе не тран зи ци је, у ко јој се по сте пе но на пу шта на кон цеп
ци ја хи пер тро фи ра не сим би о зе др жа ве и пар ти је, мо но пар ти зма, 
ко манд не еко но ми је и аморф ног дру штва, у ко ме ни је би ло усло ва 
за ци вил но и гра ђан ско дру штво. У том не сум њи во исто риј ском 
за о кре ту ства ра ју се по ступ но пред у сло ви за но ву раз вој ну ми си ју 
др жа ве, при клад ни јих вред но сти и про ме не раз вој них при о ри те та. 
На сту пи ло је вре ме раз би ја ња ста рих мо но по ла у го то во свим сек
то ри ма јав ног жи во та и ства ра ња кли ме ком пе ти ци је и но вих осно
ва (са мо)одр жи во сти. Стра те ги јом и по ли ти ком де кон цен тра ци је и 
де цен тра ли за ци је вла сти, де ле га ци је и де ре гу ла ци је прав них над
ле жно сти и овла шће ња, про ме ном сво јин ских од но са и ре струк ту
ри ра њем при вре де, ства ра ју се усло ви за кључ ну про ме ну ре ла ци ја 
цен тра (на ци о нал не др жа ве) и пе ри фе ри је (ло кал не са мо у пра ве), 
по ли ти ке и еко но ми је, др жа ве и гра ђа на. Уме сто оту ђе них и ри гид
них, хи је рар хиј ски устро је них би ро крат ских струк ту ра, пред ност 
се све убе дљи ви је пре по зна је код флек си бил них, по ли тип ских и 
са мо о др жи вих ор га ни за циј ских ен ти те та, оспо со бље них за пре
вен тив не ак тив но сти у ста њи ма ла тент них не из ве сно сти али и све 
ефи ка сни јем ре ша ва њу ис по ље них про бле ма.

Про ме ни сли ке и пред ста ве о овом де лу све та не сум њи во 
су до при не ли круп ни ре форм ски за хва ти у до ме ну ви тал них ин
фра струк тур них си сте ма, пре о бра жа ји ве ћих при вред них си сте ма, 
уз ком пле мен тар но по ве зи ва ње са сред њим и ма лим при вред ним 
аген си ма, под стак ну тих про це си ма све о бу хват них при ва ти за ци ја. 
На зна че на је по тре ба ре ин вен ци је атри бу та др жав не вла сти, мо
дер ни за ци ја јав не ад ми ни стра ци је на свим ни во и ма, сти му ла ци ја 
кор по ра циј ског/ком па ниј ског би зни са, као и мо дер ни за ци ја ме наџ
мен та и пред у зет ни штва, ди на мич ни је раз ви ја ње сек то ра јав них 
по ли ти ка и про ме на од но са др жа ве пре ма при ват ном сек то ру, уз 
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све уче ста ли је при ме ре опо на ша ња пре по зна тљи вих и успе шних 
са др жа ја и фор ми са рад ње (парт нер ства) јав ног и при ват ног сек
то ра. Ти ме би се не сум њи во по сте пе но ства ра ли усло ви за пло до
твор ни ју са рад њу и по ве зи ва ње са зе мља ма ЕУ и  дру гим су пра на
ци о нал ним за јед ни ца ма. По сте пе но при бли жа ва ње ових зе ма ља, 
њи хо вих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја спо ме ну тим за јед ни ца ма 
озна чи ло је исто вре ме но и њи хо во де фи ни тив но уда ља ва ње од те
шког и оп те ре ћу ју ћег то та ли тар ног, цен тра ли стич ког и би ро крат
ског на сле ђа.

За раз ли ку од ис ку ства раз ви је них де мо крат ских за јед ни
ца и дру шта ва, ко је су сво је ин сти ту ци о нал не ка па ци те те по ди за ле 
по сте пе но и ра ци о нал но, зе мље овог ре ги о на су, под при ти ском 
про гре сив них уну тра шњих си ла и уз по др шку ме ђу на род них ин
сти ту ци ја, за по че ле про це се по ли тич ке де мо кра ти за ци је, прав не 
кон со ли да ци је и еко ном ске ста би ли за ци је, али без број них и ва
жних прет по став ки, и у стал ној вре мен ској оску ди ци. Та ква огра
ни че ња су објек тив но ус по ри ла, а по не где и угро зи ла, ре форм ске 
по ду хва те. Ипак, спо ме ну ти оп се жни про це си ре ин сти ту ци о на ли
за ци је и ре ор га ни за ци је под ста кли су по сте пе но ства ра ње но вог 
ад ми ни стра тив ног си сте ма, са све ма ње при ме са ста рих и пре ва
зи ђе них ре ше ња, ко ја ни су из др жа ла кон фрон та ци ју са иза зо ви ма 
мо дер ног до ба, од но сно ко ја су из гу би ла при влач ност за сво је на
ро де, за сво је гра ђа не.

Су ви шно је на по ми ња ти да о прав ци ма, са др жа ји ма, фор
ма ма, ме то да ма и ди на ми ци ре фор ми са ња др жав не/јав не упра ве и 
јав ног упра вља ња ни је би ло јед но став но ус по ста ви ти нео п хо дан 
дру штве ни кон сен зус. У усло ви ма те шких по ли тич ких кон фрон
та ци ја, кроз ко је се сла мао от пор при ста ли ца ста рог ре жи ма и ин
ди фе рент ност и дез о ри јен ти са ност со ци јал них гру па ци ја, али и 
ни шта ма њих не до у ми ца и не са гла сно сти на стра ни ре форм ски 
ори јен ти са них сна га у по гле ду раз вој них ци ље ва и ме то да, му
ко трп но се про јек то ва ла, гра ди ла и по кре та ла ар хи тек ту ра но вог 
си сте ма вла сти. Све се то од и гра ва ло у усло ви ма скром них де мо
крат ских ка па ци те та, огра ни че не пар ла мен тар не кул ту ре и уз при
су ство ква зи о по зи ци је, ко ја се по ста рим и опро ба ним кли ше и ма 
пре те жни је фор ми ра ла по иде о ло шкој око сни ци, а ма ње и ре ђе по 
ду го роч ним раз вој ним про јек ци ја ма. Ти ме је би ла угро же на па и 
из гу бље на зна чај на дру штве на енер ги ја, оп ста ла је инер ци ја, а ти
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ме је олак ша но одр жа ва ње со ци јал них на пе то сти и ин сти ту ци о
нал них на пе то сти.

У та квом ам би јен ту, у зе мља ма цен трал не и (ју го)ис точ
не Евро пе, да би се успе шно оба вио ве ли ки ре форм ски пре о крет, 
из ме ђу оста лог, и у до ме ну јав не по ли ти ке и вла сти, по тро ше на је 
по след ња де це ни ја XX ве ка. То је прет по ста вља ло ус по ста вља ње 
по ли тич ког кон сен зу са о стра те ги ји све у куп не ре кон струк ци је по
ли тич ког, еко ном ског, прав ног и дру штве ног си сте ма. Ти ме је би
ла отво ре на обес по ко ја ва ју ћа ду га ли ста по треб них про ме на ко је 
су се мо ра ле оба ви ти да би се ухва тио ко рак са ор га ни за циј ским 
и упра вљач ким стан дар ди ма раз ви је ног све та. Пре ма оче ки ва њу 
и у зе мља ма ових ре ги о на про блем мо дер ни за ци је јав не ад ми ни
стра ци је на свим ни во и ма, од цен трал не до ло кал не, зах те вао је 
кон стант но пре и спи ти ва ње и по ре ђе ње сва ког ре форм ског ко ра ка, 
по сред ством уни вер зал них до ме та и вред но сти си сте ма са ве ћом 
ефи ка сно шћу, ефек тив но шћу и еко но мич но шћу њи хо вих ин сти ту
ци ја. По ка зао се по себ но те шким по ду хват фор ми ра ња чвр шће и  
по у зда ни је иден ти фи ка ци је ин те ре са гра ђа на са ин те ре си ма ор га
на и ор га ни за ци ја вла сти и обрат но. По ред ус по ста вља ња ну жне 
и до вољ не кон сен су ал но сти кључ них по ли тич ких ак те ра за стра
те гиј ску ви зи ју раз во ја си сте ма, што ни је у свим спо ме ну тим зе
мља ма спо ме ну тог ре ги о на пре по зна то, нео п ход но је би ло и фор
ми ра ње дру штве не све сти о ре до сле ду и ја сним при о ри те ти ма у 
по слу ком плек сне тран сфор ма ци је це ли не си сте ма и ње го вих кон
сти ту тив них де ло ва. Из тих раз ло га пу те ви и по стиг ну ћа по је ди
них др жа ва овог ре ги о на да ли су раз ли чи те ре зул та те у про це си
ма ре фор ми са ња јав ног сек то ра, има ју ћи у ви ду њи хо ве раз ли чи те 
тра ди ци је, ди вер гент на по ла зи шта, при о ри те те и под ло ге со ци је
тал них ре кон струк ци ја, ам би ци о зност соп стве ног про јек та, отво
ре ност за ис ку ства дру гих, ис трај ност у ре а ли за ци ји и окон ча ва њу 
за по че тог по сла и сл. 

Те мељ ни прин ци пи са вре ме не јав не упра ве

Си стем јав не упра ве и упра вља ња усло вљен је на су
штин ски на чин ка пи тал ним из ме на ма у кон ци пи ра њу еко ном ских 
па ра ме та ра, јав них фи нан си ја и ре ла ци ја ма из ме ђу раз ли чи тих ад
ми ни стра тив них ни воа и ен ти те та. Кон цеп ци ја но ве јав не упра ве, 
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јав ног пред у зе ћа, јав не услу ге, јав не по тро шње упу ћу је на но ву 
фи ло со фи ју при хо до ва ња, то ка и кон тро ле фи нан сиј ске по ли ти
ке и фи скал не де цен тра ли за ци је. У кон ци пи ра њу ре фор ме јав не 
упра ве јед на од ини ци јал них прет по став ки је про ме на фи зи о но
ми је прав ног си сте ма, прав не ре гу ла ти ве. То је пр ви та лас тран
сфор ма ци је, пред у слов оп ште и ши ро ке мо дер ни за ци је си сте ма 
ко ји кре ће пу тем ире вер зи бил не тран зи ци је. У пи та њу је про ме на 
укуп не кон фи гу ра ци је прав них нор ми, уста но вље них по прин ци
пу уже фо ку си ра не ре гу ла ти ве, ко ја је чи сти је про фи ли са на и ко
ја ис кљу чу је прак су ан ти ци па циј ских нор ми, од но сно одр жа ва ња 
ла тент ног рас ко ра ка из ме ђу нор ма тив них про јек ци ја и ствар них 
ста ња и си ту а ци ја. У мо дер ни за ци ји јав не упра ве, од цен трал не 
до ло кал не упра ве, но ви ин фор ма ци о ни си сте ми мо гу зна чај но да 
уна пре де про це се ра да у њи ма, са гле ди шта ње не ве ће ефек тив но
сти, ефи ка сно сти и еко но мич но сти. Оне со бом по вла че и ком фор
ни је услу жи ва ње гра ђа на, ег закт ни ју и бр жу ко му ни ка ци ју, ко ја 
исто вре ме но сма њу је ри зи ке раз ли чи тих ту ма че ња и не спо ра зу ма, 
ко ји  су че сто пре ра ста ли у кон флик те од ко јих је за пра во сва ка 
стра на би ла на гу бит ку.

Све прет ход но на ве де не оче ки ва не тран сфор ма ци је по
ста ви ле су на днев ни ред и по ди за ње ка па ци те та мо дер не ад ми
ни стра ци је, ад ми ни стра то ра и јав них ме на џе ра. У том сми слу, 
не за о би ла зни су ре форм ски за хва ти у си сте му ре дов ног и спе ци
ја ли зо ва ног обра зо ва ња, кур се ва ре и но ва тив ног зна ња, се ми на ра 
до ква ли фи ка ци ја и ра зно вр сних спе ци ја ли стич ких тре нин га за 
сти ца ње по себ них ве шти на. За успех ре фор ме јав не упра ве не за
о би ла зно је фор ми ра ње но вих про фи ла чи нов ни ка и слу жбе ни ка, 
ко ји са но вим, про ши ре ним и про ду бље ним зна њи ма мо гу оја ча ти 
диг ни тет јав них ин сти ту ци ја. Ти ме ће се по пр ви пут ус по ста ви
ти ре ал ни иден ти те ти обе стра не, упра ве и гра ђа на, а след стве но 
и ме ђу соб но ин те ре сно пре по зна ва ње и по што ва ње. Ло ги ком ове 
ви ше ди мен зи о нал не тран сфор ма ци је сма њио би се ма не вар ски 
про стор за не кон тро ли са но бу ја ње ад ми ни стра ци је, по ста вио би 
се ра ци о нал ни ји при ступ пер со нал ној по ли ти ци, из бо ру про фи ла, 
стру ка и сте пе на оче ки ва не про фе си о на ли зо ва но сти јав них слу
жбе ни ка. Ти ме би се и отво рио пут уста но вље њу но ве ети ке управ
них рад ни ка, до вољ но со лид не да из др жи при ти сак по зна тих би ро
па то ло шких по ја ва, ин кри ми ни са них рад њи, ми та, ко руп ци је и сл.

С то га, за про ме ну од но са др жа ве и гра ђа на ва жна је при
пре ма и ових дру гих, ко ји ће по сте пе но, због про ме ње не кли ме, 
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ко ри го ва ти свој став пре ма јав ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја
ма. Ту су по треб на ве ли ка ула га ња у по ди за ње обра зов ног ни воа 
гра ђа на, ја ча ње њи хо ве по ли тич ке зре ло сти, по ди за ње ни воа по ли
тич ке кул ту ре, гра ђан ске све сти и то ле ран ци је. Са мо та кви гра ђа
ни мо гу би ти ре ал ни уче сни ци у јав ном жи во ту, ути цај ни парт не ри 
и по у зда ни кон тро ло ри но си ла ца јав них овла шће ња. Тек у та квим 
окол но сти ма би ће по сте пе но до ки да на ду го тра ју ћа су прот ста вље
ност, ме ђу соб но по до зре ње и не по ве ре ње пред став ни ка др жав ног 
апа ра та и гра ђа на. Све су ово по зна та и ду го тра ју ћа оп те ре ће ња 
ко ја и фор мал ну де мо кра ти ју чи не илу зор ном.

Овај за ма шни по сао сва ка ко ће по кре ну ти број не и не сум
њи ве про ме не, од ко јих смо на го ве сти ли са мо оне нај мар кант ни је, 
и ука за ли на но ва ре ше ња ко ја би ве ро ват но до при не ла про ме ни 
ам би јен та јав ног и по ли тич ког жи во та. Да би та про ме на би ла пло
до твор ни ја, нео п ход но је ства ра ње но ве мре же ин сти ту ци ја и ор га
ни за ци ја, са знат но ви шим ка па ци те том, ко је би мо гле да обез бе де 
си стем ква ли тет ни је вла да ви не, упра ве и упра вља ња. Оче ки ва ни 
пре о бра жај је то ли ко зна ча јан да се пре мо же го во ри ти о су штин
ској про ме ни си сте ма, не го ње го вој ко рек ци ји. У пи та њу су пре о
бра жа ји све у куп не ор га ни за ци је вла сти, не са мо јав не упра ве, јав
не ад ми ни стра ци је, већ и ор га ни за ци је при вред ног и дру штве ног 
жи во та. Тек ме ђу соб ном усло вље но шћу мо дер ни за ци је др жа ве, 
при вре де и дру штва при бли жа ва мо се по жељ ном при сту пу пре
струк ту ри са ња и пре о бли ко ва ња кључ них ин сти ту ци ја и ор га ни за
ци ја ко је чи не твр до је згро це ло ви тог де мо крат ског си сте ма.

Це ло ви тост пре о бра жа ја спо ме ну тих бло ко ва ин сти ту
ци ја и ор га ни за ци ја под ра зу ме ва све ни вое те ри то ри јал не и функ
ци о нал не ор га ни за ци је др жа ве, при вре де и дру штва. У њи ма се 
прет по ста вља про ме на од но са и про це са, пре све га на пу шта њем 
цен тра ли зо ва ног и хи је рар хиј ског си сте ма, ко ји функ ци о ни ше ис
кљу чи во пу тем од но са над ре ђе но сти и под ре ђе но сти, од но сно пу
тем не кон тро ли са ног би ро крат ског во лун та ри зма. Су де ћи по ис ку
ству успе шних си сте ма, из лаз је на су прот ној стра ни, у про це си ма 
де цен тра ли за ци је, од но сно де кон цен тра ци је, де ле га ци је и де во лу
ци је овла шће ња и пре пу шта ња оном ни воу ор га ни за ци је вла сти ко
ји их мо же нај е фек тив ни је и нај е фи ка сни је оства ри ва ти.

Принципдецентрализације пред ста вља јед ну од кључ них 
прет по став ки и вред но сти ре ал не де мо кра ти за ци је по ли тич ког, 
еко ном ског и прав ног си сте ма, кроз про ме ну при ро де од но са раз
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ли чи тих ни воа ор га ни за ци је вла сти. Сва ка ко ова тран сфор ма ци ја 
ни је ис кљу чи во узро ко ва на ре а ран жма ни ма мо ћи и вла сти у дру
штву, већ и ме ња њем по ло жа ја и уло ге гра ђа на, њи хо вог уче шћа 
и ути ца ја у по ли тич ком и јав ном жи во ту. То је ујед но и услов без 
ко га се не мо же за ми сли ти но ва ути ли тар на и услу жна функ ци ја, 
сер ви сна слу жба др жав не/јав не упра ве. Ко нач но, та да де цен тра
ли зо ва на упра ва све у куп ног јав ног сек то ра, су де ћи по ис ку ству 
мо дер них и раз ви је них де мо кра ти ја, функ ци о ни ше ква ли тет ни је а 
ње не са мо у прав не фор ме у ло кал ним за јед ни ца ма по ста ју за гра
ђа не отво ре ни је и по год ни је за за до во ља ва ње њи хо вих ви тал них 
ин те ре са. По ли ти ка де цен тра ли за ци је се ма ни фе сту је кроз не ко ли
ко ком пле мен тар них ва ри ја ци ја: а) де во лу ци ју вла сти, као нај пот
пу ни ји об лик де цен тра ли за ци је у ко ме се под ра зу ме ва ре а ло ка ци ја 
др жав не вла сти кроз кон сти ту ци ју екс клу зив не над ле жно сти ло
кал не вла сти; б) де кон цен тра ци ју вла сти ко ја зна чи пре нос ком пе
тен ци ја цен трал не вла сти на гра не ло кал не вла сти, ко ја пре ко  ефе
ка та пре не тих над ле жно сти по врат но ути че на цен трал ну власт, 
ра ди уве ћа ња оп ште ефи ка сно сти (управ ног) си сте ма; ц) де ле га ци
ју вла сти,  као мо дел по зи ци о ни ра ња из ме ђу де во лу ци је и де кон
цен тра ци је вла сти, чи ме се ло кал ној вла сти пре пу шта не по сред но 
из вр ша ва ње стрикт но од ре ђе них јав них функ ци ја. С дру ге стра не, 
у до ме ну цен трал не вла сти оста ју кон трол не функ ци је и оба ве за 
обез бе ђи ва ња усло ва за ре а ли за ци ју де ле ги ра них по сло ва.15

Ва жна је, ме ђу тим, на по ме на да ис ход и успех про це са 
де цен тра ли за ци је у ве ли кој ме ри  за ви си од сте пе на оства ре но сти 
не ко ли ко ме ђу соб но по ве за них прет по став ки. Пр во, од ква ли те та 
и по тен ци ја др жа ве, ње не ви ше ди мен зи о нал не, по ли тич ке, еко
ном ске и прав не кон со ли до ва но сти и функ ци о нал но сти; Дру го, 
од ква ли та тив них (су штин ских) и кван ти та тив них (фак тич ких) 
вред но сти функ ци о нал ноте ри то ри јал не ор га ни за ци је, бро ја и ни
воа ад ми ни стра тив них је ди ни ца, њи хо ве ме ђу за ви сно сти, ре ла
ци ја ком пе тен ци ја и од го вор но сти упра ве и са мо у пра ве. Тре ће, од 
раз ви је но сти ло кал них за јед ни ца и сна ге ка па ци те та ло кал не са
мо у пра ве, вред но ва них ка ко кроз па ра ме тре објек тив них ре сур са 
(при вре де и ин фра струк ту ре) та ко и су бјек тив них ре сур са (про фе
си о нал но сти и ети ке управ них рад ни ка). Че твр то, од ефе ка та ра
ци о нал не при ме не прин ци па суб си ди ја ри те та и ре ал но сти ко ег зи

15 Јан Ерик Ла не, Државно управљање – разматрањемодела јавне управе и
јавног управљања“, Ме га тренд/Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012; Нор ман 
Флин,Управљањејавнимсектором, Ме га тренд, Бе о град, str. 3536.
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стен ци је свих ви до ва де цен тра ли за ци је, ме ђу ко ји ма су еко ном ска, 
фи нан сиј ска и фи скал на, нај пре суд ни је  за успе шну ре ви та ли за ци
ју и мо дер ни за ци ју чи та вог си сте ма. 

Принципдеполитизације има ши ре зна че ње и функ ци ју 
од сти му ла то ра прав ца, са др жа ја и фор ме ре форм ског кур са мо
дер ни за ци је др жав не/јав не упра ве, од си сте ма ар би трар не вла сти 
ка си сте му јав них услу га. У пи та њу је про ме на од но са и из во ра 
ути цај но сти по ли ти ке и еко но ми је, пра ва и по ли ти ке, еко но ми је и 
пра ва. Од успе ха пре ва зи ла же ња на сле ђа ауто ри тар ног си сте ма у 
ко ме је по ли ти ка за се ни ла све дру ге са др жа је јав ног жи во та, ко ја је 
би ла и оста ла не скло на охра бри ва њу љу ди отво ре ног ду ха и сло
бод ног ми шље ња, ве о ма за ви си про цес ства ра ња но ве по ли тич ке и 
ад ми ни стра тив не ели те, ко ја ће би ти ну жно оспо со бље на и до вољ
но ин спи ри са на да по сте пе но ме ња схва та ње о при ро ди и ка рак те
ру вла сти, јав ног до бра, ети ци и ем па ти ји.

Про цес и успех де по ли ти за ци је др жав но/јав не ад ми ни
стра ци је усло вљен је та ко ђе са не ко ли ко ва жних прет по став ки: 
ства ра њем усло ва за при клад но обра зо ва ње раз ли чи тих про фи ла 
ква ли тет них управ них рад ни ка, ви со ког про фе си о нал ног ран га, 
са спе ци ја ли зо ва ним зна њи ма; објек тив ним се лек ци о ни ра њем и 
не при стра сним из бо ром јав них чи нов ни ка и слу жбе ни ка;  кла си
фи ка ци ја ма и си сте ма ти за ци ја ма рад них по зи ци ја и објек ти ви
зи ра ним про фе си о нал ним про мо ци ја ма  ка ри јер них чи нов ни ка; 
за шти ти том др жав них слу жбе ни ка од по ли тич ких при ти са ка, у 
од но су на ути цај не цен тре по ли тич ке и еко ном ске мо ћи; ја сном 
по де лом из ме ђу име но ва них и из бор них ли ца, ко ја је за сно ва на на 
при клад ним вред но сти ма и вр ли на ма та квих ли ца и др. Оства ри
ва ње ових прет по став ки ни је јед но став но и не мо же оства ри ти у 
крат ком ро ку, не са мо због њи хо ве ре ал не ком плек сно сти, већ и 
због  објек тив них ам би јен тал них окол но сти, увек ак ту ал них тран
сфор ма ци ја на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ин тер на ци о нал ном 
пла ну. Јер, по ди за ње про фе си о нал ног зна ња и ад ми ни стра тив не 
кул ту ре тре ба да оја ча но ви иден ти тет ин сти ту та и ин сти ту ци ја 
др жа ве, ко је би  при до би ле  по ве ре ња гра ђа на, а по врат но код њих 
про ду би ло осе ћа ње при пад но сти и са мо по што ва ња. Ти ме би се 
след стве но под ста као ве ћи сте пен пар ти ци па ци је гра ђа на у јав ном 
жи во ту, њи хо ва ко о пе ра тив ност и ло јал ност. А све ове вред но сти 
и вр ли не су упра во бит ни ква ли те ти до бре јав не упра ве и си сте ма 
до бре вла да ви не.
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Принцип професионализације, као основ про ме не ста
ња струч но ин су фи ци јент не, не ис ку сне, ама тер ске, нео д го вор не 
и не е фи ка сне ад ми ни стра ци је, што ка рак те ри ше ве ћи ну зе ма ља у 
тран зи ци о ном раз во ју, пред ста вља услов без ко га се не мо же за ми
сли ти ква ли тет но упра вља ње у јав ном сек то ру. Да би се обез бе дио 
ре а лан и одр жив про фе си о на ли зам јав не ад ми ни стра ци је, по треб
на је ра ди кал на про ме на у бит ним еле мен ти ма ње не ор га ни за ци
је и упра вља ња: про ме на схва та ња по ло жа ја и уло ге јав них слу
жбе ни ка и њи хо вог од но са пре ма гра ђа ни ма; про ме не у си сте му 
оп штег и спе ци ја ли зо ва ног обра зо ва ња и по ли ти ци ино ва тив них 
до ква ли фи ка ци ја, пре ква ли фи ка ци ја и сер ти фи ка ци ја; уво ђе ње 
и при ме њи ва ње но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и стан дар ди
зо ва ње по сту па ка и про це ду ра, чи ме би се под ста кла ефи ка сност 
јав не упра ве али и спу та ло при су ство со циопа та ло шких по ја ва у 
ра ду и од лу чи ва њу др жав них ор га на; га ран то ва ње тран спа рент
но сти и од го вор но сти ка ко у кре и ра њу нор ми та ко и њи хо вој им
пле мен та ци ји; ства ра ње но вог и сти му ла тив ног си сте ма про мо ци је 
и на гра ђи ва ња јав них слу жбе ни ка. Све су ово зах тев ни али и не
за о би ла зни усло ви са чи јим би се ис пу ња ва њем обез бе дио ве ћи 
ре спект и диг ни тет др жав ној/јав ној ад ми ни стра ци ји. Ти ме би се 
убр за ло пре ва зи ла же ње ње них не со лид них и им про ви зо ва них ре
ше ња, по ти снуо  ра зор ни ла и ци зам и фла грант на нео д го вор ност 
ка ко пре ма ин сти ту ци ја ма ко је за сту па ју та ко и пре ма гра ђа ни ма 
ко је не про фе си о нал но оп слу жу ју, не до вољ но ува жа ва ју ћи њи хов 
но вац и њи хо во вре ме. Од до брог и од го вор ног би зни са, при ме
ри це кроз лан си ра ње мо да ли те та јав нопри ват них парт нер ста ва, 
мо гла би се “по зај ми ти” мо ти ва ци ја, со лу ци је и ис ку ства, “ком
би но ва њем оно га што је нај бо ље из ова два све та”, с ци љем да се 
пру же што ква ли тет ни је јав не услу ге. То, ме ђу тим зах те ва, као што 
је по зна то, “де мо крат ску од го вор ност јав них вла сти и упра вљач ке 
ве шти не и еко но мич ност ко је до но си при ват ни сек тор”.16  

Принципрационализације, ка да је у пи та њу ре фор ма јав
не упра ве, ти че се од но са из ме ђу ула зних и из ла зних ин сти ту ци
о нал них па ра ме та ра, про це не вред но сти пла ни ра них и оства ре
них ре зул та та ње них слу жби, оп ти мал ног ко ри шће ња сред ста ва и 
ад ми ни стра тив ног осо бља за по сти за ње про гра ми ра них ци ље ва. 
Дру гим ре чи ма о прин ци пу ра ци о нал но сти др жав не/јав не ад ми

16 О про ти у реч ним ис ку стви ма ових парт нер ста ва у зе мља ма цен трал не и ју го
ис точ не Евро пе ви де ти у: Ду шан Да мја но вић, Та тја на Па вло вићКри жа нић, 
Га бор Пе те ри (ур.) Партнерствајавногиприватногсектора, ПАЛ ГО цен
тар, Бе о град, 2010.



27

Ми јат Да мја но вић – УЛО ГА ЈАВ НЕ УПРА ВЕ И ЈАВ НОГ УПРАВЉАЊА ...

ни стра ци је се мо же су ди ти и пре ко упо треб не вред но сти мре же 
ње них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, бро ја и ква ли те та ан га жо ва них 
ка дро ва, про фи ла и оспо со бље но сти управ них рад ни ка. У сек то ру 
др жав не/јав не упра ве прин цип ра ци о на ли за ци је има уз то и раз
ли чи те ко но та ци о не ни вое. На ма кро пла ну по сто ји по тре ба стал
ног пре и спи ти ва ња сте пе на ком пле мен тар но сти по де ље не вла сти 
(за ко но дав не, из вр шне, управ не и суд ске), њи хо вог ран ги ра ња, 
ме ђу соб ног про жи ма ња и спе ци фич не ауто ном но сти сва ке по себ
но. У ре ла ци ја ма раз ли чи тих те ри то ри јал них ни воа ор га ни за ци је 
вла сти, при ро да ме ђу соб них од но са пре суд но за ви си од при су ства 
или од су ства ствар не а не фор мал не или фик тив не де кон цен тра ци
је и де цен тра ли за ци је вла сти, са по зна тим пред но сти ма ко је ина че 
ове тен ден ци је и про це си со бом (до)но се. Ко нач но, на ми кро пла
ну ра ци о на ли за ци ја зна чи пи та ње скла да из ме ђу из вор них и пре
не тих над ле жно сти и раз ви је но сти ка па ци те та да се ове дру ге мо гу 
ре а ли зо ва ти на ква ли те тан на чин. 

О уте ме ље но сти прин ци па ра ци о нал но сти се мо же за
кљу чи ва ти и пре ко оце не ста ња ин сти ту ци о нал не функ ци о нал но
сти ових слу жби од но сно при клад но сти ре а го ва ња на за до во ља ва
ње дру штве них по тре ба, ар ти ку ла ци ју и за шти ту јав них ин те ре са, 
јав ног до бра и за до во ља ва ње ин те ре са гра ђа на на про фе си о на лан 
и пра ве дан на чин. Ин ди ка тив на је и по ли ти ка ускла ђи ва ња ин те ре
са и уна пре ђи ва ња од но са др жав ног и јав ног сек то ра али и јав ног 
и при ват ног сек то ра. Ови ци ље ви под ра зу ме ва ју ре а дап та ци ју и 
ре и но ва ци ју ин сти ту ци ја јав не упра ве, ре ком по зи ци ју над ле жно
сти кон сти ту тив них ни воа у ад ми ни стра тив ној пи ра ми ди, уве ћа ње 
про пу сне мо ћи ко му ни ка ци о них ка на ла и но ве про фи ле бо ље при
пре мље них ка дро ва, све сних сво јих но вих ми си ја и уло га.

Принципмодернизације, оста је трај но ва жна и не за о би ла
зна прет по став ка за сва ко са вре ме но дру штво ко је ви ди или бар на
зи ре сво ју бу дућ ност. Овај прин цип тре ба за пра во да на си нер гиј
ски на чин суб су ми ра ускла ђе ност и ефек тив ност свих прет ход но 
спо ме ну тих прин ци па. Су шти на зах те ва за убр за ним ре фор ми са
њи ма др жав не/јав не упра ве сво ди се, с јед не стра не, на им пе ра тив 
ње не ве ће ефек тив но сти, ефи ка сно сти и еко но мич но сти, а  са дру
ге стра не, на ис кре ну и од луч ну афир ма ци ју ве ћег уче шћа и ути
ца ја гра ђа на у јав ном жи во ту, јав ној по ли ти ци, у јав ним ства ри ма, 
на јав ној сце ни.17

17 Jo han P. Ol sen, TheModernizationofPublicAdministrationintheNordicCoun-
tries, Sve ri ge Mak tu tred nin gen, 1988. 
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Про цес мо дер ни за ци је под ра зу ме ва раз ли чи те раз вој не 
плат фор ме и број не прет по став ке ко је се ја вља ју већ у ини ци јал ној 
фа зи ре фор ми. На при мер, мо дер ни за ци ја по ли тич ког, еко ном ског 
и прав ног си сте ма објек тив но ства ра но ву кли му за уна пре ђи ва
ње це ло ви те раз вој не стра те ги је вла да ју ће по ли ти ке и до но ше ње 
ка пи тал них од лу ка. Ипак, нај пре по зна тљи ви ји је до при нос ин
фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је. Убр за ним и не за у ста
вљи вим ши ре њем све ра зно вр сни јих апли ка ци ја ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је ства ра ју се пред у сло ви за су штин ске про ме не у др
жав ној ад ми ни стра ци ји и ње ним од но си ма са јав но шћу. Те про
ме не су пре све га ве за не за по ди за ње про фе си о нал них стан дар да 
и објек ти ви зи ра ње ње ног ра да, по ја ча ну тран спа рент ност ње них 
учи на ка а ти ме и од го вор но сти ње них пред став ни ка. Са из ра зи
ти јом ефек тив но шћу и ефи ка сно шћу ра да ње них пред став ни ка у 
свим сек то ри ма вла сти и јав них слу жби за ко ни то се по ста вља и 
пи та ње ис пла ти во сти од но сно еко но мич но сти њи хо вих услу га, па 
и тра же ње ал тер на тив них ре ше ња.

Овај су штин ски пре о бра жај, усло вља ва про ме не и при ла
го ђа ва ња све у куп ног со ци је тал ног ам би јен та,  кли ме и ка па ци те та 
чи та вог спек тра ком пле мен тар них си сте ма по ли тич ке стра те ги је, 
прав не ре гу ла ти ве, еко ном ских ре сур са и дру штве них по тре ба и 
ини ци ја ти ва. Ме ђу тим, ње го во уса гла ша ва ње је крај ње ком пли ко
ва но а че сто у ду би о зно, услед чи та вог ни за на ста ју ћих ин тер вент
них за ви сних и не за ви сних ва ри ја бли, ко је ни је јед но став но пред
ви ђа ти, ко ри сти ти, усме ра ва ти и успе шно кон тро ли са ти.

Не сум њи во да из не та ар гу мен та ци ја у по гле ду ста ња по
ли ти ке, еко но ми је и пра ва чи ни ре ал ни ју под ло гу за те ку ће и бу
ду ће ин сти ту ци о нал не и функ ци о нал не про ме не и уна пре ђи ва ња 
јав не упра ве и јав ног упра вља ња. Про ме ни ти ка рак тер и при ро ду 
вла сти, ство ри ти са мо о др жи ви при вред ни по тен ци јал, обез бе ди ти 
прав ну си гур ност, ство ри ти но ву фи ло зо фи ју упра вља ња јав ним 
по сло ви ма и си стем вред но сти при ла го ђен по тре ба ма но вог вре
ме на, оста је са мо ин вен тар ви со ких ци ље ва уко ли ко су оскуд ни ка
па ци те ти за ко но дав не, из вр шне, управ не и суд ске вла сти. С то га се 
и отва ра по тре ба за убр за ном ре кон цеп ту а ли за ци јом и ре ин сти ту
ци о на ли за ци јом дру штве нопо ли тич ког и дру штве ноеко ном ског 
си сте ма, у че му је из у зет но зна чај на уло га др жав не/јав не упра ве, 
вла да ња и упра вља ња. Ова стра те гиј ска ре о ри јен та ци ја осло ње на 
је до брим де лом на про ме ну од но са др жав не и јав не упра ве, ко ји 
је зна чај ним де лом усло вљен и ува жа ва њем оп штих тен ден ци ја у 



29

Ми јат Да мја но вић – УЛО ГА ЈАВ НЕ УПРА ВЕ И ЈАВ НОГ УПРАВЉАЊА ...

са вре ме ним де мо крат ским др жа ва ма, дру штви ма и за јед ни ца ма. 
Ов де бих спо ме нуо оне нај зна чај ни је и нај суд бо но сни је за раз вој 
са вре ме не де мо кра ти је: под сти ца ње са мо о гра ни ча ва ња и сво ђе ња 
др жав них  функ ци ја и де лат но сти, уз исто вре ме но ја ча ње њи хо вих 
ефек тив но сти и ефи ка сно сти у про це си ма им пле мен ти ра ња; по др
жа ва ње ства ра ња и ја ча ња јав ног сек то ра, уз аси стен ци ју при ват
ног сек то ра, фор ми ра њем јав нопри ват них парт нер ста ва; ја ча њем 
јав не упра ве као услу жне де лат но сти, а не као по лу ге ема на ци је 
вла сти, што под ра зу ме ва про ме ну при ро де од но са из ме ђу др жа ве 
и гра ђа на; под сти ца ње де кон цен тра ци је, де цен тра ли за ци је, де во
лу ци је, де ле га ци је и де ре гу ла ци је вла сти, ра ди ја ча ња ком пе тен ци
ја ин сти ту ци ја са мо у прав но сти, не вла ди них ор га ни за ци ја и ини
ци ја ти ва гра ђа на; ува жа ва ње по тре бе про ме на кон цеп ци је јав ног 
упра вља ња, ње го вих са др жа ја и фор ми, уче сни ка и овла шће ња, 
про це ду ра и по сту па ка; ши ре ње и ја ча ње ви ше вр сних и ви ше
смер них кон трол них ме ха ни за ма у сек то ру јав не упра ве и јав ног 
упра вља ња; убр за но ши ре ње и ин тен зи ви ра ње уло ге ин фор ма ци о
не тех но ло ги је у мо дер ни за ци ји и ра ци о на ли за ци ји ра да и од лу чи
ва ња ор га на и ор га ни за ци ја јав не упра ве; ства ра ње но вих про фи ла 
управ них ка дро ва, са но вим зна њи ма, ети ком, мо ти ва ци јом и ла
јал но шћу.

За кљу чио бих ово раз ма тра ње о ста њу и иза зо ви ма јав ној 
упра ви и упра вља њу са ука зи ва њем на два фун да мен тал на ис хо ди
шта. Пр во се ти че об зна њи ва ња не из бе жне по тре бе стра те гиј ског 
ре фор ми са ња јав ног сек то ра, а дру го, но ве фи зи о но ми је спек тра 
јав них по ли ти ка. И јед но и дру го је по сле ди ца од луч ног дис тан
ци ра ња од тра ди ци о нал не др жав не упра ве, ока рак те ри са не као 
пра зне ла жне и бе сми сле не (”the hol low sta te”) али и суп сти тут
ских ка рак те ри сти ка јав не упра ве, ко је ни су зна чај ни је про ме ни ле 
ка рак тер и при ро ду вла сти, као што ни су уве ћа ле ни ути цај ност 
гра ђа на на кре и ра ње јав не по ли ти ке/јав них по ли ти ка и до но ше ње 
ка пи тал них од лу ка, ко је се упра во њих ти чу. Вре ме ће по ка за ти у 
ко јој ме ри ће ”ис пло вља ва ња” те ре та др жав них функ ци ја у про
сто ре не др жав них асо ци ја тив них фор ми, а са дру ге стра не ”упло
вља ва ња” па радр жав них не за ви сних ре гу ла тор них те ла  (”аген
ци фи ка ци ја”),  као и јав них пред у зе ћа, при ват них кор по ра ци ја и 
не вла ди них ор га ни за ци ја у тра ди ци о нал не сфе ре вла сти, објек тив
но ума њи ти ефек тив ност и ефи ка сност ути ца ја и над зо ра гра ђа на 
над ”ви со ком по ли ти ком”. С дру ге стра не, ка рак тер овог про ши ре
ног и ин те ре сно хе те ро ге ног  ин сти ту ци о нал ног окви ра, узро ку је 
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хи брид ну при ро ду ин терре ла циј ских од но са  из ме ђу ње го вих кон
сти ту е на та, а ти ме се прак тич но  ства ра уго вор на вир ту ел на ин те
ре сна за јед ни ца, из ван до ма ша ја кон тро ле јав но сти и еле мен тар не 
ути цај но сти гра ђа на. Ово мо же по слу жи ти као до бар при мер ко ји 
по ка зу је да раз ло зи еко ном ске ра ци о нал но сти мо гу угро зи ти оче
ки ва ња по ли тич ких де тер ми на ци ја, од но сно по твр ди ти да се ви
ше стру ки успон овог хи брид ног сек то ра мо же од и гра ти без зна чај
ни јег при су ства де мо крат ских по сту па ка и про це ду ра. Али, с дру ге 
стра не мно га ис тра жи ва ња у раз ли чи тим де ло ви ма све та по ка за ла 
су да је ово упра во зо на у ко јој се ко руп ци о на штво лак ше ши ри и 
про ду бљу је, од но сно те же уоча ва и ис ко ре њу је.18

Има и ми шље ња да су јав на упра ва  (”pu blic ad mi ni stra
tion”) и јав но упра вља ње (”pu blic ma na ge ment”) за пра во ло гич ни 
кон сти ту ен ти др жав ног упра вља ња (”sta te ma na ge ment”), ко ји пра
ве ћи раз ли ку из ме ђу др жа ве и тр жи шта, јав ног и при ват ног, еко
но ми је и по ли ти ке, исте не под ва ја ју већ их спа ја ју, у свр ху што 
ква ли тет ни јег оп слу жи ва ња гра ђа на у сфе ри јав ног сек то ра. Од но
сно ова сфе ра је ви ше од јед но став ног спа ја ња јав ног и при ват ног 
сек то ра, за пра во пред ста вља њи хов си нер гиј ски из раз. Ина че са
вре ме ни мо дел др жав ног упра вља ња при ме ре ни ји је раз ви је ни јим 
ка пи та ли стич ким др жа ва ма и њи хо вом схва та њу кључ них обе леж
ја де мо кра ти је. То прет по ста вља плу ра ли тет ње го вих функ ци о нал
них фор ми, кроз би ро крат ску, тр жи шну, парт нер ску и хи брид ну 
ин кли на ци ју.19 

Ре фор ма јав не упра ве/јав ног сек то ра

Ре фор ми са ње јав ног сек то ра, чи ји је основ ни циљ пру
жа ње јав них услу га, без об зи ра да ли се у тој уло зи мо гу на ћи јав
на или при ват на пред у зе ћа (кор по ра ци је, ком па ни је) нај че шће је 
фо ку си ра но на пра во и по ре дак, ин фра струк ту ру, обра зо ва ње и 
здрав стве но збри ња ва ње, со ци јал ну за шти ту, еко ло ги ју. Про цес 
пру жа ња јав них услу га у овим обла сти ма под ра зу ме ва ис пу ња ва
ње од ре ђе них прет по став ки, као што су стра те гич ност, кон ти гент
18 H.Brin ton Mil ward, „The Chan ging Cha rac ter of  the Pu blic Sec tor“, u Ja mes L 

Pe rry (ed), HandbookofPublicAdministratio, Jos seyBass Pu blis hers, San Fran
ci sco, 1996.

19 Упо ре ди: Јан Ерик Ла не, Државноуправљање–разматрањемодела јавне
управеијавногуправљања“, Ме га тренд/Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012.
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ност, ра ци о нал ност, парт нер ство (јав нопри ват но), умре же ност, 
еко но мич ност и од го вор ност пре ма зах те ви ма ко ри сни ка  и оче ки
ва њи ма гра ђа на. Ме ђу тим, у сва кој од ових прет по став ки, о ко ји ма 
је у дру гом кон тек сту већ би ло ре чи, ја вља се тзв. им пле мен та ци
о ни рас ко рак, из ме ђу ци ље ва цен трал не вла сти у ве зи ре фор ми са
ња јав ног сек то ра и ре ал них ре зул та та, прак тич них ис хо да (”po licy 
out puts” и ”po licy out co mes”), у ни жим – ужим ад ми ни стра тив ним 
ен ти те ти ма. Јер, др жав но упра вља ње у пра ви лу се из ра жа ва кроз 
не ко ли ко те ри то ри јал нофунк ци о нал них ни воа, као по сле ди ца 
оства ре них про це са де кон цен тра ци је и де цен тра ли за ци је вла сти. 
Ре ги о нал ни ни во, као основ вер ти кал ног по ве зи ва ња цен трал не 
вла сти и ло кал не са мо у пра ве, али и хо ри зон тал не ме ђуупу ће но
сти има нај зна чај ни ју уло гу упра во у сфе ри јав ног упра вља ња, јер 
је кључ ни сми сао ре ги о на ли за ци је и ре ги о на ли зма под сти ца ње 
и урав но те же ње пре све га еко ном ског раз во ја, ка ко ур ба них та
ко и ру рал них про сто ра. По ред то га про цес ре ги о на ли за ци је има 
до дат ни зна чај јер се њи ме про ши ру је и про ду бљу је са рад ња на
ци о нал не и ин тер на ци о нал не по ли ти ке и ја ча ју су пра на ци о нал ни 
иден ти те ти, од ко јих ве ли ку ко рист има ју и др жа ве са скром ни јим 
раз вој ним ка па ци те ти ма.

На рав но струк ту ра те ри то ри јал ног ор га ни зо ва ња мо же 
би ти и сло же ни ја, има ју ћи у ви ду не са мо ве ли чи ну др жав не те ри
то ри је, већ и ње не функ ци о нал не ка рак те ри сти ке и по ве за но сти, 
тра ди ци о нал но на сле ђе и  ак ту ал не раз вој не стра те гиј ске аспи ра
ци је. Ту спа да ју и иза зо ви ин сти ту ци о нал ног по ве зи ва ња кроз над
на ци о нал ну ре ги о на ли за ци ју и гло ба ли за ци ју. Та ко ђе, ни су за не
мар љи ви ни до при но си подму ни ци пал них за јед ни ца и су сед ства, 
ко ја пре вас ход но оста ју у до ме ну ин те ре сних гру па, удру же ња и 
дру гих ad hoc гра ђан ских ини ци ја ти ва. Ова ин сти ту ци о нал на и ор
га ни за циј ска сло же ност пре де сти ни ра и аде кват ну ме на џе ри јал ну 
ком плек сност, ко ја по ста је сна га или сла бост, шан са или прет ња, 
про це си ма де мо кра ти за ци је и обез бе ђи ва ња одр жи вог де мо кра ти
зма, у за ви сно сти од сте пе на раз ви је но сти со ци је тал них усло ва. 
Овај ”но ви ин сти ту ци о на ли зам” пре по зна је и на гла ша ва уло гу ин
сти ту ци ја у об ли ко ва њу ор га ни за циј ског по на ша ња, нор ми и уло
га, прак се и кул ту ре кључ них ор га ни за циј ских аген са. Ин сти ту ци
о нал на тран спа рент ност у јав ном сек то ру по ста је услов без ко га 
ни је из во дљи ва до бра вла да ви на и до бро упра вља ње.20

20 Упо ре ди: Ja mes March, Jo han Ol sen: RediscoveringInstitutions:Organisational
BasisofPolitics, Free Press, New York, 1989.
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С то га ка да се рас пра вља о ка рак те ру, струк ту ри и ква ли
те ту ор га ни за ци је и упра вља њу јав ним сек то ром под ра зу ме ва се 
про це на вред но сти, ефек тив но сти/ефи ка сно сти и еко но мич но сти 
јав них услу га (”pu blic ser vi ces”), не за ви сно од то га ко их пру жа 
 јав на, јав нопри ват на или при ват на пред у зе ћа, на ком вла сни
штву су за сно ва на, и ко ја их мо ти ва ци ја ка рак те ри ше, ко их во ди 
– ”sharks” или ”fat cats”. Ме ђу тим, оно што је бит но за јав ну сфе ру, 
за јав ни до мен, од но си се на ”оспо со бље ност ауто ри та тив ног јав
ног из бо ра за ко лек тив ну ак тив ност и свр ху”.21  И док је до осам
де се тих го ди на про шлог ве ка за ак тив но сти јав не ад ми ни стра ци је 
ко ри шћен из раз ”јав на упра ва” а ње го ве чи нов ни ке ”јав ни ад ми ни
стра то ри”, од тог вре ме на ка тре ћем ми ле ни ју му све се уче ста ли је 
по ми ње ”јав но упра вља ње”, а за ње гов пер со нал ”јав ни ме на џе ри”. 
Основ и на чин њи хо вог обра зо ва ња, се лек ци ја, из бор, ка ри јер но 
уса вр ша ва ње, про мо ци о ни осно ви и имиџ се раз ли ку ју. И мо же се 
ре ћи да су са вре ме ни јав ни ме на џе ри, по ред оста лог и због по
од ма клих гло ба ли за ци о них трен до ва, по сво јим про фе си о нал ним 
осо бе но сти ма и афи ни те ти ма ме ђу соб но бли жи, не го што је то 
слу чај са њи хо вим ”прет ход ни ци ма” јав ним ад ми ни стра то ри ма у 
на ци о нал ним окви ри ма.

Али, са ши ре њем и афир ма ци јом иде ја (”но вог”) јав ног 
упра вља ња ко је је све ве ћу па жњу по све ћи ва ло фи нан сиј ским и 
фи скал ним аспек ти ма, ре гу ла ци ји од но са са про ши ре ним кру гом 
ак те ра и пар ти ци па на та (”sta ke hol ders”), ста ту сним ва ри ја ци ја ма 
јав них ме на џе ра, њи хо вим пред у зет нич ким ка па ци те ти ма и уве
ћа ној од го вор но сти, убр зо се по ја ви ла но ва ква ли та тив на иде ја 
јав ног над зор ни штва ”pu blic go ver nan ce”, што ин кор по ри ра овла
шће ња вла да ња, упра вља ња, ру ко во ђе ња, во ђе ња. Раз ли ка из ме
ђу ”new pu blic ma na ge ment” и ”pu blic go ver nan ce” по ста је не што 
ја сни ја ка да се ис ка зу је кроз вр сту њи хо вих при мар них ак тив но
сти. И док се пр ви мо дел пре те жни је ба ви ег закт ни јим ме ре њем 
ин ди ви ду ал них и ор га ни за циј ских ре зул та та (”out puts”), дру ги, 
те жи ште ста вља на про це ну ква ли те та ви ше ди мен зи о нал не са
рад ње ре фе рент них ор га ни за ци ја ра ди оства ри ва ња ви шег ни воа 
про јек то ва них ци ље ва, ка ко гра ђа на та ко и ор га ни за ци ја (sta ke hol
ders). Ово раз ли ко ва ње по ста је још уоч љи ви је ако се из ра зи кроз 
прак ти чан  при мер. Ре ци мо, про блем ре дов ног укла ња ња сме ћа са 
ули ца и по тре бе бла го вре ме ног чи шће ња и де по но ва ња (mаnagerial 
21 Упо ре ди: Stu art Ran son, John Ste wart: Managementforthepublicdomain:ena-

blingthelearningsociety, Mac mil lan, Ba sing sto ke, 1994.
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ap pro ach). Од но сно, вас пи та ва њем гра ђа на да не за га ђу ју сре ди ну 
ко ју ко ри сте, ука зи ва њем на мо гућ но сти ре ци кли ра ња од ба че них 
ства ри. То под ра зу ме ва ин фор ми са ње и обра зо ва ње гра ђа на свих 
уз ра ста, пу тем ра зно вр сних кам па ња, да раз ви ју свест по треб не 
кул ти ви са но сти и њи хо вог охра бри ва ња да из ра зе сво је не сла га ње 
и пре зир пре ма по је дин ци ма ко ји се не до лич но по на ша ју. Та ко ђе, 
ово ме до при но си и бо ља снаб де ве ност су во зем них и во де них пу
те ва, ули ца и тр го ва, као и тран спорт них сред ста ва са  про сто ри
ма, ме сти ма и кон теј не ри ма за од ла га ње (ка те го ри зо ва ног) сме ћа, 
(go ver nan ce ap pro ach). На да ље, про ме ни по на ша ња нео д го вор них 
по је ди на ца, ко ји ти ме по ка зу ју не до ста так еле мен тар них ма ни ра 
ци ви ли зо ва но сти и не по што ва ње на по ра ло кал них вла сти, мо гу 
ефи ка сно до при не ти дра стич ни је ме ре ка жња ва ња, ка ко је то по
ка за ло ис ку ство зе ма ља ко је су тај про блем успе шно ре ши ле. То
ме су по мо гле и спе ци ја ли зо ва не ре дар ске и хи ги јен ске слу жбе у 
окви ри ма уну тра шњих и спо ља шних јав них про сто ра, као и до бро 
при пре мље на ко му нал на по ли ци ја. По ме ну ти при сту пи, и по ред 
сво јих кон цеп ту ал них спе ци фич но сти, ни су не са гла сни, већ су ме
ђу соб но до пу њу ју ћи, ком па ти бил ни су. И ов де су, са мо на пр ви по
глед ”ба нал ног” при ме ра, у пи та њу ста би ли зо ва ња  та ко ђе ва жних 
де мо крат ских пра ва, овог пу та на чи сту, здра ву и леп шу ур ба ну 
сре ди ну и на рав но на њен очу ва ни и уна пре ђе ни, бо га ти ји при род
ни ам би јент.22 

Ко нач но, свр сис ход но је ука за ти и на но ва схва та ња фе
но ме на, обла сти и ана ли зе јав не по ли ти ке (pu blic po licy), под руч ја 
ко ја у раз ли чи тим по ли тич ким си сте ми ма има ју из ра зи то ди вер
зи фи ко ва на зна че ња и под ра зу ме ва ња. У јед ни ма се пра ви раз ли
ка из ме ђу др жав не и јав не по ли ти ке, као по сле ди ца раз ли ко ва ња 
др жав не и јав не упра ве од но сно др жав ног  и јав ног упра вља ња, 
од но сно др жав не и јав не сво ји не, док се у дру ги ма јав на по ли ти ка 
од но си на све ак тив но сти ко је ре а ли зу је из вр шна власт ”go vern
ment”, вла да и пред сед ник, ко ји мо же има ти зна чај ни ја и ути цај ни
ја овла шће ња или са мо про то ко лар не ду жно сти. 23

Под јав ном по ли ти ком, под ра зу ме ва ју се све оне ак тив
но сти ко је др жа ва/власт сма тра нео п ход ним за ње но успе шно и 
од го вор но функ ци о ни са ње. По сто је и дру га од ре ђе ња су шти не 
22 Tony Bo va ird, El ke Lo ef fler (eds), PublicManagementandGovernance, Ro u tled

ge, Taylor/Fran cis Gro up, Lon don/New York, 2009.
23 Упо ре ди: Wil li am N. Dunn: PublicPolicyAnalysis–AnIntroduction, Pe ar son, 

Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jersy, 2004.
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јав не по ли ти ке ко ја се ви ше од но се на про јек то ва ни ауто ри та тив
ни из бор ци ље ва, вред но сти и прак се, чи ње ња и не чи ње ња, од но
сно утвр ђи ва ње свр хо ви то сти ”ало ка ци о них вред но сти” за це ли ну 
дру штве них по тре ба. Ина че про гра ми ра ни спек тар јав них по ли ти
ка раз ли ку је се не са мо у од но су на раз ли чи те ин тер не и екс тер
не ми си је по је ди них др жа ва, њи хо ве уоби ча је не про мен љи во сти, 
усло вље не дру штве ним успо ном или па дом, не го и у од но су на 
по ло жај, уло гу и број њи хо вих кон сти ту тив них де ло ва, њи хо вих 
основ них ин ге рен ци ја и осо бе но сти њи хо вих ме ђу соб них ре ла ци
ја (”in ter go vern men tal re la ti on ship”). Та ко, пре ко ана ли зе (рас)по де
ла ових кључ них над ле жно сти и њи хо вих  про ме на и по ме ра ња у 
ран ги ра њу, њи хо ве цен тра ли за ци је или де цен тра ли за ци је, са до ста 
по у зда но сти се мо же су ди ти о де мо крат ским пер фор ман са ма по
сма тра ног дру штва/дру шта ва. Та ко се цен трал на (др жав на) власт 
нај че шће опре де љу је за оне обла сти ко је су ва жне за без бед ност 
и си гур ност др жав ног си сте ма, као што су од бра на, без бед ност, 
прав на си гур ност, фи нан си је, спољ на по ли ти ка и тран спорт. Али, 
по сто ји и па ра ле ли зам јав них по ли ти ка ко је су исто вре ме на ”бри
га” ка ко цен трал не та ко ре ги о нал не и ло кал не вла сти. Ту спа да ју 
ста ра ња о при род ним ре сур си ма и еко ло шкој за шти ти, по ли циј
ским и про тивпо жар ним слу жба ма, јав ном здрав ству, обра зо ва њу 
и школ ству, со ци јал ној по ли ти ци и со ци јал ној за шти ти. Ко нач но, 
по сто је и оне јав не по ли ти ке ко је су због сво је ”сер ви сне” при ро де 
и услу жног ка рак те ра,  пре вас ход но  ”ло ци ра не” на ре ги о нал ном 
и ло кал ном ни воу, као што су над ле жно сти у обла сти ма во ка ци о
ног обра зо ва ња, бол нич ке не ге, са ни тар них слу жби, пут не мре же, 
при твор ских је ди ни ца. Од ви си не, пла ни ра не и ре а ли зо ва не јав не 
по тро шње, за по тре бе функ ци о ни са ња спо ме ну тих обла сти јав не 
по ли ти ке, мо же се мно го то га за кљу чи ти о ка рак те ру и ти пу др
жа ве, ње ним раз вој ним пре фе рен ци ја ма и де мо крат ским ка па ци
те ти ма.24 

По сто је мно га отво ре на пи та ња о сми слу, сло же но сти ма, 
огра ни че њи ма, до ме ти ма, ин тер пре та ци ја ма  и мо да ли те ти ма ана
ли зе јав них по ли ти ка (”po licy analysis”). Она по ти чу из раз ли чи тих 
схва та ња све та по ли ти ке, те о ри је и ем пи ри је, си сте ма и про це са, 
кре а то ра и пар ти ци па на та, ин сај де ра и аут сај де ра. Они су пре ме

24 Упо ре ди: Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long, PublicPolicy–Politics,Analysis
andAlternatives, CQ Press, Was hing ton DC, 2004, pp 48; Wi li am N. Dunn, Pu-
blicPolicyAnalysis–AnIntroduction, Pe ar son, Pren ti ce Hall, Uper Sad dle Ri ver, 
New Jer sey, 2004, pp. 24.
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ђу соб но ком пле мен тар ни не го дис кри ми на тор ни, јер ”по кри ва ју” 
раз ли чи те ана ли тич ке аспек те јав них по ли ти ка. Ме ђу мо де ли ма 
ева лу а ци је јав них по ли ти ка нај че шће су на во ђе ни сле де ћи: ин сти
ту ци о нал ни, про це сни, јав ног из бо ра и те о ри је ига ра.25 

Пр ви се од но си на вред но сне де тер ми нан те вла ди них и 
не вла ди них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, ко је ”но се” по ли тич ки 
жи вот и усме ра ва ју по ли тич ке про це се, да ју ћи им и/или оправ да
ва ју ћи по тре бан ле ги ти ми тет и ле га ли тет. И то, кроз це лу со ци је
тал ну мре жу, кроз све ад ми ни стра тив не и ме на џе ри јал не ни вое, 
али и зо не њи хо вог ме ђу соб ног про жи ма ња.26 Дру ги, се од но си на 
ак тив но сти кре а то ра по ли ти ке, до но си о це од лу ка, из вр ши о це и 
кон тро ло ре по ли тич ких про це са, њи хо вих ин тен ци ја и по стиг ну ћа. 
А та ева лу а ци ја ”по га ђа” све ва жне фа зе тог про це са, од иден ти фи
ка ци је по ља и про бле ма ана ли зе, фор му ла ци је кључ них те жи шта 
ана ли зе, њи хо ве јав не афир ма ци је, ин сти ту ци о нал не ле ги ти ми за
ци је и учи на ка ме ри тор них им пле мен та ци о них аген са, као и оце на 
не при стра сних оп сер ва то ра.27 Тре ћи, се осла ња на кон цеп ци ју јав
ног из бо ра (pu blic cho i ce), по ко јој се по ли ти ка, од но сно по ли тич ки 
про цес схва та као из раз ко лек тив ног од лу чи ва ња са моин те ре сно 
опре де ље них по је ди на ца, без об зи ра на њи хо ве јав не по зи ци о ни
ра но сти и уло ге. То се од но си на њи хо во пер ма нент но на сто ја ње да 
што оп ти мал ни је оства ре сво је лич не до би ти ка ко у сфе ри по ли ти
ке и дру штва та ко и еко но ми је и тр жи шта. У том ци љу де лу ју здру
же но да би оства ри ли соп стве не ме ђу соб не до би ти. С дру ге стра не, 
те о ри ја јав ног из бо ра не пре бре га ва чи ње ни цу да ад ми ни стра ци ја 
ко ри сти од ре ђе не функ ци је ко ји ма тр жи ште не рас по ла же, да би 
упра во от кло ни ла не ке про пу сте и про ма ша је тр жи шта.28 Че твр
то, те о ри ја игре (ga me the ory) од но си се на по ли ти ку ра ци о нал ног 
из бо ра (ra ti o nal cho i ce) у ком пе ти тив ним си ту а ци ја ма у про це си ма 
од лу чи ва ња ка да два или ви ше ”ра ци о нал на” уче сни ка има ју мо
гућ ност из бо ра, чи ји ис ход за ви си од опре де ље но сти (из бо ра) сва
ког од њих. Ти уче сни ци мо гу би ти по је дин ци, гру пе, ин сти ту ци је. 
Ва жно је на по ме ну ти да се у сфе ри по ли ти ке јав ног од лу чи ва ња не 
25 Упо ре ди: Сне жа на Ђор ђе вић, Анализе јавнихполитика, Фа кул тет по ли тич

ких на у ка, Чи го ја штам па, Бо е град, 2009, стр. 4345.
26 Упо ре ди Ro bert E. Go o din, TheTheoryofInstitutionalDesign, Cam brid ge Uni

ver sity Press, 1996.
27 Упо ре ди: To mas A. Bir kland, An Introduction to the Policy Process (3rd ed.),  

M.E. Shar pe Inc., New York, 2011.  
28 Упо ре ди: Pa trick Dun le avy, Democracy,BureaucracyandPublicShoice:Econo-

micExplanationsinPoliticalScience, War ve ster Whe ats he af, 2000.
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мо гу сте ћи усло ви у ко ји ма је мо гу ћа иден ти фи ка ци ја ”нај бо љег” 
не при стра сног из бо ра, упра во због то га што је исти про из вод во ље 
и хте ња ве ћег бро ја за ин те ре со ва них уче сни ка, ко ји су ме ђу соб но 
ме ђу за ви сни.29 

По ред ова че ти ри мо де ла по сто ји још не ко ли ко ко ји се 
спо ми њу у ли те ра ту ри. То су мо де ли ра ци о нал но сти, ин кре мен та
ли зма, те о ри је гру пе и те о ри је ели те. Мо дел рационализма, ра ци о
нал не по ли ти ке ка рак те ри ше на сто ја ње до се за ња оп ти мал не дру
штве не до би ти, од но сно из бо ром оне ал тер на ти ве ко ја обез бе ђу је 
до би так од но сно из бе га ва њем оне ко ја во ди у гу би так. Пре ма овом 
мо де лу ра ци о нал ност по сто ји ка да је раз ли ка из ме ђу  по стиг ну те и 
из гу бље не вред но сти по зи тив на од но сно ве ћа у од но су на би ло ко
ји дру ги ал тер на тив ни при ступ, ко ји се ина че ме ри свим ре ле вант
ним со ци је тал ним фак то ри ма и вред но сти ма. Овај мо дел је ина че 
усло вљен чи та вим ни зом ком плек сних пред у сло ва, пер со нал них и 
со ци је тал них, ко је ни је јед но став но за до во љи ти, те је с то га че сто 
оп ти мал на ра ци о нал ност не до ку чи ва, од но сно те шко и не из ве сно 
се до ње до ла зи. Мо дел инкрементализма, осла ња се на  по ли ти ку 
кон ти ну ал них про ме на, пред ви ђа ња сук це сив ног ра ста, за сно ва
ног на ис ку стви ма да ље и бли же про шло сти. У овом мо де лу та ко
ђе по сто ји про блем огра ни че ња ко је узро ку ју број не про мен љи ве 
и ин тер вент не ва ри ја бле, ко је до би ја ју на ин ди ка тив но сти ка да се 
оце њу ју као до ме ти јав них по ли ти ка на ма кро со ци јал ном пла ну. 
Овај мо дел мо же да за та ји у слу ча ју из не над них кри зних еру па
ци ја и не пред ви ђе них дис кон ти ну и те та, ко ји ру ше прет ход но ус
по ста вље не трен до ве. По след њи та кав слу чај на гло бал ном пла ну 
до го дио се кра јем 2008 го ди не,  са де струк ци јом гло бал ног фи нан
сиј ског тр жи шта и по ја вом вр ха ре це си о ног ле де ног бре га. Мо дел 
интересно-групногеквилибријума, по ко ме се ана ли за јав не по ли
ти ке про це њу је кроз по ку ша је урав но те жа ва ња  груп них  су прот
ста вља ња и кон фрон та ци ја, на сто ји да от кри је пра вил но сти сти
ца ња или гу бље ња јав ног ути ца ја нај ва жни јих ин те ре сних гру па. 
Ве ли ки зна чај по зна ва ња пра ви ла игре и ра ци о нал них из бо ра ко је 
вр ше нај у ти цај ни је дру штве не гру пе око нај ва жни јих дру штве них 
пи та ња, до би ја до дат но на сна зи ка да се има у ви ду чи ње ни ца да 
су упра во ове гру пе ге не ра то ри по ве зи ва ња гра ђа на и вла сти. Ова 
уло га је сва ка ко не сра змер но де ли кат ни ја у кри зним вре ме ни ма и 
кон фликт ним си ту а ци ја ма, ка да ни је јед но став но от кри ти ко ре не 
29 Упо ре ди: Ro ger B. Myer son, GameTheory:analysisofconflict, First Har ward 

Uni ver sity Press pa per back edi tion, USA, 1997.
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со ци је тал них де ста би ли за ци ја. Ко нач но,моделпреференцијаели-
те, про из и ла зи из осно ва не прет по став ке да јав ном по ли ти ком 
упра вља вла да ју ћа ели та, са или без осла ња ња на глас на ро да, што 
на рав но пред ста вља ру ше ње ми та о при су ству де мо кра ти је од но
сно ње не не при мен љи во сти и од су ства. Нај че шће је на де лу ак тив
на ели та  а у ста њу инерт не апа ти је ма са. Елит ни кру го ви кре и ра
ју раз вој не ви зи је јав них по ли ти ка, еша ло ни јав ног чи нов ни штва 
исте опе ра ци о на ли зу ју и ожи во тво ру ју, оба ве ште ни ји де ло ви гра
ђан ства то углав ном са ре зиг на ци јом при хва та ју, а ве ћи на нео ба ве
ште них, ко ја се де лом бу ди из ле тар ги је у по во ду из бо ра, нај че шће 
ни је ни све сна сво јих (не)мо гућ но сти. То је ре дов но ста ње, а ван
ред но се уво ди ка да би ма се по же ле ле да упра вља ју си сте мом, што 
се у пра ви лу, из мно го раз ло га, по ка же уто пи стич ким чи ном, те се 
убр зо при ла го де ван ред ном ста њу као ре дов ном.30

За кљу чак

Из све га ре че ног, пре те жно за сно ва ног на ком па ра тив
ним ис ку стви ма,  мо гло би се за кљу чи ти да јав на упра ва и јав но 
упра вља ње, мо же исто вре ме но по слу жи ти и за ја ча ње фор мал но 
де мо крат ске ори јен та ци је али и за ње но оне мо гу ћа ва ње или што је 
че шћи слу чај сми шље но од ла га ње. На рав но ета ти стич ки и би ро
крат ски ум има на пре тек раз ло га за што и сва ки по мен о мо дер ни
за ци ји сма тра пре у ра ње ним. Си ту а ци ја је не што бо ља за афир ма
ци ју и ја ча ње ин сти ту та и ин сти ту ци ја де мо кра ти је у дру штви ма 
у ко ји ма упра вљач ка ели та има ви ше ве ков ни или ви ше де це ниј ски 
кон ти ну и тет, а гра ђа ни пам ће ње учи на ка ре пре зен та тив не вла сти, 
ко је се же бар кроз не ко ли ко ге не ра ци ја. Јер, де мо кра ти ју има сми
сла учи ти, без об зи ра на сва осу је ће ња да се не мо же на у чи ти. То 
што се мо гу по ја ви ти ве ли ка охра бре ња ка да је у пи та њу ло кал на 
де мо кра ти ја, па и спо ра дич на и крат ко трај на ис ку ства до бре вла
да ви не у окви ру по је ди них (на ци о нал них) др жа ва, ни је до вољ но, 
јер је ши ре окру же ње у пр вом слу ча ју на ци о нал ни план, а у дру гом 
ре ги о нал ни или гло бал ни, про же то број ним про тив реч но сти ма а 
че сто и екс трем ним кон тра дик тор но сти ма. Без на ци о нал ног од но
сно ин тер на ци о нал носо ци је тал ног си нер ги зма не ма де мо кра ти је. 

30 Упо ре ди: Tho mas R. Dye, Her man Ze i gler: TheIronyofDemocracy, Bel mont, 
CA: Wad sworth, 2009.
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Не ма је ка да је све де на са мо на по зна те и по јед но ста вље не прин
ци пе фор мал не де мо кра ти је и не по у зда не ин ди ка ци је ста ти стич ке, 
из бор не, по ли тич ке де мо кра ти је.

Лук и стре ла од древ ног изу ма до да нас, ме ња ли су свој 
из глед и на ме ну, од сред ства да би се омо гу ћи ло пре жи вља ва ње, 
да би се по хо до ва ло, ра то ва ло и осва ја ло, да би се уса дио страх од 
ода пе те стре ле сва ком ”от пад ни ку” од ве ре, да би се сим бо лич но 
осво ји ло ср це љу ба ви, да би се од ме ра ва ло оштро око и мир на ру ка 
олим пи ја ца, ипак сво ју ме ха нич ку и ме та фо рич ну су шти ну ни су 
про ме ни ли. Ве ли ка је ана ло ги ја са др жа вом и вла шћу, тек за јед но 
и то ул ти ма тив но (фун да мен тал но) не рас ки ди во тра ју, ме ња ју ћи 
број не фор ме и ма ни фе ста ци је, а да за пра во не ме ња ју су шти ну 
вла да ња, не у мо љи ве при нуд но сти и ар би трар но сти мо ћи, ода бра
них од бо га, ње го вих апо ло ге та или иза бра них од на ро да, по сред
ством ње го вих три бу на. И у пр вом и у дру гом слу ча ју као из раз 
ве ли ких и не пре су шних има ги на ци ја, али и пра те ћих, оп те ре ћу
ју ћих има ги нар но сти, број них не до ста та ка фак тич ких ре ал но сти. 
След стве но прет ход но ме, и тра га ња за оп ти мал ним и аутен тич ним 
мо да ли те ти ма из вр шноуправ не и управ не вла сти, др жав не и/или 
јав не ад ми ни стра ци је, јав ног упра вља ња или но вог јав ног упра
вља ња, су де ћи по мне њу у мно го че му раз о ча ра них љу ди у ”сво ју” 
власт, од нос оних ко ји вла да ју и оних ко ји ма се вла да, оста је ве ли
ка ениг ма, чи ји се са мо сте пен тај но ви то сти вре ме ном ме ња. Исти
не ра ди те раз о ча ра но сти се раз ли ку ју из ме ђу про спе ри тет них и 
по су ста лих за јед ни ца, успе шних и не у спе шних дру шта ва. Да ли је 
па ра док сал но, то што и јед ни дру ги ми сле, да на оној дру гој стра ни 
има ма ње раз ло га за за вре ђе но не за до вољ ство? 
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Mijat Damjanovic

THE RO LE OF PU BLIC 
ADMINISTRA TION AND 
 PU BLIC GO VER NAN CE 

 IN SHA PING OF  
DE MOC RACY 

R e  s u  m e

Pu blic ad mi ni stra tion, in a tra di ti o nal sen se of this term, can be de fi
ned as a (sub)branch of the go vern ment which is en tru sted with the 
im ple men ta tion of the po licy de fi ned by the exe cu ti ve or with the 
fun ction of ma na ging pu blic af fa irs. Ho we ver, be si de the se subexe
cu ti ve cha ra te ri stics, pu blic ad mi ni stra tion has over ti me ac qu i red a 
cer tain num ber of po wers and re spon si bi li ti es for esta blis hing po
li ci es and pro grams, which we re pre vi o usly a strict pre ro ga ti ve of 
the exe cu ti ve. In this man ner, pu blic ad mi ni stra tion has be co me an 
im por tant agent con cer ning fun cti ons of plan ning, or ga ni zing, di rec
ting, co or di na ting and con trol ling ma na ge ment sec tors of pu blic po
licy. The na tu re of this tran sfor ma tion mo ved from ma inly ar bi trary 
po wers to ser vi ce fun cti ons, from ema na tion of po wer to ser vi ce of 
ci ti zens. At any ca se, the ro le and in flu en ce of pu blic ad mi ni stra tion 
system and pu blic ma na ge ment spec trum, ha ve an im por tant ro le in 
en co u ra ging or thwar ting di ver se and he te ro ge ne o us pro ces ses of de
moc ra ti za tion of the sta te, eco nomy and so ci ety. Its ro le is not mar
gi nal ne it her in the sphe re of de ter mi ning the co ur se, con tent and 
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dyna mics of de moc ra ti za tion po licy. The se two “pre ro ga ti ves” and 
the as so ci a ted sub stan tial fun cti o nal in te gra tion in to the struc tu res, 
systems, and in sti tu ti o nal de ve lop ments, ma ke it the most im por tant 
strong hold of po li ti cal po wer. It is the re fo re not sur pri sing that at 
each sta ge of the re form and mo der ni za tion of go vern ment, pu blic 
ad mi ni stra tion and pu blic ma na ge ment ha ve a cen tral po si tion and 
pri o rity sig ni fi can ce.
Keywords: pu blic ad mi ni stra tion, pu blic go ver nan ce, de moc racy, 
de moc ra ti za tion, pu blic sec tor re form.

* Овај рад је примљен 25. јануара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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С а ж е т а к

Раз вој јав них слу жби и јав них ре гу ла тор них аген ци ја ре зул тат је 
ре ла тив но ду го трај ног про це са ме та мор фо зе са вре ме не др жа ве 
од но сно упра ве, јер су др жав ни тј. управ ни си сте ми „при мар ни” 
ре гу ла тор ни си сте ми. За са вре ме ну упра ву су ка рак те ри стич не 
тен ден ци је по ве ћа ња бро ја управ них ор га ни за ци ја, си стем ске 
ди фе рен ци ја ци је, сма ње ња уло ге при си ле, про фе си о на ли за ци
је, а мо гла би се на ве сти и тен ден ци ја стал не мо дер ни за ци је 
од но сно „ре фор ме„ управ них си сте ма. Упра во ди фе рен ци ја ци ја 
са вре ме не упра ве, ко ја осим ре пре сив не оба вља и дру ге ва жне 
функ ци је у са вре ме ном дру штву (сер ви сне и раз вој не функ ци
је), до ве ла је до раз во ја т.з. јав них слу жби, а са ти ме у ве зи и 
јав них ре гу ла тор них аген ци ја. Ове аген ци је оба вља ју од ре ђе не 
др жав не управ не по сло ве, ко ји су у про шло сти би ли ре зер ви
са ни ис кљу чи во за др жа ву од но сно за др жав не ор га не. У том 
кон тек сту тре ба упо зо ри ти и на од ре ђе не опа сно сти од ко јих је 
нај ва жни ја опа сност сма ње ња сте пе на од го вор но сти за од лу чи
ва ње у не ким ва жним јав но прав ним обла сти ма (на ро чи то сма
ње ње сте пе на де мо крат ске кон тро ле од но сно сма ње ње сте пе на 
ми ни стар ске од го вор но сти пред пар ла мен том). У овој обла сти 
сва ка ко још уви јек по сто је од ре ђе ни про бле ми, из ме ђу оста лог 
и про бле ми ве ли ке тер ми но ло шке не пре ци зно сти, што че сто во
ди до од ре ђе ног сте пе на не ра зу ми је ва ња по ло жа ја и функ ци је 
са вре ме них јав них аген ци ја од но сно дру гих ре гу ла тор них ти је
ла у са вре ме ној јав ној упра ви. За то су се од ре ђе не др жа ве (нпр. 

НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА 
ТЕЛА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
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Сло ве ни ја) од лу чи ле за усва ја ње по себ ног за ко но дав ства ко је 
ре гу ли ше ста ту сноправ ни по ло жај јав них аген ци ја и дру гих па
ра др жав них ин сти ту ци ја (нпр. јав них фон до ва). У са др жај ном 
сми слу су основ ни раз ло зи за осни ва ње јав них аген ци ја и слич
них па ра др жав них ин сти ту ци ја при је све га одва ја ње од ре ђе них 
јав но прав них дје лат но сти од днев не по ли ти ке од но сно спр је ча
ва ње ути ца ја днев не по ли ти ке на оба вља ње од ре ђе них ва жних 
јав но прав них дје лат но сти у окви ру т.з. при вред них и ванпри
вред них јав них слу жби. Основ ни про блем у обла сти дје ло ва ња 
јав них аген ци ја и слич них ре гу ла тор них ти је ла је одва ја ње ле ги
сла тив не и усмје ра ва ју ће функ ци је др жа ве од опе ра тив ног оба
вља ња од ре ђе них ва жних јав но прав них функ ци ја.
Кључнеречи: Не за ви сна ре гу ла тор на те ла, јав на слу жба, јав не 
аген ци је, јав на упра ва, др жа ва.

Увод

У по ли циј ској др жа ви, тј. у мо нар хи ја ма 17, 18. и све 
та мо до сре ди не 19. ви је ка, по је дин ци не ма ју ни ка квих по ли тич
ких сло бо да од но сно по ли тич ког су бјек ти ви те та, не ма ју за ко ни то 
га ран то ва них пра ва, за то је њи хов ста тус ста тус „по да ни ка”, а не 
ста тус „др жа вља на”. Сва власт је у по ли циј ској др жа ви скон цен
три са на у ру ка ма вла да ра. Раз ма хом кри зе фе у дал ног си сте ма и 
на кон окон ча них бур жо а зних ре во лу ци ја до шло је до им пле мен та
ци је иде је о „по дје ли вла сти”1, а осим то га се све ви ше про би ја и 
при хва ћа иде ја о зна ча ју људ ских пра ва и сло бо да. Прав на др жа ва 
(њем.  Rechtsta at), а на ро чи то са вре ме на де мо крат ска прав на др
жа ва, ре зул тат је ре ла тив но крат ког раз вој ног пе ри о да ко ји нај у
пе ча тљи ви је по чи ње ве ли ком фран цу ском бур жо а зном ре во лу ци
јом, а за тим се ин тен зив ни је на ста вља тек по сли је 1848. го ди не 
(на европ ском кон ти нен ту). Од те исто риј ске тач ке се по сте пе но 
ми је ња ка рак тер др жа ве кроз про мје ну основ не па ра диг ме – прав
ни од но си у др жа ви од те тач ке да ље ни су ви ше уте ме ље ни на од
но су вла дарпо да ни ци, не го, све ви ше и ви ше, иако по сте пе но и са 
ве ли ким от по ри ма, на ком плек сном од но су из ме ђу прав не др жа ве 
од но сно (ка сни је) де мо крат ске прав не др жа ве и др жа вља на („гра
1 Упо ре ди: Иво Кр бе к, Диобавласти, За греб 1943, стр. 15.; Смиљ ко Со ко л и 

Бран ко Смер де л Организацијавласти, За греб 1988, стр. 46.
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ђа на„) –  ко ји по сте пе но по ста ју пу но прав ни су бјек ти пра ва и оба
ве за у прав но уре ђе ној др жа ви.

Од кра ја ап со лу ти зма и по чет ка раз во ја са вре ме не др жа ве 
до ла зи до све ин тен зив ни је афир ма ци је на че ла за ко ни то сти дје ло
ва ња др жав них ор га на (на че ло ле га ли те та), на че ла јед на ко сти пред 
за ко ном, на че ла про пор ци о нал но сти итд.2. По сте пе но се раз ви ја ју 
ин сти ту ти са вре ме не др жа ве, на ро чи то кроз ја ку си стем ску ди фе
рен ци ја ци ју ин сти ту ци ја, раз ви ја ју се број ни ме ха ни зми прав не 
др жа ве, ци вил ног дру штва и за тим се пот пу но гу бе ин сти ту ти ап
со лу ти стич ке др жа ве. На кон раз до бља тзв. ли бе рал не др жа ве (др
жа ве „ноћ ног чу ва ра”), и са ма др жа ва све ви ше и ви ше пре у зи ма 
уло гу со ци јал ног ре гу ла то ра. Осим (при мар но) ре пре сив не функ
ци је, све из ра зи ти ја је ње зи на сер ви сна и раз вој на функ ци ја. Ана
лог но то ме се раз ви ја и упра ва, ко ја је ин те грал ни дио ком плек сног 
др жав ног ме ха ни зма.

У кон тек сту го ре по ме ну тих про мје на тре ба на крат ко 
осви је тли ти и раз вој упра ве и ње зи них функ ци ја у са вре ме ној др
жа ви3. У по ли циј ској др жа ви упра ва ни је има ла по ло жа ја са мо
стал не др жав не функ ци је, би ла је дио мо но лит ног кон гло ме ра та 
из вр шноуправ ног апа ра та ап со лу ти стич ке др жа ве. Упра ва је би ла 
по слу шни вла да ров апа рат за вр ше ње вла сти, при је све га за оба
вља ње ре пре сив них по сло ва. Бит на по ли тич ка и со ци јал носи
стем ска прет по став ка ап со лу ти стич ке „кон цен тра ци је вла сти” (јер 
је власт вла да ра на европ ском кон ти нен ту  de fac to  скон цен три са
на у том мо но лит ном апа ра ту) је ре ла тив но јед но став на дру штве
на и со ци јал на струк ту ра фе у дал не од но сно по ли циј ске др жа ве са 
огра ни че ним од но сно пар ци јал ним ин те ре снопо ли тич ким за сту
па њем у др жав ним ор га ни ма ко ји су та да по сто ја ли (у Фран цу ској 
су то вла дар и тзв. др жав ни ста ле жи)4. Ка сни је, на кон раз до бља 
2 Упо ре ди: Joh n Al de r, ConstitutuonalandAdministrativeLaw, стр. 54. О за ни

мљи вој ра зли ци из ме ђу на че ла вла да ви не пра ва („ru le of law”) у ан гло сак сон
ској прав ној те о ри ји и на че ла прав не др жа ве („Rechtsta at”) у кон ти нен тал ној 
прав ној те о ри ји ви ди нпр. у дје лу Ли ди је Р. Ба сте, Политика у границама
права, стр. 112118; Упо ре ди: Фран ц Ној ма н, Демократскаиауторитарна
држава, За греб 1992,  стр. 9596.

3 Упо ре ди: проф. Еуге н Пу си ћ, УправнисистемиI,  За греб 1985, стр. 351415.
4 Em ma nuelJo sep ha Sieyes  „Шта је тре ћи ста леж?” („Qu'estce que le Ti ers 

Etat?”), Филозофски вјестник, бр. 1/1990. У тој рас пра ви аутор об ја шња ва 
по тре бу за по ли тич ком еман ци па ци јом тзв. „тре ћег ста ле жа” у пред ре во лу
ци о нар ном раз до бљу у Фран цу ској. Још кра јем 18. ви је ка је ту при бли жно 
200.000 пред став ни ка кле ра и плем ства вла да ло ма си од око 26 ми ли о на љу
ди.  Сиеyес  се бо рио за ели ми на ци ју пар ци јал ног по ли тич коин те ре сног за
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ли бе рал не др жа ве, све бр же се раз ви ја ин тер вен ци о ни стич ка и ко
нач но са вре ме на со ци јал на др жа ва, тј. др жа ва „бла го ста ња”. Ана
лог но то ме, мо гу ће је пра ти ти и раз вој са вре ме не упра ве. Упра ва 
је у прав ној др жа ви, а на ро чи то у са вре ме ној де мо крат ској прав ној 
др жа ви, све ви ше и из ра же ни је под ре ђе на на че лу за ко ни то сти сво
га дје ло ва ња – под ре ђе на је за ко ну и суд ској кон тро ли за ко ни то
сти дје ло ва ња. Брз раз вој са вре ме не др жа ве и упра ве по ве зан је 
са прав ним при зна њем људ ских пра ва и сло бо да, на че лом по дје ле 
вла сти, као и са свим прав ним на че ли ма и ин сти ту ти ма ко ји су ка
рак те ри стич ни за са вре ме ну де мо крат ску прав ну др жа ву5.

У овом при ло гу же ли мо де таљ ни је об ра ди ти пи та ње си
стем ске ди фе рен ци ја ци је6 управ них си сте ма са вре ме не др жа ве. 
Ра ди се о пи та њу дје ло ва ња са вре ме не упра ве, ко ја, због ве ли ке 
ком плек сно сти дру штве них и тех нич ких си сте ма на шег вре ме
на, ви ше не мо же оба вља ти свих сво јих по сло ва не по сред но, као 
што их је успи је ва ла оба вља ти у ре ла тив но јед но став ној струк ту
ри „кла сич не” по ли циј ске др жа ве. Са вре ме на упра ва оба вља умје
сто јед не (ре пре сив не од но сно ре гу ла тор ноауто ри та тив не) све 
три нај ва жни је функ ци је: а) „кла сич ну” ауто ри та тив ну функ ци ју, 
б) сер ви сну функ ци ју, као и в) раз вој ну функ ци ју у ко рист дру
гих дру штве них (под)си сте ма. Оно што је при је све га ре ле вант но у 
овом при ло гу, и што же ли мо по себ но афир ми са ти, је сте чи ње ни ца, 
да упра ва не са мо да ви ше не оба вља у цје ли ни сво ју сер ви сну и 
раз вој ну функ ци ју, не го чак и ре гу ла тор ноауто ри та тив ну функ ци
ју по сте пе но (и дје ли мич но) пре но си на не др жав не од но сно па ра
др жав не су бјек те. Ово при је све га због спо зна је, да од ре ђе не еле
мен те чак и ове (ре гу ла тор не) функ ци је, мо гу бо ље и ефи ка сни је 
оба вља ти од ре ђе ни дру ги (не др жав ни) су бјек ти. Због ве ли ке ком
плек сно сти са вре ме них тех нич ких и дру гих (под)си сте ма, очи гле
дан је тренд да упра ва у све ве ћем оби му пре но си оба вља ње још 
до не дав но за се бе „ре зер ви са них” по сло ва на дру ге су бјек те из
ван сво је ор га ни за ци о не струк ту ре. Упра во у ве зи са тим у на став
ку пра ти мо раз вој сер ви сне функ ци је др жав не упра ве кроз раз вој 

ступ ни штва, у ко јем је ма њи на кле ра и плем ства кон тро ли са ла 2/3 пар ла мен
та.

5 Упо ре ди: Ma ri jan Pavč nik, „Te o ri ja pra va”, Prispevekkrazumevanjuprava, Can
kar je va za lo žba, Љу бља на 1997,  стр. 457.

6 О пој му си стем ске ди фе рен ци ја ци је и си стем ске ин те гра ци је ви дје ти пре ци
зни је нпр. у по ме ну том дје лу проф. Пу си ћа, УправнисистемиI, ибидем,  стр. 
5354, 105109 и 135221.
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при вред них и ванпри вред них јав них слу жби, и у ве зи са њи ма, и 
раз вој  тзв. не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла од но сно ре гу ла тор них 
аген ци ја, ко је за у зи ма ју све зна чај ни је мје сто у са вре ме ним управ
ним си сте ми ма. Ово и сто га што је у са вре ме ној др жа ви по сте пе ну 
„ево лу ци ју„ до жи вио и сам кон цепт упра ве као по себ не др жав не 
функ ци је. У усло ви ма дје ло ва ња т.з. со ци јал не др жа ве и „др жа ве  
бла го ста ња„7 до ла зи до по сте пе ног раз во ја но вог схва та ња по ло жа
ја упра ве – све ви ше и ви ше се дје ло ва ње овог ме ха ни зма др жа ве 
по ефи ка сно сти свог дје ло ва ња упо ре ђу је са дје ло ва њем ор га ни за
ци ја при ват ног сек то ра, из че га се по сте пе но ра ђа док три на „но вог 
упра вља ња јав ним сек то ром„.8 У том кон тек сту се од ор га на др
жав не (од но сно ши ре – јав не) упра ве оче ку је сте пен ефи ка сно сти и 
ефек тив но сти ко ји је пот пу но упо ре див са сте пе ном ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти ор га ни за ци ја при ват ног сек то ра. Ови дје ли мич но 
пре тје ра ни за хтје ви да ка ко не узи ма ју у об зир чи ње ни цу да јав ни 
и при ват ни сек тор функ ци о ни шу на раз ли чи тим па ра диг мат ским 
те ме љи ма. Осим то га, сход но и не ким дру гим сла бо сти ма по кре та 
„но вог упра вља ња јав ним сек то ром„, по сте пе но се пре ва зи ла зи и 
та па ра диг ма, ко ја је да нас по при ми ла фор му но ве па ра диг ме – од
но сно иде је о т.з. „до број упра ви„ од но сно „до бром вла да њу„9 у 
усло ви ма дје ло ва ња т.з. „управ не др жа ве„.10

Као што смо већ по ме ну ли, у те о ри ји уоче не тен ден ци је 
у са вре ме ном сви је ту у обла сти дје ло ва ња управ них си сте ма су: 
по раст бро ја управ них ор га ни за ци ја, сма ње ње уло ге при ну де, про
фе си о на ли за ци ја упра ве, ди фе рен ци ја ци ја управ них ор га ни за ци ја 
(по сто ја ње кла сич них и раз вој но вих управ них ре со ра) итд.11. Све 
ове тен ден ци је, ко ји ма мо же мо до да ти још и тренд стал не мо дер
ни за ци је и ми је ња ња, ре ле вант ни су за на шу рас пра ву о про це су 
раз во ја си сте ма јав них слу жби и са њи ма по ве за ним пи та њи ма 
раз во ја не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла и њи хо вом пре у зи ма њу 
ва жних по сло ва у си сте му са вре ме не ком плек сне дру штве не ре
гу ла ци је.

У раз ли чи тим европ ским др жа ва ма се де ша ва ју слич ни 
про це си ди фе рен ци ја ци је управ них си сте ма, чак и у др жа ва ма са 

7 Енгл. „Wel lfa re Sta te„.  
8 Енгл. „New Pu blic Ma na ge ment„.
9 Енгл. „Good go vern ment„ od no sno „good go ver nan ce„.
10 Енгл. „the Ad mi ni stra ti ve Sta te„.
11 Упо ре ди: Еуге н Пу си ћ, Наукаоуправи, За греб, 1986, стр. 4382.
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знат ним раз ли ка ма у сте пе ну дру штве ног и еко ном ског раз во ја. 
Ана лог но тој кон ста та ци ји, мо же се уочи ти да се сма њу ју си стем
ске и вре мен ске раз ли ке у при хва та њу и им пле мен та ци ји из вје
сних гло бал них мо де ла и рје ше ња, а ту је бит на пред ност тзв. тран
зи ци о них зе ма ља што мо гу ко ри сти ти број на ис ку ства раз ви је них 
зе ма ља (нпр. др жа ва чла ни ца Европ ске уни је), те та ко из бје ћи не
по треб не стран пу ти це и у бит но кра ћем вре мен ском пе ри о ду до ћи 
до од ре ђе них (при хва тљи вих) рје ше ња, за ко ја је дру гдје би ло по
треб но пу но ви ше вре ме на и енер ги је.

Ако је ди фе рен ци ја ци ја управ них си сте ма би ла већ до ста 
из ра жен тренд још од по чет ка 20. ви је ка, сло бод но се мо же ре ћи, 
да се тај про цес од ви ја не у по ре ди во бр же у 21. ви је ку. Упра ва мо ра 
да нас рје ша ва ти но ве и све ком плек сни је про бле ме, и то знат но бр
же и ефи ка сни је не го у про шло сти. Да би успје шно од го во ри ла на 
те за хтје ве од но сно оче ки ва ња, са вре ме на упра ва мо ра ко ри сти ти 
све ком плек сни је ме то де и по ступ ке. У тра же њу од го ва ра ју ћих мо
де ла за сво је што ефи ка сни је дје ло ва ње, упра ва је при си ље на пре
и спи ти ва ти и ефи ка сност ме то да дје ло ва ња при ват ног сек то ра као 
и „им пле мен та бил ност” ме то да ра да то га сек то ра у јав ном сек то ру. 
У ве зи са тим се по ја ви ла, као што смо ис та кли, иде ја тзв. „но вог 
јав ног ме наџ мен та”, по ко јој се у дје ло ва ње упра ве од но сно управ
них си сте ма све ви ше и ви ше укљу чу ју на че ла ко ја се при о ри тет но 
ко ри сте у при ват ном сек то ру12. Овој кон ста та ци ји тре ба до да ти и 
иде ју о зна ме ни том „3Е”  уво ђе њу еко но мич но сти, ефи ка сно сти 
и ефек тив но сти на свим ни во и ма јав ног сек то ра, гдје се ис ти че да 
но ви јав ни ме наџ мент има сље де ће глав не ка рак те ри сти ке: а) фо
кус на ме наџ мен ту (упра вља њу), а не по ли ти ци; б) све ин тен зив
ни је оцје њи ва ње пер фор ман си и ефи ка сно сти ра да на свим ни во и
ма управ них си сте ма; в) осни ва ње све ве ћег бро ја јав них аген ци ја 
ко је дје лу ју на прин ци пу ра ци о нал но сти и кон тро ле тро шко ва; г) 
уво ђе ње ква зи тр жи шта у дје ло ва ње јав ног сек то ра и укљу чи ва ње 
при ват ног сек то ра у обез бје ђи ва ње јав них услу га (тзв. „contracting 
out”), итд. 

Јав ни сек тор, на ро чи то у обла сти т.з. при вред них јав них 
слу жби, у са вре ме ној др жа ви под врг нут је ве о ма ши ро ким и из ра
12 „Но ви јав ни мен аџмент до нео је у јав ну упра ву (и ши ри јав ни сек тор) ин стру

мен те слич не они ма ко је ко ри сте ор га ни за ци је при ват ног сек то ра.” Дра го љуб 
Ка вран, „Европ ски управ ни про стор, ре фор ма и обра зо ва ње др жав не упра
ве”, Правниживот, Бе о град, бр. 9, том  I,  2004, стр. 10591075 (1063).
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же ним про це си ма при ва ти за ци је, ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је. 
У си сте му јав не упра ве – не по сред но на пе ри фе ри ји си сте ма др
жав не упра ве – ства ра ју се и раз ви ја ју број не но ве па радр жав не 
ин сти ту ци је ко је су сво јим дје ло ва њем у ве ли кој мје ри са мо стал не 
у од но су на др жав ну из вр шну власт и др жав ну упра ву, а њи хов 
нај ва жни ји но ви за да так по ста је ре гу ла ци ја, раз вој и уна пре ђе ње 
од ре ђе них но вих тр жи шта у јав ном сек то ру – на ро чи то у обла сти 
т.з. при вред них јав них слу жби.13 Од пре ми јер ке Мар га рет Та чер 
да ље нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји по чи њу уво ди ти но ве при је ме у дје
ло ва ње јав ног сек то ра. Је дан од нај зна чај ни јих и нај по зна ти јих је 
про грам уво ђе ња „аген ци ја сле де ћих ко ра ка”14. Ра ди се о фор ми
ра ју чи та вог ни за та квих ад ми ни стра тив них аген ци ја15. У том кон
тек сту је тре ба ло нај при је оба ви ти од ре ђе не ана ли зе и до ћи до од
го во ра на пи та ња: а) шта др жа ва тре ба да фи нан си ра и да ра ди, б) 
шта др жа ва тре ба да фи нан си ра, али не ра ди, те в) шта др жа ва не 
тре ба ни да фи нан си ра ни да ра ди. Ри јеч је да кле о гло бал ном пре
струк ту ри са њу управ ног си сте ма због ње го ве ве ће ра ци о нал но сти, 
а у окви ру тог пре струк ту ри са ња управ не струк ту ре, за др жа ва ју се 
са мо оне функ ци је и над ле жно сти, за ко је је оправ да но да оста ју у 
тој струк ту ри (ра ди се да кле о оним јав ним услу га ма ко је се не мо
гу пре пу сти ти ни па радр жав ним ор га ни за ци ја ма ни „не ви дљи вој 
ру ци” Ада ма Сми та16). На дру гој стра ни се осни ва ју јав не аген ци је 
и дру га слич на ре гу ла тор на ти је ла, на ко је се пре но си дио по сло ва 

13 Упо ре ди: Ива н Ко при ћ, мр Ана ма ри ја Му са и Ве дра н Ђу ла би ћ, „Еуроп ски 
стан дар ди ре гу ла ци је слу жби од оп ћег ин те ре са: (ква зи)не за ви сна ре гу ла циј
ска ти је ла у из град њи мо дер ног ка пи та ли зма„, Хрватскајавнауправа, бр. 3, 
2008, год. 8, стр. 648.

14 Енгл. „Next Steps Agen ci es”. О то ме ви дје ти нпр. при лог „What Les sons Can 
We Le arn from the UK’s Next Steps Agen ci es Mo del?”, Re port, An drew Limb, 
2001  (ви дје ти нпр. на  websaj tu: http://www.stat skon to ret.se/upload/Pu bli ka ti o
ner/2001/200123.pdf).

15 На дан 1. Апри ла 2004. У Ве ли кој Бри та ни ји по сто ји нпр. Ви ше од 120 та
квих аген ци ја. По себ но је зна чај на Ci vil Ser vi ce Col le ge  (осно ва на 1970. Као 
Цен тар јав не упра ве за обу ку, а по стао је аген ци ја од 1989. год.) ко ја се ста ра 
о стал ном уса вр ша ва њу управ них ка дро ва у Ве ли кој Бри та ни ји.  Ci vil Ser vi ce 
Col le ge, Ma na ge ment in Go vern ment.

16 Адам Смит, во де ћи еко ном ски те о ре ти чар про све ти тељ ства, чи је је дје ло Бо
гатствонарода (1776) по ста ло те мељ ли бе рал не еко ном ске те о ри је, дао је 
те о риј ску по др шку тр жи шној еко но ми ји за сно ва ној на по ну ди и по тра жњи: 
„Ве ро вао је да кон ку рен ци ја ре гу ли ше са му се бе, као не ка, не ви дљи ва ру
ка' др жи по хле пу под кон тро лом и про мо ви ше оп ште до бро. На при мер, ако 
не ки тр го вац на пла ћу је пре ви со ку це ну, ње га ће из по сла из ба ци ти кон ку
рент ко ји је во љан да при хва ти ма њи про фит.” Мар вин Пе ри, Интелектуална
историјаЕвропе,  Клио,  Бе о град, 2000, стр. 300.
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и функ ци ја др жав не упра ве, јер је утвр ђе но, да оба вља ње та квих 
јав них по сло ва је сте по треб но, али ни је по треб но, да их оба вља 
не по сред но др жа ва (да кле, др жа ва то фи нан си ра, не по сред но или 
по сред но – нпр. та ко што одо бра ва та ри фе за рад тих аген ци ја). Ко
нач но, на тре ћем ни воу је у Ве ли кој Бри та ни ји у ври је ме вла да ви не 
Мар га рет Та чер по сто ја ла ци је ла вр ста јав них дје лат но сти и услу
га, гдје је до шло до де ре гу ла ци је и чак до при ва ти за ци је (у не ким 
обла сти ма ве о ма ра ди кал но за на ша схва та ња, та ко да су при ва
ти зо ва ли од но сно дје ли мич но при ва ти зо ва ли и не ке за тво ре). Ови 
про це си у Ве ли кој Бри та ни ји су ка сни је у ве ли кој мје ри ути ца ли 
на слич не про це се и у дру гим (на ро чи то) европ ским зе мља ма.  

Овај увод ни дио при ло га да кле мо же мо за кљу чи ти кон
ста та ци јом, да се у са вре ме ним управ ним си сте ми ма, кроз ну жну 
ди фе рен ци ја ци ју због енорм ног по ве ћа ња ком плек сно сти управ
них си сте ма17 и њи хо ве ре ле вант не си стем ске око ли не, пот пу но 
ми је ња и ка рак тер кла сич не упра ве. Од свих нај ва жни јих функ ци
ја упра ве (ре гу ла тор на, сер ви сна и раз вој на функ ци ја), са вре ме на 
упра ва у цје ли ни не за др жа ва ни јед ну од њих ис кљу чи во за се бе. 
Са вре ме ни тренд је, да се све ве ћи обим сер ви сних и раз вој них, 
али и ре гу ла тор них по сло ва, пре но си на не др жав не од но сно па
ра др жав не су бјек те, а при то ме др жа ва, тј. упра ва за др жа ва са мо 
од ре ђе не кон трол не и ре гу ла тор не функ ци је.

Од ре ђе на увод на тер ми но ло шка пи та ња

Про блем ви со ког сте пе на ком плек сно сти оба вља ња функ
ци ја и по сло ва са вре ме не упра ве по ку ша ва се ри је ши ти кроз пре
нос од ре ђе них по сло ва – на ро чи то ре гу ла ци је при вред них и ван
при вред них јав них слу жби – на тзв. „управ не аген ци је” од но сно 
„не за ви сна ре гу ла тор на ти је ла”.
17 По ве ћа ње ком плек сно сти управ них си сте ма је на рав но са мо од го вор на по

ве ћа ње ком плек сно сти дру гих ре ле вант них си сте ма од но сно ре ле вант не си
стем ске око ли не. Си стем се мо ра ну жно струк ту рал но ди фе рен ци ра ти да би 
на тај на чин мо гао од го во ри ти на по ве ћа ње ком плек сно сти тј. од го во ри ти на 
по ве ћа ње ком плек сно сти сво је струк ту ре и ком плек сно сти (или бро ја ин тер
ак ци ја) дру гих ре ле вант них си сте ма из сво је си стем ске око ли не. Ви ди пре ци
зни ју ела бо ра ци ју у дје лу Еуге на Пу си ћа, Управнисистеми, За греб 1985, стр. 
1133 и 121303.
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На по чет ку тре ба тер ми но ло шки по ја сни ти два ре ле вант
на пој ма: по јам „аген ци ја” и по јам „ре гу ла тор но ти је ло”, да би ка
сни је пре шли на пре ци зни ју ела бо ра ци ју њи хо вог мје ста и уло ге 
у од ре ђе ним упо ред ним прав ним од но сно управ ним си сте ми ма 
са вре ме них др жа ва, као и на су прана ци о нал ном ни воу (на ни воу 
Европ ске уни је).

Прав ни по ло жај ре гу ла тор них ти је ла и аген ци ја ни је 
у сва кој зе мљи исти. Не гдје су ова ти је ла дио др жав не упра ве, а 
не гдје има ју прав ни ста тус  suigeneris, ко ји је не за ви сан од вла
де и ре сор них ми ни стар ста ва. У не ким зе мља ма по сто је по себ ни 
ста ту сни за ко ни, ко ји ре гу ли шу прав носта ту сна пи та ња дје ло ва
ња аген ци ја (нпр. Сло ве ни ја, Ср би ја), а у дру гим зе мља ма та квог 
ге не рал ног ста ту сног за ко на не ма (нпр. Цр на Го ра, Хр ват ска).18 
Кат кад, аген ци је има ју зна чај на ре гу ла тор на овла шће ња.19 И сам 
по јам „аген ци ја” је ве о ма ди фу зан, ње го ва пре ци зна де фи ни ци ја 
ни је јед но став на. Чак и ви ше од то га, мо гло би се ре ћи да се ра ди 
о про бле му кон фу зи је при упо тре би пој ма „аген ци ја”. По сто ји не
ко ли ко ста ту сних мо да ли те та, у ко ји ма се да нас по ја вљу ју „аген
ци је”, нпр.:

– аген ци ја као ор ган од но сно ор га ни за ци ја из (ужег) си
сте ма др жав не упра ве (осно ва на про пи сом, ко ји од ре
ђу је струк ту ру др жав не упра ве)20;

– аген ци ја као по себ но ре гу ла тор но па радр жав но ти је
ло осно ва но за ко ном за од ре ђе ну област на цен трал
ном управ ном ни воу (нпр. област те ле ко му ни ка ци ја, 
енер ге ти ке, ра ди о ди фу зи је, са о бра ћа ја и ве за, ...)21;

18 У Ср би ји раз ли ку је мо дви је вр сте аген ци ја: а) јав не аген ци је као не др жав не 
су бјек те са ре гу ла тор ним јав ним овла шће њи ма и б) тзв. др жав не аген ци је 
као по себ не управ не ор га ни за ци је у са ста ву др жав не упра ве; Сте ван Ли лић, 
Пре драг Ди ми три је вић, Ми лан И. Мар ко вић, Управноправо, дру го из ме ње но 
и до пу ње но из да ње, Бе о град, 2006, стр. 172174.

19 Нпр. у САД ад ми ни стра тив не аген ци је има ју тзв. се кун дар ну за ко но дав ну 
функ ци ју, а за ко но дав ни ор ган  Кон грес, има при мар ну за ко но дав ну функ ци
ју (ви дје ти нпр. u  Do u glas, 1956). У не ким дру гим си сте ми ма се та ре гу ла тор
на овла шће ња пре но се у об ли ку јав них овла шће ња за оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва др жав не упра ве (нпр. у Сло ве ни ји).

20 Нпр. Аген ци ја Ре пу бли ке Сло ве ни је за за шти ту жи вот не око ли не или Аген
ци ја за ду ван Ре пу бли ке Цр не Го ре.

21 Нпр. Аген ци ја за енер ге ти ку или Аген ци ја за ра ди о ак тив не от пат ке у Сло ве
ни ји или Аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је у Цр ној Го ри.
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– аген ци ја као по себ но јав ноправ но ти је ло под над зо
ром др жав ног пар ла мен та за оба вља ње од ре ђе них др
жав них функ ци ја из обла сти др жав не без би јед но сти22;

– аген ци је као по себ на ти је ла на ло кал ном ни воу управ
ног си сте ма (нпр. оп штин ске аген ци је за упра вља ње 
от пад ним во да ма);

– аген ци ја као при ват ноправ на ор га ни за ци ја (нпр. аген
ци ја за по сре до ва ње не крет ни на, аген ци ја за ор га ни зо
ва ње ту ри стич ких пу то ва ња итд.).

Из го ре на ве де ног мо же се кон ста то ва ти по сто ја ње ве ли
ке кон фу зи је у ста ту сним об ли ци ма и упо тре би пој ма „аген ци ја”. 
То до во ди до про бле ма опре де ља ва ња са др жа ја и ра зу ми је ва ња 
прав ног по ло жа ја ових ор га ни за ци ја. Ов дје са мо упо зо ра ва мо на 
тај про блем и за у зи ма мо се за до след ну упо тре бу овог ста ту сног 
об ли ка и пој ма у по зи тив ном пра ву, упра во с ци љем да се спри је чи 
го ре по ме ну та тер ми но ло шла и ста ту сноправ на кон фу зи ја23.

По јам „ре гу ла тор но ти је ло” про из и ла зи из пој ма „ре гу ла
ци ја”. Ре гу ли са ти зна чи кон тро ли са ти и усмје ра ва ти по мо ћу пра
ви ла, огра ни че ња и (на кра ју) санк ци ја.24 Да кле, ре гу ли са ти зна
чи кон тро ли са ти и усмје ра ва ти по мо ћу пра ви ла, а ре гу ла тор но је 
оно, што има моћ да зва нич но кон тро ли ше од ре ђе ну сфе ру, ка ко би 
обез би је ди ли си гур ност пра вил ног дје ло ва ња си сте ма25. У по ли
тич ком сми слу овај из раз се мо же тре ти ра ти као пра ви ло по на ша
ња ко је је ди рект но за шти ће но ле ги тим ним санк ци ја ма од стра не 

22 Нпр. Аген ци ја за на ци о нал ну без би јед ност у Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
23 Та ко је нпр. у Цр ној Го ри Уред бом о ор га ни за ци ји и на чи ну ра да др жав не 

упра ве пред ви ђе на Аген ци ја за ду ван (у овом слу ча ју као не по сре дан ор ган 
др жав не упра ве). Зна чи, Аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је ни је исто што и ста
ту сни об лик аген ци је ко ја је пред ви ђе на За ко ном о др жав ној упра ви, не го се 
ра ди о „дру гом ти пу” аген ци је  у овом слу ча ју је то је па радр жав ни ор ган 
ко ји не ма ста тус кла сич ног ор га на др жав не упра ве. Сто га, у бу ду ћим нор ма
тив ним рје ше њи ма, тре ба ја сни је од ре ди ти ста тус раз ли чи тих вр ста аген ци ја 
(оних уну тар струк ту ре др жав не упра ве од но сно др жав не струк ту ре и оних 
ван ње), а по себ но оних ко је вр ше ре гу ла тор ну функ ци ју. У ве зи са ти ме је 
нпр. у Сло ве ни ји усво јен по се бан За кон о јав ним аген ци ја ма, ко ји уре ђу је 
ста ту сно прав ни по ло жај упра во ових „ре гу ла тор них” и не ких дру гих об ли ка 
аген ци ја („струч них„ и „раз вој них„), ко је, ме ђу тим, не ма ју ста ту са ор га на 
др жав не упра ве по што за ор га не др жав не упра ве.

24 Ви дје ти пре ци зни је у  LexiconofTermsandConceptsinPublicAdministration,
PublicPolicyandPoliticalScience, 1998,  стр. 360362.

25 Упореди:  OxfordAdvancedLearner’sDictionary, 2000,  стр. 1071.
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др жа ве (на рав но на кра ју, ако от ка жу сви дру ги ме ха ни зми за им
пле мен та ци ју по ста вље ног пра ви ла). Кон цепт ре гу ла ци је се та ко 
у ре ал ном прав ном си сте му про те же све од нај ви ших оп штих и 
ап стракт них прав них пра ви ла по на ша ња (устав ни ни во), пре ко ни
воа ори ги нер ног за кон ског ре гу ли са ња (нај ва жни ји ни во прав не 
ре гу ла ци је у са вре ме ном дру штву), пре ко под за кон ских ме ха ни
за ма ре гу ла ци је (вла ди не уред бе, пра вил ни ци ми ни ста ра итд.), па 
све до ре гу ла тор не функ ци је не др жав них су бје ка та на ко је су пре
не се не од ре ђе на јав на овла шће ња – као што се мо же кон ста то ва ти 
– чак и овла шће ње за оп шту и ап стракт ну дру штве ну ре гу ла ци ју у 
од ре ђе ној обла сти (нпр. из да ва ње пра вил ни ка и слич них оп штих и 
ап стракт них пра ви ла, као и кон крет них и по је ди нач них управ них 
ака та). Јед на бит на раз ли ка из ме ђу су бје ка та др жав не и не др жав не 
ре гу ла ци је је при је све га у том, да су за су бјек те др жав не ре гу
ла ци је обез би је ђе ни не по сред ни др жав ни ме ха ни зми спро во ђе ња 
(„iusimperium”  по по тре би и при сил ним ме то ди ма), док на дру гој 
стра ни не др жав ни су бјек ти ре гу ла ци је иза се бе уви јек мо ра има ти 
„по др шку” др жав не санк ци је – па ра др жав на ти је ла да кле не мо гу 
не по сред но и са мо стал но при сил но из вр ша ва ти сво је ак те.

По ве зу ју ћи се са оп штим пој мом „ре гу ла ци ја”, из раз „ре
гу ла тор но ти је ло” је да кле ти је ло ко је ре гу ли ше од но сно упра вља, 
кон тро ли ше, тј. усмје ра ва еко ном ске, кул тур не, дру штве не и дру ге 
ак тив но сти (у јав ном ин те ре су). Ре гу ла тор но ти је ло (нпр. ре гу ла
тор на аген ци ја), по сје ду је од ре ђе ни сте пен ин сти ту ци о нал не са
мо стал но сти у од но су на по ли тич ке цен тре мо ћи и од управ ног 
си сте ма др жа ве (вла де и над ле жних ми ни стар ста ва). Ре гу ла тор на 
аген ци ја се да кле осни ва ка ко би ре гу ли са ла, над зи ра ла, кон тро ли
са ла стан дар де, по ста вље на пра ви ла итд. (нпр. од ре ђе ног про гра ма 
вла де или не ких ди је ло ва јав ног од но сно при ват ног сек то ра).

За ви сно од по је ди не обла сти, ове аген ци је мо гу се по ја
ви ти као: а) аген ци је на су прана ци о нал ном ни воу; б) аген ци је на 
на ци о нал ном (цен трал ном управ ном) ни воу, в) аген ци је на ре ги о
нал ном ни воу, те г) аген ци је на ни воу ло кал не са мо у пра ве. По не
гдје, овим аген ци ја ма се да је и ква зи суд ска функ ци ја – функ ци ја 
рје ша ва ња од ре ђе не вр сте спо ро ва.26

Кон ста туј мо на кра ју овог ди је ла при ло га, да јав на ре
гу ла тор на ти је ла од но сно јав не ре гу ла тор не аген ци је у ста ту сном 

26 Нпр. у аме рич ком прав ном си сте му (САД). Упо ре ди нпр. у дје лу  Ber nar da 
Schwart za, AdministrativeLaw, Bo ston and To ron to 1984,  стр. 132.
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сми слу на ла зе сво је мје сто у си сте ми ма јав не упра ве. Нај че шће се 
да кле не на ла зе (од но сно пра вил ни је – не би се смје ле на ла зи ти) 
не по сред но у ор га ни за ци о ној струк ту ри др жав не упра ве, већ спа
да ју у ред па ра др жав них ин сти ту ци ја, и упра во то им омо гу ћа ва 
ви ши сте пен са мо стал но сти. Ове ин сти ту ци је оба вља ју ва жна јав
на овла шће ња (овла шће ња из да ва ња нор ма тив них ака та, управ них 
ака та у сми слу од лу чи ва ња у кон крет ним по ступ ци ма, оба вља ња 
од ре ђе ним ма те ри јал них рад њи – по не гдје чак и у ин спек циј ском 
по ступ ку, а по не гдје има ју чак и ква зи суд ска овла шће ња).

При вред не и ванпри вред не јав не слу жбе  
као ин те грал ни дио са вре ме не јав не упра ве

По јам јав не слу жбе27 мо же мо опре ди је ли ти као дје лат
ност ко ја је ну жна за дје ло ва ње и раз вој дру штве не за јед ни це, а за 
функ ци о ни са ње јав них слу жби ва жи по се бан прав ни ре жим. Јав не 
слу жбе обез бје ђу ју јав на до бра и јав не услу ге – у јав ном ин те ре су, 
ка да др жа ва због од ре ђе них раз ло га (при је све га због тра ди ци је) 
не до зво ља ва да се ова ква јав на до бра и јав не услу ге обез бје ђу ју на 
тр жи шту28.  Ко ри шће ње јав них до ба ра од но сно јав них услу га ко је 
се обез бје ђу ју дје ло ва њем т.з. оба ве зних (обли га тор них) при вред
них јав них слу жби у на че лу је да кле оба ве зно, док је ко ри шће ње 
т.з. из бор них (фа кул та тив них) јав них до ба ра од но сно јав них услу
га – фа кул та тив но од но сно необа ве зно. Дје ло ва ње јав них слу жби 
се фи нан си ра пла ћа њем ци је не јав них до ба ра од но сно јав них услу
га, из др жав ног бу џе та, или из дру гих из во ра ко је од ре ђу је за кон. 
Но си о ци дје лат но сти јав них слу жби да кле ре а ли зу ју т.з. сер ви сну 
функ ци ју др жа ве од но сно др жав не упра ве.

По јам јав них слу жби се раз вио у Фран цу ској, а тај по јам 
(јав не слу жбе)29 пр ви пут се упо три је био у слу ча ју „Blancocontra
27  Енгл. Pu blic Ser vi ce(s) од но сно Pu blic Uti li ti es. 
28 Као глав не ка рак те ри сти ке ових слу жби, на ро чи то т.з. „при вред них јав них 

слу жби„, обич но се на во де: уни вер зал ност, кон ти ну и тет, ква ли тет, при хва
тљи вост ци је не и бри га о за шти ти по тро ша ча. Упо ре ди: Ива н Ко при ћ, Ана
ма ри ја Му са и Ве дра н Ђу ла би ћ „Еуроп ски стан дар ди ре гу ла ци је слу жби од 
оп ћег ин те ре са: (ква зи)не за ви сна ре гу ла циј ска ти је ла у из град њи мо дер ног 
ка пи та ли зма„, Хрватскајавнауправа, год. 8, бр. 3, 2008, стр. 649. 

29 Фра. „servicepublic„, „servicedupublic„. Da nas фан цу ска прав на те о ри ја ове 
слу жбе ди је ли на управ не јав не слу жбе „laservicepublicadministratif„ и при
вред не од но сно ин ду стриј ске јав не слу жбе „la servicepublicindustrieletcom
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l’Etat„ из 1873. го ди не. Као уте ме љи тељ иде је јав не слу жбе сва ка ко 
је не спо ран Ле он Ди ги с сво јим дје лом „Пре о бра жа ји јав ног пра
ва„. Ње гов став је да др жа ва и ни је ни шта дру го до кон фе де ра ци ја 
јав них слу жби, а ове слу жбе се по ја вљу ју као ре зул тат про це са ди
фе рен ци ја ци је из ме ђу упра вља ча на јед ној и на ро да (упра вља них) 
на дру гој стра ни. Да кле, по Ди ги је вем ми шље њу је јав на слу жба 
бит и исто вре ме но огра ни че ње јав не вла сти. У дру гим прав ним 
си сте ми ма, на ко је је ути цао фран цу ски раз вој јав них слу жби, ове 
слу жбе раз ли чи то опре дје љу ју и на зи ва ју30, али је бит сву гдје иста: 
ра ди се о слу жба ма ко је у дру штве ној за јед ни ци обез бје ђу ју од ре
ђе на нај ва жни ја јав на до бра и јав не услу ге. 

Јав не слу жбе мо гу би ти ор га ни зо ва не на др жав ном ни воу, 
и у том слу ча ју је за њи хо во дје ло ва ње од го вор на др жа ва, или мо гу 
би ти ло кал не – а у том слу ча ју је за њи хо во дје ло ва ње од го вор
на са мо у прав на ло кал на за јед ни ца. Ре сор ни за ко ни из по је ди них 
обла сти (нпр. здрав ство, кул ту ра и сл.) из ри чи то од ре ђу ју по дје лу 
над ле жно сти из ме ђу др жав них и ло кал них при вред них (на рав но и 
ванпри вред них) јав них слу жби. Та ко нпр. ло кал на за јед ни ца мо
ра обез би је ди ти ре а ли зо ва ње оних јав них слу жби ко је су за ко ном 
од ре ђе не као оба ве зне (обли га тор не) јав не слу жбе, док се про пи
сом ло кал не за јед ни це мо же од ре ди ти да се на те ри то ри ји та кве 
ло кал не са мо у пра ве за јед ни це оба вља ју и дру ге при вред не (и ван
при вред не) јав не слу жбе ко је су од ре ђе не као фа кул та тив не (не
обли га тор не) јав не слу жбе – што зна чи да ло кал на са мо у прав на за
јед ни ца са мо стал но од лу чу је о то ме хо ће ли или не ће ор га ни зо ва ти 
дје ло ва ње та квих јав них слу жби.

Као што смо ис та кли, јед на од док три нар них по дје ла јав
них слу жби те слу жбе ди је ли на при вред не и ванпри вред не јав не 
слу жбе. У по је ди ном прав ном си сте му је дје ло ва ње та квих јав них 
слу жби уоби ча је но ре гу ли са но по себ ним прав ним про пи си ма. Та

merciaux„. У Фран цу ској се, за раз ли ку од не ких дру гих упо ред ноправ них 
си сте ма, по ја вљу је и тре ћа вр ста јав них слу жби – т.з. суд ске јав не слу жбе „le
servicepublicetlapuissancepublique„. Ово је нпр. у сло ве нач ком си сте му јав
них слу жби не при хва тљи во по што по сто ји те мељ на по дје ла на јав не слу жбе 
и на оно што су основ не функ ци је др жа ве у сми слу оба вља ња т.з. „iusimpe
riuma„.

30 Нпр. у ње мач кој управ ноправ ној док три ни за те слу жбе упо тре бља ва ју из раз 
„Di enst an der Oef fen tlic hke it„, „oeffentlicheDienst„.
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ко је нпр. у Ре пу бли ци Сло ве ни ји дје ло ва ње т.з. при вред них јав них 
слу жби уре ђе но са два по себ на прав на ак та31.  

Од пој ма „јав на слу жба„ мо ра мо у док три нар ном сми слу 
раз ли ко ва ти по јам „инфраструктурни објектиипостројења„ ко ји 
се од но си на ства ри (по крет не од но сно не по крет не) ко је су ну жне 
за ре а ли зо ва ње дје лат но сти (при вред них и ванпри вред них) јав них 
слу жби.32 Об зи ром на јав ну на мје ну ова квих по сто ја ња прав ни ре
жим њи хо вог ко ри шће ња мо ра би ти при ла го ђен при ро ди од но сно 
на мје ни ре а ли зо ва ња јав них слу жби. Јед но од нај ва жни јих пра ви
ла прав ног ре жи ма ин фра струк тур них обје ка та од но сно по стро је
ња је да мо ра ју но си о ци јав них слу жби ко ји упо тре бља ва ју та кве 
ин фра струк тур не објек те од но сно по стро је ња та ква по стро је ња 
ко ри сти ти у скла ду са њи хо вом (јав ноправ ном) на мје ном.

Ко нач но, ма кар крат ко тре ба опре ди је ли ти и по јам т.з. 
„јав ног до бра„. Јав но до бро је ствар ко ја је под јед на ким усло ви
ма (те усло ве у упо ред ном пра ву уоби ча је но од ре ђу је за кон) и у 
скла ду са при ма ном на мје ном упо тре бе та кве ства ри (и то тре ба 
од ре ди ти за ко ном), у јед на ком оби му и на јед нак на чин до ступ
на би ло ко ме. Јав но до бро мо же би ти при род но (нпр. ри јеч на или 
је зер ска оба ла) или гра ђе но јав но до бро (нпр. јав не це сте и сл.). 
Че сто се де ша ва да и т.з. ин фра струк тур ни објек ти и по стро је ња 
(да кле ства ри ко је су на ми је ње не ре а ли зо ва њу дје лат но сти јав них 
слу жби) мо гу у од ре ђе ном оби му или у цје ли ни има ти и ка рак тер 
јав ног до бра.  Јав ност од но сно ко ри сни ци да кле упо тре бља ва ју те 
ства ри (јав но до бро) са мо по сред но – пре ко ко ри шће ња јав них до
ба ра од но сно јав них услу га ко је „про из во де„ од но сно обез бје ђу ју 
но си о ци јав них слу жби ти ме што ко ри сте ства ри ко је пред ста вља
ју јав ну ин фра струк ту ру од но сно јав на по стро је ња. 

У упо ред ном пра ву при вред не јав не слу жбе мо гу би ти ор
га ни зо ва не у раз ли чи тим ста ту сноправ ним об ли ци ма. Нај че шћи 
та кви об ли ци су јав на пред у зе ћа и кон це си је, а осим то га у упо
ред ном пра ву мо же мо на ћи и дру ге об ли ке (нпр. ула га ње јав ног 

31 Дје ло ва ње при вред них прав них слу жби је ре гу ли са но Закономопривредним
јавнимслужбама, „Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Сло ве ни је”, бр. 32/93, док је 
дје ло ва ње т.з. ванпри вред них јав них слу жби (у Цр ној Го ри су то нпр. јав не 
уста но ве) у Сло ве ни ји ре гу ли са но Закономозаводима, „Слу жбе ни лист Ре
пу бли ке Сло ве ни је”, бр. 12/91 и 8/96. 

32 Ра ди се нпр. о во до вод ној мре жи, мре жи и по стро је њи ма за ди стри бу ци ју 
елек трич не енер ги је, итд. 
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ка пи та ла у прав на ли ца при ват ног пра ва ра ди оба вља ња од ре ђе них 
ва жних јав них по сло ва, као и дру ге об ли ке т.з. „јав нопри ват ног 
парт нер ства„). Јав но пред у зе ће је у упо ред ном пра ву прав но ли це 
јав ног пра ва ко је ре а ли зу је дје лат но сти т.з. при вред них јав них слу
жби – да кле дје лат но сти јав ног ка рак те ра и у јав ном ин те ре су. Да
кле, јав на пред у зе ћа су је дан од ста ту сноправ них об ли ка из во ђе ња 
дје лат но сти јав них слу жби. Од при вред них дру шта ва (пред у зе ћа 
и сл.) се јав на пред у зе ћа раз ли ку ју при је све га по пи та њу упра
вља ња. Осни вач јав ног пред у зе ћа је др жа ва или ло кал на за јед ни
ца ко је за се бе за др жа ва упра вља ње у јав ном пред у зе ћу. То, при је 
све га, зна чи да др жа ва од но сно ор ган ло кал не са мо у пра ве у јав ном 
пред у зе ћу име ну је ру ко вод ство јав ног пред у зе ћа, од ре ђу је усло ве 
дје ло ва ња та квог пред у зе ћа, а осим то га обез бје ђу је и не по сре дан 
ути цај на ре а ли зо ва ње дје лат но сти јав ног пред у зе ћа. Та кво пред
у зе ће се да кле уоби ча је но не упра вља об зи ром на струк ту ру уло
же ног ка пи та ла као што је то слу чај код „кла сич них„ при вред них 
дру шта ва. Јав но пред у зе ће ре а ли зу је про вред ну јав ну слу жбу ко је 
је ре гу ли са на (че сто и мо но пол на јав на дје лат ност). Јав на пред у зе
ћа за то на ла зи мо у обла сти ма др жав них и ло кал них јав них слу жби, 
мо гу ћа је њи хо ва оба ве зна (обли га тор на) или необа ве зна (фа кул
та тив на) фор ма. На др жав ном ни воу се јав на пред у зе ћа на ла зе 
при је све га у обла сти ма енер ге ти ке, во до при вре де, же ље знич ког 
са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка ци ја, по штан ских услу га и сл. На ло кал
ном ни воу се овај об лик по ја вљу је при је све га у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не, ло кал не пут не ин фра струк ту ре, итд. 

Кон це си о ни ра на при вред на јав на слу жба пред ста вља об
лик обез бје ђи ва ња јав них до ба ра од но сно јав них услу га на на чин 
да је на јед ној стра ни ли це при ват ног пра ва – кон це си о нар, а на 
дру гој стра ни др жа ва или ло кал на са мо у прав на за јед ни ца – кон
це дент. Овај од нос се уре ђу је на те ме љу скло пље ног кон це си о ног 
уго во ра као по себ ног т.з. управ ног уго во ра. За овај на чин обез
бје ђи ва ња ре а ли зо ва ња при вред не јав не слу жбе ка рак те ри сти чан 
је при је све га пре нос из во ђе ња јав не слу жбе при ват ноправ ном 
су бјек ту на мје сти ма гдје се су сре ћу јав ни и при ват ни ин те ре си. 
Кон цен дент да је кон це си ју због за до во ља ва ња јав ног ин те ре са, а 
кон це си о нар при хва та кон це си ју због свог вла сти тог по слов ног 
ин те ре са и од ре ђе ног про фи та. Кон це си ју ће кон це дент да ти ка да 
оци је ни да ће овим пу тем обез би је ди ти ра ци о нал ни је (при је све га 
јеф ти ни је) ре а ли зо ва ње по сло ва јав не слу жбе за по тре бе од но сно у 
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ко рист ко ри сни ка од ре ђе них јав них до ба ра од но сно јав них услу га. 
Осим го ре по ме ну та два об ли ка ре а ли зо ва ња по сло ва при вред них 
јав них слу жби у упо ред ном пра ву се по ја вљу ју и дру ги об ли ци – 
нпр. ула га ње јав ног ка пи та ла (сред ста ва др жа ве или ло кал не за јед
ни це) у прав на ли ца при ват ног пра ва ра ди обез бје ђи ва ња из во ђе
ња од ре ђе ног за дат ка од но сно обез бје ђи ва ња јав них до ба ра и/или 
јав них услу га. При вред не јав не слу жбе се као дје лат но сти из во де 
у обла сти при вред не јав не ин фра струк ту ре, за шти те жи вот не сре
ди не, енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја, по ште и по штан ских услу га, 
са о бра ћа ја, во до при вре де, и сл. Из раз кон це си ја ко ри сти се и за 
од ре ђе не дру ге слич не од но се из ме ђу др жа ве од но сно ло кал не за
јед ни це (као кон це де на та) и дру гог ли ца (као кон це си о на ра). Та ко 
се нпр. мо же ра ди ти о до би ва њу пра ва ис ко ри шта ва ња при род ног 
из во ра или пра ва оба вља ња од ре ђе не дје лат но сти под по себ ним 
прав ним ре жи мом.33 Кон це си о нар при вред ну јав ну слу жбу оба вља 
у свом име ну и за свој ра чун на осно ву овла шће ња кон це ден та. 
Кон це си о нар мо же би ти фи зич ко или прав но ли це ако ис пу ња ва 
усло ве за оба вља ње дје лат но сти ко ја ја пред мет при вред не јав не 
слу жбе.34 

Што се ти че прав них од но са у ко је ула зе ли ца ко ја оба
вља ју дје лат но сти при вред них јав них слу жби, тре ба раз ли ко ва ти 
прав не од но се из ме ђу др жа ве (од но сно ло кал не са мо у прав не за
јед ни це) и ли ца ко је оба ља дје лат ност при вред не јав не слу жбе на 
јед ној стра ни, те прав не од но се из ме ђу ли ца ко ја оба вља ју дје лат
ност при вред не јав не слу жбе и ко ри сни ка јав них услу га и јав них 
до ба ра. 

Прав ни од но си из ме ђу др жа ве (од но сно ор га на ло кал не 
са мо у пра ве за јед ни це) и ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност при вред не 
јав не слу жбе мо гу би ти раз ли чи тог ка рак те ра. Та кви од но си мо гу 
би ти ауто ри та тив ни (нпр. ка да се од но се на над зор над за ко ни то
шћу ра да ли ца ко ја оба вља ју дје лат но сти при вред них јав них слу
жби), или не а у то ри та тив ни (нпр. ка да се ра ди о уго вор ним од но
си ма до ко јих до ла зи у слу ча ју оба вља ња кон це си је јав не слу жбе).

Што се ти че од но са ми ни стар ста ва до ли ца ко ја оба вља
ју јав не слу жбе – та кви од но си про из и ла зе већ из од го во ра ју ћих 

33 Упо ре ди: Raj kо Pir na t, „Pro ble ma ti ka prav ne ure di tve kon ce sij”, Javnauprava, 
1999, бр. 1, стр. 79. 

34 Упо ре ди: Alek si j Mu ži n, PravnaureditevkoncesijvRepublikiSloveniji inEU, 
2004, стр. 442. 
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функ ци ја упра ве по ко ји ма су ми ни стар ства ду жна да обез би је де 
ре а ли зо ва ње по сло ва др жав них јав них слу жби. Ти ме ми ни стар
ства обез бје ђу ју свој ути цај над ли ци ма ко ја оба вља ју по сло ве 
јав них слу жби – и то у об ли ку ре а ли зо ва ња три раз ли чи те вр сте 
над зо ра (кон тро ле): а) кон тро лу над за ко ни то шћу оп штих акат; б) 
ин стан ци о ни над зор над за ко ни то шћу по је ди нач них управ них ака
та, и ц) над зор над из во ђе њем дје лат но сти јав них слу жби. Пр ви об
лик над зо ра се од но си са мо на кон тро лу над ли ци ма ко ја оба вља ју 
дје лат но сти јав них слу жби (уоби ча је но се ра ди о кон тро ли јав них 
пред у зе ћа код ко јих је вла да осни вач). У окви ру овог над зо ра над
ле жно ми ни стар ство мо же упо зо ри ти ли це ко је оба вља по сло ве 
јав не слу жбе да ње го ви оп шти ак ти ни су у скла ду са уста вом и 
за ко ном, и он да му пред ло жи ти од го ва ра ју ће рје ше ње то га про бле
ма. Што се ти че дру гог об ли ка кон тро ле – ра ди се о над зо ру над 
по је ди нач ним управ ним ак ти ма ко ји ма ли ца ко ја оба вља ју по сло ве 
јав не слу жбе од лу чу ју о пра ви ма, оба ве за ма и прав ним ин те ре си ма 
ко ри сни ка јав них услу га од но сно јав них до ба ра. Над ле жно ми ни
стар ство је у овом по ло жа ју уоби ча је но дру го сте пе ни (жал бе ни) 
ор ган ка да на пр вом сте пе ну од лу чу је ли це ко је оба вља по сло ве 
јав не слу жбе. Ко нач но, ка да се ра ди о над зо ру над из во ђе њем дје
лат но сти јав не слу жбе, ова кав се над зор од но си на све ка те го ри је 
ли ца ко ја оба вља ју дје лат но сти јав них слу жби. Са др жај овог об ли
ка над зо ра се од ре ђу је пре ма пра ви ли ма стру ке.   

У окви ру пра ва Европ ске уни је се о при вред ним јав ним 
слу жба ма го во ри као о „слу жба ма од оп штег при вред ног ин те ре
са„. Зна чај ових слу жби се у Евро пи не пре ста но по ве ћа ва.35 У Уго
во ру о осни ва њу Европ ске за јед ни це мо же се про на ћи из раз „услу
ге оп штег зна ча ја (јав не слу жбе).36„Ка сни је ће мо се овом пи та њу у 
окви ру Европ ске уни је још вра ти ти, ка да бу де мо об ра ђи ва ли пи та
ње дје ло ва ња т.з. не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла на ни воу Европ
ске уни је. 
35 Да нас се у окви ру дје ло ва ња јав них слу жби у Европ ској уни ји оства ри 7 % 

бру то на ци о нал ног до хот ка, а у тим слу жба ма је за по сле них 5 % рад не сна ге 
у Европ ској уни ји. Упо ре ди у дје лу Pe tre i Bo štja na Fer ka Javneslužbe,državne
pomočiinjavnozasebnapartnerstva, GV za lo žba, Lju blja na, 2008, стр. 25.

36 Енгл. „servicesofgeneralinterest.„ Овај из раз по кри ва и тр жи шне и вантр
жи шне дје лат но сти, а мо же се за сли је ди ти нпр. у 16. и 86. чла ну Уго о вра о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це. Ипак, овај из раз се упо тре бља ва при је све га 
за услу ге при вред не при ро де (да кле у сми слу „при вред них јав них слу жби). 
Ина че, у пра ву ЕУ се овај по јам („servicesofgeneralinterest„) упо тре бља ва и 
у дру гим тер ми но ло шким ни јан са ма – нпр. као „servicesofgeneraleconomic
interest„ али „publicservice.„ 
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  Кра так упо ред ни по глед на раз вој  
„јав них аген ци ја„ од но сно „ре гу ла тор них ти је ла„

За ре гу ли са ње дје ло ва ња раз ли чи тих јав них слу жби од
но сно „дје лат но сти од по себ ног дру штве ног ин те ре са„, осни ва ју 
се т.з. јав не аген ци је од но сно дру га „ре гу ла тор на ти је ла„ – у САД 
и од ре ђе ним за пад ноевроп ским др жа ва ма одав но, а у по след ње 
ври је ме ве о ма ин тен зив но и у т.з. „тран зи ци о ним„ зе мља ма. Та
ко се та кве јав не аген ци је осни ва ју нпр. у обла сти ре гу ли са ња 
же ље знич ког са о бра ћа ја, енер ге ти ке, упра вља ња ра ди о ак тив ним 
от па дом, по ште и по штан ских услу га, те ле ко му ни ка ци ја, али и у 
обла сти ма нпр. над зо ра над оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, тр го ва ња 
хар ти ја ма од ври јед но сти итд.    

Аме рич ке ре гу ла тор не аген ци је су се по ја ви ле већ осам де
се тих го ди на 19. ви је ка. Од тог вре ме на оне иза зи ва ју за бри ну тост 
те о ре ти ча ра из обла сти устав ног пра ва, по што њи хо вом по ја вом 
на ста је по те шко ћа свр ста ва ња ових аген ци ја и њи хо вих функ ци ја 
у ‘чи сти’ те о рет ски мо дел тро ди о бе др жав не вла сти. Пре ма из вје
шта ју јед ног спе ци јал ног пар ла мен тар ног од бо ра из 1937. го ди не 
оцје њу је се да су не за ви сне аген ци је по ста ле ‘без гла ва че твр та 
гра на вла сти’ и ‘не вје ро ва тан кон гло ме рат нео д го вор них аген ци
ја и не ко ор ди ни са них овла ште ња’ ко ја ‘по вре ђу ју основ ну те о ри ју 
аме рич ког уста ва, по ко јој тре ба да по сто је три, и са мо три гра не 
др жав не вла сти’. Овај од бор је, да ље, за кљу чио да Кон грес ни је 
на шао ефи ка сну фор му лу да их кон тро ли ше, пред сјед ник ни је у 
мо гућ но сти да их кон тро ли ше, а су до ви ма су од го вор не са мо за 
за ко ни тост сво га ра да37.

37 Упо ре ди: Ja me s R. Bo wer s, RegulatingtheRegulators,AnIntroductiontotheLe
gislativeOversightofAdministrativeRulemaking,  стр. 14. Ту аутор на во ди сле
де ће: „... When pro perly un der stood, Ma di so nian se pa ra tion of po wers is cle arly 
not the wo o den prin ci ple fo und in Chad ha and Bow sher  (два при мје ра из обла
сти ‘по дје ле вла сти’ у САД:  Im mi gra tion and Na tu ra li sa tion Ser vi ce v. Chad ha 
iz 1983. go di ne i Bow sher v. Synar  iz 1986. go di ne).  In stead, it is a fle fi ble prin
ci ple that can ac com mo da te the need for re de le ga tion. But this fle xi bi lity do es not 
mean that the re de le ga tion of law ma king po wer to ad mi ni stra ti ve agen ci es ra i ses 
no pro blems in re gard to se pa ra tion of po wers ...”. Упо ре ди: Ар се н Ба чи ћ „Устав 
САД и по дје ла вла сти”, стр. 128143; Бран ко Смер де л „Про бле ми нор ма ти
ви зма у су вре ме ној аме рич кој те о ри ји и по ли тич кој прак си”, НЗ, бр. 12, стр. 
12511266.
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Про блем ов дје је, по ми шље њу аме рич ке прав не те о ри је у 
то ме, што се де ле га ци јом за ко но дав не над ле жно сти (ма кар дје ли
мич но), ми је ња и при ро да устав не др жа ве – за ко но дав ну функ ци ју 
и функ ци ју утвр ђи ва ња са др жа ја јав них по ли ти ка од за ко но дав ца 
пре у зи ма „би ро кра ти ја”. Та ко, ве о ма зна чај ну „власт” спро во де 
пар ла мен ту нео д го вор ни јав ни слу жбе ни ци, ко ји су у си сте му сла
бо кон тро ли са ни, и ни су не по сред но од го вор ни ни би рач ком ти је
лу ни би ло ко ме дру го ме. Глав на иде ја пред став нич ке де мо кра ти је 
је, су прот но, упра во у то ме, да се обез би је ди од го вор ност и за ко но
дав ца и дру гих „нор мо да ва ца” др жа вља ни ма. Став аме рич ке прав
не те о ри је је да се де ле га ци јом ве ли ких над ле жно сти јав ним аген
ци ја ма, из ме ђу оста лог, сма њу је чак и зна чај из бо ра. Овај про блем 
је био ја ко из ра жен у аме рич ком прав ном си сте му, гдје су због све 
ин тен зив ни је ре гу ла тор не дје лат но сти ових јав но прав них аген ци ја 
(ре гу ла тор них аген ци ја) по че ли спро во ди ти тзв. „про вје ру нор ми” 
(енгл. „ ru les re vi ew „), да кле кон тро лу нор ма тив не функ ци је ових 
аген ци ја. Ову кон тро лу су спро во ди ли у окви ру по себ них од бо ра 
за ко но дав ног ти је ла, а ти од бо ри су до би ли над ле жност про вје ра
ва ти, да ли су ове из вр шне ре гу ла тор не аген ци је у спро во ђе њу сво
јих над ле жно сти оста ле у гра ни ца ма сво је ре гу ла тив нонор ма тив
не над ле жно сти.

Бри тан ске „аген ци је” се по ја вљу ју 80тих го ди на про
шлог ви је ка у окви ру раз ма ха иде је „но вог јав ног ме наџ мен та”. 
Пр во бит но, иде ја про из и ла зи из чи ње ни це да су се у ми ни стар
стви ма ми је ша ле функ ци је при пре ме про пи са са њи хо вим спро
во ђе њем (им пле мен та ци јом). Ти ме се је у бит ном оби му гу би ла 
објек тив ност оцје њи ва ња не са мо ква ли те та при пре мље них и 
усво је них про пи са, не го и ефи ка сно сти њи хо вог спро во ђе ња. На 
дру гој стра ни је до шло и до ем пи рич но по твр ђе не спо зна је, да се 
у окви ру ми ни стар ста ва уви јек да ва ла пред ност кре и ра њу но вих 
јав них по ли ти ка, док се је ре ла тив но за не ма ри ва ло пи та ње ефи
ка сно сти из вр ша ва ња од но сно спро во ђе ња тих јав них по ли ти ка. 
Ва жна у ве зи са тим је би ла и спо зна ја, да је спро во ђе ње про пи са 
при је све га ствар струч но сти, ефи ка сно сти, про фе си о нал но сти и 
ква ли те та, а у мно го ма њој мје ри ствар по ли тич ког ути ца ја, ко јег 
тре ба у што ве ћој мје ри ели ми ни са ти у фа зи спро во ђе ња про пи са 
због на че ла јед на ко сти прав них су бје ка та пред за ко ном.

Об зи ром на го ре на ве де не раз ло ге су у Ве ли кој Бри та ни ји 
до шли до за кључ ка, да је оп ти мал но од ре ђе не опе ра тив ноиз вр
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шне по сло ве упра ве „из ву ћи” из ми ни стар ста ва и пре ни је ти их у 
над ле жност по себ ним, ре ла тив но са мо стал ним је ди ни ци ма из ван 
ми ни стар ста ва – т.з. аген ци ја ма. Тим је ди ни ца ма су да ли упра
вљач ку ауто но ми ју са ком пе тент ним ру ко вод стви ма (ди рек то ри
ма), а за тим су их по ста ви ли из ван до ма ша ја не по сред них по ли
тич них ин те ре са и днев не по ли ти ке. Осим то га су овим аген ци ја ма 
омо гу ћи ли фи нан си ра ње из са мо стал них фи нан сиј ских из во ра од
но сно из вла сти тих при хо да. У слу ча ју да при хо ди пре ма шу ју рас
хо де, од ре ђе ни дио при хо да се мо гао упо три је би ти и за на гра ђи ва
ње за по сле них ли ца у аген ци ји као и за од ре ђе не раз вој не про јек те. 
У Ве ли кој Бри та ни ји су у јед ном пе ри о ду има ли око 130 ова квих 
аген ци ја, а да нас их је не што ма ње, али не бит но ма ње38.

Јав не аген ци је су се не дав но по ја ви ле као по се бан ста ту
сни об лик и у др жа ва ма са про сто ра не ка да шње (дру ге) Ју го сла
ви је. Та ко је нпр. у Сло ве ни ји 2002. го ди не усво јен по се бан За кон 
о јав ним аген ци ја ма, ко ји уре ђу је ста ту сна пи та ња дје ло ва ња свих 
ин сти ту ци ја са та квим прав ним ста ту сом. Овај за кон је об ли ко ван 
као  lexgeneralis  за сва ста ту сноправ на пи та ња дје ло ва ња од но
сно ста ту са јав них аген ци ја, а у ре сор ним за ко ни ма из по је ди не 
управ не обла сти се уре ђу ју ма те ри јал ноправ на пи та ња дје ло ва ња 
јав них аген ци ја (што зна чи, да у прин ци пу ти ре сор ни за ко ни не 
ре гу ли шу ста ту сноправ на пи та ња дје ло ва ња јав них аген ци ја, не го 
их са мо осни ва ју и да ју им од ре ђе на јав на овла шће ња у од ре ђе ној 
обла сти).

У ста ту сном сми слу су у Сло ве ни ји јав не аген ци је кре
и ра не за вр ше ње три вр сте по сло ва: а) ре гу ла тор них по сло ва, б) 
раз вој них по сло ва и в) струч них по сло ва из од ре ђе не обла сти. У 
прак си се ти по сло ви и пре пли ћу, та ко, да јед на јав на аген ци ја мо
же оба вља ти и дви је вр сте или чак и све на ве де не вр сте по сло ва. 
Кла си чан при мјер ре гу ла тор не аген ци је је нпр. Аген ци ја за ре гу ли
са ње тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти. Основ ни за да так ове аген
ци је је да сво јим про пи си ма и дру гим ак ти ма ре гу ли ше дје ло ва ње 
тр жи шта хар ти ја од ври јед но сти, во ди кон крет не (по себ не) управ
не по ступ ке, из да је рје ше ња (кон крет не и по је ди нач не управ не ак
те), ли цен це итд. Ти пи чан при мјер аген ци је ко ја оба вља пре те жно 
раз вој не по сло ве је нпр. Аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој. Ко нач но, 
ти пи чан при мјер аген ци је ко ја оба вља струч не по сло ве је Аген ци

38 Ви дје ти го ре на шу опа ску око бри тан ских „Next Steps Agen ci es”.
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ја за јав ноправ не еви ден ци је и услу ге (ова аген ци ја нпр. упра вља 
по слов ним ре ги стром у Ре пу бли ци Сло ве ни ји). Да кле, ре гу ла тор
не аген ци је су у Сло ве ни ји са мо јед на (под)вр ста јав них аген ци ја.

Сва ка јав на аген ци ја у Сло ве ни ји за сво је осни ва ње мо
ра има ти прав ни основ у (од ре ђе ном ре сор ном) за ко ну. За кон о 
јав ним аген ци ја ма да кле уре ђу је са мо ста ту сна пи та ња дје ло ва ња 
(свих) јав них аген ци ја, али област дје ло ва ња и над ле жно сти јав
них аген ци ја те јав на овла шће ња уре ђу ју по је ди ни ре сор ни за ко
ни (нпр. из обла сти енер ге ти ке, те ле ко му ни ка ци ја, во до при вре де 
итд.). Ко ли ко ће би ти јав них аген ци ја, од лу чу је да кле за ко но да вац 
усва ја њем ре сор них за ко на, и ти ме се мо же огра ни чи ти пре тје ран 
апе тит осни ва ња ових аген ци ја, али се на дру гој стра ни мо же и из
гу би ти пра ви над зор над њи хо вим осни ва њем.

По За ко ну о јав ним аген ци ја ма се ова кве аген ци је у Сло
ве ни ји мо гу осно ва ти: а) ако се ти ме обез бје ђу је ве ћи сте пен ефи
ка сно сти дје ло ва ња у од ре ђе ној обла сти (на ро чи то, ако се овим 
омо гу ћи са мофи нан си ра ње пре ко про да је јав них услу га, ли цен
чни на, так си и сл.), б) ка да је по треб но обез би је ди ти од ре ђе ну дис
тан цу од по ли тич них ути ца ја у од ре ђе ној обла сти, те в) ка да ових 
ци ље ва ни је мо гу ће на бо љи на чин по сти ћи осни ва њем ор га на у 
са ста ву ми ни стар ста ва. Да кле, на „ље стви ци ре ла тив не са мо стал
но сти”, под нај ве ћим по ли тич ким ути ца јем су ми ни стар ства, не
што ма ње ор га ни у са ста ву ми ни стар ста ва (ов дје ми ни стри има ју 
мо гућ ност не по сред ног над зо ра, као и да ва ња оба ве зних ин струк
ци ја ор га ни ма у са ста ву ми ни стар ства), а ре ла тив но нај ма њи сте
пен по ли тич ког ути ца ја по сто ји у слу ча ју осни ва ња јав них аген ци
ја. За то ове аген ци је има ју ре ла тив но ви сок сте пен са мо стал но сти 
(иако, да ле ко од то га, да је ова са мо стал ност пот пу на и ап со лут на). 
Њи хо ва са мо стал ност има пер со нал не, ор га ни за ци о не, фи нан сиј
ске и прав не аспек те. Ор ган упра вља ња јав не аген ци је је са вјет, 
ко јег име ну је осни вач аген ци је, а у са вје ту мо гу би ти и ко ри сни
ци услу га аген ци је. Ди рек тор аген ци је има пе то го ди шњи ман дат 
и ре ла тив но те шко се мо же раз ри је ши ти. Пер со нал на (ка дров ска) 
са мо стал ност јав них аген ци ја огле да се да кле у њи хо вом пра ву да 
са мо стал но од лу чу ју о сво јој пер со нал ној струк ту ри и о упра вља
њу сво јих ка дров ских ре сур са. Пер со нал на са мо стал ност се огле
да и у чи ње ни ци да је ди рек тор име но ван за пе ри од од 5 го ди на и 
да мо же би ти раз ри је шен са мо због пре ци зно од ре ђе них раз ло га. 
Прав на са мо стал ност аген ци је се огле да у чи ње ни ци, што аген ци ја 
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има ста тус са мо стал ног прав ног ли ца (за раз ли ку од ми ни стар ста
ва и дру гих ор га на др жав не упра ве ко ји са мо из ним но има ју ста тус 
прав ног ли ца). Аген ци ја има и свој по се бан жи рора чун те сво ја 
по себ на пра ва и оба ве зе у прав ном про ме ту. Ор га ни за ци о на са мо
стал ност аген ци ја зна чи да ове ин сти ту ци је има ју мо гућ ност да 
са мо стал но од ре ђу ју сво ју уну тра шњу ор га ни за ци о ну струк ту ру. 
Струч на са мо стал ност аген ци ја огле да се у то ме што те ин сти ту
ци је са мо стал но до но се сво је од лу ке у скла ду са пра ви ли ма стру ке 
– ова са мо стал ност мо же би ти огра ни че на са мо у сми слу вр ше
ња над зо ра над ле жног ми ни стар ства у од ре ђе ном про пи са ном по
ступ ку. Овај над зор се огра ни ча ва на пи та ња кон тро ле за ко ни то
сти од лу чи ва ња јав них аген ци ја. У не ким слу ча је ви ма је струч на 
са мо стал ност од ре ђе на та ко стро го, да рје ше ња јав не аген ци је не 
кон тро ли ше над ле жно ми ни стар ство (не ма жал бе на над ле жно ми
ни стар ство), не го се про тив од лу ке ових аген ци ја мо же по кре ну ти 
не по сред но управ ни спор (та ква уре ди тев је нпр. у Сло ве ни ји у 
слу ча ју јав не аген ци је за тр жи ште хар ти ја од ври јед но сти). Фи нан
сиј ска са мо стал ност јав них аген ци ја обез бје ђу је се утвр ђи ва њем 
са мо стал них из во ра при хо да јав них аген ци ја. Осни вач аген ци је 
обич но има над ле жност да по твр ђу је та ри фу услу га (цје ник) по
што јав на аген ци ја на сту па као мо но по ли ста од но сно „мо но пол ни 
и је ди ни ре гу ла тор„.

Ре гу ла тор не аген ци је и слич на ре гу ла тор на ти је ла су 
основ ни сег мент т.з. ре гу ла тор не др жа ве. Основ ни циљ дје ло ва ња 
ових ре гу ла тор них ти је ла у са вре ме ној др жа ви је по ди за ње ква
ли те та ефи ка сно сти од но сно про мо ци ја по ште не тр жи шне утак
ми це – као и за шти та кон ку рен ци је и за шти та по тро ша ча на гло
бал ном еко ном ском тр жи шту. Ово при је све га у обла сти дје ло ва ња 
у овом ра ду прет ход но об ра ђе них јав них слу жби – од но сно још 
кон крет ни је – пре те жно т.з. при вред них јав них слу жби, иако то ни
је ис кљу че но и у обла сти т.з. ванпри вред них јав них слу жби. Као 
ре гу ла тор на ти је ла се у том кон тек сту по ја вљу је, као што смо ис та
кли, чи тав низ раз ли чи тих ре гу ла тор них прав ноор га ни за ци о них 
об ли ка и ин сти ту ци ја ко ја су ор га ни за ци о но из дво је не из си сте ма 
др жав не упра ве, али су ве о ма ва жан функ ци о нал ни еле ме нат са
вре ме не јав не упра ве. Еле мен ти „ре гу ла тор но сти„ ових ти је ла су: 
до но ше ње оп штих прав них ака та у обла сти над ле жно сти та квих 
ти је ла,39 до но ше ње кон крет них (ин ди ви ду ал них) ака та од но сно 
39 Тај аспект од ре ђе ни ауто ри сма тра ју као „глав ни или чак је ди ни об лик ре гу

ла ци је”. Упо ре ди у по ме ну том при ло гу Ко при ћа, Му се и Ђу ла би ћа, ибидем, 
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од лу ка у кон крет ним ства ри ма, као и оба вља ње раз ли чи тих ква зи
ин спек циј ских по сту па ка.

У Фран цу ској, слич но као и у Ита ли ји и Сло ве ни ји, слич
но се тре ти ра ју функ ци је ових не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла. У 
Фран цу ској је њи хов зна ме ни ти Др жав ни са вјет у сво јој од лу ци из 
2001. го ди не ис та као, да ове ин сти ту ци је „по сту па ју у име др жа ве, 
а да ни је су под ре ђе не вла ди, и ко је, да би оба вља ле сво је за дат
ке, има ју ко рист од га ран ци ја ко је им омо гу ћа ва ју да по сту па ју у 
пот пу но сти ауто ном но, та ко да њи хо ве од лу ке мо же санк ци о ни
са ти са мо не за ви сни суд ски ор ган.„40 Ов дје тре ба на по ме ну ти, да 
ова ти је ла у раз ли чи тим си сте ми ма има ју раз ли чи та овла шће ња 
од но сно над ле жно сти: ре гу ла тор не, од лу чи ва ње у по је ди ним слу
ча је ви ма, кон трол на овла шће ња, санк ци о ни са ње, и сл. И у дру гим 
европ ским др жа ва ма је број ових не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла 
зна чај но по рас тао у по след њих два де се так го ди на. .    

Из овог крат ког упо ред ног при ка за мо же се ви дје ти, да 
ре гу ла тор не аген ци је има ју ре ла тив но ду гу тра ди ци ју у САД и не
ким дру гим др жа ва ма, те да је њи хо во уво ђе ње у прав ни и управ ни 
си стем др жа ве по ве за но са чи та вим ни зом ди ле ма. Ово зад ње је 
ве о ма ва жно на ро чи то за др жа ве у тран зи ци ји, ко је мо ра ју са гле да
ти све аспек те дје ло ва ња ових аген ци ја при је њи хо вог осни ва ња.

Раз ло зи за пре но ше ње од ре ђе них по сло ва 
 др жав не упра ве на па ра др жав не  

од но сно не др жав не су бјек те

Глав не пред но сти пре но ше ња од ре ђе них јав них функ ци ја 
на ор га ни за ци је из ван си сте ма др жа ве од но сно др жав не упра ве су 
сле де ће:

– по ве ћа ва се ни во ефи ка сно сти дје ло ва ња си сте ма (по
ве ћа ва се си стем ска флек си бил ност, као и ме на џер ска 
са мо стал ност у из вр ша ва њу тих по сло ва);

– обез бје ђу је се струч на и дру ги об ли ци са мо стал но сти 
тих аген ци ја, а ти ме и уда ља ва ње од по ли тич ких ути

стр. 662.    
40 Упо ре ди: Raj kо Pir na t, „Neo d vi sne uprav ne in sti tu ci je„, Javnauprava, br. 3/1999, 

Љу бља на, 1999, стр. 449466.  



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

66

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

ца ја и при ти са ка у оба вља њу од ре ђе них ва жних јав них 
по сло ва од но сно ну ђе њу јав них услу га;

– обез бје ђу је се укљу чи ва ње ци вил ног дру штва у од лу
чи ва ње (нпр. кроз члан ство у са вје ти ма јав них аген ци
ја).

Сми сао по сто ја ња аген ци ја од но сно дру гих ре гу ла тор них 
ти је ла је да кле у то ме, да се осни ва ју ако се по твр ди оцје на, да 
се та ко ефи ка сни је и ра ци о нал ни је оба вља ју од ре ђе ни (јав ни) по
сло ви не го у слу ча ју оба вља ња та квих по сло ва у окви ру ор га на 
др жав не упра ве. До дат ни кри те ри јум у том сми слу је да се мо же 
обез би је ди ти фи нан си ра ње ова квих по сло ва пре ко управ них так
си од но сно дру гих об ли ка не по сред них фи нан сиј ских при хо да јав
них аген ци ја и слич них ре гу ла тор них ти је ла (ли цен чни не, та ри фе 
и сл.). Ко нач но, ва жан кри те ри јум за осни ва ње ових ти је ла је, да 
у обла сти ма дје лат но сти ових ти је ла ни је по тре бан стал ни по ли
тич ни над зор, не го је, су прот но то ме, по треб но спро во ђе ње ових 
по сло ва и над ле жно сти што ви ше уда љи ти од ути ца ја днев не по
ли ти ке.

За раз ли ку од не ка да шње со ци јал не др жа ве од но сно „др
жа ве бла го ста ња„ ко ја се ак тив но и у ве ли ком оби му упли ће у дје
ло ва ње тр жи шта у др жа ви, при је све га ало ка ци јом бу џет ских и 
па рафи скал них при хо да, чи ме се усмје ра ва дру штве ни раз вој, т.з. 
„ре гу ла тор на др жа ва„ има функ ци ју ко рек ци је про бле ма на тр жи
шту – при је све га кроз до но ше ње пра ви ла и ре гу ла ци је ко јом се 
усмје ра ва гло бал но дје ло ва ње др жа ве и ње но усмје ра ва ње пре ма 
од ре ђе ним јав ним по ли ти ка ма. Глав ни фо кус дје ло ва ња, као што 
на по ми њу од ре ђе ни ауто ри, као и аре на по ли тич ког кон флик та – 
по ми че се од ало ка ци је бу џет ских и па рафи скал них при хо да ка 
кон тро ли до но ше ња пра ви ла од но сно про пи са. У том сми слу, на
по ми њу ти ауто ри, глав не дру штве не од но сно др жав не (и јав но
прав не) ин сти ту ци је ни су ви ше пар ла мент, вла да, ми ни стар ства и 
сл., не го раз ли чи ти пар ла мен тар ни од бо ри и т.з. не за ви сна ре гу
ла тор на ти је ла41. То, на рав но, је сте пре тје ра на тврд ња, ма кар ка да 
по сма тра мо ста ње у т.з. постсо ци ја ли стич ким европ ским др жа ва
ма, али је не спор но, да су и те зе мље већ кре ну ле слич ним пу тем 
у по след њих 1015 го ди на. И не спор но је, да се у т.з. ре гу ла тор
ној др жа ви све ја сни је и упе ча тљи ви је од ви ја ју про це си ли бе ра

41 Та ко нпр. Ко прић, Му са и Ђу ла бић, ибидем, стр. 660.  
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ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је. Све ви ше за да та ка и над
ле жно сти се да је т.з. не за ви сним ре гу ла тор ним ти је ли ма, и то је 
пот пу но уоч љив тренд у са вре ме ној др жа ви.  То ства ра си ту а ци ју 
у ко јој је са вре ме ни т.з. „јав ни сек тор„ из ван ред но ком плек сно, че
сто не тран спа рент но и збу њу ју ће по ље, че сто те шко ра зу мљи во и 
са гле ди во чак и за струч ња ке, да и не по ми ње мо по је дин це ко ји 
не ма ју спе ци јал них управ ноправ них зна ња.  

Да кле, осим пред но сти пре но ше ња од ре ђе них јав них 
функ ци ја на ор га ни за ци је из ван си сте ма др жа ве од но сно др жав не 
упра ве (нпр. на јав не аген ци је и слич на ре гу ла тор на ти је ла), уоче
ни су и од ре ђе ни про бле ми од но сно ри зи ци, од ко јих су нај ва жни ји 
сле де ћи:

– сма њу је се сте пен над зо ра над тим ин сти ту ци ја ма (не
ма ви ше не по сред ног над зо ра и ути ца ја као у слу ча ју 
ка да се ти по сло ви оба вља ју у окви ру над ле жног ми
ни стар ства, од но сно ор га на у са ста ву ми ни стар ства);

– сма њу је се сте пен ми ни стар ске од го вор но сти (и у 
овом слу ча ју тре ба да оста не од го вор ност ми ни стра за 
ста ње у од ре ђе ној управ ној обла сти, али се, објек тив
но, сте пен ове од го вор но сти сма њи про пор ци о нал но 
сте пе ну прав не, струч не, ор га ни за ци о не, пер со нал не и 
фи нан сиј ске са мо стал но сти јав них аген ци ја);

– сма њу је се сте пен пре глед но сти и тран спа рент но сти 
обез бје ђи ва ња од ре ђе них јав них до ба ра и јав них услу
га у т.з. „јав ном сек то ру„; а уоче но је да

– по не кад мо же до ћи и до од ре ђе них дис функ ци о нал но
сти у дје ло ва њу ових ин сти ту ци ја, ка да нпр. на пр во 
мје сто по ста вља ју сво је уже ин те ре се пред ин те ре
си ма ко ри сни ка услу га (та ко нпр. мо гу нео прав да но 
по сти ћи по ве ћа ње та ри фа, иако за то не ма објек тив не 
по тре бе, из да ва ти ли цен це по од ре ђе ним кри те ри ју ми
ма ко ји ни су у скла ду са на че лом јед на ко сти су бје ка та 
пред за ко ном и сл.).

Украт ко, код дје ло ва ња ових ин сти ту ци ја тре ба би ти свје
стан пред но сти, али и мо гу ћих ри зи ка у њи хо вом функ ци о ни са њу, 
на ро чи то, ако се ра ди о ин сти ти ци ја ма ко је не ма ју ду гач ку тра ди
ци ју и ис ку ство у опе ра тив ном дје ло ва њу.
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Осим го ре на ве де них си стем ских раз ло га и ар гу ме на та 
‘proetconta’ за по сто ја ње јав них аген ци ја и пре но ше ња од ре ђе них 
јав них услу га у из вр ша ва ње раз ли чи тим не др жав ним су бјек ти ма, 
за то по сто је и дру ги кон крет ни раз ло зи, нпр. за хтје ви и про пи си 
раз лич них су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја.

У ве зи са при ја шњом на по ме ном, нпр. јав ну аген ци ју за 
те ле ко му ни ка ци је тре ба ну жно осно ва ти због пра ва Европ ске уни
је. То пра во (по себ на ди рек ти ва)42 зах ти је ва не са мо по сто ја ње та
квог ре гу ла тор ног ти је ла, не го и ста тус по себ ног прав ног ли ца са 
ре ла тив но ви со ким сте пе ном са мо стал но сти у дје ло ва њу. По што 
су те ле ко му ни ка ци је област ко ја се ли бе ра ли зу је, и ко ја тре ба би
ти отво ре на кон ку рен ци ји, др жа ва мо ра обез би је ди ти си стем у ко
јем ће би ти мо гу ћа сло бод на кон ку рен ци ја. При том ни је до вољ но 
са мо де кла ра тив но отво ри ти мо гућ ност кон ку рен ци је, не го тре ба 
ре гу ли са ти тр жи ште на на чин ко ји за и ста и омо гу ћу је сло бод ну 
тр жи шну кон ку рен ци ју у овој обла сти од но сно до ла зак но вих по
ну ђа ча те ле ко му ни ка ци о них услу га. Уво ђе ње ли бе ра ли за ци је, уки
да ње мо но по ла итд. тре ба би ти фак тич ко, не са мо но ми нал но. У 
обла сти те ле ко му ни ка ци ја је на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла
ви је си ту а ци ја у ско ро свим др жа ва ма ко је су ту на ста ле до ста 
слич на: нај при је је тре ба ло одво ји ти услу ге по ште од услу га те ле
ко му ни ка ци ја, али ствар ни та да ни је би ла го то ва, јер је на тр жи
шту обич но остао је дан ве ли ки „играч„ од но сно мо но по ли ста, ко ји 
је де це ни ја ма имао мо но пол и био је ди ни по ну ђач та квих јав них 
услу га, а и тај мо но по ли ста је био (или је још уви јек) у др жав ном 
вла сни штву. За то Европ ска уни ја зах ти је ва да др жа ва ре гу ли ше 
ову област та ко да на тр жи ште за и ста мо гу до ћи и дру ги по ну ђа чи 
ових услу га. Ово на рав но не због ал тру и стич ких раз ло га. По што 
би ина че мо гло до ћи до огра ни ча ва ња и упли та ња по ли ти ке у ова 
пи та ња, Европ ска уни ја ов дје чак зах ти је ва осни ва ње не за ви сне 
јав не аген ци је од но сно ре гу ла то ра, ко ји ће би ти струч но са мо ста
лан и ор га ни за ци о но одво јен од над ле жног ми ни стар ства и вла де. 
Ти ме се спре ча ва на ста вак мо но пол ног по ло жа ја јед ног (на ци о нал
ног) по ну ђа ча услу га у овој обла сти.

42 Ви дје ти Ди рек ти ву бр. 2002/21/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и Европ ског са вје та 
од 7. мар та 2002. го ди не о је дин стве ном ре гу ла тор ном окви ру за елек трон ске 
ко му ни ка ци о не мре же и сер ви се.
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Глав ни про блем – одва ја ње ре гу ла тор не функ ци је 
од опе ра тив ног оба вља ња дје лат но сти

У скан ди нав ским зе мља ма – на ро чи то у Швед ској и Нор
ве шкој – не гдје од 19. ви је ка да ље по ја вљу је се про цес раз два ја ња 
т.з. „по лицy„ по сло ва (укљу чу ју ћи ту и ре гу ла тор не по сло ве) од 
из вр шних по сло ва. Та ко су нпр. у Швед ској и Нор ве шкој већ од та
да по че ли раз два ја ти те по сло ве – у ми ни стар стви ма су за др жа ли 
по сло ве стра те шког пла ни ра ња, нор ма тив не дје лат но сти и сл., док 
се ру тин ски и тех нич ки по сло ви (од лу чи ва ње у управ ним по ступ
ци ма и сл.) пре пу шта ју раз ли чи тим аген ци ја ма. Ти ме се раз ви ја 
хо ри зон тал на и вер ти кал на ди фе рен ци ја ци ја од но сно спе ци ја ли
за ци ја по сло ва аген ци ја у овим зе мља ма. Оне су ре ла тив но ла ба во 
по ве за не са ми ни стар стви ма, а по ли тич ки ути цај на њи хов рад и 
од лу чи ва ње по ста је све сла би ји. 

Ме ђу тим, тре ба на гла си ти, да су са вре ме не ре гу ла тор не 
аген ци је и дру га ре гу ла тор на ти је ла, са овла шће њи ма до но ше ња 
прав них про пи са – не за ви сна на јед ној стра ни од по ли ти ке, а на 
дру гој стра ни од при вре де – и за то пред ста вља ју но вост у европ
ској прав ној док три ни и тра ди ци ји. Да кле, не мо же мо по ву ћи ја сну 
цр ту од но сно ве зу из ме ђу по ме ну тих аген ци ја у скан ди нав ским 
др жа ва ма и нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји и овим но вим „ре гу ла тор ним 
ти је ли ма„. Ове но ве аген ци је од но сно дру га ре гу ла тор на ти је ла 
су мно го слич ни ја – на ро чи то по сво јим јав ним овла шће њи ма – у 
овом ра ду пред ста вље ним ре гу ла тор ним ти је ли ма ко ја су на ста ла 
у САД43. Тра ди ци ја осни ва ња и ratio legis осни ва ња ових ти је ла 
под ин ге рен ци јом Кон гре са у САД је био за о би ла же ње ин ге рен
ци ја из вр шне вла сти, по што аген ци је и дру га ре гу ла тор на ти је ла 
не ма ју свог уте ме ље ња у уста ву САД. Као основ ни раз лог за „аген
ци фи ка ци ју„ у САД се на во ди пот по ра раз во ју ци вил ног дру штва и 
по ди за ње ни воа тран спа рент но сти по сту па ња у раз ли чи тим обла

43 Пр вом ова квом ре гу ла тор ном аген ци јом у САД сма тра се аген ци ја са на зи вом 
„In ter sta te Com mer ce Com mis sion„ ко ја је би ла осно ва на 1887. го ди не. Ова 
аген ци ја је на ста ла из два ја њем од ре ђе них по сло ва из ре со ра уну тра шњих 
по сло ва са ци љем ре гу ли са ња ме ђудр жав ног же ље знич ког, це стов ног и ри
јеч ног са о бра ћа ја. Сле де ћа та ква аген ци ја у САД је би ла „Fe de ral Tra de Com
mis sion„ ко ја је би ла осно ва на 1914. го ди не. Оцје њу је се, да са да по сто ји око 
60 ова квих ре гу ла тор них ти је ла на са ве зном ни воу у САД. Упо ре ди: Ко при ћ, 
Му са и Ђу ла би ћ, ибидем, стр. 663.  
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сти ма јав ноправ ног од лу чи ва ња.  Да ли је то успје ло, пи та ње је на 
ко је је те шко од го во ри ти. 

Ин сти ту ци о нал ни пред у сло ви за до бро дје ло ва ње на ци о
нал них си сте ма ре гу ла тор них ти је ла од но сно ну ђе ња јав них услу га 
су: ја сно и ква ли тет но за ко но дав ство, од го ва ра ју ће сек тор ске по
ли ти ке, као и раз два ја ње пру жа ња услу га од функ ци је ре гу ла ци је.

При то ме је у сми слу што ква ли тет ни је из град ње си сте ма 
по треб но од го во ри ти на сле де ћа пи та ња: Ко по ста вља на ци о нал
не стан дар де у од ре ђе ној обла сти ре гу ла ци је? Ко од ре ђу је ин фра
струк тур не по тре бе? Ко је вла сник ин фра струк ту ре? Ко спро во ди 
по ли ти ку у од ре ђе ној обла сти? Ка ко је де фи ни са на (еко ном ска) 
ци је на јав них услу га? Ко одо бра ва ци је не (та ри фе)? Ко шти ти ин
те ре се по тро ша ча од но сно ко ри сни ка (јав них) услу га? Ко ји су бјек
ти пру жа ју услу ге од но сно опе ра тив но оба вља ју дје лат ност (јав на 
пред у зе ћа и уста но ве или при ват ни по ну ђа чи, од но сно ор га ни за
ци је јав нопри ват ног парт нер ства)?

У про це су ак ту ел них ре фор ми ових си сте ма тре ба во
ди ти ра чу на о три сту па од ко јих ће за ви си ти успје шност дје ло
ва ња си сте ма у по је ди ној обла сти (енер ге ти ка, са о бра ћај и ве зе, 
елек тро ди стри бу ци ја, те ле ко му ни ка ци је, во до снаб ди је ва ње, дру ге 
ко му нал не дје лат но сти итд.), и то о: а) од ре ђи ва њу ква ли тет них 
сек тор ских по ли ти ка у тим обла сти ма (де тер ми ни са ње ци ље ва – 
за ко ни и влад не по ли ти ке, до но ше ње стан дар да); б) од ре ђи ва њу 
ре гу ла тор не функ ци је (тех нич ки и тех но ло шки стан дар ди, еко
ном ски аспект дје ло ва ња сек то ра итд.); в) обез бје ђи ва њу пру жа ња 
ква ли тет них услу га (кор по ра тив но упра вља ње, раз ли чи ти оп ци је 
пру жа ња услу га).

Глав ни про блем у го ре по ме ну тим обла сти ма у др жа ва ма 
у тран зи ци је су ве ли ки гу би ци и нео др жи вост си сте ма због тих 
гу би та ка, а у ор га ни за ци о ноуправ ном сми слу чи ње ни ца на сли је
ђе не „мо но лит но сти” од но сно не раз дво је но сти функ ци ја од ре ђи
ва ња (јав не) по ли ти ке, ре гу ла ци је по је ди ног сек то ра те функ ци је 
(не по сред ног) пру жа ња услу га у по је ди ној обла сти.

За то у сми слу ре фор ме тих сек то ра тре ба оба ви ти раз
два ја ње функ ци ја: а) утвр ђи ва ња за кон ских осно ва и сек тор ских 
по ли ти ка од б) ре гу ла тор не функ ци је и (оба дви је на ве де не) од в) 
пру жа ња услу га у тим обла сти ма. Раз два ја ње је по треб но не са мо 
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на овом „гло бал ном” ни воу, не го и раз два ја ње ин фра струк тур них 
обје ка та и по стро је ња од функ ци је ну ђе ња услу га и до ба ра у тим 
обла сти ма (нпр. раз два ја ње функ ци је на ци о нал ног ре гу ла тор но га 
ти је ла из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја од ор га ни за ци ја ко је 
обез бје ђу ју елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же, опре му и сер ви се). 
Ово раз два ја ње функ ци ја44 не по сред но се зах ти је ва и у по ме ну тој 
ди рек ти ви Европ ске уни је45. Осим то га, ди рек ти вом је пред ви ђе но 
и по себ но раз два ја ње ра чу но вод ства и фи нан сиј ских из вје шта ја у 
оба вља њу ове дје лат но сти.

Ка да се го во ри о од ре ђи ва њу за кон ских осно ва од но сно 
окви ра и сек тор ске по ли ти ке, по треб но је при је све га до ни је ти ја
сне за кон ске те ме ље (де тер ми на ци ја стан дар да, од ре ђи ва ње ре гу
ла тор них овла шће ња, од ре ђи ва ње ин сти ту ци о нал них окви ра), а на 
дру гој стра ни опре ди је ли ти ци ље ве сек тор ске по ли ти ке (стан дар
де, од ре ђе ни ни во оче ки ва них услу га, као и со ци јал не, еко ном ске 
и вре мен ске окви ре пру жа ња тих услу га).

Сам ре гу ла тор ни оквир за дје ло ва ња по је ди ног сек то ра 
зна чи при је све га спро во ђе ње (за кон ски) де тер ми ни са не сек тор ске 
по ли ти ке, спро во ђе ње за кон ских оба ве за, као и омо гу ћа ва ње не
сме та ног оба вља ња дје лат но сти кроз одо бра ва ње та ри фа и ци је на 
јав них услу га, пра ће ње спро во ђе ња и ни воа стан дар да те оцје њи
ва ње и над зор те мо ни то ринг оба вља ња услу га.

На ни воу окви ра за пру жа ње услу га ра ди се о мо гућ но
сти, да те услу ге оба вља ју јав на пред у зе ћа и слич ни јав но прав ни 
су бјек ти, ор га ни ло кал не са мо у пра ве, као и при ват на пред у зе ћа по 
по себ ним уго во ри ма (че сти су при мје ри јав нопри ват ног парт нер
ства у овим обла сти ма, али је у не ким зе мља ма у од ре ђе ним обла
сти ма за бра ње но уче шће при ват ног сек то ра46). При то ме из во ђа чи 
мо ра ју во ди ти ра чу на о за кон ско од ре ђе ним усло ви ма вр ше ња тих 
услу га, по што ва њу ни воа стан дар да у од ре ђе ној обла сти, опе ра
тив ној ефи ка сно сти итд.

Вла да је обич но од ре ђе на као ор ган ко ји је но си лац сек
тор ске по ли ти ке, а осим то га се осни ва и од ре ђе но не за ви сно ре гу
ла тор но ти је ло, док на „до њем ни воу” си сте ма по сто ји низ су бје

44 Ви ди Члан 13 на ве де не европ ске ди рек ти ве.
45 Ви ди тач ку 2 Чла на 3 на ве де не европ ске ди рек ти ве.
46 Та ко је нпр. у Хо лан ди ји ис кљу че на ак тив ност при ват них по ну ђа ча услу га у 

обла сти во до при вре де и уре ђе ња от пад них во да.
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ка та ко ји пру жа ју кон крет не услу ге ко ри сни ци ма услу га. Што се 
ти че са мог ре гу ла то ра, у упо ред ном пра ву по сто је раз ли чи те оп
ци је, од а) не за ви сног на ци о нал ног ре гу ла тор ног ти је ла, пре ко б) 
но ми на ци је јед ног ре гу ла тор ног ти је ла за ви ше сек то ра, све до в) 
ре гу ла ци је сек то ра про пи си ма од но сно г) уго вор ног вр ше ња ре гу
ла тор не функ ци је у по је ди ном сек то ру.

Глав ни про блем је да кле пи та ње раз два ја ња уло га те обез
бје ђе ње еко ном ске одр жи во сти си сте ма.

Дру ги ва жан про блем, ми мо ко јег се не мо же при рас пра
ви о овим ре гу ла тор ним ти је ли ма, је сте про блем т.з. „ди о бе вла сти„ 
из ме ђу три „кла сич не„ од но сно „мон те скје ан ске„ гра не вла сти и 
ових „не за ви сних ре гу ла тор них ти је ла„ ко ја не ма ју ско ро ни ка квог 
де мо крат ског ка па ци те та од но сно ле ги ти ми те та. Аген ци је и слич
на ре гу ла тор на ти је ла има ју чак и од ре ђе не „ква зисуд ске„ над ле
жно сти, а не ма ју сво је не по сред не де мо крат ске ба зе. Ове аген ци је 
и слич на ре гу ла тор на ти је ла мо гу до но си ти раз ли чи те ре гу ла тор не 
ак те ко ји ма се ути че на прав ни по ло жај ши ро ког кру га раз ли чи тих 
прав них су бје ка та. Ти ме се ства ра ве ли ки број но вих про пи са (ре
гу ла тор них ака та), ко ји су ре ла тив но не по зна ти прав ним адре са ти
ма на ко је се од но се. За то се у од ре ђе ним зе мља ма ја вља по крет за 
де ре гу ла ци ју од но сно по крет „пре чи шћа ва ња ре гу ла тор ног окру
же ња„ од про пи са ко ји су не ква ли тет ни, не по треб ни, итд. Ов дје 
је ва жан и про блем „фраг мен та ци је„ ре гу ла ци је по што се у са вре
ме ној др жа ви ја вља ве ли ки број ова квих ре гу ла тор них ти је ла ко ја 
до но се раз ли чи те ре гу ла тор не про пи се. Ово је опет по ве за но са 
про бле мом „де мо крат ског де фи ци та„ ових ти је ла: она до но се број
не ре гу ла тор не ак те ко ји ма се за ди ре у пра ва, оба ве зе и прав не ин
те ре се број них прав них су бје ка та, а да не ма ју те ме ља де мо крат ске 
ле ги тим но сти (као што то нпр. не спор но има др жав ни пар ла мент). 
Ко нач но, је дан од ве ли ких про бле ма је и про блем т.з. „за ро бља ва
ња„ ових ре гу ла тор них ти је ла. По ста вља се на и ме пи та ње, да ли су 
ова не за ви сна ти је ла за и ста „не за ви сна„? Да ли су иму на на по ли
тич ки ути цај оних ко ји име ну ју чла но ве ор га на од лу чи ва ња ових 
ти је ла ? У те о ри ји, а и у прак си се утвр ди ло да су ова ре гу ла тор на 
ти је ла че сто „за ро бље на„ упра во од стра не оних, ко је тре ба да ре
гу ли шу (нпр. од стра не раз ли чи тих ло би ја, при вред них су бје ка та 
са ја ким ло би стич ким по ло жа јем, итд.). То је ујед но и под руч је 
ве ли ке опа сно сти за раз мах ко руп ци је у си сте ми ма – на ро чи то се 
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ово од но си на ма ње зе мље47. Раз ли чи те ме ђу на род не ин сти ту ци је 
утвр ђу ју број не про бле ме у дје ло ва њу ових ти је ла, а та кви про бле
ми су на ро чи то сле де ћи: 

– сла ба ме ђу соб на („хо ри зон тал на„) ко ор ди на ци ја ра да 
ова квих (мно го број них) ре гу ла тор них ти је ла;

– фраг мен та ци ја из ра де и им пле мен та ци је јав них по ли
ти ка (раз ли чи те јав не по ли ти ке се раз ви ја ју у окви ру 
број них ре гу ла тор них ти је ла);

– не до ста так тран спа рент но сти и са рад ње у дје ло ва њу 
ових ти је ла, не е тич ност, итд48.  

Европ ска ре гу ла тор на ти је ла

Пр ва ре гу ла тор на ти је ла су у Европ ској уни ји по че
ли осни ва ти у се дам де се тим го ди на ма про шлог ви је ка у обла сти 
тр жи шта рад не сна ге. Пр ва за да ци тих европ ских ти је ла су би ли 
при ку пља ње по да та ка и при пре ма ње струч них ана ли за. Дру ги „та
лас„ осни ва ња ових ти је ла је усли је дио у де ве де се тим го ди на ма 
про шлог ви је ка, ка да је би ло осно ва но осам но вих ре гу ла тор них 
ти је ла (за обла сти ре гу ла ци је у обла сти ли је ко ва, за шти ту жи вот
не око ли не, ра зно ли ко сти биљ них вр ста, итд.). У раз до бљу на кон 
2002. го ди не усли је дио је тре ћи „та лас„ осни ва ња ових ти је ла ка да 
је на ста ло де се так но вих ре гу ла тор них ти је ла (у обла сти ма ри бар
ства, хе миј ских про из во да, елек трич не енер ги је, итд.). Об зи ром на 
по дје лу обла сти ак тив но сти дје ло ва ња Европ ске уни је, ова ре гу ла
тор на ти је ла су осно ва на пре те жно у обла сти „пр вог сту па„ уни је, 
док су по три ре гу ла тор на ти је ла осно ва на у обла сти за јед нич ке 
вањ ске и си гур но сне по ли ти ке и у обла сти са рад ње др жа ва чла
ни ца Европ ске уни је у обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва.

Европ ска ре гу ла тор на ти је ла се осни ва ју прав ним ак ти ма 
се кун дар ног пра ва (углав ном уред ба ма49, али и дру гим ак ти ма – 
нпр. од лу ка ма50).

47 Као што је Цр на Го ра, Сло ве ни ја, Хр ват ска и сл.
48 Упо ре ди: Ко при ћ, Му са и Ђу ла би ћ, ибидем, стр. 667668.
49 Енгл. „Re gu la ti ons„. 
50 Енгл. „De ci si ons„.
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У пра ву Европ ске уни је не по сто ји ге не рал на прав но де
тер ми ни са на струк ту ра аген ци ја и дру гих ре гу ла тор них ти је ла51, 
већ се та ква ти је ла осни ва ју са adhoc прав ним ак ти ма. Ипак, мо
же се утвр ди ти, да и у том си сте му ова ти је ла има ју слич ну прав
ноор га ни за ци о ну струк ту ру ор га на ру ко во ђе ња и упра вља ња: а) 
управ ни од бор као ор ган упра вља ња (уви јек укљу чу је пред став
ни ке др жа ва чла ни ца Европ ске уни је и Ко ми си је), б) из вр шног 
ди рек то ра (уоби ча је но га име ну је управ ни од бор), и ц) је дан или 
ви ше тех нич ких од но сно на уч них од бо ра (са ста вља ју их не за ви
сни ис так ну ти струч ња ци из од ре ђе не обла сти за ко ју је осно ва но 
ре гу ла тор но ти је ло). 

Над зор над дје ло ва њем европ ских ре гу ла тор них ти је ла 
оба вља ју над ле жни ор га ни Европ ске уни је: Ви је ће Европ ске уни
је, Европ ска ко ми си ја, Европ ски ом буд сман, и Европ ски суд. Ове 
аген ци је се нај че шће фи нан си ра ју из европ ског бу џе та52.

У пр вом сту пу Европ ске уни је се ре гу ла тор на ти је ла раз
ли ку ју пре ма функ ци ја ма ко је су им по вје ре не. Те о ре ти ча ри из 
обла сти јав ног пра ва су ове европ ске аген ци је пре ма том кри те ри ју
му свр ста ли у че ти ри раз ли чи та мо де ла, и то: а) ре гу ла тор ни мо дел 
(при је све га оба вља ју ре гу ла тор не функ ци је за дје ло ва ње уну тра
шњег европ ског тр жи шта, а њи хо ва над ле жност је од лу чи ва ње у 
по је ди нач ним слу ча је ви ма), б) мо дел ре гу ла тор них „мо ни то ринг„ 
ти је ла (њи хо ва глав на функ ци ја је ску пља ње и об ра да ре ле вант них 
ин фор ма ци ја у обла сти за ко ју су осно ва не – и то при је све га пре
ко мре жа на ци о нал них ти је ла), ц) „са рад нич ки„ мо дел (ти је ла ко ја 
вр ше про мо ци ју со ци јал ног ди ја ло га), те д) из вр шни (ег зе ку тив ни) 
мо дел (у овај мо дел спа да ју ти је ла ко ја оба вља ју од ре ђе не из вр
шне по сло ве за Европ ску уни ју). Сви ови ти по ви европ ских ре гу
ла тор них ти је ла су у би ти са ре гу ла тор ним над ле жно сти ма, иако се 
њи хо ве над ле жно сти огра ни ча ва ју на од лу чи ва ње у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма („адју ди ка ци ја„).53 

Европ ске ре гу ла тор не аген ци ја и дру га ре гу ла тор на ти је
ла су се раз ви ле пре ма узо ру раз во ја та квих ти је ла у Сје ди ње ним 

51 Као нпр. у Сло ве ни ји, што смо већ на по ме ну ли, гдје по сто ји по се бан lex ge
ne ra lis нпр. у обла сти ор га ни зо ва ња од но сно уре ђе ња прав носта ту сног об ли
ка јав них аген ци ја (За кон о јав ним аген ци ја ма ко ји од ре ђу је струк ту ру ор га
на упра вља ња јав не аген ци је, од но се из ме ђу тих ор га на, од но се аген ци је до 
осни ва ча итд.). 

52 Ви дје ти пре ци зни је нпр. у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, иби дем, стр. 670671. 
53 Ибидем, ви дје ти Yata ga nas у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, стр. 671672.
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Аме рич ким Др жа ва ма, иако на рав но са од ре ђе ним спе ци фи ка ци ја
ма ко је су ка рак те ри стич не за европ ски прав ни про стор54. Ова ти
је ла су да нас ве о ма ра зно род на (ди фу зна) и по кри ва ју ве ли ки број 
раз ли чи тих обла сти, нпр.:

– ва зду шни са о бра ћај;
– си гур ност у по мор ском са о бра ћа ју;
– же ље знич ки са о бра ћај;
– ри бо лов;
– хе миј ске про из во де;
– си гур ност спо ља шњих гра ни ца Европ ске уни је;
– за шти ту здра вља;
– ин фор ма ци о ну си гур ност;
– си гур ност хра не;
– за шти ту ра зно вр сно сти би ља;
– си гур ност и здра вље на ра ду, итд.

Што се ти че раз ли ке из ме ђу аме рич ких и европ ских ре гу
ла тор них ти је ла (од но сно ре гу ла тор них ти је ла на ни воу Европ ске 
уни је), тре ба на по ме ну ти, да у европ ском мо де лу по сто ји стрикт
ни је огра ни че ње де ле га ци је над ле жно сти овим ти је ли ма не го што 
је то слу чај у аме рич ком мо де лу, гдје се ре ла тив но ши ро ко пре но се 
ове над ле жно сти (иако у прин ци пу и та мо кон тро ли шу при је све
га де ле га ци ју ле ги сла тив них овла шће ња и вр ше обим не про це се 
де ре гу ла ци је). Европ ски суд је кроз т.з. „док три ну Ме ро ни„55 из 
1958. го ди не по ста вио од ре ђе на прин ци пи јел на огра ни че ња де ле
га ци је над ле жно сти од Европ ске ко ми си је на раз ли чи та ре гу ла тор
на ти је ла. Та огра ни че ња су сле де ћа: 1) де ле ги ра ти се мо гу са мо 
вла сти те над ле жно сти Ко ми си је, а не над ле жно сти ко је Ко ми си
ја до би ва од дру гих ти је ла Европ ске уни је56, 2) де ле ги ра не над ле
жно сти су огра ни че не са мо на при пре му и из вр ше ње ег зе ку тив них 
(из вр шних) ака та, 3) пре не се не над ле жно сти не мо гу са др жа ва ти 

54 Од не ка да шње че ти ри ре гу ла тор не аген ци је ко је су по сто ја ле 1992. го ди не 
у Европ ској уни ји има мо да нас око 30 та квих ре гу ла тор них ти је ла (аген ци
је, цен три, фун да ци је, уре ди, ин сти ту ти). Да кле, очи глед но је да су  ова ква 
ре гу ла тор на ти је ла пре ма свом прав ном ста ту су – па чак и на зи ви ма – ве о ма 
раз ли чи та и по кри ва ју чи та ву па ле ту ве о ма ди фу зних обла сти. 

55 Ви дје ти Case9/56Meroni&Co.IndustrieMetallurgiche,S.p.Av.HighAuthority
oftheECSC(195758) ECR 133.

56 Ва жи да кле пра ви ло: delegatapotestasnonpotestdelegari.
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ши ро ку по ли тич ку дис кре ци ју, 4) Ко ми си ја и да ље за др жа ва над
зор над де ле ги ра ним над ле жно сти ма и од го ва ра за њи хо во пра вил
но из вр ше ње, те 5) де ле га ци ја над ле жно сти на ре гу ла тор на ти је
ла Европ ске уни је не сми је ути ца ти на ба ланс од но сно рав но те жу 
сна га из ме ђу раз ли чи тих европ ских ин сти ту ци ја. Упра во за то, за 
раз ли ку од аме рич ког мо де ла, у овом европ ском мо де лу ре гу ла тор
на ти је ла не ма ју над ле жно сти за ге не рал ну (оп шту и ап стракт ну) 
прав ну ре гу ла ци ју (од но сно т.з. „ру лема кинг„). И ако се де си да се 
по не гдје по ја ви ка кав акт ко ји са др жи пра ви ла оп ште и ап стракт не 
при ро де (да кле, да има при ро ду про пи са), ова ква ре гу ла ци ја мо же 
би ти ис кљу чи во тех нич ког ка рак те ра – без по ли тич ких им пли ка
ци ја, иако је уоч љив тренд, да се и на овом ни воу по ла ко „про би ја 
оквир„ од но сно пре ва зи ла зе огра ни че ња по ста вље на „док три ном 
Ме ро ни„57.   

За за кљу чак око при ро де и „до ме та„ са да шњег сте пе
на раз во ја т.з. европ ских ре гу ла тор них ти је ла: ре ла тив но ве ли ки 
број ових ти је ла ја вља се као по сље ди ца ин те ре са на јед ној стра ни 
европ ских ин сти ту ци ја, а са дру ге стра не др жа ва чла ни ца Европ
ске уни је. На пе то сти из ме ђу по је ди них ин сти ту ци ја на ни воу 
Европ ске уни је пред ста вља ју „плод но тло„ за на ста нак и ши ре ње 
бро ја европ ских ре гу ла тор них ти је ла. При је све га, Ви је ће Европ
ске уни је ни је скло но и да ље ја ча ти Европ ску Ко ми си ју (јер је то и 
она ко нај ја чи европ ски ор ган ко ји при је ти да пре у зме све ва жни је 
функ ци је на том су прана ци о нал ном ни воу). За то Ви је ће осни ва
њем ре гу ла тор них ти је ла (аген ци ја и сл.) чу ва свој ути цај на раз вој 
европ ских по ли ти ка, а кроз тај ор ган се мо гу успје шно ка на ли зо
ва ти и ин те ре си др жа ва чла ни ца Европ ске уни је ко је на тај на чин 
мо гу за др жа ти ма кар по сре дан над зор над оним што се де ша ва у 
Европ ској уни ји (а тај над зор је све сла би ји не по сред но у Европ
ској Ко ми си ји ко ја по ла ко по ста је пре гло ма зна и пре ја ка за ствар ну 
кон тро лу над њом). Са дру ге стра не Ко ми си ја при хва та пре но ше
ње раз ли чи тих тех нич ких по сло ва на та ква ти је ла, али код се бе за
др жа ва ме ха ни зме и пред но сти по ли тич ког од лу чи ва ња. Ко ми си ја 
у ства ри овом „аген ци фи ка ци јом„ по ку ша ва на ћи ал тер на ти ву т.з. 
„ко ми то ло ги ји„ (да кле ве ли ком и не пре глед ном кор пу су раз ли чи
тих европ ских ко ми те та, ко ји су по ста ли пре ко број ни, а са дру ге 
стра не у њи ма че сто сје де пред став ни ци др жа ва чла ни ца Европ ске 
уни је, што пред ста вља из вор ве ће кон тро ле над ра дом Ко ми си је а 

57 Упореди: Ко прић, Му са и Ђу ла бић, иби дем, стр. 673.
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и ве ли ке про бле ме ко ор ди на ци је и ускла ђи ва ња од лу чи ва ња у тим 
ко ми те ти ма). На кра ју, и Европ ски пар ла мент под сти че осни ва ње 
ових ре гу ла тор них ти је ла јер на тај на чин има свој ути цај у по
ступ ку су о длу чи ва ња о осни ва њу та квих ти је ла, ко ја, опет на дру
гој стра ни, пред ста вља ју ме тод из бје га ва ња кон цен тра ци је мо ћи у 
Европ ској Ко ми си ји – што, на рав но, по го ду је ин те ре си ма Европ
ског пар ла мен та. Због огра ни че ња оби ма де ле га ци је над ле жно сти 
на ова ти је ла се ипак по ја вљу ју гла со ви ко ји се за ла жу за ре фор ми
са ње овог си сте ма у бу дућ но сти. У ве зи са ти ме се од ре ђе ни цен
три за ла жу за ства ра ње ге не рал ног прав ног окви ра за осни ва ње и 
дје ло ва ње ових европ ских ти је ла.58 

Циљ го ре по ме ну тих про це са на ни воу Европ ске уни је је 
да се ство ре усло ви за ја ча ње не за ви сно сти, ком пе тент но сти и кре
ди бил но сти тих европ ских ре гу ла тор них ти је ла, али и да се очу ва 
кон трол на уло га Европ ске Ко ми си је у слу ча ју да до ђе до од ре ђе
них дис функ ци ја у дје ло ва њу ових ти је ла (да се не би по но ви ли 
про бле ми са ко ји ма се су сре ћу у аме рич ком си сте му – при је све га 
по пи та њу пре тје ра ног оса мо ста љи ва ња ових ти је ла, за ко ја се у 
САД већ одав но по ста вља по зна та ди ле ма ко ја се гла си: „а ко ће да 
ре гу ли ше ре гу ла то ре„ ? 

Ве ћи на дје лат но сти ових ре гу ла тор них ти је ла на ни воу 
Европ ске уни је је у кон так ту од но сно у са рад њи са од го ва ра ју ћим 
ре гу ла тор ним ти је ли ма (од но сно са исто вр сним ре гу ла тор ним ти
је ли ма) у по је ди ним др жа ва мачла ни ца ма Европ ске уни је. То је 
про цес ства ра ња европ ских мре жа ре гу ла тор них ти је ла у по је ди
ним обла сти ма (нпр. те ле ко му ни ка ци је, же ље знич ки са о бра ћај, 
уну тра шње тр жи ште, итд.). Ово отва ра при мјер т.з. „мре жне вла
да ви не„ (енг. „net work go ver nan ce„), што пред ста вља да љу ема на
58 На осно ву Из вје шта ја за по бољ ша ње из вр шних функ ци ја из 2001. го ди не је 

Европ ска Ко ми си ја по кре ну ла про цес кон зул то ва ња те у 2002. го ди ни у по
себ ном Ко му ни кеу пред ло жи ла об ли ко ва ње Окви ра за европ ске ре гу ла тор не 
аген ци је. На том осно ву је у 2005. го ди ни био из ра ђен На црт ме ђуин сти ту
ци о нал ног спо ра зу ма о рад ном окви ру за европ ске ре гу ла тор не аген ци је – 
COM(2005) 59. Ма да је Европ ски пар ла мент при хва тио тај до ку мент сво јом 
по себ ном ре зо лу ци јом 2005. го ди не, ипак су се по ја ви ле број не не су гла си це 
и на црт ни је до шао до ни воа рас пра ве  Ви је ћу Европ ске уни је и у CO RE
PERu. Прав на слу жба Ви је ћа је на и ме оци је ни ла, да то ни је од го ва ра ју ћи 
прав ни ин стру мент за ре гу ла ци ју ових ти је ла. На кон три го ди не (2008. го ди
не) овај за стој је био пре ки нут до но ше њем Ко му ни кеа Европ ске Ко ми си је у 
2008. го ди ни. Овим се по но во отва ра пи та ње ре гу ли са ња ове обла сти на ни
воу Европ ске уни је. Ви ди пре ци зни је у Ко прић, Му са и Ђу ла бић, ibi dem, стр. 
674675.  
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ци ју но вог при сту па у про це си ма са вре ме ног упра вља ња и да ље 
пре ва зи ла же ње по сту ла та си стем ски за тво ре них би ро крат ских ор
га ни за ци ја ве бе ри јан ског ти па.59 

 Закључак

Исто ри јат раз во ја тзв. не за ви сних ре гу ла тор них аген ци
ја у раз ли чи тим прав ним си сте ми ма ука зу је да не ма не ког је дин
стве ног мо де ла у овој обла сти, али да по сто је од ре ђе ни трен до ви 
и рје ше ња у упо ред ним си сте ми ма. Ова рје ше ња мо гу би ти осно ва 
за из бје га ва ње стран пу ти ца кроз ко је су про ла зи ле др жа ве ко је су 
пр ве осни ва ле ова кве ин сти ту ци је. Не по сто је уни форм на рје ше
ња, ко ја би би ла упо тре бљи ва за све си сте ме и све при ли ке, не го 
за сва ку др жа ву тре ба ода бра ти мо дел ко ји је нај при хва тљи ви ји с 
аспек та прав не тра ди ци је и укуп но сти прав ног си сте ма.

Ли те ра ту ра

Fer ka, Pe tra, Fer ka, Bo štjan, Javneslužbe,državnepomočiinjavnozasebna
partnerstva, GV za lo žba, Lju blja na, 2008.

Mu ži na, Alek sij, PravnaureditevkoncesijvRepublikiSlovenijiinEU, 2004.

Ox ford Advan ced Le ar ner’s Dic ti o nary, 2000.

Pavč nik, Ma ri jan, Teorijaprava:Prispevekkrazumevanjuprava, Can kar je va 
za lo žba, Љу бља на, 1997.

Pir nat, Raj ko „Neo d vi sne uprav ne in sti tu ci je„, Javnauprava, br. 3/1999, Љу
бља на, 1999.

Pir na ta, Raj ko, „Pro ble ma ti ka prav ne ure di tve kon ce sij”, Javnauprava, 1999.

Schwartz, Ber nard, AdministrativeLaw, Bo ston and To ron to 1984.

Sieyes, Em ma nuelJo seph,  „Шта је тре ћи ста леж?”, Филозофскивјестник, 
бр. 1/1990.

Закон о заводима, „Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Сло ве ни је”, бр. 12/91 и 
8/96.

Законопривреднимјавнимслужбама, Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Сло ве
ни је, бр. 32/93.

59 Упо ре ди: Ко прић, Му са и Ђу ла бић, ибидем, стр. 649.



79

Слоодан Дујић –           НЕЗАВИСНА РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И ЈАВНЕ ...

Ка вран, Дра го љуб,  „Европ ски управ ни про стор, ре фор ма и обра зо ва ње 
др жав не упра ве”, Правниживот, Бе о град, бр. 9, том  I,  2004.   

Ко прић, Ива на, Мусa, Анамаријa,  Ђу ла бић, Ве дран, „Еуроп ски стан дар
ди ре гу ла ци је слу жби од оп ћег ин те ре са: (ква зи)не за ви сна ре гу ла циј ска 
ти је ла у из град њи мо дер ног ка пи та ли зма„, Хрватскајавнауправа, год. 8, 
бр. 3, 2008.

Кр бек, Ивo, Диобавласти, За греб, 1943.

Ној ман, Франц,  Демократскаиауторитарнадржава, За греб 1992.

Пе ри, Мар вин, ИнтелектуалнаисторијаЕвропе,  Клио,  Бе о град, 2000.

Пу сић, Еуген,  Наукаоуправи, За греб, 1986. 

Пу сић, Еуген, Наукаоуправи, За греб, 1986.

Пу сић, Еуген, УправнисистемиI,  За греб, 1985.

Смер дел, Бранкo, „Про бле ми нор ма ти ви зма у су вре ме ној аме рич кој те о
ри ји и по ли тич кој прак си”, НЗ, бр. 12.

Slobodan Dujic

IN DE PEN DENT RE GU LA TORY 
BO DI ES AND PU BLIC 

 SER VI CES

R e  s u  m e

De ve lop ment of the pu blic re gu la tory (and the ot her pu blic) agen ci es 
is an out co me of a re la ti vely long pro cess of me ta morp ho sis of the 
con tem po rary sta te i.e. the con tem po rary pu blic ad mi ni stra tion  both 
are the socal led „pri mary” re gu la tors. Fun cti o ning of the mo dern 
pu blic ad mi ni stra tion is in flu en ced by so me im por tant ten den ci es, 
the most im por tant be ing: ri se of the num ber of ad mi ni stra ti ve or
ga ni za ti ons, dif fe ren ti a tion, re la ti vely low le vel of im por tan ce of the 
co erc tion i.e. bru tal for ce, pro fes si o na li za tion, and, fi nally, we co uld 
na me al so a new trend – trend of con ti nu o us mo der ni za tion of the 
pu blic ad mi ni stra tion. Exactly the de ve lop ment of the con tem po rary 
pu blic ad mi ni stra tion, which, ex cept the re pres si ve, ta kes ca re al so 
for the ot her im por tant fun cti ons wit hin the mo dern so ci ety (i.e. ser
vi ce and de ve lop ment fun cti ons), has ena bled the de ve lop ment of the 
pu blic re gu la tory and ot her pu blic agen ci es. Pu blic agen ci es per form 
cer tain tasks which used to be re ser ved for the sta te i.e. the pu blic 
aut ho ri ti es. In this re gard, ne vert he less, it sho uld be stres sed that the
re are cer tain tre aths – the most im por tant be ing pos si ble dec re a sed 
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le vel of re spon si bi lity for de ci sion ma king in cer tain im por tant do
ma ins of pu blic law (he re, we ha ve in mind first of all the mi ni ste rial 
re spon si bi lity). One of the im por tant i.e. re le vant pro blems in the 
fi eld of pu blic agen ci es is the pro blem of high ter mi no lo gi cal con fu
sion, which mo re of ten than not pro vo kes cer tain mis sun der stan ding 
of the fun cti ons of the con tem po rary pu blic agen ci es. This was the 
re a son why so me co un tri es (e.g. Slo ve nia) ha ve de ci ded to enact le
gi sla tion re gu la ting the le gal sta tus of the pu blic agen ci es. In a sen se 
of the con tents, the most im por tant re son for set tingup the pu blic 
agen ci es is de po li ti za tion, i.e. to se pa ra te cer tian im por tant pu blic 
ac ti vi ti es from the daily po li tics i.e. from the in flu en ce of the daily 
po li tics. The most im por tant pro blem in this fi eld re ma ins se pa ra tion 
of the re gu la tory fun ction from the ope ra ti o nal exe cu ti on of the pu
blic ac ti vi ti es in so me im por tant pu blic fi elds.
Кеywords: In de pen dent re gu la tory bo di es, pu blic ser vi ce, pu blic 
agen ci es, pu blic ad mi ni stra tion, sta te. 

 

* Овај рад је примљен 17 јануара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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С а ж е т а к

Рад ана ли зи ра у ко јој ме ри ре ви зор ске ин сти ту ци је мо гу да де
ло твор но над зи ру ква ли тет ра да јав не упра ве на на ци о нал ном и 
над на ци о нал ном ни воу вла сти и по сред но под стак ну до след но 
по што ва ње етич ких стан дар да. Аутор је те жи ште ана ли зе ста вио 
на по ље над ле жно сти, овла шће ња и прак се ор га на ре ви зи је и са 
на ме ром да утвр ди струк тур не сла бо сти де ло ва ња ре ви зо ра као 
ме ха ни зма спољ не кон тро ле ра да јав них слу жбе ни ка. Ана ли за је 
огра ни че на на ода бра ни узо рак по стин ду стриј ских по ли ар хи ја 
(САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка и нор диј ске зе
мље), Суд ре ви зо ра ЕУ као при мер над зи ра ча де ло ва ња над на
ци о нал не ад ми ни стра ци је, те на Ср би ју као пост ко му ни стич ку 
зе мљу ко ја тек гра ди стан дар де и прак су у овој обла сти. На ла
зи ис тра жи ва ња по ка за ли су да вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци
је – јед на ко на на ци о нал ном и над на ци о нал ном ни воу вла сти – 
спро во де над зор ну уло гу по сред но и то по сред ством пру жа ња 
тех нич ке екс пер ти зе дру гим ин сти ту ци ја ма и про сле ђи ва ња си
сте ма ти зо ва не чи ње нич не гра ђе о по сто ја њу прак се зло у по тре ба 
јав них овла шће ња.
Кључнеречи: ре ви зи ја, јав на упра ва, по стин ду стриј ска по ли ар
хи ја, Ср би ја, Европ ска уни ја, Европ ски суд ре ви зо ра, Др жав на 
ре ви зор ска ин сти ту ци ја.
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*  Аутор је научни сарадник Институтa за међународну политику 
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Увод

Мо дер на де мо крат ска др жа ва по че ла је у пр вим де це ни
ја ма два де се тог ве ка да ме ра ма јав не по ли ти ке ви ше за ди ре у сва
ко днев ни жи вот пре ко све раз гра на ти јег и обим ни јег чи нов нич ког 
апа ра та. Ути цај др жа ве на са вре ме не дру штве не од но се је све про
жи ма ју ћи: број не стра не жи во та по је дин ца од ро ђе ња, пре ко шко
ло ва ња, ра да и пен зи о нер ских да на, па до тре нут ка са ме смр ти (а 
мо гло би се ре ћи и не по сред но по сле смр ти) уре ђу ју и над зи ру 
ра зно вр сне јав не ин сти ту ци је. За то гра ђа ни иде ју др жа ве са гле да
ва ју пре кроз по на ша ње би ро кра та са ко ји ма се сва ко днев но су сре
ћу не го кроз ње но нор ма тив но устрој ство. Не мач ки исто ри чар са 
по чет ка де вет на е стог ве ка Бар толд Ни бур (Bart hold Ge org Ni e bu hr) 
ни је слу чај но при ме тио да сло бо да не у по ре ди во ви ше за ви си од 
упра ве не го од уста ва.1 Дру гим ре чи ма, ква ли тет ужи ва ња у сло бо
да ма и основ ним људ ским пра ви ма у ве ћој ме ри је усло вљен ква
ли те том управ них ме ха ни за ма и по сту па ка, не го са мим по сто ја
њем устав них га ран ти ја. Због то га је од ви тал не ва жно сти да јав ни 
слу жбе ни ци мо рал но ис прав но оба вља ју по ве ре не јав не по сло ве 
и ти ме што ве ро до стој ни је пре то че у ствар ност усво је не про пи се 
и јав не по ли ти ке, ка ко би ва ља но од го во ри ли на по тре бе гра ђа на. 

От кри ва ње број них ко руп циј ских скан да ла то ком прет
ход не две де ка де на свим ни во и ма вла сти по стин ду стриј ских 
дру шта ва све до чи о по сто ја њу озбиљ них об ли ка на ру ша ва ња 
ин те гри те та јав не упра ве, те ис ку стве но пот кре пљу је зло слут ну 
прет по став ку Ри чар да Род са (Ric hard Rho des) да би због угра ђе них 
ма на ру ко во ђе ње јав ним по сло ви ма по мо ћу ме на џер ских ме то да 
и тех ни ка мо гло да бу де „ка та стро фа у на ја ви”.2 Ве ли ка ма те ри
јал на ште та и за не ма ри ва ње, или чак отво ре но кр ше ње етич ких 
стан дар да ути ца ли су на сма ње ње ефи ка сно сти ра да јав не упра
ве и, пру жа њем ло ши јег ква ли те та јав них услу га, про из ве ли код 
гра ђа на осе ћа ње да не мо гу у пот пу но сти да оства ре сва уста вом 
за јам че на пра ва. Из пер спек ти ве про у ча ва о ца др жа ве и ње них ин
сти ту ци ја са кра ја де вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка, Макс 
1 На ве де но пре ма: Wo o drow Wil son, „The Study of Ad mi ni stra tion”, in: Jay M. 

Sha fritz and Al bert C. Hyde (eds), Clas sics of Pu blic Ad mi ni stra tion, Thom son 
Wad sworth, Bo ston, 2007, стр. 22–23.

2 La u ren ce E. Lynn Jr, Pu blic Ma na ge ment: Old and New, Ro u tled ge, Lon don and 
New York, 2006, стр. 129.



83

Срђан Т. Кораћ –             РЕВИЗОРИ КАО НАДЗИРАЧИ РАДА ЈАВНЕ ...

Ве бер (Max We ber) је упо зо рио да је свет ухва ћен у зам ку ево лу ци
је би ро крат ске ма ши не ри је, те да се не по ста вља пи та ње ка ко да је 
уна пре ди мо и убр за мо, не го ка ко да јој се су прот ста ви мо да би смо 
„са чу ва ли де лић чо ве чан ства од усит ња ва ња ду ше, од вр хун ског 
мај стор ства би ро крат ског на чи на жи во та”.3

Очу ва ње и ја ча ње ин те гри те та јав не упра ве не би сме ло 
да се све де са мо на усва ја ње и при ме ну етич ког ко дек са и ус по ста
вља ње ме ха ни за ма ин тер не кон тро ле, тран спа рент но сти и ди сци
плин ског ка жња ва ња. Уну тра шњи ме ха ни зми кон тро ле де ло ва ња 
јав не ад ми ни стра ци је не мо гу до вољ но ефи ка сно да оства ре ци ље
ве без пот по ре па ра лел них ме ха ни за ма не за ви сне, спољ не кон тро
ле. Због то га до бро осми шље на ан ти ко руп циј ска по ли ти ка мо ра 
да прет по ста ви по сто ја ње за о кру же ног си сте ма ин сти ту ци ја ко је – 
гле да но по на о соб и као це ли на – тре ба да ство ре ад ми ни стра тив но 
окру же ње по год но за мо рал но ис прав но про фе си о нал но оба вља ње 
јав них по сло ва. Си стем ин сти ту ци ја тре ба ло би да на ко хе рен тан и 
скла дан на чин спро во ди по је ди нач не ан ти ко руп циј ске ме ре и ја ча 
при ме ну ети ке јав не упра ве у сва ко днев ном од лу чи ва њу.4 Реч је о 
над зор ној уло зи ин сти ту ци ја и те ла ко ји де лу ју ван окви ра из вр шне 
вла сти – по пут пар ла мен та, ом буд сма на, др жав них ре ви зо ра и пра
во су ђа – или су као по ли ци ја део из вр шне вла сти али има ју функ
ци ју очу ва ња прав ног по рет ка и за шти те жи во та, људ ских пра ва 
и јав них до ба ра од раз ли чи тих ви до ва кри ми на ла. Ми ће мо се у 
овом ра ду усред сре ди ти са мо на ана ли зу над ле жно сти, овла шће ња 
и прак се ор га на ре ви зи је у по ку ша ју да од го во ри мо на пи та ње у 
ко јој ме ри је спољ на ре ви зи ја де ло тво ран ме ха ни зам над зо ра ра да 
јав них слу жбе ни ка. Та ко ђе, по ку ша ће мо да утвр ди мо струк тур не 
сла бо сти овог ме ха ни зма кон тро ле ра да јав не упра ве. Ана ли за ће 
би ти огра ни че на на ода бра ни узо рак по стин ду стриј ских по ли ар
хи ја (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка и нор диј ске зе
мље), Суд ре ви зо ра ЕУ као при мер над зи ра ча де ло ва ња над на ци
о нал не ад ми ни стра ци је, те Ср би ју као пост ко му ни стич ку зе мљу 
ко ја тек гра ди стан дар де и прак су у овој обла сти. 
3 На ве де но пре ма: Ro bert Gre gory, „New Pu blic Ma na ge ment and the Ghost of 

Max We ber: Exor ci zed or Still Ha un ting?”, in: Tom Chri sten sen and Per Lægreid 
(eds), Tran scen ding New Pu blic Ma na ge ment: The Tran sfor ma tion of Pu blic Sec
tor Re forms, As hga te, Al der shot, 2007, стр. 238.

4 „Trust in Go vern ment: Et hics Me a su res in OECD Co un tri es”, OECD, Pa ris, 2000, 
www.ir pa.eu/wpcon tent/uplo ads/2012/03/8.OECD_et hicme a su resca sestu
die_00.pdf, стр. 66.
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Др жав ни ре ви зо ри у по стин ду стриј ским 
 по ли ар хи ја ма: над зи ра чи у „ра ља ма” но вог  

јав ног ру ко во ђе ња

У нај ши рем зна че њу, ре ви зи ја (енг. audit, од лат. audi tus, 
са слу ша ње) пред ста вља не за ви сно ис пи ти ва ње не ке ства ри са ци
љем кри тич ке про це не ње ног по ду да ра ња са узо ром уста но вље
ним за ту вр сту ства ри. У обла сти де ло ва ња јав не упра ве, др жав на 
ре ви зи ја је као тра ди ци о на лан об лик спољ не кон тро ле об у хва та ла 
прак су ис пи ти ва ња за ко ни то сти фи нан сиј ских ак тив но сти и од лу
чи ва ња у обла сти јав них фи нан си ја. Те жи ште кла сич не ре ви зи је 
би ло је на утвр ђи ва њу тач но сти ра чу но вод стве не до ку мен та ци је 
у од но су на на ци о нал не стан дар де ра чу но вод стве не стру ке и да 
ли је бу џет ски но вац по тро шен у скла ду са нор ма тив ном ре гу ла
ти вом ко ју је одо брио пар ла мент.5 Кон тро ла је пре вас ход но би ла 
усме ре на на от кри ва ње да ли су бу џет ска сред ства до де ље на не кој 
ор га ни за ци о ној је ди ни ци јав не упра ве по тро ше на у скла ду са про
пи си ма, а не на то да ли је ко ри шће њем тих сред ста ва оства рен 
не ки кон кре тан ре зул тат про гра ма јав не по ли ти ке. Дру гим ре чи ма, 
ра чу но вод стве на до ку мен та ци ја је мо гла са вр ше но да се по ду да ра 
са про пи са ним стан дар ди ма, а да гра ђа ни у ствар ном жи во ту не ма
ју ни ка кве ко ри сти од спро ве де не јав не по ли ти ке.

При ме на кон цеп та но вог јав ног ру ко во ђе ња то ком осам
де се тих го ди на про шлог ве ка иза зва ла је па ни ку у јав ном мње њу 
раз ви је них зе ма ља због пре ко мер не бу џет ске по тро шње, па су вла
де од лу чи ле да про ши ре са др жај пој ма др жав не ре ви зи је. Сход но 
ге слу „вред ност за но вац”, по себ не др жав не ин сти ту ци је за ду же
не за ре ви зи ју про ши ри ле су схва та ње уло ге ове вр сте кон тро ле 
и об у хва ти ле и про це ну еко но мич но сти и ква ли те та учин ка ра да 
јав не ад ми ни стра ци је.6 За да так др жав них ре ви зо ра је да утвр де 
и да ли је не ка ор га ни за ци о на је ди ни ца јав не упра ве упра вља ла 
до де ље ним ре сур си ма (људ ским, нов ча ним и оста лим ма те ри јал
ним) ефи ка сно и де ло твор но. Док се под ефи ка сно шћу под ра зу
5 Jay M. Sha fritz, Ed ward W. Rus sell, and Chri stop her P. Bo rick, In tro du cing Pu blic 

Ad mi ni stra tion, Pe ar son Long man, New York, 2008, pр. 544–545; Bob Shead, 
„Audi ting”, in: Da vid Schultz (ed.), Encyclo pe dia of Pu blic Ad mi ni stra tion and 
Pu blic Po licy, Facts On Fi le Inc., New York, 2004, р. 26. 

6 Де таљ ни је по гле да ти у: John Clar ke, „Scru tiny thro ugh in spec tion and audit”, in: 
Tony Bo va ird and El ke Löffler (eds), Pu blic Ma na ge ment and Go ver nan ce, Ro u
tled ge, Lon don and New York, 2003, стр. 149–157.
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ме ва упо тре ба ре сур са на нај оп ти мал ни ји на чин у сми слу од но са 
тро шко ва и про дук тив но сти, де ло твор ност се од но си на то да ли 
су по стиг ну ти же ље ни ре зул та ти, од но сно да ли су гра ђа ни до би ли 
кон крет ну вред ност – из ра же ну у пру же ним јав ним услу га ма или 
ство ре ним јав ним до бри ма – за но вац ко јим су из ми ри ли го ди шње 
по ре ске оба ве зе.7 

Вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је у по стин ду стриј ским 
по ли ар хи ја ма су у окви ру мо де ла но вог јав ног ру ко во ђе ња пре не
ле те жи ште са над зо ра ра чу но вод стве ног ула за на над зор из ла за 
и ис хо да тро ше ња не ке бу џет ске ли ни је, од но сно на пер спек ти ву 
гра ђа на као ко ри сни ка јав них услу га.8 Уто ли ко је би ло нео п ход но 
уве сти и раз ви ти си стем ме ре ња учин ка, ка ко би по сту пак др жав
не ре ви зи је мо гао да се спро во ди у рав ни де ло твор но сти. Вр хов
не ре ви зор ске ин сти ту ци је су си стем ме ре ња учин ка за сно ва ле на 
пред ви ђа њу оп ти мал ног спо ја ци ље ва јав не по ли ти ке и ору ђа по
треб них за ру ко во ђе ње јав ним по сло ви ма у же ље ном сме ру, по ка
за те ља учин ка и сте пе на до сти за ња вред но сти по ка за те ља пре ма 
ме ри лу вред но сти по стиг ну тих на кра ју прет ход не фи скал не го ди
не. По сма тра но из пер спек ти ве упра вља ња јав ним по сло ви ма на 
на ци о нал ном ни воу, из вр шна гра на вла сти (би ло пред сед ник или 
вла да) до би ли су у мо де лу но вог јав ног ру ко во ђе ња од пар ла мен
та ве ли ко дис кре ци о но пра во од лу чи ва ња у спро во ђе њу усво је них 
јав них по ли ти ка, али је и пар ла мент жи жу кон трол них ак тив но сти 
пре нео са ре гу лар но сти на учи нак јав них по ли ти ка. У прак си је 
из вр шна власт са да ду жна да уз пред лог бу џе та за на ред ну го ди
ну пар ла мен ту до ста ви план оче ки ва них ре зул та та јав них по ли ти
ка ко ји би тре ба ло да бу ду по стиг ну ти по тро шњом пред ви ђе них 
бу џет ских сред ста ва. На кра ју фи скал не го ди не, из вр шна власт уз 
за вр шни ра чун под но си и из ве штај о оства ре ном учин ку јав них 
по ли ти ка, а на пар ла мен ту је да рад вла де и јав не упра ве са гле да на 
осно ву по у зда но сти и ве ро до стој но сти ових из ве шта ја.

7 Jay M. Sha fritz, Ed ward W. Rus sell, and Chri stop her P. Bo rick, In tro du cing Pu blic 
Ad mi ni stra tion, op. cit.,стр. 542.

8 По гле да ти ви ше у сту ди ји са чи ње ној на при ме ри ма Не мач ке, Фран цу ске и 
Хо лан ди је: No buo Azu ma, „The Ro le of the Su pre me Audit In sti tu ti ons in New 
Pu blic Ma na ge ment (NPM): Тhe Trend of Con ti nen tal Co un tri es”, Go vern ment 
Audi ting Re vi ew, Vol. 12, March 2005, стр. 69–82.



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

86

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

За да ци др жав них ре ви зор ских ин сти ту ци ја

Основ на свр ха вр хов них ре ви зор ских ин сти ту ци ја је да 
на ци о нал ним пар ла мен ти ма пру жа ју струч ну по моћ у над зо ру фи
нан сиј ске ди мен зи је спро во ђе ња јав них по ли ти ка. По је ди на упо
ред на ис тра жи ва ња су по ка за ла да је пар ла мен тар на кон тро ла ра да 
вла де и јав не упра ве по мо ћу др жав не ре ви зи је ка рак те ри стич но 
обе леж је пр вен стве но по лу пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си
сте ма, а тек у ма њој ме ри и пред сед нич ког.9 На при мер, аме рич ка 
Вр хов на ра чу но вод стве на кан це ла ри ја (GeneralAccountingOffice 
– GAO), иако пред ста вља не за ви сно јав но те ло, сма тра се про ду
же ном ис тра жном „ру ком” Кон гре са јер по кре ће ре ви зор ске ис
тра ге на зах тев кон гре сних од бо ра. Кан це ла ри ја пру жа по др шку 
кон трол ној уло зи Кон гре са спро во ђе њем по ступ ка ре ви зи је ра ди 
утвр ђи ва ња сте пе на де ло твор но сти и ефи ка сно сти по тро шње фе
де рал них бу џет ских сред ста ва, та ко што:

•	 	ис тра жу је на во де о не за ко ни том и не при клад ном по
сту па њу у упра вља њу бу џет ским сред стви ма; 

•	 	из ве шта ва о то ме у ко јој ме ри су про гра ми и ре сор не 
по ли ти ке фе де рал не ад ми ни стра ци је оства ри ли по ста
вље не ци ље ве;

•	 	да је ми шље ња и пред ло ге из ме на и до пу на од лу ка јав
не упра ве; 

•	 	са ве ту је Кон грес и јав ну упра ву о то ме ка ко да по стиг
ну ве ћу де ло твор ност, ефи ка сност, етич ност, дру штве
ну пра вич ност и осе тљи вост на по тре бе гра ђа на.10

Слич ну уло гу има ју и др жав ни ре ви зо ри у по стин ду
стриј ским по ли ар хи ја ма са пар ла мен тар ним и по лу пред сед нич ким 
си сте мом. У де мо крат ским по ре ци ма са на сле ђем вест мин стер ског 
мо де ла пар ла мен та ри зма, вр хов ни др жав ни ре ви зор је сре ди шњи 
осло нац пар ла мен тар ног над зо ра из вр шне вла сти и због то га из ве
шта је под но си по сла ни ци ма, тач ни је над ле жном пар ла мен тар ном 
од бо ру.11 При ме ра ра ди, ка над ски вр хов ни др жав ни ре ви зор (Office
9 Rick Sta pen hurst, “The Le gi sla tu re and the Bud get”, in: Rick Sta pen hurst, Ric car

do Pe liz zo, Da vid M. Ol son, and Li sa von Trapp (еds), Le gi sla ti ve Over sight and 
Bud ge ting: A World Per spec ti ve, The In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and 
De ve lop ment and The World Bank, Was hing ton D.C., 2008, стр. 57.

10 www.gao.gov/abo ut/in dex.html, 10/03/2013.
11 Rick Sta pen hurst, „The Le gi sla tu re and the Bud get”, оp. cit., стр. 58.
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of the Audi tor Ge ne ral of Ca na da) у из ве шта ји ма има за кон ску оба
ве зу да скре не па жњу пар ла мен та на по сто ја ње слу ча је ва у ра ду 
јав не упра ве где: 

•	 	за вр шни ра чун ни је са гла сан про пи си ма или ни је ве ро
до стој но или ис прав но са чи њен;

•	 	бу џет ска сред ства су утро ше на не е фи ка сно, не е ко но
мич но или не на мен ски, од но сно ван окви ра ко ји је 
одо брио пар ла мент;

•	 	нај ва жни ја ра чу но вод стве на до ку мен та ци ја ни је ва ља
но во ђе на;

•	 	при ме ње ни про пи си и про це ду ре ни су у до вољ ној ме
ри за шти ти ли јав на до бра или оси гу ра ли де ло твор ну 
про ве ру при ку пља ња и рас по де ле јав них при хо да.12

Бри тан ска На ци о нал на ре ви зор ска кан це ла ри ја (Na ti o nal 
AuditOffice) је део ак тив но сти усме ри ла на су зби ја ње оби ма про
не ве ра бу џет ских сред ста ва, чи ја се го ди шња вред ност про це њу је 
на око 35 ми ли јар ди евра.13 На ци о нал на ре ви зор ска кан це ла ри ја 
про у ча ва от кри ве не слу ча је ве про не ве ра ка ко би ши ре њем зна ња 
о овој вр сти кри вич них де ла усме ре них на јав на до бра оспо со би ла 
све ре ле вант не јав не ин сти ту ци је да де ло твор но сма ње ри зик од 
њи хо ве по ја ве. Не мач ка Фе де рал на ре ви зор ска ин сти ту ци ја (Bun
de srec hnungshof) та ко ђе при да је ва жност ана ли зи до бре прак се као 
осно ви за да ва ње пре по ру ка пар ла мен ту, вла ди и јав ној упра ви 
за уна пре ђе ње упра вља ња бу џет ским сред стви ма и уоб ли ча ва ња 
бу џе та ра ди по ве ћа ња ефи ка сно сти ра да. Та ко ђе, Фе де рал на ре
ви зор ска ин сти ту ци ја има пра во да да је ко мен та ре у усме ној или 
пи са ној фор ми на фи нан сиј ски аспект ве ли ких ин фра струк тур них 
про је ка та, круп них јав них на бав ки и вла ди них уред би.14

Зна ча јан број раз ви је них зе ма ља чла ни ца ОЕСD ко ри сти 
и не за ви сну спољ ну ре ви зи ју унајм љи ва њем услу га при ват них ре
ви зор ских ку ћа, ко је при пре ма ју го ди шње из ве шта је за на ци о нал
ни пар ла мент. Уче ста лост др жав не ре ви зор ске кон тро ле ра да јав не 

12 Audi tor Ge ne ral Act, Sec tion 7, R.S.C., 1985, c. A17, Last amen ded on 26 Ju ne 
2011, Ca na da, http://lawslo is.ju sti ce.gc.ca/PDF/A17.pdf, рр. 4–5. Упо ре ди ти 
са: Audi torGe ne ral Act 1997, Act No. 151 of 1997 as amen ded up to Act No. 25 
of 2012, Austra lia, www.co mlaw.gov.au/De ta ils/C2012C00445/ a1bcb830373b
4492b253393010d33335.

13 www.nao.org.uk/se arch/type/re port/pi_area/fraudpre ven tion, 10/03/2013.
14 http://bun de srec hnungshof.de/weabo utus/audi tingandadvi soryfun cti ons/test, 

12/03/2013.
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упра ве се раз ли ку је од зе мље до зе мље и за ви си од ме ста ор га ни
за ци о не је ди ни це у хи је рар хи ји ин сти ту ци о нал ног окви ра и вр сте 
ре ви зи је. На при мер, вр хов на ре ви зор ска ин сти ту ци ја спро во ди 
ре дов ну го ди шњу кон тро лу ра да де ло ва јав не упра ве на цен трал
ном ни воу вла сти, а ре ђе кон тро лу на ни жим ни во и ма. Нор ве шка 
Кан це ла ри ја оп штег ре ви зо ра спро во ди ре дов не го ди шње кон тро
ле упра вља ња јав ним фи нан си ја ма, а на по вре ме ној осно ви кон
тро ли ше учи нак јав них про гра ма.

Вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је об ја вљу ју ре дов не из ве
шта је о на ла зи ма кон тро ле сва ке го ди не, као и по себ не из ве шта је 
о ван ред ним слу ча је ви ма спро ве де не ре ви зи је, и упу ћу ју пар ла
мен ту или и пар ла мен ту и вла ди (као што је слу чај у Не мач кој). 
Аме рич ка Глав на ра чу но вод стве на кан це ла ри ја пра ви ре зи мее на
ла за за по тре бе Кон гре са у ви ду пи са ног ми шље ња или усме ног 
све до че ња.  Уко ли ко от кри је од сту па ње од стан дар да ва ља ног фи
нан сиј ског упра вља ња или евен ту ал не не за ко ни то сти, ин сти ту ци ја 
др жав не ре ви зи је обич но не ма из вр шна ис тра жна овла шће ња, већ 
мо же са мо да об ја ви из ве штај и до ста ви га пар ла мен ту, од но сно да 
до ку мен та ци ју пре да по ли ци ји и ту жи ла штву у слу ча ју сум ње да 
је по чи ње но кри вич но де ло. У Ка на ди ор га ни за ци о ни де ло ви јав не 
упра ве мо гу да у го ди шњи из ве штај Кан це ла ри је вр хов ног ре ви зо
ра уба це по гла вље о ме ра ма ко је ће пред у зе ти на пла ну спро во ђе
ња пре по ру ка ре ви зо ра, а на ред ни из ве штај Кан це ла ри је вр хов ног 
ре ви зо ра до но си пре глед да ли су на ве де не ме ре ствар но и спро
ве де не у прак си.15 У Не мач кој, Фе де рал на ре ви зор ска ин сти ту ци ја 
у из ве шта ји ма ре дов но пра ти спро во ђе ње сва ке по је ди нач не пре
по ру ке упу ће не јав ној упра ви у прет ход ним го ди шњим из ве шта
ји ма. Ре зул та ти ви ше ис тра жи ва ња спро ве де них то ком прет ход не 
де ка де у де мо крат ским по ре ци ма вест мин стер ског пар ла мен та ри
зма по ка за ли су да об ја вљи ва ње из ве шта ја др жав них ре ви зо ра на 
Ин тер не ту и у ме ди ји ма и њи хо во раз ма тра ње у над ле жном пар
ла мен тар ном од бо ру, до при но се ве ћем сте пе ну тран спа рент но сти 
на чи на тро ше ња бу џет ских сред ста ва и ти ме по сред но сма њу ју 
про стор за по ја ву мо рал но по гре шног по на ша ња јав них слу жбе
ни ка.16

Оси гу ра ње не за ви сно сти ра да др жав не ре ви зор ске ин
сти ту ци је је те ма ко јом се то ком по след њих го ди на ба ве по је ди не 
чла ни це ОЕСD. На при мер, у Фин ској се раз ма тра из ме шта ње др
15 Audi tor Ge ne ral Act, Sec tion 23, op. cit., стр. 14–15.
16 Rick Sta pen hurst, „The Le gi sla tu re and the Bud get”, оp. cit., стр. 58.
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жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је из окри ља Ми ни стар ства фи нан си
ја. Ипак, чак и у на ве де ним зе мља ма по сто је до вољ не нор ма тив не 
прет по став ке за са мо стал ност код из бо ра и раз ре ше ња глав ног др
жав ног ре ви зо ра и ре ви зо ра, фи нан си ра ња ра да вр хов не ре ви зор
ске ин сти ту ци је и утвр ђи ва ња пла на ра да.

Огра ни че ња кон трол не уло ге др жав них ре ви зо ра

Са ма иде ја ре ви зи је за сно ва на је на прет по став ци да је 
мо гу ће ана ли зом кван ти та тив них по ка за те ља објек тив но оце ни ти 
учи нак ор га ни за ци је и на осно ву уоче них сла бо сти по пра ви ти рад 
ње них слу жбе ни ка. Ме ђу тим, прак са по ка зу је да по сто је струк тур
ни про бле ми са из ра дом или при ме ном кван ти та тив них по ка за те
ља. На при мер, че сто се де ша ва да не ка ор га ни за ци о на је ди ни ца 
јав не упра ве у же љи да по тврд но од го во ри на смер ни це ре сор ног 
ми ни стра или вр ха вла сти пре у сме ра ва те жи ште ак тив но сти и ре
сур се на је дан део де ло кру га над ле жно сти, док не ки дру ги све сно 
за не ма ру је.17 У том слу ча ју, ана ли за кван ти та тив них по ка за те ља 
не ће би ти објек тив на, јер не ће пре по зна ти пре ћут но пре у сме ра ва
ње па жње на од ре ђе ну област по ве ре не јав не по ли ти ке, већ ће са мо 
по ка за ти да је учи нак ве ћи у јед ној а ма њи у дру гим обла сти ма – 
без тач ног од го во ра на пи та ње за што је то та ко. 

Бу ду ћи да до пу њу је над зор пар ла мен та над из вр шном 
гра ном вла сти, уло га др жав не ре ви зи је у спољ ној кон тро ли и ја
ча њу ин те гри те та јав не упра ве не по сред но за ви си од ква ли те та 
са рад ње глав ног др жав ног ре ви зо ра и над ле жног пар ла мен тар ног 
од бо ра. Пар ла мен тар ни од бор не мо же да ва ља но кон тро ли ше фи
нан сиј ски аспект ра да вла де и јав не упра ве уко ли ко не ма ква ли тет
не ана ли зе рас хо да у обла сти спро во ђе ња јав них по ли ти ка. Због 
то га је од ве ли ке ва жно сти да др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја 
бла го вре ме но пар ла мен ту до ста вља из ве шта је ви со ког ква ли те та, 
јер је ди но пар ла мент има ин сти ту ци о нал ну моћ да ути че на вла ду 
да озбиљ но раз мо три све на во де у ре ви зор ским из ве шта ји ма о кр
ше њу про пи са и етич ких стан дар да. 

За ва ља но функ ци о ни са ње мо де ла др жав не ре ви зи је у чи
јем сре ди шту се на ла зи пар ла мент, јед на ко је ва жно да пар ла мен
17 Max Tra vers, TheNewBureaucracy:QualityАssuranceanditsCritics, The Po licy 

Press, Uni ver sity of Bri stol, Bri stol, 2007, стр. 87–88.



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

90

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

тар ци ре дов но чи та ју из ве шта је др жав ног ре ви зо ра и да по се ду
ју до вољ но зна ња да би мо гли да уви де и схва те ан ти ко руп циј ску 
вред ност на ла за са др жа них у тим из ве шта ји ма.18 Успех кон трол не 
уло ге др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је мо же зна чај но да осу је ти 
од су ство во ље у из вр шној вла сти да при хва ти от кри ве не не ре гу
лар но сти у по тро шњи др жав ног бу џе та, по зо ве на од го вор ност 
ру ко во де ћи слој јав не упра ве и под стак не про ме не у на чи ну упра
вља ња јав ним по сло ви ма и у ад ми ни стра тив ној кул ту ри. За то је 
нео п ход но да пар ла мен тар ни од бор па жљи во пра ти да ли из вр шна 
власт спро во ди пре по ру ке из из ве шта ја др жав ног ре ви зо ра, те да 
бла го вре ме но ре а гу је ако то ни је слу чај.  

Ма њак во ље вла де и јав не упра ве да са ра ђу ју у про це су 
др жав не ре ви зи је ви дљив је на пла ну кон тро ле уну тра шњих ме ха
ни за ма др жав не ре ви зи је. Вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је у по
стин ду стриј ским по ли ар хи ја ма усред сре ђу ју рад на ак тив но сти 
јав не упра ве где по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа од по ја ве про не ве ра бу
џет ских сред ста ва и ко руп ци је. Бу ду ћи да ва ља но осми шље ни уну
тра шњи ме ха ни зми ре ви зи је спре ча ва ју по ја ву про не ве ре, вр хов не 
ре ви зор ске ин сти ту ци је увр сти ле су у де ло круг свог ра да про це ну 
да ли су ови ме ха ни зми свр сис ход ни и до вољ ни да оси гу ра ју тач
ност и ве ро до стој ност по да та ка са др жа них у фи нан сиј ским из ве
шта ји ма и све ду мо гућ но сти за кр ше ње про пи са и етич ких стан
дар да на нај ма њу ме ру.19 Ре ал на је мо гућ ност пру жа ња от по ра у 
са мим вр хов ним ре ви зор ским ин сти ту ци ја ма до да ва њу но вог за
дат ка про ве ре уну тра шњих ме ха ни за ма др жав не ре ви зи је за то што 
то са со бом до но си до да тан утро шак вре ме на и енер ги је за др жав
не ре ви зо ре и њи хо ве по моћ ни ке.

18 Al bert van Zyl, Vi vek Ram ku mar, and Pa o lo de Ren zio, „Re spon ding to chal
len ges of Su pre me Audit In sti tu ti ons: Can le gi sla tu res and ci vil so ci ety help?”, 
U4 Is sue, 2009/1, U4 An tiCor rup tion Re so ur ce Cen tre, Chr. Mic hel sen In sti tu te, 
www.u4.no/pu bli ca ti ons/re spon dingtothechal len gesofsu pre meauditin sti tu ti
onscanle gi sla tu resandci vilso ci etyhelp/, стр. 14.

19 Ken neth M. Dye, „Cor rup tion and Fraud De tec tion by Su pre me Audit In sti tu ti
ons”, in: An war Shah (ed.), Per for man ce Ac co un ta bi lity and Com ba ting Cor rup
tion, In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment and World Bank, 
Was hing ton D.C., 2007, стр. 302.
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Над на ци о нал ни ре ви зо ри

Иде ја европ ске ин те гра ци је за сно ва на је на уве ре њу да 
над на ци о нал не ин сти ту ци је мо гу ефи ка сни је да ре ше про бле ме 
са ко ји ма се су о ча ва ју мо дер на по тро шач ка дру штва на по чет ку 
но вог ми ле ни ју ма. Раз ло зи ефи ка сно сти и ко ри сти би ли су то ком 
чи та ве исто ри је европ ског ин те гра ци о ни стич ког про јек та глав ни 
ар гу мен ти у при лог да љег ја ча ња овла шће ња и ши ре ња над ле жно
сти за јед нич ких ин сти ту ци ја. Сход но про кла мо ва ним вред но сти
ма де мо кра ти је, вла да ви не пра ва и људ ских пра ва, свр ха де ло ва ња 
над на ци о нал них ин сти ту ци ја је оства ре ње оп штег ин те ре са — за
до во ље ња по тре бе гра ђа на за до сто јан стве ним и ква ли тет ним жи
во том. Ка ко је сва ко днев ни жи вот у зе мља ма чла ни ца ма Европ ске 
уни је у све ве ћој ме ри усло вљен са др жа јем и на чи ном спро во ђе ња 
од лу ка ко је се до но се на ко му ни тар ном ни воу, гра ђа ни вред ну ју 
успех Уни је и кроз ква ли тет ра да над на ци о нал них јав них слу жби. 
Ефи ка сност и де ло твор ност де ло ва ња ко му ни тар не ад ми ни стра ци
је у зна чај ној ме ри за ви се од ста ња ин те гри те та ње них слу жбе ни
ка, па ме ра по што ва ња овог „уга о ног ка ме на” ор га ни за ци је јав них 
слу жби ути че у крај њој ли ни ји на оства ре ње до бро би ти гра ђа на 
ује ди ње ног де ла европ ског кон ти нен та. 

Раз ви је на прак са раз ли чи тих ви до ва зло у по тре бе по ве ре
них јав них овла шће ња ука за ла је да ин те гри тет јав них слу жбе ни
ка као прин цип ор га ни за ци је ад ми ни стра ци је Уни је ни је до след
но по што ван у сва ко днев ном ра ду.20 На ру шен ин те гри тет је, по ред 
штет них ма те ри јал них по сле ди ца крат ко трај ног деј ства, до вео у 
пи та ње спо соб ност Европ ске ко ми си је и њој пот чи ње не ад ми ни
стра ци је да се убу ду ће ста ра ју о до бро би ти гра ђа на, иако су у уло
га ма „чу ва ра уго во ра” и за ступ ни ка ин те ре са За јед ни це су штин ски 
до при не ле ова пло ће њу про јек та ин те гра ци је. На ру шен је и ауто ри
тет Европ ске ко ми си је као над на ци о нал не вла сти ко ја би, по узо
ру на Ве бе ров иде а лан тип би ро кра ти је, тре ба ло да не у трал но и 
објек тив но усва ја и спро во ди од лу ке из ко му ни тар ног до ме на. По
ред Кан це ла ри је ЕУ за бор бу про тив про не ве ра (OLAF), европ ског 
ом буд сма на и Европ ског пар ла мен та, Су ду ре ви зо ра ЕУ по ве ре на 

20 Оп шир ни је о тра ди ци ји и ана то ми ји ко руп циј ске прак се у над на ци о нал ним 
ин сти ту ци ја ма Уни је ви де ти у: Ср ђан Ко раћ, Интегритетнаднационалног
службеникаЕвропскеуније, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, 
Бе о град, 2011, стр. 77–93.
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је уло га у над на ци о нал ном ин сти ту ци о нал ном ме ха ни зму за кон
тро лу ра да ад ми ни стра ци је у Бри се лу.

Над на ци о нал ни ре ви зо ри као за то че ни ци 
 тра ди ци о нал не бор бе Европ ског пар ла мен та и 
Европ ске ко ми си је за ин сти ту ци о нал ну над моћ 

Основ ни за да так Европ ског су да ре ви зо ра је да про ве ра ва 
да ли се бу џет ска сред ства Европ ске уни је тро ше у скла ду са ко
му ни тар ним про пи си ма, од но сно да ли су при хо ди при ку пље ни и 
рас хо ди ре а ли зо ва ни на за ко нит на чин и уз по што ва ње стан дар да 
ва ља ног упра вља ња фи нан си ја ма.21 Ва ља но упра вља ње фи нан си
ја ма (soundfinancialmanagement) пред ста вља скуп стан дар да и по
сту па ка ко ји тре ба да омо гу ће тран спа рент но, тач но и де ло твор но 
рас по ла га ње сред стви ма јав ног бу џе та и до де лу уго во ра за јав не 
на бав ке.22 Прак са ва ља ног упра вља ња фи нан си ја ма по чи ва на ко
хе рент ном ску пу ра чу но вод стве них про це ду ра ко је би тре ба ло да 
обез бе де да се бу џет ска сред ства тро ше у скла ду са јав ним овла
шће њи ма, да се све тран сак ци је тач но бе ле же ка ко би мо гле да се 
на кнад но ла ко про ве ре, као и по сто ја ње си сте ма од лу чи ва ња и да
ва ња одо бре ња ко ји мак си мал но су жа ва про стор за ути цај по је ди
нач ног слу жбе ни ка на по тро шњу до де ље них сред ста ва. Циљ су ди ја 
ре ви зо ра је да утвр де не са мо да ли су од ре ђе на бу џет ска сред ства 
утро ше на на ле га лан на чин, од но сно стро го у скла ду са про пи са
ним овла шће њи ма над ле жних функ ци о не ра и слу жбе ни ка, већ и 
да про ве ре да ли је по тро шња да ла оп ти мал не ре зул та те у оства ре
њу за да тих ци ље ва ко му ни тар них јав них по ли ти ка и про гра ма. На 
тај на чин Суд струч ним зна њи ма и екс пер ти зом по ма же Европ ском 
пар ла мен ту и Са ве ту ЕУ да ефи ка сно оства ру ју функ ци ју кон тро ле 
21 Ши ро ка де фи ни ци ја ра чу но вод стве не ре ви зи је — ко јом је по ред за ко ни то

сти бу џет ских рас хо да об у хва ће на и ди мен зи ја њи хо ве еко но мич но сти, де ло
твор но сти и ефи ка сно сти — ре зул тат је пре ва ге тзв. се вер но е вроп ског при
сту па у кон цеп ту ал ном устро ја ва њу ра да Су да у вре ме ње го вог осни ва ња. 
Оп шир ни је о Европ ском су ду ре ви зо ра ви де ти на: In ter net, http://eca.euro pa.
eu/por tal/pa ge/ por tal/eca_main_pa ges/ho me.

22 GuidanceDocument:AssistingCountriesinPreparingaNationalProfiletoAs
sess the Na ti o nal Le gal In fra struc tu re for So und Fi nan cial Ma na ge ment, Uni ted 
Na ti ons In sti tu te for Tra i ning and Re se arch (UNI TAR), 1998–1999, www.uni
tar.org/dfm/Ge ne ral_In fo/Ca pa cityBu il ding/gu i dan ce1/ docs/Sec tion%203/sec
tion33.htm.
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спро во ђе ња бу џе та Уни је. Уто ли ко је Суд ре ви зо ра сво је вр сан са
ве зник Европ ског пар ла мен та а „не при ја тељ” Европ ске ко ми си је, 
као што је био слу чај кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, на 
са мом по чет ку ра да ове ин сти ту ци је.23

Суд ре ви зо ра оства ру је кон трол ну функ ци ју про ве ра ма 
ра чу но вод стве не до ку мен та ци је о фи нан сиј ским тран сак ци ја ма 
ин сти ту цијâ Уни је, пре вас ход но Европ ске ко ми си је, и би ло ко је 
ор га ни за ци је или те ла ко ји ру ку ју при хо ди ма или рас хо ди ма Уни
је. Ка да је нео п ход но, Суд спро во ди ин спек ци је на ли цу ме ста, од
но сно ре ви зо ри по се ћу ју ин сти ту ци је Уни је, ор га не јав не вла сти 
зе ма ља чла ни ца и вла сти тре ћих зе ма ља ко је при ма ју по моћ из 
европ ског бу џе та. Суд по сред ством ре ви зи је не кон тро ли ше по но
во оно што је над ле жност ор га на ин тер не ре ви зи је, већ обез бе ђу
је све о бу хват ну спољ ну ра чу но вод стве ну кон тро лу ис пи ти ва њем 
аде кват но сти ин тер них про це ду ра — да ли се по мо ћу њих мо гу от
кри ти ве ће не ре гу лар но сти и не за ко ни то сти — и про це њу је у ко јој 
ме ри је упра вља ње фи нан си ја ма ускла ђе но са на че ли ма еко но мич
но сти, ефи ка сно сти и де ло твор но сти. Су ди је ре ви зо ри кон тро ли
шу ис прав ност од ре ђе ног бро ја по је ди нач них бу џет ских тран сак
ци ја при ме ном ме то де слу чај ног узор ка. 

Европ ски суд ре ви зо ра са чи ње не на ла зе об ја вљу је у из ве
шта ји ма ко ји сто је на рас по ла га њу Европ ској ко ми си ји и др жа ва ма 
чла ни ца ма. Го ди шњи из ве шта ји има ју зна ча јан ути цај на од лу ку 
Европ ског пар ла мен та да ли ће Ко ми си ји да из да по зи тив но уве ре
ње о ру ко ва њу бу џе том то ком прет ход не фи нан сиј ске го ди не. Уко
ли ко је за до во љан, Суд ре ви зо ра до ста вља Са ве ту ЕУ и Европ ском 
пар ла мен ту из ја ву о тач но сти ра чу на (sta te ment of as su ran ce), ко јом 
по твр ђу је по у зда ност бу џет ске до ку мен та ци је, а ти ме да је но вац 
по ре ских об ве зни ка ва ља но ко ри шћен. Из ја ва о тач но сти ра чу на 
је ва жна јер зах те ва оп се жни ју и де таљ ни ју кон тро лу бу џет ских 
тран сак ци ја и ти ме су жа ва мо гућ ност за при кри ва ње евен ту ал них 
про не ве ра и од сту па ње од стан дар да ва ља ног рас по ла га ња нов цем 
23 Исто ри ја на пе тих од но са Европ ске ко ми си је и Су да ре ви зо ра по че ла је 1979. 

го ди не, ка да је Суд ука зао на не ре гу лар но сти у рас по ла га њу бу џет ским сред
стви ма та да шње Европ ске за јед ни це у ви ду нео прав да но ви со ких лич них 
тро шко ва по је ди них ко ме са ра. Пред сед ник Ко ми си је Рој Џен кинс (Roy Jen
kins) био је при мо ран да се по ја ви на јав ном са слу ша њу пред над ле жним од
бо ром Европ ског пар ла мен та, што је Ко ле ги јум ко ме са ра до жи вео као на пад 
на ауто но ми ју пре ро га ти ва (оп шир ни је ви де ти у: Bri gid Laf fan, „The Co urt of 
Audi tors”, in: Alex War le igh (ed.), Un der stan ding Euro pean Union In sti tu ti ons, 
Ro u tled ge, Lon don and New York, 2002, стр. 133.
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Уни је. По себ ни из ве шта ји по кри ва ју по је ди нач не обла сти бу џет
ских рас хо да.24 Основ ни не до ста так се огле да у то ме што за кључ
ци и пре по ру ке са др жа ни у из ве шта ји ма ни су прав но о ба ве зу ју ћег 
ка рак те ра, од но сно не про из во де ауто мат ски ни ка кве прав не по
сле ди це по де ло ва ње ин сти ту ци ја и ад ми ни стра ци је Уни је. Та кво 
нор ма тив но ре ше ње чи ни се да ап стра ху је не по сред ну ве зу из ме ђу 
од го вор но сти за по чи ње не зло у по тре бе у упра вља њу ко му ни тар
ним фи нан си ја ма и из ри ца ња кон крет них санк ци ја.

Ми шље ња Европ ског су да ре ви зо ра са др жа на у го ди
шњим и по себ ним из ве шта ји ма го ди на ма уна зад по ка зу ју да су не
до ста ци у упра вља њу бу џе том си стем ског ка рак те ра, јер се у истим 
об ли ци ма по на вља ју и по сле ди ца су ло ших нор ма тив них ре ше ња. 
Чак би се мо гло ре ћи да су из ве шта ји слич ни по са др жи ни. Бу џет
ска го ди на 2007, би ла је три на е ста у ни зу за ко ју Суд ни је мо гао да 
из да из ја ву о тач но сти ра чу на, од но сно да по твр ди тач ност и по у
зда ност ве ћег де ла бу џет ске до ку мен та ци је.25 Исти ни за во љу, ре а
ли за ци ја 80 од сто бу џе та Уни је на ла зи се у по де ље ној над ле жно сти 
Европ ске ко ми си је и вла сти зе ма ља чла ни ца, при че му је Ко ми си ја 
ду жна да ефи ка сно над зи ре ка ко се но вац тро ши на на ци о нал ном 
ни воу. Услед ком плек сно сти и број но сти бу џет ских ли ни ја рас хо
да, ко је се оства ру ју на на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни
воу вла сти, не би би ло објек тив но да сву кри ви цу за про пу сте у 
кон тро ли сва ли мо на Ко ми си ју. Не до во љан број слу жбе ни ка Уни је 
за ду же них за кон тро лу при ме не ко му ни тар них јав них по ли ти ка и 
про гра ма са фи нан сиј ским им пли ка ци ја ма на на ци о нал ном ни воу, 
те шко да мо же да оси гу ра ефи ка сност и све о бу хват ност над зо ра. 
Дру га чи је је у обла сти упра вља ња и по тро шње пре о ста лих 20 од
сто од око 100 ми ли јар ди евра го ди шње вред но сти бу џе та Уни је, 
ко ји спа да у ис кљу чи ву над ле жност Европ ске ко ми си је и њој пот
чи ње не ад ми ни стра ци је. Ли ни ја од го вор но сти ов де је не спор на и 
ја сна.

От кри ве ни не до ста ци у упра вља њу бу џе том Уни је не ука
зу ју ну жно на по сто ја ње зло у по тре ба, већ мо гу да бу ду по сле ди ца 
не мар но сти и тех нич ког про пу ста — слу жбе ни ка ко ји рас по ла же 
сред стви ма или оног ко ји има ду жност да над зи ре то рас по ла га
ње. У де лу струч не јав но сти ко ја „бра ни” Европ ску ко ми си ју од 
24 „Ex ter nal Audit”, Euro pean Com mis sion web si te, In ter net, http://ec.euro pa.eu/

bud get/so und_fin_mgt/ ex ter nal_audit_en.htm.
25 „EU ac co unts fa i led for 13th year”, BBC News, 13 No vem ber 2007, In ter net, 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ world/euro pe/7092102.stm, 12/10/2008.
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стал них кри ти ка Су да ре ви зо ра, на во ди се ар гу мент да су у нај ве
ћем бро ју слу ча је ва не до ста ци упра вља ња бу џет ским сред стви ма 
Уни је про у зро ко ва ни не до вољ ним по зна ва њем сло же них ра чу но
вод стве них про це ду ра. По ред то га, стан дар ди уну тра шње ре ви зи
је ко је је Суд по ста вио оце ње ни су као ве о ма ви со ки и због то га 
те шко до сти жни.26

Шта да ље са над на ци о нал ним ре ви зо ри ма?

Кон тро ла над при хо ди ма и рас хо ди ма Уни је би мо гла да 
се по бољ ша уко ли ко би по сто ја ла по ли тич ка во ља. Про це ду ре би 
мо гле да се по стро же и да се кроз фор ма ли за ци ју оја ча уло га Су да 
ре ви зо ра у раз ма тра њу и оце њи ва њу по тро шње бу џет ских сред
ста ва са ста но ви шта ефе ка та по ци ље ве ко му ни тар них по ли ти ка 
и про гра ма. Број слу жбе ни ка ко ји по ма жу ре ви зо ри ма је ма ли у 
од но су на ко ли чи ну по сла ко ји би тре ба ло оба ви ти у то ку го ди не – 
пре глед ви ше од 400.000 тран сак ци ја – па је нео п ход но ан га жо ва ти 
ве ће људ ске ре сур се.27 Са мо ста лан по ло жај Су да ре ви зо ра до не кле 
је оја чан пра вом да шти ти соп стве не пре ро га ти ве пред Су дом прав
де. Ипак, су штин ско огра ни че ње уло ге у су зби ја њу зло у по тре ба у 
над на ци о нал ној ад ми ни стра ци ји огле да се у то ме што Суд ре ви
зо ра не по се ду је из вр шна овла шће ња, па ка да от кри је не ку не ре
гу лар ност или про не ве ру, ин фор ма ци ју о то ме хит но про сле ђу је 
Кан це ла ри ји Европ ске уни је за бор бу про тив про не ве ра.

Те жи ште спољ не бу џет ске кон тро ле тре ба ло би по ме ри ти 
са тра ди ци о нал не про ве ре за ко ни то сти и ре гу лар но сти рас хо да ка 
ре ви зи ји кон крет них учи на ка до би је них за вред ност нов ца Уни је, 
а ор га ни за ци ју са мог Су да ре фор ми са ти у кон тек сту ус по ста вља
ња но вог ко му ни тар ног си сте ма уну тра шње и спољ не ре ви зи је на 
ви ше ни воа.28 Та ко би Суд по вра тио уло гу „фи нан сиј ске све сти” 
Европ ске уни је, ка ко га је 1977. го ди не де фи ни сао не ка да шњи 
пред сед ник Европ ског су да прав де Ханс Ку чер (Hans Kutscher), 

26 Sa rah Kirk, „The va lue of the Euro pean audit”, Euro pe a no mics in fo, 25 Oc to ber 
2006, In ter net, https://se gue1.mid dle bury.edu/in dex.php?ac tion=si te&si te=euro
pe a no mics&sec tion=12607&pa ge=65494, 01/09/2008.

27 Neil Nu gent, The Go vern ment and Po li tics of the Euro pean Union, op. cit., стр. 
299.

28 Ma rian Tu dor, „The Euro pean Co urt of Audi tors and So und Fi nan cial Ma na ge
ment”, www.den brid ge press.com/ emfm_pdf/166.pdf, p. 199.
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на све ча но сти по ла га ња за кле тве пр ве ге не ра ци је су ди ја ре ви зо ра. 
Пер спек ти ва ши ре ња де ло кру га ко му ни тар них по ли ти ка и про гра
ма фи нан си ра них из над на ци о нал ног бу џе та по ве ћа ће по тре бу за 
по бољ ша ним ан ти ко руп циј ским де ло ва њем Су да ре ви зо ра.

Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја у Ср би ји:  
над зи ра чи одоц не ле тран зи ци је

Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја јед на је од нај мла ђих 
до ма ћих јав них ин сти ту ци ја у чи јој се над ле жно сти, из ме ђу оста
лог, на ла зи фи нан сиј ска ра ван спољ не кон тро ле ра да јав не упра ве. 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја као са мо стал на ин сти ту ци ја има 
над ле жно сти по пут пар ња ка у раз ви је ним де мо кра ти ја ма, а то је 
да при ба ви до во љан, од го ва ра ју ћи и по у здан до каз за из ра жа ва ње 
ми шље ња о пра вил но сти и свр сис ход но сти по сло ва ња ко ри сни ка 
јав них сред ста ва.29 Да кле, до ма ћи др жав ни ре ви зо ри ис пи ту ју не 
са мо за ко ни тост не го и свр сис ход ност по сло ва ња, од но сно да ли 
су бу џет ска сред ства упо тре бље на пре ма на че ли ма еко но ми је, де
ло твор но сти и ефи ка сно сти и пла ни ра ним ци ље ви ма. На тај на
чин, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја струч ном ана ли зом за пра во 
по ма же На род ној скуп шти ни у над зо ру тро ше ња др жав ног бу џе та, 
по себ но у окви ру из вр шне гра не вла сти. Пр ва ре ви зи ја за вр шног 
ра чу на др жав ног бу џе та спро ве де на је 2008. го ди не, на кон тро го
ди шње бор бе са ло ги стич ким про бле ми ма у ви ду не до вољ них фи
нан си ја и спо рог про на ла же ња од го ва ра ју ћег кан це ла риј ског про
сто ра и ре гру то ва ња људ ства. 

У спро во ђе њу кон тро ле над ра дом јав не упра ве, Др жав
на ре ви зор ска ин сти ту ци ја мо же да ко ри сти про цес ре ви зи је као 
не по сред но ору ђе, а на рас по ла га њу јој сто ји ви ше по сред них на
чи на на ко је мо же да спре ча ва по ја ву прак су кр ше ња етич ких стан
дар да: 1) под но ше ње из ве шта ја На род ној скуп шти ни; 2) да ва ње 
при мед би на на цр те пред ло га за ко на и дру гих про пи са; 3) да ва ње 
пре по ру ка за из ме не ва же ћих за ко на ка ко би се от кло ни ле штет
не по сле ди це или не пла ни ра ни ис хо ди јав них по ли ти ка от кри ве ни 
у по ступ ку оба вља ња ре ви зи је; и 4) пру жа ње струч не по мо ћи и 
са ве та ко ри сни ци ма јав них сред ста ва. Др жав на ре ви зор ска ин сти

29 Закон о државној ревизорској институцији, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
101/2005, 54/2007, 36/2010.
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ту ци ја мо же да под не се пре кр шај не и кри вич не при ја ве, оба ве сти 
На род ну скуп шти ну и под не се зах тев за раз ре ше ње ру ко во ди о ца 
у јав ној упра ви или јав ног функ ци о не ра. Др жав ни ре ви зо ри има
ју овла шће ње да за пле не до ку мен та ци ју и при ба ве сва до ку мен та 
ко ја ор га ни за ци о ни део јав не упра ве под кон тро лом кри је, ка ко би 
утвр ди ли осно ва ност сум ње у по сто ја ње кри вич ног де ла или пре
кр ша ја. У слу ча ју од би ја ња да му се пру жи на увид тра же на до ку
мен та ци ја или да се укло не не пра вил но сти или не свр сис ход но сти 
от кри ве не то ком ис пи ти ва ња по сло ва ња, др жав ни ре ви зор мо же 
да под не се пре кр шај ну при ја ву. Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци
ја мо же да упу ти зах тев за пред у зи ма ње ме ра про тив ру ко во ди о
ца ко ји кр ши оба ве зу до брог по сло ва ња, а при ма лац тог зах те ва 
је ру ко во ди лац ви ше ин стан це. У слу ча ју те шког кр ше ња оба ве зе 
до брог по сло ва ња ге не рал ни др жав ни ре ви зор о то ме оба ве шта ва 
На род ну скуп шти ну и упу ћу је зах тев за раз ре ше ње од го вор ног ру
ко во ди о ца ор га ну за ко ји се оце ни да мо же за по че ти или спро ве сти 
по сту пак раз ре ше ња. 

На ве де на овла шће ња Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја 
по че ла је у зна чај ни јој ме ри да ко ри сти то ком про те кле две го ди
не, па је та ко нпр. под не ла пре кр шај не и кри вич не при ја ве про
тив ви ше од 300 од го вор них ли ца због не пра вил но сти утвр ђе них 
у по сло ва њу то ком 2011. го ди не, ко ји ма су об у хва ће ни ве ли ки бу
џет ски ко ри сни ци. О пре по зна ва њу и ува жа ва њу ан ти ко руп циј ске 
сна ге кон трол не уло ге др жав них ре ви зо ра мо жда нај бо ље све до чи 
по да так да је од укуп но из да тих 787 пре по ру ка у 2012. го ди ни при
ме ње но ви ше од по ло ви не (408 пре по ру ка), 109 пре по ру ка се још 
увек на ла зи у по ступ ку от кла ња ња, док све га осам пре по ру ка ни је 
спро ве де но.30

За кљу чак

Вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је као ме ха ни зми спољ не 
кон тро ле ра да јав них слу жбе ни ка на на ци о нал ном и над на ци о нал
ном ни воу вла сти под сти чу по што ва ње етич ких стан дар да сво је вр
сним пси хо ло шким за стра ши ва њем. Моћ ре ви зо ра као над зи ра ча 
по чи ва на мо гућ но сти да от кри ју не ре гу лар но по сту па ње јав них 

30 ИзвештајорадуДржавнеревизорскеинституцијеза2012.годину, Др жав на 
ре ви зор ска ин сти ту ци ја, март 2013, www.dri.rs/ima ges/pdf/gi2012.pdf, стр. 75.
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слу жбе ни ка и из ло же га на увид ме ди ји ма и јав но сти, али се у ре ал
но сти сво ди пре вас ход но на „сит не” по прав ке нор ма тив ног окви ра 
у ко јем де лу је јав на упра ва и на чи на на ко ји спро во ди јав не по ли
ти ке. Ана ли за над ле жно сти и овла шће ња на ци о нал них вр хов них 
ре ви зор ских ин сти ту ци ја по ка за ла је да оне не по се ду ју из вр шна 
ис тра жна овла шће ња ни ти до но се од лу ке са не по сред ним из вр
шним деј ством на јав не слу жбе ни ке, па ка да от кри ју не за ко ни тост, 
кр ше ње етич ког или стан дар да ва ља ног фи нан сиј ског упра вља ња, 
на ла зе об ја вљу ју у из ве шта ју и до ста вља ју пар ла мен ту, од но сно 
до ку мен та ци ју пре да ју по ли ци ји и ту жи ла штву у слу ча ју сум ње да 
је по чи ње но кри вич но де ло. 

Ис ку ства по стин ду стриј ских по ли ар хи ја по ка зу ју да овај 
ме ха ни зам спољ не кон тро ле ра да јав не упра ве до при но си ве ћем 
сте пе ну тран спа рент но сти на чи на тро ше ња бу џет ских сред ста ва и 
отва ра про стор за јав но сра мо ће ње од го вор них ру ко во ди ла ца у јав
ној упра ви ко ји од би ју да за у ста ве или спре че слу ча је ве или прак су 
мо рал но по гре шног по сту па ња, по сред ством из ве шта ја ко је ре дов
но об ја вљу је на Ин тер не ту и у ме ди ји ма и до ста вља на раз ма тра
ње над ле жним пар ла мен тар ним од бо ри ма. Ре ви зор ски из ве шта ји 
пру жа ју оби ље ис црп но при ку пље не и си сте мат ски об ра ђе не чи
ње нич не гра ђе спрем не да по слу жи као осно ва за во ђе ње кри вич не 
ис тра ге, ве шта че ње у суд ском по ступ ку, по кре та ње пар ла мен тар
ног по ступ ка за из ме ну или до пу ну нор ма тив ног окви ра или ма те
ри јал за ис тра жи вач ко но ви нар ство. Упо треб на вред ност из ве шта
ја др жав ног ре ви зо ра но си са со бом ри зик од от кри ва ња ви нов ни ка 
те шких об ли ка кр ше ња етич ких стан дар да, јер ови до ку мен ти ука
зу ју на „тра го ве” ко је су слу жбе ни ци оста ви ли упу стив ши се у не
за ко ни те рад ње. По ред то га, упо тре бом спе ци ја ли стич ких зна ња 
ра ди бри жљи вог ис пи ти ва ња не ре гу лар но сти, ре ви зо ри струч но 
пот по ма жу пар ла мен тар це у над зо ру над из вр шном гра ном вла сти. 

Ре зул та ти ана ли зе над ле жно сти, овла шће ња и прак се у 
оба вља њу спољ не кон тро ле Европ ског су да ре ви зо ра по ка зу ју да 
по сто ји нор ма тив ни и ин сти ту ци о нал ни оквир ко ји мо же да бу де 
осно ва за спро во ђе ње ефи ка сне по ли ти ке спре ча ва ња ко руп ци је 
и оста лих ви до ва зло у по тре ба ко му ни тар них јав них овла шће ња. 
Европ ски суд ре ви зо ра у са рад њи са Пар ла мен том и Са ве том ЕУ 
мо же у свом до ме ну да, сход но да тим ис тра жним овла шће њи ма, 
кон тро ли ше де ло ва ње ко му ни тар них ин сти ту ци ја, по себ но Ко ми
си је, али се у до са да шњој прак си по ка за ло да је тај ути цај у крај
њем ис хо ду по сре дан, те да рет ко про из во ди кон крет не ре зул та те. 
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Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја по сте пе но кроз прак су 
ја ча углед у јав но сти и са мој јав ној упра ви и ти ме под сти чу ве ћу 
при вр же ност етич ким стан дар ди ма у јав ном сек то ру Ср би је. Сла
бост ове „мла де” ин сти ту ци је оста је не до вољ на по пу ње ност људ
ским ре сур си ма, оскуд на бу џет ска сред ства, ску чен рад ни про стор 
и ре ла тив но ма ли ути цај на На род ну скуп шти ну у по гле ду при
хва та ња њи хо вих за ко но дав них ини ци ја ти ва. На род на скуп шти на 
као „ста ра” ин сти ту ци ја спољ не кон тро ле чи ни се да још увек не 
ко ри сти у пу ној ме ри из ве шта је др жав них ре ви зо ра за раз ма тра ње 
ми ни стар ске од го вор но сти и са слу ша ње ру ко во ди ла ца ор га ни за
ци о них де ло ва јав не упра ве у ко ји ма је уоче но си сте ма тич но кр ше
ње етич ких стан дар да. До ду ше, струк тур но огра ни че ње кон трол не 
уло ге пар ла мен та про ис ти че из са мог пар ла мен тар ног си сте ма, ко
ји пру жа су жен про стор за по зи ва ње на од го вор ност исте оне вла де 
ко ју је упра во тај пар ла мент иза брао.
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Srdjan T. Korac

RE VI SORS AS WATCHDOGS 
 OF PU BLIC AD MI NI STRA TION: 

NA TI O NAL AND  
SUPRANATIONAL LE VEL

R e  s u  m e

The pa per exa mi nes to what ex tent pu blic audit in sti tu ti ons can 
pro vi de an ef fec ti ve con trol of the qu a lity of pu blic ad mi ni stra tion 
per for man ce — both on the na ti o nal and the su pran ti o nal le vels of 
go ver nan ce, as well as whet her they can in du ce com pli an ce with et
hi cal stan dards in de li ve ring pu blic go ods and ser vi ces. The lar ge 
num ber of highle vel cor rup tion scan dals that ha ve been ex po sed to 
the pu blic eye in postin du strial po li ar chi es for the last two de ca des 
evi den ces cle arly abo ut se ri o us cor ro sion of the pu blic ser vants in
te grity, that gra du ally dec re a sed the ef fi ci ency of pu blic ad mi ni stra
tion at lar ge. The scan dals sho wed that the in ter nal con trol mec ha
nisms per se are not suf fi ci ent to en for ce an ef fec ti ve an ticor rup tion 
po licy wit ho ut the sup port of a pa ra lel, ex ter nal con trol of pu blic 
ad mi ni stra tion per for man ce. Wellde sig ned an ticor rup tion po licy 
aimed at cre a ting a wor king en vi ron ment con du ci ve to the mo rally 
right be ha vi o ur of pu blic ser vants de mands the co he rent in sti tu ti o nal 
fra me work that — be si des ot her pu blic in sti tu ti ons such as po li ce, 
ju di ci ary, par li a ment, om bud sper son etc. — in clu des su pre me audit 
in sti tu ti ons. The analysis fo cus on ju ris dic tion, po wers, and pra ti ce 
of audit in sti tu ti ons with the aim to iden tify struc tu ral pro blems of 
pu blic audit as a mec ha nism of ex ter nal con trol of pu blic ad mi ni
stra tion per for man ce. The aut hor em ploys the o re ti cal as sump ti ons on 
the sam ple com pri sed of: 1) se ve ral postin du strial polyar chi es (U.S., 
Gre at Bri tain, Fran ce, Ger many and nor dic co un tri es) se lec ted by the 
in flu en ce of the ir mo dels of pu blic ad mi ni stra tion or ga ni sa tion; 2) 
Euro pean Co urt of Audi tors as an exam ple of the ex ter nal con trol on 
su pra na ti o nal le vel of go ver nan ce; and 3) Ser bian Sta te Audit In sti
tu tion as a ca se of how are audit stan dards and prac ti ce been esta blis
hing in a postcom mu nist co un try. 
The analysis shows that su pre me audit in sti tu ti ons in the se lec ted po
stin du strial po li ar chi es con tri bu te to a mo re tran spa rent bud get ma
na ge ment and pro vi de an op por tu nity for ex po su re in the me dia of 
unet hi cal be ha vi o ur of pu blic ma na gers. By using the ir spe ci a li zed 
ex per ti se, sta te audi tors sup port the par li a men ta ri ans in the ir over
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sight of the exe cu ti ve branch of the go vern ment. Mo re o ver, audit 
in sti tu ti ons re ports pro vi de a we alth of col lec ted and syste ma ti cally 
pro ces sed evi den ce ready to ser ve as a ba sis for cri mi nal in ve sti ga
ti ons, ex pert te sti mony in ju di cial pro ce e dings, the par li a men tary 
pro ce du re for amend ment of the nor ma ti ve fra me work, as well as 
ma te rial for in ve sti ga ti ve jo ur na lism. When it co mes to the su pra na ti
o nal le vel of go ver nan ce, the aut hor ar gu es that the cur rent nor ma ti ve 
and in sti tu ti o nal fra me work pro vi de a so lid ba sis for the ef fec ti ve 
im ple men ta tion of an ticor rup tion po licy aimed pri ma rily at cre a ting 
a wor king en vi ron ment con du ci ve to the mo rally right be ha vi o ur in 
the EU in sti tu ti ons. The Euro pean Co urt of Audi tors, in co o pe ra tion 
with the Euro pean Par li a ment and the EU Co un cil, is able to con
trol the per for man ce of the su pra na ti o nal in sti tu ti ons, par ti cu larly the 
Euro pean Com mis sion and its ser vi ces. Yet, the prac ti ce shows that 
the in flu en ce of the Euro pean Co urt of Audi tors is mostly in di rect, 
which me ans it ra rely le ads to eit her di sci pli nary or cri mi nal in ve sti
ga ti ons aga inst the EU of fi ci als. The Ser bian Sta te Audit In sti tu tion 
has gra du ally strengthe ned its re pu ta tion among ci ti zens and the pu
blic ad mi ni stra tion, and the reby has star ted to en co u ra ge com pli an
ce with et hi cal stan dards in the pu blic sec tor. The analysis iden ti fi es 
that the in suf fi ci ent bud get and hu man re so ur ces, cram ped work spa
ce and a re la ti vely small im pact on the Na ti o nal As sembly are the 
ma jor struc tu ral pro blems in en for cing an ef fec ti ve per for man ce of 
the audit con trol po wers. Na ti o nal As sembly as an old in sti tu tion of 
the ex ter nal con trol of pu blic ad mi ni stra tion still do not use the sta te 
audi tors re ports to re vi ew mi ni ste rial re spon si bi lity and to hold pu
blic he a rings to di scuss syste ma tic vi o la ti ons of et hi cal stan dards in 
the exe cu ti ve branch of go vern ment.
Keywords: re vi sion, pu blic ad mi ni stra tion, po stin du strial po li archy, 
Ser bia, Euro pean Union, Euro pean audit co urt, Sta te audit in sti tu
tion. 

 

* Овај рад је примљен 06. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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С а ж е т а к

Аутор се у овом ра ди ба ви пи та њем при ро де без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке ЕУ. У ко јој ме ри је да нас ова по ли ти ка од раз 
ме ђу вла ди не са рад ње и на ци о нал не су ве ре но сти др жа ва чла-
ни ца? Да ли се ра ди о по сте пе ном раз во ју еле ме на та су пра на-
ци о нал но сти у овој обла сти? Дру гим ре чи ма, да ли мо же мо да 
го во ри мо о по сто ја њу тзв. ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма? У 
ци љу од го во ра на ово пи та ње, рад ће би ти по де љен у два де-
ла. У пр вом де лу, аутор ана ли зи ра ин сти ту ци о нал ну струк ту ру 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. У дру гом де лу ра да, 
аутор уво ди кон цепт тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма”, 
на сто је ћи да по ка же да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али при том не до во-
ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. Аутор за кљу чу је да, услед 
про це са со ци ја ли за ци је, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је, те да се од ред бе о без бед-
но сној и од брам бе ној по ли ти ци ЕУ не мо гу по сма тра ти као из-
раз „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”.
Кључнеречи:без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ, ме ђу вла-
дин су пра на ци о на ли зам, про цес од лу чи ва ња, со ци ја ли за ци ја, 
ин сти ту ци о нал на струк ту ра, европ ске ин те гра ци је.

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА 
ПОЛИТИКА ЕУ: МЕЂУВЛАДИН 

СУПРАНАЦИОНАЛИЗАМ?

*  Аутор је научни сарадник Института за политичке студије у Београду.
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Увод

Област без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ пред ста-
вља је дан од но ви јих про је ка та европ ске ин те гра ци је. Ра ди се о 
обла сти ко ја је уско ве за на за по јам на ци о нал не су ве ре но сти, те је 
оту да и би ло ра зу мљи во ње но од су ство из европ ског ин те гра ци о-
ног про це са то ком Хлад ног ра та. Ме ђу тим, на кон усва ја ња уго во-
ра из Ма стрих та, ова по ли ти ка про на шла је сво је ме сто у про це су 
европ ске ин те гра ци је. У исто вре ме, спе ци фич ност ове по ли ти ке 
усло ви ла је ње ну ин те гра ци ју у окви ру дру гог сту ба Уни је, ко ји је 
по чи вао на ме ђу вла ди ној са рад њи и јед но гла сно сти у про це су до-
но ше ња од лу ка. Кон цеп ту а ли за ци ја и бр зи раз вој ове по ли ти ке био 
је пра ћен раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре ра ди ефи ка сног до-
но ше ња од лу ка, али и обра зо ва њем вој них и ци вил них сна га и ка-
па ци те та ра ди ефи ка сни јег де ло ва ња ЕУ на ме ђу на род ној сце ни.1

У ци љу од го во ра на пи та ње да ли је упра вља ње овом по-
ли ти ком ис кљу чи во од раз ме ђу вла ди не са рад ње, рад ће би ти по де-
љен у два де ла. У пр вом де лу ра да, аутор се ба ви ин сти ту ци о нал-
ном струк ту ром без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. У дру гом 
де лу ра да, аутор раз ма тра кон цепт тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци-
о на ли зма”, на сто је ћи да по ка же да без бед но сна и од брам бе на по-
ли ти ка ЕУ пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али при том 
не до во ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. Аутор за кљу чу је да, 
услед про це са со ци ја ли за ци је, без бед но сна и од брам бе на по ли ти-
ка ЕУ тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је.

1. Ин сти ту ци о нал на струк ту ра  
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ

Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ пред ста вља са-
став ни део тзв. за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ко ја 
је свој прав ни основ до би ла са Уго во ром из Ма стрих та. За ми шље-
на је као са став ни део спољ не по ли ти ке ЕУ, ко ји тре ба да до при не-
1 Де ја на Вук че вић, Европска унија као стратешки актер. Теорија и пракса

безбедноснеиодбрамбенеполитике ЕУ, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2013, стр. 12.
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се ја ча њу спољ не уло ге Уни је та ко што ће раз ви ти ци вил не и вој не 
ка па ци те те пра ће не од го ва ра ју ћом стра те ги јом. Исто та ко, ова по-
ли ти ка тре ба да пред ста вља зна ча јан ко рак ка по сте пе ном од ре ђе-
њу за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке ЕУ.

Спе ци фич ност без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, 
ње на ци вил на и вој на при ро да, усло вља ва по сто ја ње јед не ме шо-
ви те струк ту ре у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ, ко ја по чи ва на 
нео п ход но сти ускла ђи ва ња де ло ва ња ор га на ме ђу вла ди не са рад ње 
и ко му ни тар них ин сти ту ци ја. Тзв. „хо ри зон тал на” ко хе рент ност 
(на ци о нал но/су пра на ци о нал но) чи ни се још ком плек сни јом са ус-
по ста вља њем но вих ор га на без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ.

Пре ма чла ну 15 Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет да је „нео-
п хо дан под сти цај” за раз вој Уни је и „утвр ђу је оп ште по ли тич ке 
смер ни це и при о ри те те”. Европ ски са вет чи не ше фо ви др жа ва или 
вла да др жа ва чла ни ца, ње гов пред сед ник, као и пред сед ник Ко-
ми си је, а та ко ђе и Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку уче ству је у ње го вом ра ду. Овај ор ган са ста-
је се два пу та сва ких шест ме се ци, на по зив свог пред сед ни ка, да-
кле че ти ри пу та го ди шње, а уко ли ко на ла же си ту а ци ја, пред сед ник 
мо же са зва ти и ван ред но за се да ње Европ ског са ве та. 

Са вет ми ни ста ра ЕУ је глав ни ор ган за до но ше ње од лу-
ка у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Са вет ми-
ни ста ра у са ста ву Са ве та за спољ не по сло ве пред ста вља основ ну 
ин сти ту ци ју у про це су до но ше ња од лу ка ве за них за без бед но сну 
и од брам бе ну по ли ти ку. Овај ор ган оку пља ми ни стре спољ них 
по сло ва др жа ва чла ни ца ЕУ.  Јед но гла сност пред ста вља основ но 
пра ви ло до но ше ња од лу ка у окви ру без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ. То је и еск пли цит но на ве де но Ли са бон ским уго во ром, 
ко ји пред ви ђа, у не ким слу ча је ви ма, мо гућ ност до но ше ња од лу ка 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке2, али је ка те го ри чан ка да је реч о без бед но сној и 
2 Мо гућ ност гла са ња ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у обла сти за јед нич ке спољ не 

и без бед но сне по ли ти ке ЕУ пред ви ђе на је у че ти ри слу ча ја. Нај пре, Са вет 
од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да усва ја од лу ку o ак тив но сти ма или 
по зи ци ји Уни је на осно ву од лу ке Европ ског са ве та ко ја се од но си на стра те-
шке ин те ре се и ци ље ве Уни је. За тим, Са вет гла са ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
ка да до но си би ло ко ју од лу ку о спро во ђе њу ак тив но сти или по зи ци је Уни је. 
Та ко ђе, Са вет гла са ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да усва ја од лу ку о име но ва-
њу спе ци јал ног пред став ни ка ЕУ. Ове три мо гућ но сти упо тре бе ква ли фи ко-
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од брам бе ној по ли ти ци ЕУ, бу ду ћи да је пред ви ђе но да се од ред бе 
ве за не за ква ли фи ко ва ну ве ћи ну не при ме њу ју се на до но ше ње од-
лу ка ко је су ве за не за вој на пи та ња или из обла сти од бра не.

Са раз во јем без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке до шло 
је и до усло жња ва ња ње не ин сти ту ци о нал не струк ту ре обра зо ва-
њем но вих ор га на за ду же них за во ђе ње и ре а ли за ци ју ове по ли ти-
ке. Од лу ка ма Са ве та из 2001. го ди не3, при су ству је мо обра зо ва њу 
три но ва ор га на без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ: По ли тич-
ко-без бед но сном ко ми те ту, Вој ном ко ми те ту ЕУ и Вој ном шта бу 
ЕУ. По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет је глав ни ор ган у ин сти ту ци-
о нал ној струк ту ри без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Овај 
ор ган пра ти ме ђу на род на зби ва ња из обла сти за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке и до при но си утвр ђи ва њу по ли ти ка да ва њем 
ми шље ња Са ве ту. Ње го ви за да ци су ви ше стру ки. Овај ко ми тет 
над гле да спро во ђе ње по ли ти ка, да је смер ни це дру гим ко ми те ти ма 
из обла сти ЗСБП-а, ша ље ди рек ти ве Вој ном ко ми те ту и Ко ми те ту 
за ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма, во ди по ли тич ки ди ја лог, 
ко ор ди ни ра, над гле да и кон тро ли ше рад рад них гру па у обла сти 
ЗСБП-а, и спро во ди по ли тич ко усме ра ва ње раз во ја вој них ка па-
ци те та. У слу ча ју спро во ђе ња не ке вој не опе ра ци је од стра не ЕУ, 
Ко ми тет тре ба да вр ши по ли тич ку кон тро лу и стра те гиј ско упра-
вља ње вој ног од го во ра ЕУ на да ту кри зу. То зна чи да овај ор ган 
про це њу је стра те шке вој не оп ци је на осно ву ми шље ња и пред ло га 
ко је му до ста вља Вој ни ко ми тет. Ли са бон ски уго вор та ко ђе пред-
ви ђа мо гућ ност да Са вет ми ни ста ра ЕУ овла сти Ко ми тет, у свр ху 
и то ком опе ра ци је упра вља ња кри за ма, да до не се од го ва ра ју ће од-

ва не ве ћи не су већ би ле при сут не у ра ни јим уго во ри ма, те су са мо пре у зе те у 
но вом уго во ру. Но ви ну Ли са бон ског уго во ра пред ста вља че твр та мо гућ ност, 
ка да Са вет од лу чу је ква ли фи ко ва ном ве ћи ном ка да до но си од лу ку ко јом 
утвр ђу је ак тив ност или по зи ци ју Уни је, на осно ву пред ло га Ви со ког пред-
став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку, а на по се бан зах тев 
Европ ског са ве та, и та да га Европ ски са вет под но си Са ве ту као соп стве ну 
ини ци ја ти ву или као пред лог Ви со ког пред став ни ка (чл. 31(2) УЕУ).

3 Co un cil Dеcision of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Po li ti cal and Se cu rity Com-
mit tee  (2001/78/CFSP), OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° L 27, 
30. 01. 2001, p. 1; Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Mi li tary 
Com mit tee of the Euro pean Union (2001/79/CFSP) por tant création du Co mité 
mi li ta i re de l’Union européen ne, OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° 
L 27, 30. 01.2001, p. 4; Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 on the esta blis hment 
of the Mi li tary Staff of the Euro pean Union (2001/80/CFSP), Official Journalof
theEuropeanCommunities, n° L 27, 30. 01. 2001, p. 7.
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лу ке у по гле ду по ли тич ке кон тро ле и стра те гиј ског усме ре ња опе-
ра ци је.

По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет  тре ба да до при не се 
при бли жа ва њу др жа ва чла ни ца и европ ских ин сти ту ци ја. У овом 
ор га ну  не фор мал на пра ви ла и нор ме игра ју зна чај ну уло гу као и 
ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца. Упр кос то ме што су др жа ве 
чла ни це глав ни ак те ри без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, 
фор му ли са ње и спро во ђе ње ове по ли ти ке по ста је „евро пе и зо ва но” 
због кон ти ну и ра ног де ло ва ња пред став ни ка По ли тич ко- без бед но-
сног ко ми те та. Да кле, про цес „бри се ли за ци је”4 при су тан је у ра ду 
овог ко ми те та. 

Осим По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та, обра зо ван је и 
Вој ни ко ми тет ЕУ као нај ви ши вој ни ор ган у окви ру Са ве та, и глав-
ни фо рум кон сул та ци је и вој не са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ 
у обла сти пре вен ци је су ко ба и упра вља ња кри за ма.5 Вој ни ко ми тет 
ЕУ над гле да све вој не ак тив но сти у окви ру ЕУ, а чи не га ше фо ви 
шта бо ва др жа ва чла ни ца или њи хо вих опу но мо ће них пред став ни-
ка. Ње го ва основ на уло га је да да је вој на ми шље ња и да фор му ли-
ше пре по ру ке ко је до ста вља По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту. У 
кри зној си ту а ци ји, Вој ни ко ми тет ша ље глав ну ди рек ти ву Вој ном 
шта бу ЕУ, ко ји на осно ву то га тре ба да пред ста ви стра те шке вој не 
оп ци је, и да их до ста ви Вој ном ко ми те ту, ко ји их да ље про сле ђу је 
По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту, уз ње го ву про це ну и ми шље-
ње о кон цеп ту и пла ну опе ра ци је. За раз ли ку од Вој ног ко ми те та 
ЕУ, Вој ни штаб ЕУ је тех нич ки ор ган6, ко ји је од лу ком Са ве та из 
2001. го ди не при по јен Ви со ком пред став ни ку ЕУ за ЗСБП.7 Пре ма 
овој од лу ци, Вој ни штаб ЕУ има тро стру ку уло гу: ра но уз бу њи ва-
ње, про це ну си ту а ци је и стра те шко пла ни ра ње. У обла сти ра ног 

4 Gi se la Müller-Bran deck-Boc qu et, „The New CFSP and ESDP De ci sion Ma king 
System of the Euro pean Union”, EuropeanForeignAffairsReview, vol. 7, n° 3, 
2002, p. 261.

5 Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 set ting up the Mi li tary Com mit tee of the 
Euro pean Union (2001/79/CFSP) por tant création du Co mité mi li ta i re de l’Union 
européen ne, OfficialJournaloftheEuropeanCommunities, n° L 27, 30. 01.2001, 
p. 4.

6  Jean Char pen ti er, „L’Union européen ne et le ma in tien de la pa ix en Euro pe”, in 
François Her vo u et (ed.), Démarchecommunautaireetconstructioneuropéenne, 
La Do cu men ta tion française, Pa ris, 2000, vol. 1, p. 43.

7 Co un cil De ci sion of 22 Ja nu ary 2001 on the esta blis hment of the Mi li tary Staff of 
the Euro pean Union (2001/80/CFSP), Official JournaloftheEuropeanCommuni
ties, n° L 27, 30. 01. 2001, p. 7.
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уз бу њи ва ња, Вој ни штаб ЕУ има за да так да пла ни ра, про це њу је 
и да је пре по ру ке о кон цеп ту упра вља ња кри за ма и оп штој вој ној 
стра те ги ји, као и да спро во ди од лу ке и ди рек ти ве Вој ног ко ми те-
та. Вој ни штаб ЕУ има за да так да вр ши вој ну про це ну за по тре бе 
ор га на ЕУ, на ро чи то Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ ну и без-
бед но сну по ли ти ку. Вој ним шта бом упра вља ге не рал ни ди рек тор. 
У кри зним си ту а ци ја ма, Вој ни штаб ЕУ при пре ма стра те шке вој-
не оп ци је, на осно ву ко јих Вој ни ко ми тет усва ја вој ну оп ци ју ко ју 
про сле ђу је По ли тич ко-без бед но сном ко ми те ту. Ње гов је за да так да 
иден ти фи ку је сна ге ко је би евен ту ал но уче ство ва ле у опе ра ци ја ма 
ко је би во ди ла ЕУ.

Ин сти ту ци о нал ну но ви ну Ли са бон ског уго во ра пред-
ста вља функ ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и 
без бед но сну по ли ти ку. Ова ин сти ту ци о нал на фи гу ра об је ди њу је 
три функ ци је: ко ме са ра за европ ске по сло ве, не ка да шњег Ви со-
ког пред став ни ка за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и 
ми ни стра спољ них по сло ва ко ји пред се да ва ЕУ (ро ти ра ју ће пред-
сед ни штво).8 Као и у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ,  и у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке Ви со-
ки пред став ник ЕУ има пра во да под но си пред ло ге ве за не за ову 
по ли ти ку, и на осно ву ових пред ло га, Са вет ми ни ста ра од лу чу је 
јед но гла сно. Та ко ђе, Ви со ки пред став ник мо же за јед но са Ко ми си-
јом да пред ло жи ко ри шће ње сред ста ва др жа ва чла ни ца и ин стру-
ме на та Уни је. Уко ли ко Са вет од лу чи да ко ри сти вој на или ци вил на 
сред ства за ре а ли за ци ју ми си ја у окви ру без бед но сне и од брам бе-
не по ли ти ке ЕУ, Ви со ки пред став ник тре ба да обез бе ди ко ор ди на-
ци ју ци вил них и вој них аспе ка та ових ми си ја. 

Бу ду ћи да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка укљу чу је 
не са мо вој но, већ и ци вил но упра вља ње кри за ма, те да при су ству-
је мо умно жа ва њу ци вил них ми си ја упра вља ња кри за ма, обра зо ва-
не су ин стан це и у овој обла сти. Фор ми ран је Ко ми тет за ци вил не 
аспек те упра вља ња кри за ма, на осно ву од лу ке Са ве та ми ни ста ра 
од ма ја 2000. го ди не9, ко ји функ ци о ни ше као рад на гру па Са ве та, 
8 Ви де ти: Де ја на Вук че вић, „Ди ја лек тич ка рав но те жа” ин сти ту ци о нал ног си-

сте ма ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња- фик ци ја или ре ал ност?”, Српска
политичкамисао, вол. 38, бр. 4, 2012, стр. 359.

9 Co un cil De ci sion of 22 May 2000 set ting up a Com mit tee for ci vi lian aspects of 
cri sis ma na ge ment (2000/354/CFSP), OfficialJournaloftheEuropeanCommuni
ties, n° L 127, 22. 05. 2000, p. 1.
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а под но си из ве штај Ко ми те ту стал них пред став ни ка (CO RE PER) 
у окви ру Са ве та. Ње го ва основ на уло га је да пру жа ин фор ма ци је, 
фор му ли ше пре по ру ке и да је ми шље ња По ли тич ко-без бед но сном 
ко ми те ту о ци вил ним аспек ти ма упра вља ња кри за ма. У ав гу сту 
2007. го ди не, уста но вље на је но ва струк ту ра, Цен тар за ци вил но 
пла ни ра ње и ру ко во ђе ње, ко ји чи не око 70 чла но ва из Са ве та ЕУ 
и др жа ва чла ни ца, са за дат ком опе ра тив ног пла ни ра ња и во ђе ња 
ци вил них опе ра ци ја. 

На су прот ор га ни ма ме ђу вла ди не са рад ње, и Европ ска ко-
ми си ја и Пар ла мент су од са мог по чет ка раз во ја без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ на сто ја ли да се ак тив ни је укљу че у њен раз вој. Ка да 
је реч о Европ ској ко ми си ји, она је од са мог по чет ка ин си сти ра ла 
на ак тив ни јој уло зи у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ, на ро чи то ако се има у ви ду да упра вља ње кри за ма не под ра зу-
ме ва са мо вој не, већ и ци вил не аспек те упра вља ња кри за ма. Де ло-
ва ње Ко ми си је у том прав цу од ли ку је не ко ли ко фа за. У нај ра ни јој 
фа зи, Ко ми си ја се за ла га ла за за јед нич ки при ступ са Са ве том ЕУ у 
про це су упра вља ња кри за ма. У том ци љу, Ко ми си ја је на гла ша ва-
ла да је пре вен ци ја су ко ба је дан од при о ри те та спољ не ак ци је ЕУ 
и да је нео п ход но пре ва зи ћи не ус кла ђе ност ин стру ме на та спољ не 
ак ци је ЕУ, те раз ви ти сред њо роч не и ду го роч не пре вен тив не ме-
ре, на ро чи то на по љу ја ча ња ди пло ма ти је и по бољ ша ња ка па ци те-
та де ло ва ња ЕУ. Ме ђу тим, спро во ђе ње кон крет них ме ра усло ви ло 
је не су гла си це из ме ђу Ко ми си је и Са ве та ЕУ, ко ји је ин си сти рао 
да По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет бу де је ди на ин стан ца ко ја ће 
има ти при ступ свим ин фор ма ци ја ма, пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма 
у обла сти пре вен ци је су ко ба и упра вља ња кри за ма, док је Ко ми-
си ја за сту па ла ста но ви ште о „за јед нич ком европ ском при сту пу” у 
обла сти пре вен ци је су ко ба10, ко ји је те жио да об је ди ни све аспек те 
упра вља ња кри за ма: еко ном ски раз вој, раз вој де мо кра ти је и вла-
да ви не пра ва, по што ва ње људ ских пра ва, итд. При сту пи Са ве та 
и Ко ми си је од раз су ме ђу вла ди ног и су пра на ци о нал ног при сту па 
у упра вља њу кри за ма. Иако Ко ми си ја фор мал но ни је укљу че на у 
раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ ко ја пред ста вља из-
раз ме ђу вла ди не са рад ње, не мо же се по ре ћи њен зна чај у про це су 
упра вља ња кри за ма. Уло га Ко ми си је је да омо гу ћи ко хе рент ност 
опе ра ци је упра вља ња кри за ма у ду го роч ној пер спек ти ви, те су сто-

10 Com mu ni ca tion de la Com mis sion sur la préven tion des con flits, COM (2001) 211 
fi nal, 11. 04. 2001.
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га ак тив но сти Ко ми си је у ци љу ста би ли за ци је си ту а ци је у не ком 
кри зном ре ги о ну ра зним ду го роч ним про гра ми ма еко ном ског опо-
рав ка зна ча јан еле мент про це са упра вља ња кри за ма. Сто га је уло га 
Ко ми си је зна чај на и за раз вој без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, 
јер не ра ди се са мо о сла њу тру па у кри зно под руч је, већ и о ду го-
роч ном опо рав ку тог под руч ја. Оту да је и нео п ход на са рад ња из ме-
ђу По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та и Ко ми си је. 

Као и Европ ска ко ми си ја, и Европ ски пар ла мент је ра-
зним ини ци ја ти ва ма на сто јао да бу де ви ше укљу чен у раз вој без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ. Пре ма чла ну 36 Ли са бон ског уго во ра, 
Пар ла мент има пра во да бу де ре дов но кон сул то ван о нај ва жни јим 
пи та њи ма и основ ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке и за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. 
Исти члан пред ви ђа да Пар ла мент два пу та го ди шње (уме сто до-
са да шње прак се јед ном го ди шње) рас пра вља о на прет ку у спро во-
ђе њу за јед нич ке спољ не, без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Бу ду ћи да се од лу ке у обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ до но се јед но гла сно од стра не Са ве та ми ни ста ра ЕУ, Европ ски 
пар ла мент не ма фор мал но пра во да одо бри не ку ми си ју у окви ру 
ове по ли ти ке. Ипак, Пар ла мент по се ду је од ре ђе не нео ба ве зу ју ће 
ме ха ни зме пу тем ко јих мо же да се ак тив ни је укљу чи у про цес над-
гле да ња ми си ја ЕУ у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ.11 Та ко Пар ла мент мо же да усво ји нео ба ве зу ју ће ре зо лу ци је и 
пре по ру ке пре усва ја ња од лу ке Са ве та о от по чи ња њу не ке ми си је, 
док сва ки члан Пар ла мен та мо же да упу ти пи сме на пи та ња Са ве-
ту или Ко ми си ји. Та ко ђе, мо гу би ти ор га ни зо ва не јав не рас пра ве 
са екс пер ти ма о пи та њу од зна ча ја за рад ко ми те та Пар ла мен та. 
Још јед но зна чај но овла шће ње Пар ла мен та је мо гућ ност да за тра-
жи да за тра жи из ја ву од чла но ва Са ве та или Ко ми си је. На осно-
ву Пра вил ни ка о про це ду ри, Европ ски пар ла мент мо же за тра жи ти 
из ја ву пред њим од чла но ва Са ве та или Ко ми си је пре до но ше ња 
не ке од лу ке о от по чи ња њу ми си је, или пре сла ња вој них/ци вил-
них сна га. Та ко ђе, Пар ла мент има и од ре ђе на „post hoc” овла шће-
ња, тј. овла шће ња ко ја се од но се на си ту а ци је ка да је не ка ми си ја 
у окви ру без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке већ за по че та. То су 
ре зо лу ци је, пре по ру ке и ми шље ња о кон крет ним вој ним и ци вил-
11 Mic he le Co mel li, „The De moc ra tic Ac co un ta bi lity of the CSDP and the Ro le of 

the Euro pean Par li a ment”, in Et to re Gre co, Ni co le ta Pi roz zi, Ste fa no Sil ve stri 
(eds.), EUCrisisManagement:InstitutionsandCapabilitiesin theMaking, In sti-
tu to Af fa ri In ter na zi o na li, Ro me, 2010, p. 87.
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ним ми си ја ма, го ди шњи из ве шта ји, као и пар ла мен тар не по се те 
сна га ма ЕУ.12

2. Без бед но сна по ли ти ка ЕУ као из раз  
тзв. „ме ђу вла ди ног су пра на ци о на ли зма”

Бу ду ћи да пред ста вља део за јед нич ке спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ уста но вље на 
је на ме ђу вла ди ној ло ги ци. Раз вој ове по ли ти ке обе ле жен је ра ци о-
нал ним по на ша њем др жа ва ко је су тра жи ле об ли ке са рад ње ко је би 
за о би шле ко му ни тар не ин сти ту ци је. Ме ђу тим, од су ство ква ли фи-
ко ва не ве ћи не као на чи на до но ше ња од лу ка, као и ре ла тив но ма ли 
број ин сти ту ци ја за ду же них за ре а ли за ци ју спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, усло ви ли су нео п ход ност ре дов не ин тер ак ци је из ме ђу 
др жа ва чла ни ца у овој обла сти. Са уго во ром из Ма стрих та, област 
без бед но сти и од бра не по ста је део про це са европ ске ин те гра ци је и 
са мим тим по ста је пред мет тран сфор ма тив них про це са као и дру ге 
обла сти. Екс пан зи ја ове по ли ти ке, ко јој при су ству је мо по след њих 
го ди на, а ко ја се огле да ка ко на про це ду рал ном и ин сти ту ци о нал-
ном по љу, та ко и у мно го број ним вој ним и ци вил ним ми си ја ма ко је 
је ЕУ пред у зе ла, ста вља ју од ре ђе не ди ле ме пред те о ри је европ ске 
ин те гра ци је. Да ли је ова по ли ти ка из гу би ла спе ци фи чан ка рак тер?

Две во де ће те о ри је европ ске ин те гра ци је, нео функ ци-
о на ли зам и те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, раз ли чи то по сма тра ју 
про цес раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ. За нео функ ци о на ли сте, 
ин сти ту ци о нал на струк ту ра без бед но сне по ли ти ке ЕУ ре зул тат је 
раз ли чи тих об ли ка „пре ли ва ња”. По је ди ни ауто ри по себ но ука-
зу ју на зна чај тзв. со ци јал ног пре ли ва ња, ко ји под ра зу ме ва про-
цес со ци ја ли за ци је ко ји до во ди до по сти за ња кон сен зу са из ме ђу 
вла да др жа ва чла ни ца, и до при но си да љем раз во ју про це са ин те-
гра ци је.13 Пре ма пред став ни ци ма нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, 
По ли тич ко-без бед но сни ко ми тет пред ста вља при мер со ци јал ног 
пре ли ва ња, јер се ра ди о ор га ну у ко ме на ци о нал ни пред став ни ци 

12 Hans Born, Alex Dow ling, Te o do ra Fu i or, Su za na Ga vri le scu, Parliamentary
OversightofCivilianand MilitaryESDPMissions:TheEuropeanandNational 
Levels, Euro pean Par li a ment, Brus sels, 2007, p. 14.

13 Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge, 2006, pp. 37-8.



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

112

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

раз ви ја ју „ло јал ност” и ме ђу соб ну по ве за ност, те оту да ни су са мо 
пу ки пред став ни ци на ци о нал них вла да. Дру гим ре чи ма, од су ство 
су пра на ци о нал не ин сти ту ци је у обла сти без бед но сти и од бра не не 
оме та од ре ђе ни сте пен „бри се ли за ци је”, ко ја мо же до при не ти да-
љој ин те гра ци ји у овој обла сти.14 Та ко ђе, мо дер на ва ри јан та нео-
функ ци о на ли зма ука зу је на зна чај тзв. кул ти ва ци о ног пре ли ва ња, 
као скло ност су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја да уна пре де европ-
ски ин те гра ци о ни про цес. При том Европ ска ко ми си ја оста је нај-
зна чај ни ји ак тер овог ви да пре ли ва ња.15 Оту да се кул ти ва ци о но 
пре ли ва ње та ко ђе мо же при ме ни ти на област без бед но сти и од-
бра не, јер Ко ми си ја мо же ути ца ти на про цес ин те гра ци је у овом 
до ме ну као ини ци ја тор и „снаб де вач” но вих иде ја и ин фор ма ци ја.16 
По је ди ни ауто ри, пак, сма тра ју, да је са рад ња др жа ва чла ни ца ЕУ у 
обла сти без бед но сти и од бра не про из вод „при род ног” ши ре ња ин-
те гра ци о ног про це са.17 На су прот нео функ ци о на ли зму, (ли бе рал на) 
те о ри ја ме ђу вла ди них од но са са гле да ва без бед но сну и од брам бе ну 
по ли ти ку ЕУ као ре зул тат „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”. На-
ци о нал ни ин те ре си су пре ма овој те о ри ји уна пред де фи ни са ни на 
на ци о нал ном ни воу, и као та кви пред ста вља ју  део ме ђу др жав ног 
пре го ва ра ња на европ ском ни воу. Глав на ме ђу др жав на пре го ва-
ра ња у про це су европ ске ин те гра ци је (Је дин стве ни европ ски акт, 
Уго вор из Ма стрих та, итд.), пре ма овој те о ри ји, би ла су ру ко во-
ђе на по сте пе ним про це сом ускла ђе но сти пре фе рен ци ја из ме ђу 
нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца, ко је су, за тим, пре го ва ра ле из ме ђу 

14 Tu o mas Fors berg, „Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch 
Agen da”, Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch 
(EC PR), Stan ding Gro up for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, 
Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

15 Ви де ти: Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 
42; J. Tran holm-Mik kel sen, „Neo fun cti o na lism: Ob sti na te or Ob so le te?”, Millen
nium:Journalof InternationalStudies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Cat he ri ne Mac-
mil lan, „The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The 
Ca se of Tur key”, JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792; 
Paul Step hen son, „Let’s get physi cal: the Euro pean Com mis sion and cul ti va ted 
spil lo ver in com ple ting the sin gle mar ket’s tran sport in fra struc tu re”, Journal of
EuropeanPublicPolicy, vol. 17, n° 7, 2010, p. 1043.

16 Tu o mas Fors berg, „Ex pla i ning the Emer gen ce of the ESDP: Set ting the Re se arch 
Agen da”, Pa per Pre pa red for the Euro pean Con sor ti um for Po li ti cal Re a se arch 
(EC PR), Stan ding Gro up for In ter na ti o nal Re la ti ons (SGIR) Con fe ren ce, Tu rin, 
Sep tem ber 12-15, 2007, p. 8.

17 Ami tai Et zi o ni, PoliticalUnificationRevisited.OnBuildingSupranationalCom
munities, Lan ham, Le xing ton, 2001, pp. xxx-xxxi.
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се бе.18 Пре го ва ра ње се сво ди на „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца” 
ин те ре са нај моћ ни јих др жа ва.19 Пре ма овој те о ри ји, Европ ска уни-
ја ја ча моћ др жа ва20, тј.  ин сти ту ци о нал ни оквир ЕУ ја ча кон тро лу 
на ци о нал них вла да над до ма ћим уче сни ци ма та ко што по ве ћа ва 
ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич-
ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка и та ко 
што ја ча ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на 
до ма ће дру штве не уче сни ке.21 Оту да је без бед но сна и од брам бе на 
по ли ти ка ЕУ ре зул тат „нај ма њег за јед нич ког име ни о ца”, те да су 
фран цу ско-бри тан ски пре го во ри у Сен Ма ло-у би ли кљу чан мо-
ме нат у раз во ју ове по ли ти ке, а не ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја у 
Ни ци, па је сто га нео п ход но усме ри ти па жњу на ана ли зу ме ђу вла-
ди них су сре та ко ји су прет хо ди ли ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји.22

Иако је спољ на, без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ 
обра зо ва на у ис кљу чи во ме ђу вла ди ном ду ху, кроз пре го во ре ве ли-
ких си ла, она све ви ше по ста је ин сти ту ци о на ли зо ва на, тј. во ђе на 
пра ви ли ма и нор ма ма (Smith 2004: 99). Обра зо ва на са ци љем да 
за до во љи ин те ре се ње них др жа ва чла ни ца, без бед но сна по ли ти-
ка се по сте пе но тран сфор ми ше, ка ко на во де по је ди ни ауто ри,  у 
„ин те рес по се би”.23 На и ме, услед од су ства ква ли фи ко ва не ве ћи не 
као на чи на до но ше ња од лу ка у овој обла сти, др жа ве чла ни це су 
од са мог по чет ка по сто ја ња ове по ли ти ке усме ре не на кон ти ну и-
ра ну ин тер ак ци ју. Још од на стан ка европ ске по ли тич ке са рад ње, 
пре те че за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, уста ље на 
је прак са ме ђу соб ног кон сул то ва ња др жа ва чла ни ца пре усва ја ња 
ко нач них на ци о нал них по зи ци ја. То ком вре ме на, др жа ве кре а то ри 

18 An drew Mo rav csik, „Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act: Na ti o nal In te rests and 
Con ven ti o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, InternationalOrganization, 
vol. 45, n° 1, 1991, pp. 47-49.

19 Mark Pol lack, „In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and Euro pean In te gra tion”, Journal
ofCommonMarket Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 226.

20 An drew Mo rav csik, „Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic 
Po li tics and In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa-
per, n° 52, 1994, p. 3.

21 An drew Mo rav csik, „Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity: A Li be-
ral In ter go vern men ta list Ap pro ach”, JournalofCommonMarketStudies, vol. 31, 
n° 4, 1993, p. 507.

22 Ro bert Do ver, Europeanization of British Defence Policy, As hga te, Al der shot, 
2007, pp. 151-152.

23 Ja cob Øhrgaard, „In ter na ti o nal Re la ti ons or Euro pean In te gra tion: is the CFSP sui 
generis?” In Ton ra, B., Chri sti an sen, T. (eds.) RethinkingEuropeanUnionForeign
Policy. Man che ster Uni ver sity Press, Man che ster, 2004,  p. 34.
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ове по ли ти ке на у чи ле су да де фи ни шу и ускла ђу ју сво је на ци о нал-
не по зи ци је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке у скла ду са 
ко лек тив но од ре ђе ним вред но сти ма и ци ље ви ма.24 У овом про це-
су до ла зи до пре ла ска са ин стру мен тал не ра ци о нал но сти ак те ра 
ка дру штве но кон стру и са ној ра ци о нал но сти за сно ва ној на ко лек-
тив ним ста во ви ма.25 Дру гим ре чи ма,  про цес со ци ја ли за ци је, ко-
ји се ре а ли зу је за хва љу ју ћи ин тер ак ци ји из ме ђу др жа ва чла ни ца, 
до во ди до ши ре ња нор ми и пра ви ла ко је пре ва зи ла зе на ци о нал не 
окви ре. Кроз про цес со ци ја ли за ци је, др жа ве при сва ја ју но ве иде је, 
ко је су за тим ин сти ту ци о на ли зо ва не у по ли тич ке струк ту ре на ни-
воу ЕУ и ути чу на на ци о нал не по ли ти ке др жа ва чла ни ца. Та ко се 
без екс пли цит ног при бе га ва ња ко му ни тар ним ме то да ма без бед но-
сна по ли ти ка ЕУ по сте пе но раз ви ја у прав цу де на ци о на ли за ци је, 
ума њу ју ћи на тај на чин уло гу др жа ва чла ни ца. Иако овла шће ња у 
овој обла сти оста ју фор мал но у крај њој ин стан ци у ру ка ма др жа ва 
чла ни ца, фор му ли са ње и спро во ђе ње ове по ли ти ке ре а ли зу ју се у 
окви ру ин сти ту ци ја ЕУ.26 То се, уоста лом, мо же и уочи ти на при ме-
ру По ли тич ко-без бед но сног ко ми те та, ко ји пред ста вља глав ни ор-
ган без бед но сне по ли ти ке ЕУ, у окви ру ко јег се раз вио тзв.”esprit
decorps”, тј. про цес за сно ван на за јед нич кој по све ће но сти раз во ју 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ви со ком сте пе ну ме ђу соб ног по ве ре ња 
и раз у ме ва њу по зи ци ја чла ни ца овог ко ми те та.27 

Кроз про цес ин те гра ци је, спољ на, без бед но сна и од брам-
бе на по ли ти ка по сте пе но ме ња ју сво ју при ро ду. Ова по ли ти ка ЕУ 
по ста је од раз мул ти ла те ра ли за ци је ди пло мат ске ак тив но сти ко ја 
пре ва зи ла зи уни ла те рал ну ак ци ју др жа ва чла ни ца. Оту да ни на-
ци о нал ни ин те ре си не мо гу би ти по сма тра ни као уна пред де фи-
ни са ни на на ци о нал ном ни воу, ка ко то ис ти че ли бе рал на те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са.
24  Mic hael Smith, „In sti tu ti o na li za tion, Po licy Adap ta tion and Euro pean Fo re ign 

Po licy Co o pe ra tion”, EuropeanJournalofInternationalRelations,  vol.10, n°1, 
2004, p. 99.

25  Ul rich Krotz, Ric hard Ma her, „In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and the Ri se of 
Euro pean Fo re ign and Se cu rity Po licy”, WorldPolitics, vol. 63, n° 3, 2011, p. 562.

26 Де ја на Вук че вић, „Со ци ја ли за ци ја и евро пе и за ци ја у окви ру ЕУ: слу чај По-
ли тич ко-без бед но сног ко ми те та и Вој ног ко ми те та ЕУ”, Националниинте
рес, вол. 21, бр. 3, 2014, стр. 18-19.

27 Chri stop he Meyer, „Con ver gen ce To wards a Euro pean Stra te gic Cul tu re? A Con-
struc ti vist Fra me work for Ex pla i ning Chan ging Norms”, EuropeanJournalofIn
ternationalRelations, vol. 11, n° 4, 2005, p. 538.
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Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ пред ста вља но-
ви об лик ин те гра ци је ко ји пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при-
ступ, али при том не до во ди до кла сич ног су пра на ци о на ли зма. 
Дру гим ре чи ма, по сто ји од ре ђе ни сте пен „ко му ни та ри за ци је” у 
обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, ко ји се огле да 
кроз со ци ја ли за ци ју на ци о нал них ак те ра, али и по сте пе но укљу че-
ње су пра на ци о нал них ак те ра и њи хо ву ме ђу соб ну по ве за ност. Ме-
ђу тим, бу ду ћи да област без бед но сти и од бра не има ју спе ци фи чан 
ка рак тер у од но су на дру ге обла сти про це са европ ске ин те гра ци је, 
што је, уоста лом и до ка за ло ви ше де це ниј ско од су ство ове обла сти 
из ин те гра ци о ног про це са, су пра на ци о на ли за ци ја у овој обла сти 
је та ко ђе спе ци фич на, и мо же се на зва ти „ме ђу вла дин су пра на ци о-
на ли зам”.28 За раз ли ку од ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, 
ко ја сма тра да др жа ве пре го ва ра ју око фик сних на ци о нал них по зи-
ци ја, у ци љу од бра не на ци о нал ног ин те ре са, ре ал ност је да су др-
жав не пре фе рен ци је и по ли тич ке оп ци је већ уна пред до го во ре не, 
об ли ко ва не и фор му ли са не у окви ру мно го број них рад них гру па и 
ко ми те та у окви ру су пра на ци о нал них и на ци о нал них ин сти ту ци ја. 
Оту да без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка „тр пи” од ре ђе ни сте-
пен „евро пе и за ци је” кроз про цес со ци ја ли за ци је. Сва ко днев на по-
ли тич ка прак са об ли ку је по на ша ње ак те ра, и ства ра но ве ин те ре се, 
ко ји ме ђу тим, не зна че уки да ње на ци о нал них ин те ре са и иден ти те-
та. Про цес европ ске ин те гра ци је има тран сфор ма тив ни ути цај на 
уче сни ке, па са мим тим и на ак те ре у без бед но сној и од брам бе ној 
по ли ти ци ЕУ. Евро пе и за ци ју тре ба схва ти ти као ин тер ак тив ни, ме-
ђу соб но кон сти ту и шу ћи про цес про ме не ко ји по ве зу је европ ски и 
на ци о нал ни ни во, где се ре ак ци је др жа ва чла ни ца на ин те гра ци о-
ни про цес усме ра ва ју ка европ ским ин сти ту ци ја ма и по ли ти ка ма 
и обр ну то. Дво смер ност про це са евро пе и за ци је под ра зу ме ва про-
ме не у на ци о нал ним по ли ти ка ма и ме ха ни зми ма по ли тич ког од-
лу чи ва ња, као и про јек ци ју на ци о нал них пре фе рен ци ја и ци ље ва 
на ни во ЕУ, уз обра зо ва ње но вих струк ту ра на том ни воу.29 Да кле, 
евро пе и за ци ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ под ра зу ме ва про ме не на-
28 Jolyon Ho worth, „De ci sion-ma king in se cu rity and de fen ce po licy: To wards su-

pra-na ti o nal in ter go vern men ta lism?” Cooperation and Conflict, vol. 47, n° 4, 
2012, p. 449.

29 О пој му евро пе и за ци је ви де ти: Ro bert La drech, „Euro pe a ni za tion of Do me stic 
Po li tics and In sti tu ti ons: The Ca se of Fran ce”, Journalof CommonMarketStudi
es, vol. 32, n° 1, 1994 и Cla u dio Ra da el li, „ Whit her Euro pe a ni za tion ? Con cept 
stretching and sub stan ti ve chan ge”, EuropeanIntegrationonlinePapers, vol. 4, n° 
8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/tex te/2000-008a.htm.
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ци о нал них по ли ти ка услед про це са  кон сул та ци ја, ко ор ди на ци је и 
за јед нич ког од лу чи ва ња на ни воу ЕУ. Ипак, по сто је те шко ће да се 
кон цепт евро пе и за ци је, ко ји је пр во бит но фор му ли сан за су пра на-
ци о нал не по ли ти ке ЕУ, при ме ни и на област спољ не и без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ. Ово сто га што Европ ска уни ја, услед јед но гла-
сно сти као основ ног на чи на до но ше ња од лу ка у обла сти спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке, не про пи су је ја сан мо дел по ли ти ке, ко ји ма 
др жа ве чла ни це тре ба да се при ла го де. Оту да се ЕУ не мо же са гле-
да ва ти као пу ки за ко но да вац као што је слу чај са над на ци о нал ним 
обла сти ма, већ пре вас ход но као фо рум за раз ме ну иде ја и ста во ва. 
Евро пе и за ци ја у овој обла сти се сто га мо же са гле да ти као про цес 
уче ња о по ли тич кој прак си, при че му ЕУ по ста је оквир за ускла ђи-
ва ње иде ја и тран сфе ра по ли ти ке, на су прот на мет ну том оба ве зу-
ју ћем при ла го ђа ва њу.30 Про цес уче ња пред ста вља део про це са со-
ци ја ли за ци је, ко ја, пак, под ра зу ме ва кон сен зус о нор ма ма, иде ја ма 
и вред но сти ма, ко је тре ба да ва же за од ре ђе ну за јед ни цу, и ка да се 
до ђе до тог кон сен зу са, те нор ме по ста ју део за јед ни це. У слу ча-
ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, на ви ке и про це ду ре европ ске по ли-
тич ке са рад ње су ин сти ту ци о на ли зо ва не кроз обра зо ва ње и раз вој 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, и оне су по ста ле део кор пу са 
европ ских вред но сти и нор ми, и усло ви ле про ме ну на ци о нал них 
ста во ва и пре фе рен ци ја упр кос од су ству ме ха ни за ма оба ве зу ју ћег 
при ла го ђа ва ња. Та ко се евро пе и за ци ја спољ не по ли ти ке ЕУ мо же 
са гле да ти ви ше као про цес со ци ја ли за ци је не го као про цес на мет-
ну тог при ла го ђа ва ња.

За кљу чак

Иако за сно ва на на ме ђу вла ди ној са рад њи, без бед но сна и 
од брам бе на по ли ти ка ЕУ не мо же се по сма тра ти ис кљу чи во као 
плод на ци о нал них ин те ре са. И по ред спе ци фич не при ро де ове по-
ли ти ке, што је до ка зао и ви ше де це ниј ско од су ство ове обла сти из 
ин те гра ци о ног про це са, и ова по ли ти ка тр пи од ре ђе не про ме не 
кроз про цес укљу че ња у ин те гра ци о ни про цес. Раз вој ове по ли ти-
ке пред ста вља ре зул тат сва ко днев ног за јед нич ког де ло ва ња на ци-
о нал них др жа ва о њи хо вим на ме ра ма и пер цеп ци ја ма са рад ње у 

30 Si mon J. Bul mer, Cla u dio Ra da el li, „The Euro pe a ni za tion of Na ti o nal Po licy?”, 
Queen’sPaperson Europeanisation, n° 1, 2004, p. 12.



117

Дејана М. Вукчевић – БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА  ...

окви ру ове по ли ти ке, што по сте пе но до во ди до ускла ђе но сти ста-
во ва ели та ко је де лу ју ка ко у окви ру ин сти ту ци ја ЕУ та ко и у на ци-
о нал ном окви ру. Не при хва та ју ћи ста но ви ште ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са пре ма ко јој др жа ве пре го ва ра ју око фик сних 
на ци о нал них по зи ци ја у ци љу од бра не на ци о нал ног ин те ре са, у 
ра ду смо на сто ја ли да ука же мо да без бед но сна и од брам бе на по-
ли ти ка тр пи од ре ђе ни сте пен евро пе и за ци је кроз про цес со ци ја-
ли за ци је, и да сва ко днев на по ли тич ка прак са об ли ку је по на ша ње 
ак те ра, и ства ра но ве ин те ре се, ко ји, ме ђу тим, не зна че уки да ње 
на ци о нал них ин те ре са и иден ти те та. У окви ру без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, др жа ве су по сте пе но усво ји ле од ре ђе не нор ме и вред но-
сти, ко је по сте пе но ути чу на њи хо ве ин те ре се и об ли ку ју њи хо во 
по на ша ње. Оту да смо у ра ду за сту па ли ста но ви ште да ова по ли-
ти ка пре ва зи ла зи кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, али не до во ди до 
кла сич ног су пра на ци о на ли зма, већ пред ста вља, ка ко не ки ауто ри 
на во де (Ho worth),  „ме ђу вла дин су пра на ци о на ли зам”.
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EU COM MON DE FEN CE AND 
SE CU RITY PO LICY?  

IN TER GO VERN MEN TAL 
 SU PRA NA TI O NA LISM

R e  s u  m e

The de ve lop ment of the EU Se cu rity and De fen ce Po licy was cha rac-
te ri zed by the ra ti o nal be ha vi or of the EU Mem ber Sta tes that we re 
se e king co o pe ra tion forms beyond the com mu ni ta rian in sti tu ti ons. 
Ho we ver, the ab sen ce of a qu a li fi ed ma jo rity in the de ci sion ma king 
pro cess, as well as small num ber of in sti tu ti ons re spon si ble for the 
im ple men ta tion of fo re ign and se cu rity po licy, led to the ne ces sity 
of re gu lar in ter ac tion bet we en Mem ber Sta tes in this area. With the 
Ma a stricht Tre aty, the fi eld of se cu rity and de fen se be co mes the part 
of Euro pean in te gra tion pro cess and the re fo re be co mes an ob ject of 
tran sfor ma ti ve pro ces ses. The de ve lop ment of this po licy in the pro-
ce du ral and in sti tu ti o nal fi eld, as well as the mi li tary and ci vi lian 
mis si ons un der ta ken by the EU, put so me di lem mas for the the ory 
of Euro pean in te gra tion. Is this po licy lost a spe ci fic cha rac ter? The 
aut hor of this ar tic le con si ders that the EU Se cu rity and De fen ce Po-
licy pre sents a new form that go es beyond clas sic in ter go vern men tal 
ap pro ach, but it do esn’t lead to the clas sic su pra na ti o na lism. In ot her 
words, the re is a cer tain de gree of „com mu ni ta ri a ni za tion” in the fi-
eld of se cu rity and de fen se po licy, which in clu des not only the so ci-
a li za tion pro cess of na ti o nal ac tors, but al so the gra dual in clu sion of 
su pra na ti o nal ac tors. Ho we ver, due to the spe ci fic cha rac ter of this 
po licy, su pra na ti o na lism in this fi eld se cu rity is al so spe ci fic and can 
be cha rac te ri zed as „in ter go vern men tal su pra na ti o na lism”. Un li ke 
the li be ral in ter go vern men ta lism, which cla i mes that EU Mem ber 
Sta tes ne go ti a te on fi xed na ti o nal po si ti ons in de fen ce of the ir na ti o-
nal in te rests, the re a lity is that go vern ment pre fe ren ces and po li ti cal 
op ti ons are al ready pre-ar ran ged, de sig ned and for mu la ted in nu me-
ro us wor king gro ups and com mit te es wit hin the su pra na ti o nal and 
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na ti o nal in sti tu ti ons. Hen ce, se cu rity and de fen se po licy „suf fers” a 
cer tain de gree of „Euro pe a ni za tion” thro ugh the pro cess of so ci a li-
za tion.
Keywords: EU Se cu rity and De fen ce Po licy, in ter go ver ne men tal su-
pra na ti o na lism, de ci sion ma king pro cess, so ci a li za tion, in sti tu ti o nal 
struc tu re, Euro pean in te gra tion.

 

* Овај рад је примљен 28. јануара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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С а ж е т а к

Ли бер та ри јан ски кон цепт за сно ван на док три ни но вог јав ног 
ме наџ мен та од сре ди не 70-тих го ди на 20. ве ка у зна чај ној ме-
ри је ути цао на др жа ву бла го ста ња и кон цепт со ци јал не др жа ве. 
Та ко је со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја у из ве сној ме ри из гу би-
ла на зна ча ју, јер је кон цепт но вог јав ног ме наџ мен та као до ми-
нант но нео ли бе рал ни, у сре ди ште јав не упра ве по ста вио ње не 
еко ном ске вред но сти. Но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma-
na ge ment) ин си сти ра ју ћи на тзв. три е кон цеп ту (ефи ка сно сти, 
еко но мич но сти и ефек тив но сти) ели ми ни сао је дру ге вред но сти 
јав не упра ве, а по себ но  по ли тич ке (јав ни ин те рес, по што ва ње 
пра ва у јав ној упра ви) и со ци јал не (со ци јал ну прав ду, со ли дар-
ност, со ци јал ну осе тљи вост). Вре ме ном ме ђу тим, на ста је но ва 
док три на – док три на  „до бре упра ве“. „До бра упра ва“ као са-
вре ме ни кон цепт упра ве, бли зак је са вре ме ној со ци јал де мо крат-
ској иде о ло ги ји, а и из ве сној ме ри мо же има ти и ути цај на ње но 
про фи ли са ње. Бор ба по ли тич ких стра на ка де сни це, као но си ла-
ца кон зер ва тив них и нео ли бе рал них иде ја с јед не, и ле ви це као 
но си ла ца со ци јал де мо крат ске иде је с дру ге стра не, по ка зу је да 
су нео ли бе рал не иде је ви ше де це ни ја би ле до ми нан те у ре форм-
ским про це си ма. При мет но ја ча ње стра на ка ле ви це у по след ње 
вре ме, ко ре спон ди ра са раз во јем док три не „до бре упра ве“. Ре-
флек си ја бор бе де сне и ле ве иде о ло ги је у по ли тич кој аре ни, из-
ра же не кроз су ко бе нео ли бе рал ног и со ци јал де мо крат ског кон-
цеп та, сва ка ко ће се од ра зи ти, а на не ки на чин и од ре ди ти бу ду ће 
ре форм ске про це се у са вре ме ној јав ној упра ви. 
Кључнеречи:де сни ца, ле ви ца, нео ли ба ра ли зам, со ци јал де мо-
кра ти ја, јав на упра ва, „до бра упра ва“, но ви јав ни ме наџ мент 
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Oд со ци јал де мо крат ске иде је  
до др жа ве бла го ста ња

Исто риј ски по сма тра но, со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја, 
про шла је кроз раз ли чи те фа зе, од пр во бит не, са по чет ка 19. ве ка 
ко ји ју је по ве зи вао са ор то док сним марк си змом, пре ко иде је пар-
ти ја со ци јал де мо крат ске про ви ни јен ци је ко је се за ла жу за ми ран 
и по сте пен пре ла зак у со ци ја ли зам са по чет ка 20. ве ка до оне, на-
ста ле у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, ка да пар ти је овог усме ре ња ре-
ви ди ра ју со ци ја ли стич ке ци ље ве и на сто је да ка пи та ли зму удах ну 
ре фор ме ко је би га ху ма ни зо ва ле. На тај на чин, основ иде о ло ги је 
со ци јал де мо крат ских пар ти ја по ста ју: ме шо ви та еко но ми ја, спој 
јав ног при ват ног парт нер ства, од но сно по ре дак из ме ђу ка пи та ли-
зма, сло бод ног тр жи шта и др жав ног ко лек ти ви зма. То је био на чин 
на ко ји су со ци јал де мо кра те, ка ко би одр жа ле еко ном ски раст и 
ни ску не за по сле ност, на сто ја ле да ре гу ли шу ка пи та ли стич ке еко-
но ми је или да њи ма упра вља њу.1

Основ ни став иде о ло ги је со ци јал де мо кра ти је је сте „...
да је у де мо кра ти ји нео п ход но да оси гу ра еко ном ска и со ци јал на 
пра ва за це лу по пу ла ци ју, као што су пра во на обра зо ва ње (по мо-
гућ но сти, бес плат но), здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту. По њи ма, 
сва ко дру штво за сно ва но на со ци јал ним не јед на ко сти ма је сте не-
де мо крат ско дру штво.“2

Овај став у зна чај ној ме ри од ра жа ва и си стем ски дру га чи-
ји од нос и уло гу др жа ве у дру штве ним то ко ви ма и ства ра ње кон-
цеп та др жа ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te) на кон Дру гог свет ског ра-
та. Др жа ва бла го ста ња по чи ње да се по сма тра као на чин ре фор ме 
и ху ма ни зо ва ња ка пи та ли зма, од но сно као ме ха ни зам да се про мо-
ви ше јед на кост и ис ко ре ни си ро ма штво. У кон цеп ту др жа ве бла-
го ста ња, упра ва се пре тва ра у јав ну слу жбу, а за тим и у сло же ни 
си стем ре гу ла ци је дру штве них про це са. Те о риј ски кон цепт упра ве 
као си сте ма со ци јал не ре гу ла ци је, под ра зу ме ва да је основ на со ци-
јал на функ ци ја и дру штве на уло га јав не упра ве, оства ри ва ње оп-
штег бла го ста ња дру штва. Зна чи, оп ште ци ље ве дру штва, др жа ва 
1 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 

сред ства, Бе о град 2005, стр. 151-152
2 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 

(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 44.
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од но сно ње на јав на упра ва обез бе ђу је кроз ак тив но сти чи ји је за-
да так оп ште бла го ста ње дру штва,3 што у ве ли кој ме ри ко ре спон ди-
ра са прет ход но по ме ну том со ци јал де мо крат ском иде јом.

„Са со ци јал де мо кра ти јом, те сно  је по ве зан и по јам ле ви-
ца. Ле ви ца не зна чи исто у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма као 
ни у раз ли чи тим ге о граф ским под руч ји ма. Не где се за исту ствар 
ко ри сти по јам со ци ја ли зам, а не где со ци јал де мо кра ти ја.“4 

Та ко со ци јал де мо кра ти ја, на ро чи то у кон тек сту др жа ве 
бла го ста ња, по ста је рав но те жа из ме ђу тр жи шне еко но ми је и др-
жав не ин тер вен ци је. По сле рат ни пе ри од је до нео ве ли ку по пу лар-
ност со ци јал де мо крат ским иде ја ма на за па ду, кроз кон цепт др жа-
ве бла го ста ња.5  Ме ђу тим, и кон цепт др жа ве бла го ста ња, од но сно 
др жа ве и ње не упра ве као со ци јал ног ре гу ла то ра, под ра зу ме вао је 
ја ча ње функ ци је и уло ге раз ли чи тих об ли ка јав них слу жби (здрав-
ство, школ ство, со ци јал не слу жбе и др),6  што је под ра зу ме ва ло све 
зна чај ни ју уло гу и ве ли ки број ак тив но сти др жа ве и ње не јав не 
упра ве у мно го број ним и раз ли чи тим сек то ри ма и сфе ра ма дру-
штве ног жи во та у мно гим зе мља ма за пад не де мо кра ти је. Са овим 
про це сом, ра сла је не е фи ка сност др жа ве и ње не јав не упра ве као и 
дру ге не пред ви ђе не по сле ди це, а по не ким ми шље њи ма, вре ме ном 
је из ме ђу др жа ве бла го ста ња и то та ли та ри зма чак ста вљен и знак 
јед на ко сти, јер је у из ве сној ме ри све ве ћи број ак тив но сти др жа ве 
у дру штву, по чео да под се ћа на нај ек стрем ни ји, ета ти стич ки об-
лик др жав но сти, оли чен у не ка да шњем ко му ни зму. То је до ве ло 
то по тре бе за зна чај ном. ре фор мом кон цеп та др жа ве бла го ста ња, 
пр вен стве но за то што је она по ста ла ску па и не е фи ка сна, што се 
на ро чи то од но си на јав ну упра ву.7 
3 Упо ре ди: Сте ван Ли лић, Управноправо - управнопроцесноправо, Прав ни 

фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 40-41.
4 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 

(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 41.

5 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град 2005, стр. 151.

6 О те о риј ском кон цеп ту упра ве као јав не слу жбе оп шир ни је: Де јан Ми лен ко-
вић, „Упра ва као власт и упра ва као слу жба“, у: (Све ти слав Та ба ро ши (ур.) 
Држава,право,економија, политика, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 1996. 105-116.

7 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранете ме, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013. стр. 
34-35.
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 Кри за со ци јал де мо кра ти је и др жа ве бла го ста ња

Со ци јал де мо крат ска иде ја и кон цепт со ци јал не др жа ве 
ко ји је на кон Дру гог свет ског ра та обез бе дио ви ше де це ниј ски де-
мо крат ски про спе ри тет, а у ко ме се др жа ва ни је ви ше по сма тра ла 
ис кљу чи во као ин стру мент вла сти и си ле већ и „...као др жа ва ко-
ја се ста ра о до бро би ти сво јих гра ђа на, оп штем дру штве ном на-
прет ку раз во ју про из вод ња и услу га дру штве ном бла го ста њу уоп-
ште“8, по чет ком се дам де се тих го ди на, ула зи у озбиљ ну кри зу, ко ја 
је иза зва на нафт ним шо ком и дру гим фак то ри ма. У то вре ме, „...
кон фликт из ме ђу де мо крат ских по тра жи ва ња за со ци јал ном прав-
дом и ка пи та ли стич ких зах те ва за рас по де лом на осно ву мар ги-
нал не про дук тив но сти или тр жи шне прав де, углав ном се одр жа вао 
на на ци о нал ним тр жи шти ма ра да, где су син ди кал ни при ти сци на 
за ра де, под га ран ци јом пу не за по сле но сти иза зва ли убр за ње ин-
фла ци је. ...Ка да је при кри ве на ин фла тор на ре ди стри бу ци ја по ста-
ла не из др жи ва, при мо ра ва ју ћи да уз ви со ки по ли тич ки ри зик то 
окон ча ју, кон фликт се по но во вра тио у по ли тич ку аре ну. Ов де је он 
до вео до по ра ста раз ли ке из ме ђу јав не по тро шње и јав ног ду га што 
је за по сле ди цу има ло брз раст јав ног ду га....“9

Су о ча ва ју ћи се са све ве ћим бу џет ским де фи ци том, број-
ним и не по треб ним ор га ни за ци о ним об ли ци ма јав не упра ве а по-
себ но јав них слу жби као и са не до стат ком ме на џер ских спо соб-
но сти у јав ној упра ви, у све ве ћем бро ју зе ма ља на ста је го то во 
је дин стве ног став да у усло ви ма еко ном ске кри зе по сто ји по тре ба 
сма ње њем управ них ак тив но сти па чак и и њи хо вим уки да њем, на-
ро чи то оних ко ји су се за сни ва ле на иде ји со ци јал не прав де. 

„Украт ко, ду го трај но опа да ње про фит них сто па до ве ло је 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка до ре ак ци је ко ја се огле да ла у пот-
ко па ва њу те ме ља и те ко ви на др жа ве бла го ста ња. Јав на али и при-
ват на по тро шња ве ћи не ста нов ни штва су по чев од тог пе ри о да ла-
га но гу би ле тр ку са ра стом про фи та... Као из лаз из кри зе ви ди се 
сма ње ње јав не и при ват не по тро шње, од но сно сма ње ње др жав них 
рас хо да. То је под ра зу ме ва ло и сма ње ње из два ја ња за со ци јал ну 

8 Сте ван Ли лић, Управно право, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1998, 
стр. 28. 

9 Ана Ма ној ло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић., „Ле ви ца у тра га њу за од го во ри ма на 
иза зо ве кри зе“, у: Зо ран  Сто јиљ ко вић (ур.),  Левицаупосткризномконтек-
сту, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град 2013, стр. 5-6.
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за шти ту, здрав ство и обра зо ва ње. Циљ тих ме ра је урав но те же ње 
др жав ног бу џе та без по ди за ња по ре за ка ко би се на вод но под ста-
кли нај бо га ти ји сло је ви ста нов ни штва да ви ше ин ве сти ра ју. ... Због 
то га, све по ли тич ке стран ке, па и оне ко је се де кла ри шу као стран-
ке ле ви це, по др жа ва ју на ве де не и слич не ме ре“:10

У по ме ну тим усло ви ма, на ста је ли бар та ри јан ски кон цепт 
и јав не по ли ти ке по пут ре га но ми ке и та че ри зма ко је по ста ју до-
ми нан те, јер оне до во де до фи нан сиј ске де ре гу ла ци је као ал тер-
на тив ног на чи на за до во ља ва ња по ли тич ки моћ них зах те ва за си-
гур но шћу и про спе ри те том гра ђа на. Ови кон цеп ти  за то и по ла зе 
од пре и спи ти ва ња сло же них мо де ла управ них ор га ни за ци ја (јав-
не упра ве), јер је гло ма зна јав на упра ва по ста ла ису ви ше ску па, а 
зна ча јан део услу га ко ја је др жа ва пру жа ла кроз ова ко по ста вљен 
ор га ни за ци о ни мо дел упра ве ја чао је би ро кра ти ју, инерт ност и нео-
д го вор ност за по стиг ну те ре зул та те.

Та че ри зам и ре га но ми ка, при вред ни  „опо ра вак“ у то вре-
ме, ба зи ра ју на основ ним по став ка ма ми ни ма ли стич ке др жа ве, ко-
ја све ма ње пру жа услу ге сво јим гра ђа ни ма, и исто вре ме но чи тав 
низ по сло ва из де ло кру га јав не упра ве од оп ште дру штве не до бро-
би ти пре пу шта тр жи шним прин ци пи ма. То је до ве ло до ра ди кал-
них ре зо ва у јав ној упра ви, чи ме и на ста је док три на NewPublic
Management-а (но вог јав ног ме наџ мен та), ко ја пре пу шта упра ву и 
гра ђа не су ро вој тр жи шној еко но ми ји и тр жи шним прин ци пи ма. 
Ова док три на озбиљ но угро жа ва и са му иде ју со ци јал де мо кра ти је, 
ко ја је до та да, у јав ној упра ви нај ма ње ви де ла ње не еко ном ске, већ 
пр вен стве но со ци јал не, прав не и по ли тич ке вред но сти. По ли тич ке 
стран ке со ци јал де мо крат ског усме ре ња од но сно ле ви це, у мно гим 
зе мља ма Евро пе, за го ва ра ју ћи и ис тра ја ва ју ћи на кон цеп ту „др жа-
ве бла го ста ња“ у „кри зним“ вре ме ни ма се дам де се тих го ди на, по-
сте пе но „си ла зе са по ли тич ке сце не“, и све ви ше гу бе ути цај.  

НПМ као „ли бер та ри јан ски“ мо дел  
ре фор ме јав не упра ве

Но ва јав на упра ва је по ста вље на на иде ја ма нео ли ба рал-
ног по кре та и ути ца ја, пре све га фи нан сиј ског ка пи та ла. Ви ше од 

10 Швла ди мир Ву ле тић, „Шта је да нас ле ви ца“, у Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Ле-
вицаупосткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра-
ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 23-24.
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три де сет го ди на „ушу шка но сти“ под окри љем де мо кра ти је и „др-
жа ве бла го ста ња“ по го до ва ло је ја ча њу нео ли бе рал них иде ја. Кон-
зер ва тив не и нео ли бе рал не сна ге ис ко ри сти ле су не до стат ке ску пе 
и би ро кра ти зо ва не „др жа ве бла го ста ња“, и кроз но ви кон цепт, зна-
чај но су ути ца ле и на под ри ва ње иде ја и иде а ла со ци јал де мо кра-
ти је. 

Ре фор ма јав не упра ве у САД ре а ли зо ва на је у то ку тра ја-
ња ман да та пред сед ни ка Ро нал да Ре га на (1976-1984) за сни ва ла се 
на тзв. „ски да њу др жа ве са ле ђа на ро да“. Ре ган је из вр шио ра ци-
о на ли за ци ју управ них де лат но сти и по сло ва. То је до ве ло до сма-
ње ња управ не струк ту ре као ску па управ них ор га на, ор га ни за ци ја 
и слу жби, бит ног сма ње ња тро шко ва њи хо вог функ ци о ни са ња и 
ели ми ни са ња су ви шних ин сти ту ци ја. У Ве ли кој Бри та ни ји, ра ди-
кал на ре фор ма јав не упра ве за по че ла је са до ла ском на власт Мар-
га рет Та чер 1979. го ди не. До та да, Ве ли ка Бри та ни ја је би ла јед на 
од ве о ма раз ви је них др жа ва бла го ста ња. Њен план ре фор ме јав-
не упра ве об у хва тао је пет та ча ка ко је у зна чај ној ме ри под ри ва-
ју основ не иде је со ци јал де мо кра ти је (пу ну за по сле ност, пру жа ње 
со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га гра ђа ни ма). То су би ле: 
(1) сма ње ње бро ја за по сле них у јав ном сек то ру за 20%; (2) ре дук-
ци ја упра вљач ког про це са кроз сма ње ње функ ци ја, ак тив но сти и 
про гра ма ко ји ни су би ли нео п ход ни уз по ве ћа ње ефи ка сно сти у 
ра ду; (3) при ва ти за ци ја јав них пред у зе ћа и јав не сво ји не; (4) ре-
струк ту и ра ње ве ли ких си сте ма а пре све га си сте ма јав ног здра вља 
и со ци јал ног сер ви са и дру гих јав них слу жби и (5) за о кру жи ва-
ње си сте ма јав них фи нан си ја и по ре ског си сте ма. Слич не ре фор ме 
јав не упра ве усле ди ле су и на Но вом Зе лан ду, Аустра ли ји а за тим 
и дру гим раз ви је ним  зе мља ма.11 

Је дан од рет ких при ме ра су прот ста вља ња „со ци јал де мо-
крaт ске иде је“ нео ли бе рал ним и еко ном ским, де сио се у то вре ме у 
Фран цу ској, у ко јој ле ви чар ске иде је има ју сна жно упо ри ште још 
од фран цу ске ре во лу ци је. До ла ском на власт пред сед ни ка Фран соа 
Ми те ра на 1981. го ди не, на кон ви ше де це ни ја не до дир љи ве вла сти 
де сни це, ме ња се и фран цу ска пер цеп ци ја ре фор ми. Он је на сто јао 
да са чу ва иде је со ци јал де мо кра ти је, на сто је ћи да пре о бра жај јав не 
упра ве обез бе ди кроз ње не со ци јал не, по ли тич ке и прав не, а не еко-
ном ске вред но сти. Ми те ра но ва по бе да под ра зу ме ва ла је су штин-
11 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранетеме, Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, стр. 296-298.
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ске по ли тич ке, еко ном ске, дру штве не и кул тур не ре фор ме ко је би 
во ди ле ка со ци ја ли зму, уки да ње ка пи та ли стич ке екс пло а та ци је, 
на ци о на ли зо ва ње ва жних сек то ра при вре де, со ци јал ну ре во лу ци-
ју и др. Ми те ран је пр ве две го ди не сво је вла да ви не имао ве ли ке 
успе хе, али је „ре га но ми ка“ и „та че ри зам“ вре ме ном пот пу но уни-
шти ли Ми те ра нов план. Јед но став но, гло бал ни тран сна ци о нал ни 
фи нан сиј ски ка пи та ли зам и кон зер ва тив но окру же ње пот пу но су 
за у ста ви ле ре форм ску ди на ми ку, та ко да је овај по ку шај ре фор ме, 
за сно ван со ци јал де мо крат ској иде о ло ги ји, остао без у спе шан.12     

У на ред них 30 го ди на, ак це нат се ста вља са мо на јед ну од 
вред но сти јав не упра ве - еко ном ску, тач ни је да упра ва бу де ефи-
ка сна, ефек тив на и еко но мич на. То је у зна чај ној ме ри до ве ло и 
до про ме не од но са др жа ве и ње не јав не упра ве пре ма гра ђа ни ма. 
Сма ње ње со ци јал них да ва ња и уки да ње број них со ци јал них услу-
га, под ра зу ме ва ло је и зна чај не про ме не у обла сти обра зо ва ња и 
дру гих не при вред них јав них слу жби, као и зна чај ну ра ци о на ли за-
ци ју ко ја се не ми нов но од ра жа ва ла на ни во услу га ко је је др жа ва 
од но сно јав на упра ва до та да пру жа ла гра ђа ни ма. И упра ва и гра-
ђа ни из ло же ни су тр жи шној утак ми ци, јав на упра ва и јав ни сек тор 
до би ја ју зна чај ног „тр жи шног“ так ма ца, тач ни је при ват ни сек тор 
ко ји све че шће, кроз јав не тен де ре и кон кур се ко је рас пи су је др-
жа ва, на сто ји да кроз „спу шта ње“ це на, до би је по сло ве ко ји су се 
до та да тра ди ци о нал но сма тра ли по сло ви ма јав не упра ве и јав не 
слу жбе. Вре ме ном је ме ђу тим, овај кон цепт до вео до број них не-
га тив них ефе ка та, а је дан од њих сва ка ко је био оли чен у опа да њу 
ква ли те та услу га и не а де кват ним об ли ци ма кон тро ле њи хо вог вр-
ше ња. По што је ја ча ње кон трол них ме ха ни за ма под ра зу ме ва ло и 
но во за по шља ва ње у но вом сег мен ту ко ји до та да ни је „при па дао“ 
јав ној упра ви, то је вре ме ном до ве ло и до но вог за по шља ва ња у 
јав ној сфе ри.13 Ме ђу тим, по ја вљу ју се и још опа сни је иде је, као на 
при мер, да кон трол ни ме ха ни зми и ре гу ла ци ја ни су ни по треб ни, 
већ да све тре ба да бу де пре пу ште но тр жи шним ме ха ни зми ма.

12 Упо ре ди: Иви ца Мла де но вић, „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ-
ној зе мљи“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Левицаупосткризномконтексту, 
Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2013. стр. 74-75.

13 Упо ре ди: Еуген Пу сић, Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле-
у чи ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, 
стр. 122-123.
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Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
 у вр тло гу ли бер та ри јан ског мо де ла ре фор ме  

и док три на „до бре упра ве“

По што де мо кра ти ја под ра зу ме ва и из бо ре, стран ке де сне 
ор јен та ци је су, у то вре ме, по сле два, три из бор на ци клу са, по пра-
ви лу гу би ле на из бо ри ма. То је зна чи ло и по вра так на власт стра-
на ка со ци јал де мо крат ског усме ре ња. Ме ђу тим, и оне су по пра ви-
лу, вра ћа ју ћи се на по ли тич ку сце ну, и са ме на ста ви ле по ли ти ку 
њи хо вих прет ход ни ка ко ја је во ди ла ка под сти ца њу еко ном ских и 
да љем су жа ва њу со ци јал них, прав них и по ли ти ко ло шких вред но-
сти кре и ра ју ћи и спро во де ћи пла но ве и стра те ги је ре фор ме јав не 
упра ве на прин ци пи ма NewPublicManagement-а. Твор ци управ не 
ре фор ме на прин ци пи ма НПМ-а би ле су кон зер ва тив не по ли тич-
ке стру је и стран ке нео ли бе рал ног усме ре ња. Ми те ра нов по ку шај 
„со ци ја ли стич ке ре фор ме“ по чет ком осам де се тих го ди на 20. ве ка, 
ви де ли смо већ, остао је не у спе шан, бло ки ран и осу је ћен. Вра ћа-
ју ћи се на власт, стран ке со ци јал де мо крат ске ор јен та ци је, на кон 
вла да ви не кон зер ва тив них и нео ли бе рал них стра на ка, углав ном 
све до кра ја XX, па и у пр вој де це ни ји XXI ве ка та ко ђе  др же и 
сле де исти „курс“ у управ ним ре фор ма ма, ко је је под ста као ли бер-
та ри јан ски та лас. При ва ти за ци ја, „con trac ting out“ или ка ко се то 
да нас све че шће зо ве „out so ur cing“ уз сма ње ње ни воа или ква ли-
те та со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га, углав ном оста ју 
тен ден ци ја и Ла бу ри стич ке стран ке на че лу са То ни јем Бле ром у 
Ве ли кој Бри та ни ји ко ја је на власт до шла тек на кон 5 ман да та Кон-
зер ва тив не стран ке 1997. го ди не, бар ка да је реч о управ ној ре фор-
ми. У Дан ској на при мер, со ци јал де мо крат ска вла да ко ја је до шла 
по но во на власт 1993 го ди не, на кон де се то го ди шње вла да ви не кон-
зер ва тив но-ли бе рал не стран ке на ста ви ла је са истим прав цем ре-
фор ме упра ве у Дан ској као и кон зер ва тив но-ли бе рал на - у прав цу 
NewPublicManagement-а. На рав но, Дан ска као скан ди нав ски тип 
„др жа ва бла го ста ња“ ни ка да ни је ишла у ре фор ми јав не упра ве то-
ли ко да ле ко и струк ту рал но во де ћи се са мо еко ном ском вред но-
шћу упра ве. Али пра вац ко ји је за по че ла ли бе рал но-кон зер ва тив на 
вла да, со ци јал де мо кра те су у тур бу лент ним вре ме ни ма са мо на-
ста ви ле. Па и ви ше од то га. Со ци јал де мо кра те у Дан ској  ко је су се 
оштро про ти ви ле при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа у пе ри о ду вла-
да ви не кон зер ва ти ва ца ко ји ма је то био је дан од пра ва ца ре фор ми 
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то ком 80-тих го ди на 20. ве ка, упра во су и спро ве ле при ва ти за ци ју 
јав них пред у зе ћа у овој зе мљи на кон до ла ска на власт од 1993. го-
ди не..14 

За то са пра вом, и ка да је реч о управ ној - „ли бер та ри јан-
ској“ ре фор ми јав не упра ве мо же мо да се по зо ве мо на оп шти став 
јед ног до ма ћег те о ре ти ча ра о ле ви ци ко ји ука зу је да је „... ле ви ца 
из гу би ла (или до бро вољ но пре да ла) сво ју аген ду, она да нас не ма 
са чим да уђе у озбиљ ну иде о ло шку и по ли ти ку бор бу са ри вал-
ским те о ри ја ма и иде о ло ги ја ма“... Ова ко по зи ци о ни ра ње ле ви ци 
не иде у при лог. ... Ле ви ца не ма шта да тра жи у овом аран жма ну 
јер ће би ти осу ђе на или на не моћ или на узур па ци ју аген де.... Од-
ре ђе ни сте пен ре ди стри бу ци је и со ци јал них га ран ци ја кроз опо ре-
зи ва ње по ста је опор ту ни тет ни тро шак ко ји се у крај њој ра чу ни ци 
ис пла ти са мо они ма ко ји из вла че нај ве ћу ко рист из овог аран жма-
на сма ње њем тро шко ва вла да ви не“.15    

 Ипак, спро во де ћи не ке од основ них за да та ка ко је про-
ис ти че из ли бар та ри јан ског кон цеп та за сно ва ног на ре га но ми ци 
и та че ри зму, по је ди не зе мље, под ути ца јем со ци јал де мо крат ских 
пар ти ја ко је су се по но во на шле на вла сти, ни су на ста ви ле пу тем 
ко јим су по шле САД, Ве ли ка Бри та ни ја или Но ви Зе ланд. Оне 
НПМ кон цепт по чи њу да ме ња ју и мо ди фи ку ју са гла сно сво јим 
по тре ба ма, мо ди фи ку ју ћи и са му док три ну три е (ефи ка сно сти, 
еко но мич но сти и ефек тив но сти), на ко јој је НПМ за сно ван. 

По је ди ни не мач ки те о ре ти ча ри још по чет ком 90-тих го-
ди на 20. ве ка упо зо ра ва ју да је иде ја о тр жи шној утак ми ци у јав ној 
упра ви, у су прот но сти са на че ли ма утвр ђе не над ле жно сти и прав-
не си гур но сти. Пред сам крај 20. ве ка, гру па аме рич ких те о ре ти-
ча ра ин си сти ра на по нов ној афир ма ци ји по ли тич ких вред но сти у 
јав ној упра ви.16 

14 Упо ре ди: Еуген Пу сић, Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле-
у чи ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, 
стр. 119-130; Ро меа Ма ној ло вић, „Дан ски мо дел но вог јав ног ме наџ мен та - 
мо же ли по слу жи ти као узор Хр ват ској?“, Хр ват ска јав на упра ва, бр. 4/2010. 
стр. .967, стр. 971-974. 

15 Ђор ђе Па ви ће вић, „Ле ва скре а ња“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Левица у
посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 34.

16 Упо ре ди: Иван Ко прич, „Ор га ни за циј ска кул ту ра“ у: Иван Ко прич, (ур.), Јав-
науправа(на став ни ма те ри ја ли), Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, стр. 87-88.
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На рав но, тре ба на по ме ну ти да су прав не, по ли тич ке па и 
со ци јал не вред но сти јав не упра ве тра ди ци о нал но би ле ви ше ве за-
не за зе мље кон ти нен тал не Евро пе. Иако је НПМ на стао на „кри-
ли ма“ нео ли бе рал ног та ла са, што је у пе ри о ду од 25 го ди на (сре-
ди на 70-тих го ди на 20. ве ка до по чет ка 21. ве ка) у мно гим зе мља ма 
до ве ло на власт кон зер ва тив не и ре пу бли кан ске стран ке, „...успон 
и три јумф ли бе рал ног та ла са иза звао је ста ту сне стра хо ве код мно-
гих због раз град ње со ци јал не др жа ве“, те се со ци јал де мо кра те у 
зна чај ном бро ју кон ти нен тал них зе ма ља Евро пе вре ме ном вра ћа ју 
на по ли тич ку сце ну.  „Со ци јал де мо кра те су 2000. го ди не вла да ле 
или уче ство ва ле у вла сти у 11 од у то вре ме, 15 зе ма ља Европ ске 
уни је“17  Тра же ћи „тре ћи“ пут, со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја по-
кре ће и пи та ње но ве док три не јав не упра ве ко ја по чи ње од кра ја 
90-тих го ди на 20. ве ка да се афир ми ше и у до ку мен ти ма ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја, пре све га Ује ди ње них на ци ја и Са ве та Евро-
пе. Та ко ево лу тив но вре ме ном на ста је но ва док три на, ко ја је да нас 
по зна ти ја као док три на „до бре упра ве“. Док три на „до бре упра ве“ 
за сно ва на је на основ ним по сту ла ти ма со ци јал де мо кр та ти је: јед-
на ко сти, со ци јал ној прав ди, не ди скри ми на ци ји, дру штве ној со ли-
дар ност и ши ро ко по ста вље ној јав ној сфе ри услу жно ор јен ти са-
ној пре ма гра ђа ни ма. Но ви ре форм ски про це си у јав ној упра ви на 
овај на чин по нов но ре а фир ми шу иде једр жа ве бла го ста ња, а та ко 
и со ци јал де мо крат ску иде о ло ги ју. Ко ли ко пи та ње „до бре упра ве“ 
по чет ком 21. ве ка по ста је зна чај но, по ка зу је и По ве ља о основ ним 
пра ви ма Европ ске уни је (2000), ко јом је „до бра упра ва“ при зна та 
као јед но од основ них пра ва гра ђа на Уни је, као и ка сни ји Ко декс 
до брог ад ми ни стра тив ног по на ша ња (до бре упра ве) ко ји је 2001. 
го ди не усво јио Европ ски пар ла мент. Прин цип „до бре упра ве“ је 
прин цип ра да са вре ме не јав не упра ве ко јим се те жи да се гра ђа ни-
ма пру жи ве ћа си гур ност у њи хо вим од но си ма са управ ном и ње-
ним слу жбе ни ци ма.18 Од са вре ме не јав не упра ве не тра жи се ви ше 
са мо да бу де „еко ном ски“ при хва тљи ва, већ и за ко ни та, пра вед на, 
со ци јал но услу жна - јед ном реч ју, пра вед на, што у зна чај ној ме ри 
„под ри ва“  ње ну ис кљу чи ву „еко ном ску“ вред ност, на че му ин си-

17 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 
(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 46.

18 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, „У по тра зи за ве зом из ме ђу прин ци па до бре 
упра ве и пој ма ин тер не ре ви зи је“, у: Де јан Шу пут, До бра упра ва и ин тер на 
ре ви зи ја, Ин сти тут за упо ред но пра во, Удру же ње овла шће них ин тер них ре-
ви зо ра ср би је у јав ном сек то ру, Бе о град, 2012. стр. 15-16.
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сти ра НПМ. Со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја на сто ја ла је та ко ђе да 
про на ђе но ви, „тре ћи пут“, ко ји из бе га ва ан ти ка пи та ли зам ле ви це 
и кон зер ва ти ви зам де сни це. Тре ћи пут при хва та пред у зет ни штво и 
тр жи шну утак ми цу, али и пра вич ност и соп стве но ства ра ње при-
ли ка и си гур но сти.19

Оно што би мо гли да ви ди мо као за јед нич ко из ме ђу по ли-
тич ке иде о ло ги је и ре фор ме упра ве, је сте да иде о ло ги ја зна чај но 
ути че на про цес ре фор ме. 

Ме ђу тим, но ва еко ном ска кри за из 2008. го ди не нас по-
но во до во ди до пи та ња ку да иде ре фор ма јав не упра ве и да ли „до-
бра упра ва“ као док три на уоп ште има по тен ци јал да за ме ни  пре-
ва зи ђе ну док три ну NewPublicManagement-a, али и да ути че на 
иде о ло ги ју ле ви це од но сно со ци јал де мо кра ти је и та ко је ре ал но 
ре а фир ми ше.

Док три на „до бре упра ве“ у про гра ми ма стра на ка 
со ци јал де мо крат ске про ви ни јен ци је 

У по след ње две-три го ди не, по но во бе ле жи мо „по вра так“ 
на власт стра на ка ле ви це – за го вор ни ца со ци јал де мо крат ске иде о-
ло ги је. У кон тек сту док три не до бре упра ве на овом ме сту ће мо се 
по но во вра ти ти на Дан ску и Фран цу ску. 

Дан ска ко а ли ци о на Вла да фор ми ра на је 2011. го ди не, као 
Вла да ле вог цен тра. На ње ном че лу је Со ци јал де мо кр та ска стран-
ка, у ко а ли ци ји са  Со ци ја ли стич ком на род ном пар ти јом и Со ци-
јал но-ли бе рал ном пар ти јом. Дан ска Вла да спро во ди со ци јал де мо-
крат ску по ли ти ку, ко ја је усме ре на на сма ње ње по ре за на при ход 
и ја ча ње еко но ми је јав ним ин ве сти ци ја ма, што је у окви ри ма со-
ци јал де мо крат ске идо е о ло ги је.20 Са мим тим, ре форм ски про це си 
у јав ној упра ви ка ко јој кре ће со ци јал де мо крат ска Вла да, на до ве-
зу ју се на прет ход ну фа зу ре фор ме у Дан ској ко ју је спро во ди ла 
кон зер ва тив но-ли бе рал на вла да, а ко ја је смер ре фор ме пре у сме-

19 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ста ва, Бе о град, 2005, стр. 157.

20 Ви ше о фор ми ра њу дан ске вла де 2011. го ди не и ње ном Пла ну ре фор ми на: 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/965384/No va+ko a li ci o na+vla-
da+u+Dan skoj.html?tts=yes (пре гле да но да на 21.01.2015. го ди не)
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ри ла са док три не но вог јав ног ме наџ мен та на еле мен те док три не 
„до бре упра ве“, ко јом је об у хва ће на и Вла ди на стра те ги ја ши ре ња 
бла го ста ња ула га њем знат них јав них сред ста ва у из град њу но вих 
(др жав них) бол ни ца, шко ла, вр ти ћа, ста рач ких до мо ва, од но сно 
уоп ште ства ра ње усло ва и ди рект но пру жа ње не про фит них јав-
них услу га од стра не са ме јав не упра ве. Со ци јал де мо крат ска вла-
да из 2011. го ди не, ско ро у пот пу но сти на пу шта ре фор ме за сно ва-
не на „еко ном ским“ вред но сти ма јав не упра ве и да ље у ре фор ме 
иде кроз док три ну „до бре упра ве“. Ипак, тре ба кон ста то ва ти да 
у Дан ској, као и у дру гим скан ди нав ским зе мља ма, иде ја „др жа ве 
бла го ста ња“ и јав не упра ве за сно ва не на прав ним со ци јал ним и 
по ли тич ким вред но сти ма ни ка да ни је ни на пу шта на, те да и ли-
бе рал но-кон зер ва тив не али и стран ке со ци јал де мо крат ске про ви-
ни јен ци је ни ка да ни су на пу сти ле Reichaadt и со ци јал ну др жа ву 
и упр кос при ти сци ма но вог јав ног ме наџ мен та ипак су је ус пе ле 
одр жа ти.21

По бе да со ци јал де мо кра ти је од но сно „ле ви це“ на Фран цу-
ским пред сед нич ким из бо ри ма 2012. го ди не, на ко ји ма је пред сед-
ник убе дљи вом ве ћи ном по стао Фран соа Оланд, и про грам ко ји 
је Оланд пред ста вио, та ко ђе је у ду ху док три не „до бре упра ве“. 
Фран соа Оланд је пр ви ле ви чар ски пред сед ник ко ји је до био пред-
сед нич ке из бо ре у Фран цу ској на кон Ми те ра на. Олан дов пред из-
бор ни про грам ко ји се са сто јао од  пре ко 60 та ча ка ука зу је да је 
Фран цу ска опре де ље на док три ни „до бре упра ве“ и иде ја ма со ци-
јал де мо кра ти је. То по твр ђу ју сле де ћа Олан до ва обе ћа ња са др жа на 
у ње го вом про гра му: (1) до ступ ност здрав стве не за шти те сви ма, 
као и вра ћа ње ста ту са јав не слу жбе до мо ви ма здра вља и бол ни ца-
ма; (2) по вра так школ ства у цен тар јав ног ан га жо ва ња; (3) по ве-
ћа ње де чи јег до дат ка за 25% за по че так школ ске го ди не; (4) ба зне 
та ри фе за во ду, гас и стру ју; (5) со ци јал на по ли ти ка на су прот фи-
скал ног, со ци јал ног и еко ло шког дам пим га; (6) фи скал на и со ци-
јал на прав да и пра вед на те ри то ри јал на рас по де ла; (5) фор ми ра ње 
др жав не бан ке за ин ве сти ци је ко је под сти чу пред у зет ни штво; (6) 
за по чи ња ње из град ње 2.5 ми ли о на со ци јал них ста но ва (про је кат 
со ци јал ног ста но ва ња) и др.22

21 Упо ре ди: Ро меа Ма ној ло вић, „Дан ски мо дел но вог јав ног ме наџ мен та - мо же 
ли по слу жи ти као узор Хр ват ској?“, Хр ват ска јав на упра ва, бр. 4/2010, стр. 
968-969.

22 Оп шир ни је о про гра му фран цу ског пред сед ни ка Фран соа Олан да у: Ива на 
Ко тур, „Фран соа Оланд – го ди на пр ва“, По ли ти ког, бр. 6/2013, стр. 102-116.
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До ла зак на власт со ци јал де мо кра та на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма у Ита ли ји 2013. го ди не, као и по бе да ра ди кал не ле ви-
чар ске Си ри зе у Грч кој у ја ну а ру 2015. го ди не, али и ја ча ње ле-
ви чар ских по кре та у Шпа ни ји (нпр „По де мос“ - „Мо же мо“), мо гу 
иза зва ти до дат не „по тре се“ и ути ца ти на сла бље ње нео ли бе рал не 
иде о ло ги је у про це су ре фор ми и у дру гим, пре све га си ро ма шни-
јим зе мља ма у Евро пи. Све то мо же до ве сти и до на стан ка но вог 
„та ла са“ управ них ре фор ми, ко је би у све ве ћем бро ју зе ма ља до-
ве ле до на пу шта ња до ми нант ног нео ли бе рал ног при сту па. То би 
сва ка ко зна чи ло и вра ћа њу ка прав ним, по ли тич ким и пре све га, 
со ци јал ним вред но сти ма јав не упра ве оли че не кроз док три ну „до-
бре упра ве“.

За кљу чак

Го ди не ко је су пред на ма, по ка за ће да ли ће пре све га 
Евро па по но во ићи у прав цу со ци јал них или нео ли бе рал них иде-
о ло ги ја, што ће се не ми нов но од ра зи ти и при ка за ти и у прав ци ма, 
као и у док три ни бу ду ћих управ них ре фор ми. Ја ча ње ле ви це чи-
ни се, у све ве ћем бро ју зе ма ља усло ви ће да еко ном ске вред но сти 
упра ве за ко је се за ла же но ви јав ни ме наџ мент, не ће би ти ви ше 
до ми нант не у од но су на дру ге, та ко ђе зна чај не вред но сти упра ве, 
као што су со ци јал не, по ли тич ке и прав не, што је у по след њих че-
тр де се так го ди на био слу чај. То по го ду је и ства ра њу но вог мо де ла 
управ них ре фор ми ба зи ра них на јед на ко сти и со ци јал ној прав ди, 
чи ме би НПМ мо дел као „ли бер та ри јан ски“ мо дел ре фор ме по сте-
пе но све ви ше гу био на зна ча ју.

Нео ли бе рал ни кон цепт, под стак нут, из ме ђу оста лог, и 
про це сом гло ба ли за ци је, иза зи ва све ве ћи от пор и гнев код гра-
ђа на, не са мо у сла бим и еко ном ски не раз ви је ним др жа ва ма, већ 
и  у оним и ин сти ту ци о нал но и еко ном ски ја ким. Гра ђа ни по ста ју 
не за до вољ ни нео ли бе рал ним при сту пом. За то стран ке и по кре ти 
екс трем не ле ви це, у по след ње вре ме све ви ше до би ја ју на по пу-
лар но сти. То по ка зу је и ве ли ки и на си лан про тест у Франк фур ту 
на Мај ни сре ди ном мар та 2015. го ди не, ка да је гру па под име ном 
Бло ку пи, иза зва ла ве ли ке не ми ре по во дом отва ра ња но ве згра де 
Европ ске цен трал не бан ке. Бло ку пи су же ле ли да при ву ку па жњу 
на уло гу Европ ске цен трал не бан ке у при ме ни ме ра штед ње и 
овај до га ђај ту ма чи ли су као про мо ци ју ка пи та ли стич ког си сте ма. 
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Европ ска цен трал на бан ка за јед но са Европ ском ко ми си јом и Ме-
ђу на род ним мо не тар ним фон дом, чи не „три линг“ чи ји је за да так 
да оси гу ра ју стрикт ну при ме ну фи скал них пра ви ла у евро зо ни. 
При др жа ва ње стрикт них пра ви ла, и у бли ској бу дућ но сти ће иза-
зва ти и но ве бу џет ске ре зо ве, про мо ви са ње стро жих ме ра штед ње 
и при ме ну но вих бол них еко ном ских ре фор ми, ко је све ве ћи број 
гра ђа на не мо же да „отр пи“. 

Очи глед но, да НПМ је сте по го до вао раз во ју др жа ве и 
ре форм ским про це си ма у упра ви у по сма тра ном пе ри о ду, али ре-
форм ски про це си у упра ви зах те ва ју ства ра ње но вог при сту па. Но-
ви при ступ не тре ба по сма тра ти ис кљу чи во кроз док три ну „до бре 
упра ве“ већ и  у ње ном да љем раз во ју, па чак и у про на ла же њу 
пот пу но но ве док три не, ко ја би обез бе ди ла ве ћи осе ћај сре ће, за до-
вољ ства и до бро би ти по гра ђа не, и ко ја би спре чи ла та лас не за до-
вољ ства и не ми ра ко ји све ви ше пре ти. Јав на упра ва тре ба да бу де 
упра во тај апа рат ко ји ће то обез бе ди ти, али та кав кон цепт упра ве 
још увек ни је док три ни ра но ни по ста вљен, а у овом тре нут ку га је 
ве о ма те шко уоп ште и од ре ди ти. 

Ли те ра ту ра

Фу ку ја ма, Френ сис. Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2005.

Хеј вуд, Ен дру. Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град 2005.

Ко прич, Иван. „Ор га ни за циј ска кул ту ра“, у: Иван Ко прич, (ур.), Јавна
управа(на став ни ма те ри ја ли), Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007.

Ко тур, Ива на. „Фран соа Оланд – го ди на пр ва“, По ли ти кон, бр. 6/2013, 
стр. 102-116.

Ли лић, Сте ван.Управноправо-управнопроцесноправо, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010.

Ли лић, Сте ван. Управно право, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1998.

Ма ној ло вић, Ана., Сто јиљ ко вић, Зо ран. „Ле ви ца у тра га њу за од го во ри-
ма на иза зо ве кри зе“, у: Зо ран  Сто јиљ ко вић (ур.), Левицаупосткризном
контексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2013, стр. 5-6.



135

Дејан Миленковић –  УТИЦАЈ ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ...

Ми лен ко вић, Де јан. „Упра ва као власт и упра ва као слу жба“, у: (Све ти-
слав Та ба ро ши (ур.) Држава,право,економија,политика, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1996, стр. 105-116.

Ми лен ко вић, Де јан. Јавнауправа-одабранете ме, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013.

Ми лен ко вић, Де јан. „У по тра зи за ве зом из ме ђу прин ци па до бре упра ве 
и пој ма ин тер не ре ви зи је“, у Шу пут, Де јан (ур.) Добрауправаиинтерна
ревизија, Ин сти тут за упо ред но пра во, Удру же ње овла шће них ин тер них 
ре ви зо ра ср би је у јав ном сек то ру, Бе о град, 2012.

Мла де но вић, Иви ца. „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ ној зе-
мљи“, Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), Левицаупосткризномконтексту, Fri-
e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2013. стр. 74-75.

Па ви ће вић, Ђор ђе. „Ле ва скре а ња“, у: Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), Левица
упосткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.

Пу сић, Еуген. Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле у чи-
ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007.

Ву ле тић, Вла ди мир. „Шта је да нас ле ви ца“, у Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), 
Левицаупосткризномконтексту, Fri drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо-
кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.

http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/965384/No va+ko a li ci o na+vla-
da+u+Dan skoj.html?tts=yes 

De jan Mi len ko vic

THE IМPACT OF LI BE RAL 
 AND SO CIAL DE MOC RA TIC 

 IDE O LOGY IN MO DERN 
 RE FORM PRO CESS IN THE 
 PU BLIC AD MI NI STRA TION 

R e s u m e

The neo li be ral con cept of the pu blic ad mi ni stra tion re form, ba sed on 
the new pu blic ma na ge ment doc tri ne, had sig ni fi cantly af fec ted the 
wel fa re sta te sin ce the mid-70s of the 20th cen tury. In many co un tri es 
it has been fol lo wed by ri sing to po wer of the right ori en ta tion par ti-
es - con ser va ti ve and li be ral.
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Thatche rism and Re a ga no mics, eco no mic “re co very” at that ti me, 
are ba sed on the ba sic of the mi ni ma list sta te, which dec re a singly 
pro vi des ser vi ces to its ci ti zens, and at the sa me ti me a se ri es of du-
ti es from the ge ne ral so cial wel fa re wit hin the com pe ten ce of the pu-
blic ad mi ni stra tion is left to mar ket prin ci ples. This has led to ra di cal 
cuts in the pu blic ad mi ni stra tion and thus New Pu blic Ma na ge ment 
doc tri ne was de ve lo ped. It le a ves the ad mi ni stra tion and ci ti zens to 
the harsh mar ket eco nomy and mar ket prin ci ples. This doc tri ne se ri-
o usly thre a tens the very idea of so cial de moc racy, which un til then, 
in the pu blic ad mi ni stra tion has at le ast seen eco no mic, but abo ve all 
its so cial, le gal and po li ti cal va lu es.
Ho we ver, over ti me a new doc tri ne ari ses - the doc tri ne of “good 
go ver nan ce”. “Good go ver nan ce”, as a mo dern con cept of the ad-
mi ni stra tion, is clo sely re la ted to the mo dern so cial de moc ra tic ide-
o logy. It is ba sed upon the ba sic po stu la tes of the so cial de moc ra tic: 
equ a lity, so cial ju sti ce, non-di scri mi na tion, so cial so li da rity and wi de 
pu blic sphe re, ser vi ce-ori en ted to wards ci ti zens. At the be gin ning of 
the 21st cen tury, the new re form pro ces ses in the pu blic ad mi ni stra-
tion had again re af fir med the idea of the wel fa re sta te and so cial de-
moc ra tic ide o logy.
The strug gle of the right wing po li ti cal par ti es, as be a rers of con ser-
va ti ve and neo li be ral ide as, on the one hand and the left, as be a rers 
of so cial de moc ra tic ide as, on the ot her, shows that the neo li be ral 
ide as has been do mi nant in the re form pro cess for se ve ral de ca des. 
No ti ce a ble strengthe ning of the left wing par ti es at the be gin ning of 
the 21st cen tury cor re spon ded with the de ve lop ment of the “good go-
ver nan ce” doc tri ne, but this doc tri ne was not able to fully re strain or 
eli mi na te eco no mic va lu es in the pu blic ad mi ni stra tion. Rat her, the 
“good go ver nan ce” doc tri nes had adap ted to the con cept of the new 
pu blic ma na ge ment.
Ho we ver, it is in cre a singly evi dent that the se cond de ca de of the 21st 
cen tury re qu i res de ve lop ment of the new ap pro ach. The new ap pro-
ach sho uld not be con si de red so lely thro ugh the New Pu blic Ma na-
ge ment doc tri ne, nor thro ugh the “good go ver nan ce” doc tri ne, but in 
se e king of the new doc tri ne, the “third way”. It sho uld pre vent the 
wa ve of dis sa tis fac tion and dis tur ban ce, which in cre a singly thre ats.  
The neo li be ral con cept, al so ini ti a ted by the pro cess of glo ba li za tion, 
is ca u sing in cre a sing re si stan ce and an ger among ci ti zens, not only 
in po or and eco no mi cally un der de ve lo ped co un tri es, but al so in tho se 
in sti tu ti o nally and eco no mi cally strong and the “good go ver nan ce” 
doc tri ne has fa i led to sig ni fi cantly con strain it.
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Ci ti zens are dis sa tis fied with exi sting doc tri nes. The re fo re, par ti es 
and mo ve ments of the ex tre me left ha ve been ga i ning in po pu la rity 
la tely. In the fu tu re, pu blic ad mi ni stra tion sho uld be the in stru ment 
that will pro vi de a sen se of hap pi ness, sa tis fac tion and well-be ing of 
the ci ti zens. Ho we ver, the doc tri nal con cept which wo uld pro vi de 
this, the par ti es of the left and so cial de moc ra tic ori en ta tion ha ve not 
yet been esta blish and its ba sic pre mi ses is still dif fi cult to de ter mi ne 
at this mo ment.
Keywords: right, left, li be ra lism, so cial de moc racy, pu blic ad mi ni-
stra tion, good go ver nan ce, new pu blic ma na ge ment

 

* Овај рад је примљен 11. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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цијe. Они до пи ру до сва ког сег мен та др жа ве па та ко ути чу и на 
си стем јав не ад ми ни стра ци је. Др жа ве од го ва ра ју на ове иза зо ве, 
та ко што спро во де слич не стра те ги је ре фор ми (по себ но оне ко је 
се од но се на «но ви јав ни ме наџ мент», ка да је реч о јав ној ад ми ни
стра ци ји). Има ју ћи у ви ду слич ност иза зо ва и од го во ра, че сто се 
прет по ста вља да ће јав не ад ми ни стра ци ја на кра ју ли чи ти јед не на 
дру ге од но сно да ће по ста ти јед но о бра зне. Ме ђу тим, ка ко вре ме 
про ла зи ре фор ме се кон ти ну и ра но спро во де али се до са да ни је по
ја вио гло бал ни ад ми ни стра тив ни мо дел. На ци о нал ни ад ми ни стра
тив ни си сте ми, са соп стве ним ин сти ту ци о нал ним, ор га ни за ци
о ним и по ли тич ким осо бе но сти ма оп ста ли су упр кос по ме ну тим 
спољ ним иза зо ви ма а кључ но пи та ње ко је се по ста вља је сте за што 
ни је до шло до ства ра ња јед ног оп штег ад ми ни стра тив ног мо де ла. 

Мар тин Пејн тер и Гај Пи терс, за јед но са гру пом са рад ни
ка, у књи зи Tra di tion and pu blic ad mi ni stra tion ну де нам бо ље раз
у ме ва ње ове сла га ли це ко ју чи не др жа ва, јав на ад ми ни стра ци ја, 
тра ди ци ја и ре фор ме. Дру гим ре чи ма, ауто ри по сма тра ју кон цепт 
ад ми ни стра тив не тра ди ци је, као по тен ци јал но сред ство за раз у
ме ва ње про бле ма ка ко и за што, оп ста ју раз ли чи ти си сте ми јав них 
ад ми ни стра ци ја упр кос ре фор ма ма ко је се спро во де по след њих не
ко ли ко де це ни ја. Од го вор ко ји нам ова књи га да је, бли зак је шко ли 
исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма. Ме ђу тим, чи ни се да је тај од го
вор да ле ко ши ри јер тра ди ци ја об у хва та и дру ге неин сти ту ци о
нал не ва ри ја бле, ка да се об ја шња ва ад ми ни стра тив на про ме на и 
кон ти ну и тет, од но си из ме ђу др жа ве и дру штве них ак те ра, од но си 
из ме ђу би ро кра ти је и по ли тич ких ак те ра.

Kњига Пејн те ра и Пи тер са пру жа нам до ста по да та ка о 
раз ли чи тим ад ми ни стра тив ним тра ди ци ја ма. По сто је по гла вља са 
по себ ним зе мља ма, као што су Ки на, Ин ди ја, Бан гла деш, Ја пан, 
Ве ли ка Бри та ни ја, САД, Фран цу ска и Швед ска. Та ко ђе, има мо и 
по гла вља о гру пи зе ма ља ко је при па да ју од ре ђе ним ре ги о ни ма: 
зе мље Афри ке, ан гло фо не зе мље, На по ле о но ве зе мље; са аспек
та чи та о ца и ис тра жи ва ча из Ср би је тре ба по ме ну ти и постко му
ни стич ке др жа ве, као и др жа ве ко је су по ста ле чла ни це ЕУ у по
след њем та ла су про ши ре ња. По ред по ме ну тих, Tra di tion and pu blic 
ad mi ni stra tion об ра ђу је и си сте ме јав них ад ми ни стра ци ја зе ма ља 
Ла тин ске Аме ри ке, ис точ не Ази је као и ислам ске др жа ве. Ово гру
пи са ње има и не из бе жне те шко ће јер ако се па жљи ви је по гле да, 
ис по ста вља се да се др жа ве из исте гру пе до ста раз ли ку ју. То је по
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себ но уоч љи во у слу ча ју са На по ле о но вим зе мља ма где се на ла зе 
Фран цу ска, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја и Грч ка где је нај ве ћа раз ли чи
тост уоч љи ва из ме ђу Фран цу ске и Грч ке.  

Из те о риј ске пер спек ти ве, књи га по кри ва ши рок низ за
ни мљи вих те ма од ко јих су три пи та ња ис ко чи ла у пр ви план. Пр
вопи та ње ко је се про вла чи кроз сва по гла вља у ве ћој или ма њој 
ме ри, а по себ но о ње му се рас пра вља у пр вом и дру гом по гла вљу, 
од но си се на кон цеп ту ал на зна че ња тер ми на ад ми ни стра тив на тра
ди ци ја. Ова по гла вља по ка зу ју да је ад ми ни стра тив на тра ди ци ја 
су штин ски ши рок и ма гло вит кон цепт, не са мо да је би ло те шко 
да га ауто ри не дво сми сле но де фи ни шу, већ и да га ја сно ди фе рен
ци ра ју од дру гих срод них пој мо ва (на при мер, др жав на тра ди ци ја, 
на ци о нал на кул ту ра, на сле ђе).

Дру го пи та ње ко је се по ста вља у овој књи зи од но си се 
на ко ре не по је ди нач них ад ми ни стра тив них тра ди ци ја. Ка ко ауто ри 
по ка зу ју, ин сти ту ци је и вред но сти ко је од ре ђу ју тра ди ци ју сва ке 
зе мље, не раз ви ја ју се ну жно ли не ар но. На про тив, оне пред ста
вља ју ме ша ви ну мно гих по ли тич ких про це са и про шлих до га ђа
ја: им пе ри ја ли стич ке одо ре и ре во лу ци о нар них тран сфор ма ци ја 
(Ки на), бри тан ског ко ло ни ја ли зма и Муг ха ло ве ба шти не (Ин ди ја), 
или ко ло ни ја ли зма и па ки стан ског на сле ђа (Бан гла деш), ко ло ни
ја ли зма, пле мен ске прак се, и постко ло ни јал не бор бе (Афри ка) и 
хаб сбур шке тра ди ци је у ком би на ци ји са ко му ни стич ким вред но
сти ма (др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе). Осим то га, у не ким 
слу ча је ви ма, ад ми ни стра тив на тра ди ци ја је усло вље на оба ве зом 
уво ђе ња над на ци о нал них прин ци па Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра (у слу ча ју др жа ва ко је при сту па ју ЕУ). 

На кра ју, тре ће пи та ње о ко ме се рас пра вља у књи зи је сте 
ка ко (и ко ли ко) ад ми ни стра ти ва  тра ди ци ја огра ни ча ва усва ја ње 
и спро во ђе ње ад ми ни стра тив не ре фор ме. Ово пи та ње се де таљ но 
ана ли зи ра у ве зи са спро во ђе њем бу џет ске ре фор ме у Фран цу ској, 
ре фор ми из до ме на но вог јав ног ме наџ мен та у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Швед ској и Сје ди ње ним аме рич ким др жа ва ма, за тим кроз ре фор ме 
си сте ма др жав них слу жбе ни ка у Ма ђар ској и спро во ђе ње прин ци
па европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра у при дру же ним др жа ва
ма.   Ове ана ли зе по ка зу ју да је ад ми ни стра тив на тра ди ци ја бит на 
у сва ком по гле ду јер ути че на са др жај, ду би ну и ши ри ну ре фор ми. 
Ме ђу тим, ад ми ни стра тив на тра ди ци ја ути че на ре форм ске про це
се али исто вре ме но, и ре фор ме по врат но ути чу на тра ди ци ју.
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Ка ко Пејн тер и Пи терс твр де у за кључ ку, ад ми ни стра тив
не тра ди ци је пред ста вља ју ДНК на ци о нал них јав них сек то ра. За 
сту ден те ком па ра тив не јав не ад ми ни стра ци је, књи га пред ста вља 
ужи ва ње. По себ но је за ни мљи ва јер об ра ђу је јав не ад ми ни стра
ци је ма ње ис тра же них др жа ва по пут Ки не, Ин ди је, Бан гла де ша, 
зе ма ља Афри ке. 

Са сво јим бо га тим ем пи риј ским ана ли за ма и за ни мљи
вим те о риј ским рас пра ва ма, књи га ну ди мо дер ну рас пра ву на те му 
тра ди ци је и јав не ад ми ни стра ци је, док у исто вре ме по ста вља не ка 
пи та ња ко ја оста ју отво ре на, на при мер: ко ли ко да ле ко тре ба ис
тра жи ти про шлост по је ди нач не др жа ве ка ко би се озна чи ле кључ
не ка рак те ри сти ке ње не ад ми ни стра тив не тра ди ци је; ка да не што 
по чи ње да се ра чу на као су штин ска осо би на ад ми ни стра тив не тра
ди ци је кон крет не др жа ве; за што се чи ни да су не ке ад ми ни стра
тив не тра ди ци је ви ше или ма ње от пор не на ре фор ме? Упра во та 
нео д го во ре на пи та ња да ју под сти цај за ис тра жи вач ки рад у бу дућ
но сти. 

* Овај приказ је примљен 03. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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Књи га „Pre si dency and Eco no mic po licy“ пред ста вља је дан 
од ва жни јих ра до ва у по љу кре и ра ња јав них по ли ти ка у обла сти 
еко но ми је. Ова књи га је ре зул тат ду го го ди шњег ра да и раз ма тра ња 
три ауто ра ко ји су по ку ша ли да на нај бо љи на чин ис так ну су штин
ске од ред ни це еко ном ске по ли ти ке и уло ге пред сед ни ка у то ме. У 
пр вој ре че ни ци књи ге ка же се: „Еко но ми ја је, по не кад се ка же, као 
вре ме: љу ди мно го го во ре о то ме, али ни ко ни шта не чи ни. Сли
ко ви ти је ре че но: љу ди мно го го во ре о еко но ми ји, али они за пра во 
не зна ју мно го о то ме“. Кроз ово еко ном скопо ли ти ко ло шко шти во 
пре све га се ана ли зи ра уло га пред сед ни ка у на ци о нал ној еко но
ми ји као сво је вр сног ме на џе ра. Као слу чај узе та је уло га аме рич
ког пред сед ни ка, за ко јег аме рич ка јав ност сма тра да је ди рект но 
укљу чен у на ци о нал ну еко но ми ју, пре све га у кри зним си ту а ци ја
ма.

Ауто ри ове књи ге Крис До лан, Џон Френ драјс и Реј монд 
Та та ло вић, пре све га као сту ди је слу ча ја, ана ли зи ра ју ад ми ни стра
ци је пред сед ни ка Ха ри ја Тру ма на и Џор џа Бу ша Ста ри јег, као је дан 
ком плек сан пе ри од где је пред сед ник имао зна чај ну уло гу у кре и
ра њу и спро во ђе њу еко ном ске по ли ти ке. У осам по гла вља књи ге 
об ра ђе не су нај ва жни је те ме из ове обла сти, а пре све га осно ве кре
и ра ња еко ном ских по ли ти ка са на гла ском на из вр шну власт, уло гу 
пред сед ни ка у кре и ра њу бу џе та, мо не тар не и фи скал не по ли ти ке, 
фе де рал них ре зер ви, али и пред сед нич коеко ном ског ме наџ мен та, 
ме ђу на род не еко но ми је и од но са спољ не по ли ти ке са еко ном ском 
по ли ти ком пред сед ни ка.

Пр во по гла вље пред ста вља ве о ма до бар увод јер се кроз 
те о риј ски оквир раз ма тра ју кључ ни кон цеп ти еко но ми је ко ји су ва
жни за де таљ ни ју ана ли зу пред сед нич ке уло ге у овом ра ду. Упра
вља ње јед ним огром ним си сте мом ка кав је еко ном ски си стем САД 
зах те ва од лич но по зна ва ње свих еко ном ских кон це па та и ја сну ди
стинк ци ју у пра вил но сти ма ко је су при мет не у во ђе њу ва жних еко
ном ских по сло ва, пре све га из пред сед нич ког ка би не та. Су штин ска 
ва жност еко ном ске по ли ти ке у САДу сво ди се на то да се у из бор
ној тр ци пред сед нич ких кан ди да та по ста вља еле мен тар но пи та ње 
„да ли је еко но ми ја САДа успе шни ја да нас, у од но су на пе ри од од 
пре 4 го ди не?“ и ово пи та ње у нај ве ћој ме ри ути че на мо гућ но сти 
ре и збо ра пред сед ни ка или из бор но вог пред сед ни ка у САД. 

Ауто ри по себ но ис ти чу спе ци фич ност усло ва у ко ји ма 
пред сед ник САДа мо ра да од лу чу је о еко ном ским по те зи ма и по
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ли ти ка ма, јер не по сто ји ни ка кав по ли тич ки ва ку ум у ко јем се мо
гу до но си ти од лу ке, не го ап со лут но су прот но у усло ви ма ве ли ке 
ме ђу за ви сно сти раз ли чи тих фак то ра укљу чу ју ћи пре све га уло гу 
оче ки ва ња јав но сти, ор га ни зо ва них ин те ре са и ло би гру па, би ро
крат ских про це ду ра и усло ва, као и еко ном ске гло ба ли за ци је.

По ред еко ном ских кон це па та ко ји за у зи ма ју ве ли ку па
жњу, ауто ри ис ти чу и ва жност са ме ор га ни за ци о не струк ту ре око 
пред сед ни ка ко ја зна чај но ути че на уна пре ђе ње и им пле мен та ци ју 
до не се них ре ше ња. Чи тав тај пред сед нич ки апа рат за у зи ма пре
суд ну уло гу у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке. Као по себ но ва жне 
ак те ре ауто ри ана ли зи ра ју рад и струк ту ру ви ше ин сти ту ци ја ко је 
има ју ва жну уло гу у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке САДа, а пре све
га Са вет за еко ном ску по ли ти ку (Co un cil on Eco no mic po licy), Кан
це ла ри ју за ме наџ мент и бу џет (Of fi ce of Ma na ge ment and Bud get), 
Се кре та ри јат тре зо ра (Sec re tary of the Tre a sury), Упра ву фе де рал
них ре зер ви (the Fe de ral Re ser ve Bo ard) итд.

Као су штин ска уло га пред сед ни ка САДа у во ђе њу еко
ном ске по ли ти ке је за пра во пи та ње ко ор ди на ци је раз ли чи тих ор
га на и те ла. Уло га ко ор ди на ци је пред ста вља нај ва жни ји за да так у 
ефи ка сном спро во ђе њу еко ном ске по ли ти ке. Иако је зна ча јан део 
еко но ми је ори јен ти сан на „за ко не тр жи шта“, са ма за шти та тр жи
шта, из вр шну власт тј. пред сед ни ка ста вља у по зи ци ју ко ор ди на
то ра слу жби ко је мо ра ју да се при ла го ђа ва ју усло ви ма и бр зи ни 
про ме на. 

По себ на ва жност књи ге је у при ка зу ком плет ног „po licy“ 
про це са и свих фа за ко је мо ра ју би ти прак ти ко ва не ка ко би се про
цес до вео на за до во ља ва ју ћи ни во. Ак це нат се ста вља на кре и ра ње 
бу џе та и це ло куп ног про це са у ве зи са бу џе том, као и ана ли зу овог 
про це са још од Bud get and Ac co un ting Act (1921). 

Уз ову ана ли зу зна ча јан део је по све ћен раз ма тра њи ма у 
слу ча је ви ма „кри зних“ си ту а ци ју у еко ном ском сми слу. Ови до га
ђа ји и ана ли за на нај бо љи на чин опи су ју спрем ност из вр шне вла
сти за ре ак ци је у еко ном ској по ли ти ци и евен ту ал ну по тре бу за 
уло гом др жа ве у ис пра вља њу де ви ја ци ја ко је мо же про из ве сти тр
жи ште. Ово ме сто је ва жно јер се це ло куп ни еко ном ски кон цеп ти 
су да ра ју на пи та њу уло ге др жа ве у еко но ми ји, од по зи ци је не ме ша
ња у еко но ми ју пре ко са мо де ли мич ног ула ска, па све до ком плет
ног пла ни ра ња, ко је ни је прак са у САДу.
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По ред ана ли зе уну тра шње еко ном ске по ли ти ке, ауто ри 
ис ти чу и зна чај ме ђу на род не и спољ не еко ном ске по ли ти ке. САД 
игра ју кључ ну уло гу у еко ном ској гло ба ли за ци ји, па сам раз вој 
овог про це са и ево лу ци ја еко ном ске по ли ти ке за вре ђу ју ве ли ку па
жњу ауто ра. Са мо по на ша ње САД у ме ђу на род ној по ли ти ци је ве
о ма ком плек сно па се ауто ри тру де да, кроз ге не зу до га ђа ја, об ја сне 
и по на ша ња.  

Кроз об ја шње ња уло га Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
и Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је ауто ри об ја шња ва ју свет ме
ђу за ви сно сти ко ји у еко но ми ји има нај ви ше од је ка. Са дру ге стра
не, као по се бан про цес ауто ри ви де спољ ноеко ном ску по ли ти ку 
САДа, уз по се бан на гла сак на фон до ви ма УСА ИДа и ње го вом 
усме ра ва њу у скла ду са спољ ном по ли ти ком САДа. Као по се бан 
оде љак из вла че се раз ма тра ња еко ном ских санк ци ја ко је САД ко
ри сти у све ту као је дан од на чи на за упра вља ње про це си ма. Об
ја шња ва ју ћи уло гу би ла те рал них и мул ти ла те рал них санк ци ја, 
ауто ри го во ре о по во ди ма за ова кве ме ре где се ис ти чу пре све га 
уто пи стич ке иде је о санк ци о ни са њу због раз ли чи тих ху ма них ци
ље ва, ко ји има ју сла бо уте ме ље ње.

Као до пу на це ло куп ном ра ду ауто ри су на пра ви ли сво
је вр сну кар ту ско ро ва во ђе ња еко ном ске по ли ти ке за све пред сед
ни ке САДа по чев ши са пред сед ни ком Ха ри јем Тру ма ном пре ко 
Ај зен ха у е ра, Ке не ди ја, Џон со на, Ник со на, Фор да, Кар те ра, Ре га
на, Бу ша Ста ри јег, Клин то на па све до пр вог ман да та Џор џа Бу
ша Мла ђег. За сва ког од пред сед ни ка узе ти су па ра ме три кроз 5 
ин ди ка то ра: а) не за по сле ност; б) ин фла ци ја; ц) еко ном ска раст; д) 
про дук тив ност; е) би ланс ра чу на. У овој ана ли зи ре зул та та во ђе ња 
еко ном ских по ли ти ка ви ди се ја сна по ла ри за ци ја у во ђе њу еко ном
ских по ли ти ка од стра не де мо кра та и ре пу бли ка на ца ко ји су би ли 
на ме сту пред сед ни ка САДа. Ка ко ауто ри за кљу чу ју кроз еко ном
ске по ка за те ље, пред сед ни ци из ре до ва Де мо крат ске пар ти је су за 
вре ме свог ман да та во ди ли бо љу еко ном ску по ли ти ку, ако се мо же 
из во ди ти за кљу чак за та ко кра так пе ри од с об зи ром на то да се 
еко ном ска по ли ти ка те шко мо же оце њи ва ти у јед ном ман да ту, јер 
су че сто еко ном ске про ме не ду го трај ни ји про це си. Еко ном ски по
ка за те љи не иду на ру ку пред сед ни ци ма из ре до ва Ре пу бли кан ске 
пар ти је, јер по ка зу ју да су ови пред сед ни ци пре те жно во ди ли др
жа ву то ком еко ном ских про бле ма и кри за.
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Ауто ри су овај рад по ста ви ли ме то до ло шки пра вил но и 
све ли сво ју ана ли зу на окви ре ко је су об ја сни ли и пре ци зи ра ли. 
Овај рад се пре по ру чу је свим ис тра жи ва чи ма у обла сти еко ном
ских по ли ти ка, али и свим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма ко ји пра те 
област кре и ра ња и спро во ђе ња јав них по ли ти ка у свим обла сти ма. 
Као ве ли ка пред ност ра да ис ти че се при ступ ауто ра у об ја шње њу 
кроз ком пле тан „po licy“ про цес. Иако на пр ви по глед рад из гле да 
као уско струч на ли те ра ту ра, на чи ном об ја шња ва ња и де таљ ним 
при ка зом свих еко ном ских по ка за те ља ко ји су ко ри шће ни, ауто ри 
су овај рад при бли жи ли и чи та о ци ма ко ји ни су упо зна ти са овом 
об ла шћу.

* Овај приказ је примљен 08. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни  (фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су 
ку ца ни ћи ри ли цом. У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на 
стра ном је зи ку. Обим ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од
но сно 16 стра ни ца или 36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти 
у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и 
про ре дом 1,5. По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 
100 до 250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве
ћи од 10, док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку 
тре ба да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до
ло шки при сту пи, ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју 
тек ста, по сле ли те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја 
ду жи на мо ра би ти око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре
ве де не кључ не ре чи. Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на 
ен гле ском је зи ку. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да 
ис так не нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао 
у свом ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по
се бан увод и за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, 
са же так и ре зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку. Фу сно те у фор ми на по
ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста или 
на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог фон та као основ ни текст и тре ба 
их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем 
ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у 
пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та 
ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре зи ме 
ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња и број 
стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Сумрак
запада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под на
вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“,Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не, на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва ње 
Европ ској уни ји‘‘, у Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић (ур.), Ср
бија–политичкииинституционалниизазови, Ин сти тут за по ли
тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239;

– ка да је реч о за ко ни ма и прав ним ак ти ма: Законораду, „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014. 



– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће не 
ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита ли ку, 
пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren De vi
ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneutrality:
argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstructivistfra
mework of understanding, (on li ne), http://do ras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.), при сту пље но: 05. 10. 2011.   

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре
ђа на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:Ли те ра ту ра тре ба да се 
на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа на по азбуч ном ре ду, са сле
де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло, Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, 
у  Су бо тић, Мом чи ло, Ђу рић Жи во јин (ур.), Србија–политички
иинституционалниизазови, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о
град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре,.

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: ИзвештајМинистарстваиностранихделаод19.
априла1888.опостављењуконзула. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

– ли те ра ту ра тре ба да са др жи са мо из во ре ко ји су на ве де ни у фу сно
та ма.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.

 



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:



CIP   Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

35

      АДМИНИСТРАЦИЈА и јавне политике  
= Administration and Public Policy / главни и 
одговорни уредници Дејан Миленковић, 
Петар Матић.  Год. 1, бр. 1 (2015)   .  
Београд : Институт за политичке студије, 
2015   (Београд : Еселоге).  23 cm 

Три пута годишње.

ISSN 24062529 = Администрација и јавне политике 

COBISS.SRID 214588684



ISSN 2406-2529 UDK 35    год. I   vol. 1  №  1-2015 
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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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