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УДК 35.07(049.3)

Ђор ђе Ми ло сав*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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