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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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УДК 336.2.01

Оригинални научни рад

Марко Пејковић 1*

С а ж е т а к

Први део рада је посвећен дефинисању појмова пореске 
конкуренције и хармонизације, а други део прегледу 
релевантне литературе о позитивним/негативним 
ефектима ових феномена. Осим држава, на овај тип 
јавних политика пресудну улогу имају и наддржавне, 
односно међународне организације као што су ЕУ и 
Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). 
Стога је у трећем делу рада дужна пажња посвећена и 
улози ових међународних фактора у датом фискалном 
контексту. Тачније, у трећем делу рада се разматрају 
конкретни случајеви форсирања/потискивања пореске 
конкуренције, односно хармонизације, са освртом на 
положај популационо и територијално ‘’мале’’ државе 
каква је Естонија, према ЕУ као међународном фактору. 
Избор ове две јавне пореске политике може да буде врло 
значајан за ‘’мале’’ државе у транзицији, уколико оне 
имају за циљ да се бар делимично приближе економски 
високо развијеним државама кроз динамичан економски 
развој. Под притиском међународних фактора, тренутно 
паралелно постоје оба пореска режима, али полако јача 
пол пореске хармонизације науштрб конкуренције. Аутор 
закључује да то за собом вуче негативне економске (пад 
стандарда) и политичке последице (губитак суверености 
и нестајање националних држава).

Кључне речи: порези, пореска конкуренција, пореска 
хармонизација, јавне политике, интеграције, Европска 
унија, Организација за економску сарадњу и развој.

* Аутор је истраживач-сарадник у Институту за политичке студије у Београду.  

ДРЖАВА ИЗМЕЂУ ПОРЕСКЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ И ПОРЕСКЕ 

ХАРМОНИЗАЦИЈЕ
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Када српски јавни посленици говоре о (евро)интеграција-
ма Србије, најчешће то раде у врло општим и магловитим ка-
тегоријама – шта је потребно испунити у виду услова које нам 
постављају ЕУ органи, како би се постигао циљ у виду ЕУ члан-
ства. Питање пореза у том контексту, рекло би се, потпуно од-
суствује из јавног дискурса. Ипак, у домаћој науци, пре свега 
правној, ово питање добија све већи значај, пре свега кроз раст 
броја радова који обрађују везу између српског и европског по-
реског система. Инострана јавност је много осетљивија од наше 
на фискална питања у контексту европских интеграција, док је 
страна наука далеко развијенија од наше по том питању, јер се 
питања пореске конкурецније и хармонизације тамо разматрају 
подробно већ деценијама. Међутим, научна дебата је тамо да-
леко од завршене. Након скромних почетака у правцу афирма-
ције пореске конкуренције, уследио је дуготрајан низ научних 
критика конкуренције и прихватања концепта хармонизације. 
Последњих година клатно се благо помера у корист конкурен-
ције, али је доминација хармонизацијског модела и даље у науци 
неупитна. Први део рада сажето пружа преглед дефиниција два 
пореска модела. Други део је посвећен прегледу научне дебате 
која се тиче поменутих модела. Том приликом аутор рада, са своје 
стране, аргументује предност модела конкуренције, чиме даје до-
принос глобалној дебати. Трећи део рада подробније расветљава 
проблеме/изазове са којима се суочавају популационо и терито-
ријално ‘’мале’’ државе (попут Естоније) између конкурентног и 
хармонизацијског модела, услед притиска ‘’великих’’ држава, тј. 
међународних и наддражвних организација и фактора, и то на 
конкретним примерима пореских политика, чиме се попуњава 
празнина у домаћој науци.

Дефинисање пореске конкуренције и хармонизације

Дефинисање пореских концепата је изазивало много мање 
недоумица, од оцене њихових последица. Погледајмо како по-
реску конкуренцију дефинишу и њени савремени противници 
и заговорници.1 Питер Дич као противник конкуренције, исту 
дефинише као: ‘’интерактивно одређивање пореза од стране не-

1  Следствено, дефиниције пореске хармонизације су супротне онима које доти-
чу пореску конкуренцију. Ако је код конкуренције нагласак у дефиницијама 
на слободном формирању пореских стопа и ‘’разлици’’, код хармонизације 
је акценат на ‘’уједначавању’’ пореских стопа.
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зависних влада у некооперативном, стратешком смислу’’.2 Он 
истиче да је резон који наводи владе (државе) на такву поли-
тику уверење да ће се тако привући мобилни капитал и рад из 
иностранства са циљем економског раста који ће уследити као 
финална последица такве фискалне политике. Ово има и поврат-
ни ефекат на државе које саме не иницирају агресивну пореску 
утакмицу, јер су оне принуђене да на неки начин реагују, тј. да 
ублаже своју експанзивну пореску политику како би спречили 
или ублажили бекство капитала и рада ван њихових граница. 
Притом, Дич разликује три типа конкуренције: 1) опорезивања 
портфолио капитала (банкарских депозита и обвезница), 2) опо-
резивања профита мултинационаних корпорација, 3) опорезивања 
директних страних инвестиција.3

Заговорник пореске конкуренције Ричард Тедар, исту де-
финише као: ‘’коришћење ниских и ефективних пореских стопа 
од стране влада, како би се привукли капитал и пословне ак-
тивности у дату земљу’’.4 Према овом аутору, овај феномен има 
двоструки ефекат у светском пореском систему. Најпре, земље-
пионири (иницијатори конкуренције) смањују своје пореске стопе 
или на неки други начин чине привлачним своје пореске системе 
за глобалне привредне субјекте. Затим, одговор других држава 
може такође да буде двострук – оне могу или да се укључе у 
утакмицу и исто тако снизе своје порезе, или да захтевају уки-
дање конкуренције, и да у ту сврху користе разна међународна 
тела за притисак на земље-пионире као што су ЕУ, ОЕЦД или 
УН. 

У домаћој литератури, Милева Анђелковић конкуренцију 
сагледава као постојање ‘’националних пореских система и фи-
скалних интереса’’, ‘’фискалног суверенитета’’ и ‘’националних 
пореских база’’, а хармонизацију види као ‘’међународну пореску 
сарадњу’’, ‘’глобалне пореске иницијативе и стандарде’’, ‘’глобал-
не пореске режиме и системе’’.5    

Марина Димитријевић дефинише хармонизацију (и то у 
контексту европских интеграција) као ‘’усклађивање пореских 

2  Peter Dietsch, Catching Capital – The Ethics of Tax Competition, Oxford Univer-
sity Press, 2015, стр. 2.

3  Ibid, стр. 3-5.
4  Richard Teather, The Benefi ts of Tax Competition, The Institute of Economic Af-

fairs, London, 2005, стр. 25.
5  Милева Анђелковић, ‘’Глобалне пореске иницијативе’’, Зборник радова Прав-

ног факултета у Нишу, Правни факултет – Ниш, бр. 71, год. LIV, 2015, стр. 
111-113. 
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система држава’’, али не до потпуне истоветности свих пореских 
облика и мера пореске политике, већ у виду прилагођавања по-
реског законодавства појединих држава-чланица стандардима 
заједничким за све државе Уније, утврђених од супранационал-
них тела ЕУ.6 По њој, постоје три приступа хармонизацији: 1) 
уједначавање као пуна хармонизација, 2) диференцијација као 
делимична хармонизација, 3) мешовити приступ. Први приступ 
значи највећи степен хармонизације кроз усвајање стандардизо-
ваних пореских стопа, пореских основица и регулативе, други 
делимично приближавање пореских стопа држава, а трећи ком-
бинацију претходна два приступа. Ова ауторка о пореској конку-
ренцији пише такође у категоријама пореског суверенитета, као о 
овлашћењу државе да уводи порезе и одређује самостално њихову 
висину, а разликује и појам пореске координације која значи кон-
султацију и сарадњу држава у пореској сфери са циљем правичне 
расподеле пореског терета између јурисдикција у вези са прихо-
дом који остварују нерезиденти. Ослањајући се на неке стране 
ауторе, Гордана Илић-Попов ову пореску координацију оцењује 
као индиректну или имплицтну хармонизацију, када државе опо-
резују доходак који њихови резиденти остваре у иностранству, 
док је директна или експлицитна хармонизација случај када две 
државе договоре заједничку (минималну) пореску стопу.7

Научна дебата – пореска конкуренција и 
хармонизација pro et contra

Први талас дебате је почео након публиковања чланка Пола 
Семјуелсона посвећеног чистој теорији јавне потрошње, и чланка 
Чарлса Тибуа посвећеног теорији локалне јавне потрошње.8 Овде 
се Семјуелсон перципира као претеча заступања идеје пореске 
хармонизације, а Тибу као као весник пореске конкуренције. 

6  Марина Димитријевић, ‘’Процес европских интеграција и будућност наци-
оналних пореских система’’, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 
Правни факултет – Ниш, бр. 68, год. LIII, 2014, стр. 755-759.

7  Гордана Илић-Попов, ‘’Пореска хармонизација у оквирима европске интег-
рације’’, Индустрија, Економски институт, Београд, 4/2008, стр. 71.

8  Paul A. Samuelson, ‘’The Pure Theory of Public Expenditure’’, The Review of 
Economics and Statistics, Vol. 36, No. 4 (Nov., 1954), стр. 387-389; Charles M. 
Tiebout, ‘’A Pure Theory of Local Expenditures’’, Journal of Political Economy, 
Vol. 64, No. 5 (Oct., 1956), стр. 416-424.
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Иако се Семјуелсонов чланак не односи директно на пи-
тање пореза (јавних прихода), већ расхода, самом чињеницом да 
приходи претходе расходима, могуће је посредно закључивати 
и о порезима на основу овог чланка. Основна теза Семјуелсо-
на овде је да нема децентрализованог система, тј. тржишног или 
такмичарског, који може да резултира оптималним нивоом јавне 
потрошње (услед злоупотребе јавних средстава, немогућности 
тачног утврђивања преференција у популацији...). Свака каснија 
критика конкуренције је тако истицала да конкуренција доводи 
до суб-оптималне дистрибуције јавних политика, чиме преферен-
ције грађана у сфери колективних добара остају нереализоване.

Тибу је у свом чланку развио модел конкуренције локалних 
власти које се ‘’такмиче’’ за резиденте комплексом јавних услуга. 
Тибу је био спреман да прихвати Семјуелсов модел ако се посма-
тра једна влада изоловано као једина која пружа све јавне услуге 
или неке од њих (ако се ради о федералној влади федерације), али 
не и ако се контекст јавних политика посматра плурално, кроз 
постојање низа регионалних и локалних јурисдикција које нуде 
исте или сличне пакете јавних политика. Кроз ту плуралност се 
смањују шансе злоупотреба и дисторзија информација, јер по-
стоји подстицај за све актере, и политичаре и грађане, да се одго-
ворније понашају. Резиденти јурисдикција су ‘’мобилни’’, тј. они 
бирају своје боравиште у оним локалним срединама које најбоље 
могу да задовоље њихове преференције кроз своје јавне услуге. 
Грађани могу лакше да сигнализирају и задовоље преференце у 
погледу инфраструктуре коју свакодневно користе, образовања 
њихове деце или комуналних услуга, него у питањима високе 
политике – информационе дисторзије су мање. С друге стране, 
локалне власти које повећавају порезе како би издашније финан-
сирале, нпр. обалску стражу, морају да пазе, јер ако претерају, део 
резидената којима се то питање високо не котира на скали инте-
реса ће се одселити. Тиме ће пасти укупан број становника испод 
оптимума за ту локалну средину, а то значи мање пореза за власт 
у будућности за неке друге делатности и сл. Ипак, позитиван 
Тибуов став о конкуренцији локалних јавних услуга (а тиме по-
средно и пореза) је изазвао серију експлицитних критика пореске 
конкуренције које су у ‘’рату порезима’’ видели низ негативних 
последица, како на локалном, тако и на националном нивоу.

Тако је Алан Вилијамс писао о ‘’преливајућим ефектима’’ 
(spillover eff ects) који се јављају када свака локална власт засебно 
има право да одређује јавну потрошњу и порезе (које отворено 
помиње). По њему, свака локална власт се руководи узимањем 
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у обзир маргиналних трошкова и користи које примају, односно 
сносе њени резиденти, али није у стању да спречи ‘’одлив’’ бене-
фита ка резидентима других јурисдикција или пак ‘’прилив’’ бе-
нефита од стране других јурискција ка својим резидентима. Нпр, 
тешко је искључити становнике суседне општине или региона 
од коришћења новоизграђеног пута који је финансирала локална 
власт, нарочито ако се ради о становницима рубних подручја. 
Због тог ‘’преливања’’ долази до превелике или премале јавне 
потрошње, испод или изнад оптимума.9 Зодрау и Мишковски 
су се фокусирали на порез на имовину и покушавају да докажу 
како конкуренција у том домену између локалних влада доводи 
до суб-оптималне јавне потрошње.10 За Разина и Садку пореска 
конкуренција доводи до смањења пореских стопа на мобилни ка-
питал, али због тога више порезе трпе не-мобилни производни 
фактори.11 По њима, конкуренција значи лошу алокацију светске 
штедње и инвестиција.

Рекли бисмо да најновије критике пореске конкуренције 
одлично сажима и иновира већ поменути аутор Питер Дич у 
својој књизи ‘’Борба за капитал – Етика пореске конкуренције’’ 
(Catching Capital – The Ethics of Tax Competition).12 Новина кри-
тика се огледа у чињеници да Дич истиче како је конкуренција, 
ако не узрковала, а оно сигурно значајно погоршала финансијску 
кризу из 2008. Дич сматра да је пореска борба допринела нара-
стању ‘’кредитног мехура’’, чијим је пуцањем почела криза и то 
аргументује давањем предности обвезницама које финансирају 
дуг кроз увећане пореске олакшице, науштрб и даље оптерећених 
добити на корпоративне акције. Следствено, мултинационалне 
корпорације су почеле пре и током кризе да избегавају порезе 
тако што су своје профите пријављивали у оним јурсидикција-
ма са мањим порезима. Када је након кризе влада одлучила да 
избави банкарски сектор од банкрота, она није имала довољно 
пореских прихода па је терет пребацила на највећи део друшт-
ва и средње слојеве – јачим опорезиањем фиксних производних 

9  Alan Williams, ‘’The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local 
Government’’, Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 1 (Feb., 1966), стр. 
18-19.

10  George R. Zodrow, Peter Mieszkowski, ‘’Pigou, Tiebout, Property Taxation, and 
the Underprovision of Local Public Goods’’, Journal of Urban Economics, 19, 
(1986), стр. 356-358.

11  Assaf Razin, Efraim Sadka, ‘’International tax competition and gains from tax 
harmonization’’, Economics Letters, 37, (1991), стр. 69-70.  

12  Peter Dietsch, op. cit., стр. 21-25, 46-54.
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фактора као што је рад (порез на приход) и то нарочито слабије 
плаћеног рада, потрошње (ПДВ) и резањем јавне потрошње. Дич 
подсећа да је због пореске евазије једна земља као што је Бри-
танија изгубила 8% планираних пореских прихода у буџетској 
години 2009-2010. Бразил је у току од пар деценија нагло смањио 
порезе на корпоративну добит, али је повећао ПДВ и порезе на 
доходак сиромашнијих слојева, док је порез на доходак богати-
ма вишеструко смањио. Но, Дич претпоставља на основу неких 
посредних извештаја да се Бразил, без обзира на све ове мере, 
такође сусреће са пореском и капиталном евазијом, јер постоје 
земље у којима су порези још нижи по датим ставкама него у 
Бразилу, чак и непостојећи (пореска уточишта – tax havens).

Међутим, оно што је још интересантнија новина код Дича 
јесте то да он није одрицао билу какву корист од пореске конку-
ренције, барем не за мале земље у развоју.13 Он несумњиво истиче 
да фискална конкурентност може да буде једна од важних страте-
гија малих и неразвијених на путу економског развоја и стизања 
богатијих земаља. Откако је почела да користи широку палету 
законских мера које значе пореску конкуренцију – ниске порезе, 
фискална изузећа и банкарске тајне, Панама је као држава од 3.5 
милиона становника успела да забележи просечан економски раст 
од скоро 9% БДП-а годишње, и да се према методологији Свет-
ске Банке (доходак по глави становника) сврста по стандарду у 
вишу класу средње развијених држава. Чињеница да у Панами 
и даље има сиромашне популације, и да је увећани доходак од 
динамичног економског раста могао другачије да се дистрибуира, 
не могу да порекну чињеницу да је пореска конкуренција увећала 
богатство једне територијално и популационо мале државе.

Корист од политике конкуренције за релативно мале држа-
ве је заправо први талас апологије овог пореског модела након 
Тибуовог рада који је инициран од стране Џона Дагласа Вил-
сона.14 Овај аутор је показао да је корисност пореских стопа за 
дату земљу садржана у функцији еластичности понуде капитала. 
Пошто је еластичност понуде капитала мања у великој држави од 
оне у мањој, онда је капитал у малој држави много осетљивији 
на промене у пореским стопама.

Оно што је Дич урадио из угла критике конкуренције у 
најновије време, то је Тедар урадио из угла апологије конкурен-

13  Ibid, стр. 201-209.
14  John Douglas Wilson, ‘’Tax competition with interregional diff erences in factor 

endowments’’, Regional Science and urban Economics, 21, (1991), 424-425.
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ције. Он сматра да постоје три главне институционалне инстанце 
у којима се испољава позитиван утицај пореског такмичења: 1) 
тржиште, 2) компанијска ефикасност, 3) политичка власт.15 

У погледу тржишта нижи порези доприносе да оно рашири 
свој потенцијал кроз јак економски раст, јер високи порези дести-
мулишу улагања наспрам потрошње, чиме се смањује запосленост 
и ангажованост капитала, тј. привредни раст. Тедар наводи и низ 
истраживања према којима је статистички утврђено да 1% више 
пореских прихода које узима држава у смилу БДП-а, несумњи-
во значи смањење привредног раста, чак и до 0.6%. Уколико се 
ради о вишегодишњем или вишедеценијском тренду, онда ефекат 
гушења пореске конкуренције на смањење привредног раста не 
може никако да се занемари. Даље, пореска уточишта која се не 
могу замислити без концепта конкуренције нису никакви трајни 
‘’одузимачи’’ капитала државама чији порески обвезници тамо 
држе новац у банкама, или што је још чешћи случај – улажу 
у инвестиционе фондове који тамо имају регистровано седиште. 
Уточишта служе да се новац инвеститора ефикасније групише и 
једнократно опорезује по ниским стопама, како би неометано мо-
гао да буде уложен у неку од земаља са развијенијим привредним 
системом од оног који карактерише дато пореско уточиште. Није 
рационално тврдити да највећи (или чак мањи, али значајан) део 
новца многих светских инвеститора заувек остаје у некој малој 
држави попут Лихтенштајна, Луксембурга или Кајманских острва 
и да се на тим дестинацијама увећава сам од себе или искључи-
вим улагањем у тим државама. То просто није могуће у земљама 
које су тако популационо и територијално мале.

Сама чињеница да лако кретање капитала услед подстицаја 
фискалног такмичења, компанијама не гарантује унапред инве-
стиције, подразумева и императив сталног усавршавања произ-
водних и пословних компанијских пракси како би привукле све 
мобилнији капитал. Раст ефикасности је више него икада пред-
услов за опстанак фирми на тржишту. 

У односу на политичку власт, тј. владе држава, пореска 
конкуренција делује двојако. С једне стране, она сужава способ-
ност владама да арбитрарно одређују превисоке порезе, односно, 
како Тедар каже – одузимају статус вечитог пореског монополи-
сте. Ако скоро сви економисти одбацују монопол у економији као 
изразито негативну појаву, онда нема разлога да исто не важи и 
за владе када су у питању пореске политике. Због тога ово ‘’зау-

15  Richard Teather, op. cit., стр. 26-37. 
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здавање’’ влада да неометано увећавају порезе има и своје друго 
лице, а то је повећана ефикасност самог државног апарата. Др-
жава мора да буде ефикаснија у својим производима и услугама, 
стварајући боље и више по истом или нижем трошку, не само 
да би задовољила бирачко тело квалитетом и обимом понуђеног, 
него и да би спречила или умањила потенцијално бекство капи-
тала у иностранство где је пореска клима боља.

Након изложених аргумената, нема разлога да не оценимо 
пореску конкуренцију као прихватљивији фиискални концепт од 
пореске хармонизације. У прилог општој дебати и апологији по-
реске конкуренције, можемо дати још два наша аргумента. Прво, 
тврдња да земље које снижавају порезе на капитал имају висо-
ко пореско оптерећења радне снаге (високе порезе на доходак и 
заједно са тим високе социјалне контрибуције) нема аутоматску 
важност, тј. снагу научног закона, а вероватно ни статистичког. 
Погледајмо фискалне перформансе у овом погледу код две су-
протне земље – Француске која форсира пореску хармонизацију, 
и има високе порезе на капитал, и Ирску која је адвокат пореске 
конкурецније, и има мале порезе на капитал. Према подацима 
ОЕЦД-а, у периоду 2000-2015 укупно (пара)фискално оптерећење 
просечног радника у Француској се кретало у распону 48-51%, 
док је у Ирској тај распон био знатно мањи (22-29%).16 Друго, кри-
тичари конкуренције неосновано одбацују све теоријске и пра-
ктичне фискалне тековине из периода пре него што се било каква 
свест о пореској хармонизацији и мерама неопходним за њену 
имплементацију уопште и појавила. Иако то није свакако био 
период ‘’државе благостања’’, управо је у том времену дошло до 
акумулације друштвеног богатства које је ‘’држава благостања’’ 
касније и могла да дистрибуира, да не улазимо даље у дебату око 
(не)пожељности ‘’државе благостања’’ или степена њеног оства-
ривања. Пореска конкуренција је предуслов за било који стандард 
и богатство, невезано за методе њихове репродукције, увећања, 
расипања или дистрибуције. 

Чак и ако погледамо највеће државе на свету, можемо до-
дати и још један аргумент који се тиче бенефита специјалних 
економских зона у којима је пореско оптерећење знатно ниже 
него у остатку државе. То је посебно изражено у Кини и њеним 
специјалним економским зонама као што су Шенжен, Шухаи, 

16  Укупно (пара)фискално оптерећење је проценат од бруто примања неког рад-
ника који долази на плаћање пореза и социјалних доприноса држави;  http://
stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_I1# (приступљено 23.6.2016).
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Шантоу.17 У свим овим специјалним зонама је дошло до брзог и 
наглог економског раста, прилива страних инвестиција, и раста 
друштвеног стандарда, док је посредан позитиван ефекат забеле-
жен и у остатку кинеске привреде.

Међународне и наддржавне организације против 
пореске конкуренције

Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) је прва 
међународна организација која је себи ставила у задатак да се 
бори против ‘’штетних’’ аспеката фискалне конкуренције.18 Она је 
1998. године издала чувени извештај ‘’Штетна пореска конкурен-
ција: нарастајући глобални проблем’’ унутар којег су дефинисана, 
по мишљењу ове организације, два главна проблема међународног 
фискалног система – пореска уточишта и штетни преференцијал-
ни порески режими. Према овом извештају, пореска уточишта су 
јурисдикције са: 1) номиналном или непостојећом стопом пореза 
на доходак, 2) мањком ефективне размене релевантних информа-
ција, мањком транспарентности и мањком суштинске активности 
пореског обвезника у датој јурисдикцији. Преференцијални ре-
жими су они који имају: 1) мале или непостојеће пореске стопе,  
2) мањак транспарентности, ефективне размене информација и 
право ‘’одбрамбеног прстена’’ (ringfencing).19 

ОЕЦД је након тог извештаја било врло активна кроз серију 
извештаја и иницијатива које су за циљ имале подстицање са-
радње држава-чланица и држава-нечланица у погледу сузбијања 
или смањења ефеката ‘’штетне пореске конкуренције’’. То је све 
имало одјека и на другом глобалном нивоу. Министри финан-
сија Г20 су 2004. године издали коминике у којем су подржали 
рад ОЕЦД на овом пољу, нарочито модалне уговоре и иниција-
тиву за размену информација у домену пореске евазије израђене 
у оквиру ОЕЦД. Без обзира што неки, као Јонах, тврде да је овај 
рад ОЕЦД делом прошао тест успешности, с обзиром да су се 
пореске стопе у ОЕЦД чланицама замрзле за разлику од оних у 

17  Tao Yitao, Lu Zhiguo, China’s Economic Zones: Design, Implementation and Im-
pact, Paths International Ltd, Social Sciences Academic Press, 2012, стр. 75-97, 
162-200, 245-258.

18  Reuven S. Avi-Yonah, ‘’The OECD Harmful Tax Competition Report: A Tenth 
Anniversary Retrospective’’, Brook. J. Int’l L. 34, no. 3 (2009), стр. 783-787.

19  Опорезивање дела компанијских прихода по различитој основици или стопи.
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државама-нечланицама,20 а неки као Кудрле да је тај рад до сада 
био без стварних ефеката, јер се волумен новчаних улога у поре-
ским уточиштима није значајно смањио.21 Но, и они су сагласни 
да су иницијативе ОЕЦД-а само први корак који ће довести до 
укидања међународног пореског такмичења. Додали бисмо – ова-
кав став има нарочиту снагу, ако се има у виду негативан однос 
најбогатијих земаља света према конкуренцији од када су кроз 
Г20 формат изразили подршку раду ОЕЦД-а у њеном сузбијању.

Европска Унија има нешто више инструмената од ОЕЦД-а 
за форсирање пореске хармонизације, с обзиром да она није кла-
сична међународна организација, већ наддржавна творевина. То 
се најпре огледа у хармонизацији посредних пореза као што су 
ПДВ (VAT) и акцизе.22 Свака земља-чланица мора да има ПДВ 
од барем 15% или више.23 У осталим стварима начелно важи су-
прематија суверености земаља-чланица. Међутим, ако се европ-
ске интеграције буду даље продубљивале, несумњиво ће расти 
и степен пореске хармонизације, што се може можда најбоље 
видети на примеру предлога пореске шеме за ЕУ, коју је иници-
рала Европска комисија под називом Заједничка консолидована 
корпоративна пореска база (Common Consolidated Corporate Tax 
Base – CCCTB).24 Ова база је у колизији са специфичним порезима 
држава-чланица ЕУ и потенцијалних чланица, односно бенефити-
ма које ове земље извлаче из властитих пореских режима.

Погледајмо занимљив случај Естоније. Уникатност естон-
ског пореског система се огледа у ‘’одложеном’’ корпоративном 
порезу. Наиме, порез који оствари компанија у Естонији се не 
опорезује одмах након што предузеће оствари профит, него се 
његова наплата одлаже све до момента диструбиције тог профита 
кроз дивиденде, а што се у пракси показало погодним не само за 
пореску администрацију у погледу ефикасности скупљања по-
реза, већ и самих предузећа која су одмах након увођења ове 

20  Ibid, стр. 783-784.
21  Robert T. Kudrle, ‘’The OECD’s Harmful Tax Competition Initiative and the Tax 

Havens: From Bombshell to Damp Squib’’, Global Economy Journal, Volume 8, 
Issue 1, 2008, стр. 19.

22  Cécile Remeur, Tax policy in the EU – Issues and challenges, European Parlia-
mentary Research Service – European Union, 2015, стр. 4-5.

23  Antony Seely, VAT: European law on VAT rates, BRIEFING PAPER Number 
2683, House of Commons Library, 2016, стр. 3.

24  Tiiu Albin, Marek Herm, Inga Klauson, Erki Uustalu, ‘’Estonia’’, у: Procedural 
Rules in Tax Law in the Context of European Union and Domestic Law (ур: Mi-
chael Lang), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010,  стр. 208.
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пореске мере почела да бележе нагли раст профита, и следствено, 
државних прихода од корпоративних пореза.25 Профити компа-
нија су порасли преко 15 пута, а приходи само од корпоративних 
пореза преко 2 пута. С обзиром да је у Естонији удео страних 
предузећа и њихових предузећа врло висок у привредном систе-
му, императивно имплементирање заједничке пореске базе ЕУ, 
односно начина на који се утврђује фискална обавеза привредних 
субјеката, поништила би ово специфично естонско решење о ‘’од-
ложеном’’ корпоративном порезу. Профит фирми које послују у 
Естонији и порески приходи државе би озбиљно били доведени 
у питање.

Закључак

Изнети економски аргументи су свакако довољни да одба-
цимо концепт пореске хармонизације, која је суштински заправо 
синоним за пореско монополисање или монопол. Регионална (као 
прва фаза) и глобална пореска хармонизација воде недвосмислено 
увођењу монопола у домену пореза на регионалном и глобалном 
нивоу. То може дугорочно да значи само пад инвестиција, кочење 
или пад економског раста, пад запослености, односно пад живот-
ног стандарда. Хармонизација је и начин да богатије и моћније 
земље сачувају капитал и стандард унутар својих граница, на-
мећући сиромашнијим државама пореске стопе на основу којих 
сиромашни никада неће моћи нити да развију властиту акумула-
цију капитала и афирмацију домаће радне снаге нити да  привуку 
страни капитал (који може да игра толико већу улогу у развоју 
земље колико је географски/популационо мања, а у случају спе-
цијалних зона – и у развоју већих, као што је показао кинески 
случај).

Постојећи пут до монопола пореза кроз хармонизацију би 
неизбежно ишао руку под руку са монополизацијом глобалне по-
литичке власти, све до успостављања светске државе или владе, 
без националних влада које самостално одређују порезе.26 То би 
свакако био свет са мање политичке и економске слободе, гло-
бално друштво политички и економски неслободних, уцењених и 

25  Lasse Lehis, Inga Klauson, Helen Pahapill, Erki Uustalu, ‘’The Compatibility of 
the Estonian Corporate Income  Tax System with  Community Law’’, Juridica 
International, XV/2008,  стр. 15.

26  Овакав наш закључак се наговештава и у - Милева Анђелковић, op. cit., стр. 
124.
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временом све непросперитетнијих грађана. То свакако не значи да 
је пореска конкуренција панацеја свих друштвених проблема. Она 
је само један од фактора који припомажу њиховом решењу. Земље 
које теже да достигну статус економски развијених земаља, или 
земље у транзицији, морају наћи модус којим би помириле своју 
оријентацију ка динамичном, робусном и конкурентом привред-
ном систему ниских такси27 са социјалним императивима који 
налажу да та преоријентација буде што економски ефикаснија, 
али и политички прихватљивија за грађане. То свакако значи на-
пуштање оних образаца економске трансформације из праксе који 
су се показали лошим, и опрезну имплементацију кроз принцип 
покушаја/погрешке/исправке оних мера, које су се у другим зе-
мљама показале добрим.
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Marko Pejkovic

STATE BETWEEN TAX 
COMPETITION

AND TAX HARMONISATION

Resume

Although not without their value, for a long time until previous 
decade all, or almost all, theoretical concepts regarding the 
questions of tax harmonization or tax competition were unable 
to provide in-depth explanation of the striking improvement 
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of phenomena such as economic growth, standard of living, 
rising tide of domestic and foreign direct investment, 
etc., because they have been mainly preoccupied with one 
obsolete and murky dilemma - whether or not these two fi scal 
concepts were benefi cal or detrimental to the system which 
provides public goods to the society at the optimal level. 
Beside these neglected phenomena, almost at the same time 
when these theoretical approaches began to reconsider and 
re-orient themselves, the system of national governments (in 
which solely separated independent states are repsonsible 
for setting and fi xing their repsective tax rates) came under 
attack from the various international factors - such as OECD 
or EU. This article has demonstrated, on the basis of some 
comparative, elementary and descriptive statistical data that 
this happens only because more rich and infl uential countries 
in contemporary international arena are more capable to 
initiate some campaigns and programs targeted to stifl e or 
eradicate healthy tax competition to the detriment of usually 
smaller and poorer countries. The only way for these poorer 
countries is to jealously guard their national sovereignty 
and their right to set the taxes they and their citizens see 
appropriate, having in mind that tax competition is not some 
kind of universal panacea for all social problems, but rather 
one of the main factors behind tendency to alleviate or uproot 
those problems.

Key words: taxes, tax concurention, tax harmonization, 
public policies, integrations, European Union, Organization 
for Economic Cooperation and Development.
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С а ж е т а к

Урбане студије савремених градова-метропола, 
обухватају све феномене које утичу на квалитет живота 
грађана великог града. Ове феномене можемо посматрати 
мултидисциплинарно, односно са различитих аспеката, 
као на пример, социјалног, економског, урбанистичког, 
политичког, правног...1 Савремене урбане студије 
увек значајну пажњу посвећују административно-
организационом, функционалном и институционалном 
систему великог града и његовом окружењу, јер су ови 
системи основ урбаног развоја у којем се акценат ставља 
на квалитет услуга оних који у њему живе.

Зато и урбано уређење града Београда јесте уско 
повезано са његовим административно-организационим, 
функционалним и институционалним системом, који 
ће у наставку бити детаљно објашњени, првенствено 
кроз однос града Београда и државе, али и Града и 
градских општина. Посебно треба поменути да је 
постојећи административно-организациони систем 
града Београда веома сложен, те да Београд обухвата 
веома широко подручје са великим бројем насеља, која 
се разликују по карактеру, функцијама, величини, броју 
становника и економској снази. Савремени урбани 
развој захтева и постојање адекватних функционалних, 

*   Аутор је студент докторских студија на Факултету политичких наука Универ-
зитета у Београду.

1  Снежана Ђорђевић, Савремене урбане студије – Предузетнички, креативни, 
демократски градови, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 
2012, стр. 65-206.
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али и институционалних предуслова за то. У овом раду, 
најпре ће се указати на карактеристике урбаног развоја 
града Београда и изазове у периодима пре транзиције 
1990-2000. године, а затим и током периода закаснеле 
транзиције, од 2000. године до данас.

Кључне речи: урбани развој, град Београд, администра-
тивни систем, функционални систем, инстритуционални 
систем, урбано планирање.

Изазови урбаном развоју у претранзиционом и 
транзиционом периоду

Урбани развој Београда условљен је локалним и ширим 
политичким и економским околностима у земљи последњих де-
ценија, укључујући и трансформацију државе. Крај осамдесетих 
година 20. века био је крај једног дугог, успешног периода за бе-
оградску, српску и југословенску економију. Тада су национални 
доходак, друштвени производ, запосленост и спољно-трговинска 
размена остваривали континуирани раст, а животни стандард био 
у порасту, приближавајући се нивоу развијених европских држа-
ва, посебно ако се узме у обзир укупан квалитет живота, мерен 
задовољавањем личних/материјалних и заједничких потреба.2 

Још тада је предложена нова, тржишно оријентисана еко-
номска политика, која је требало да створи привлачан амбијент 
за домаће и стране инвестиције, али је убрзо напуштена са на-
стајањем политичке нестабилности у бившој Југославији деведе-
сетих година, када се прогрес претворио у стагнацију, а затим и 
у кризу. Након распада Југославије, грађанског рата, економских 
и културних санкција, животни стандард се за већину становни-
ка спустио на ниво сиромаштва и преживљавања.. Рат у Србији 
1999. године резултирао је великом материјалном и финансијском 
штетом и додатно ојачао друштвене разлике у земљи. Србија и 
Београд напредују кроз политичку, економску и друштвену тран-
зицију, званично од 2000. године. Међутим и после више од де-
ценије опоравка, бруто друштвени производ и животни стандард 
још нису достигли резултате са краја осамдесетих година прош-
лог века, већ износе око 70% тог нивоа.3

2  Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда, Београд, 2008, стр. 7. 

3  Исто, стр. 8. 
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Током деведесетих година, у такозваном претранзиционом 
периоду, један од негативних процеса у Србији, а нарочито у 
Београду била је бесправна градња. Тај исти феномен је добро 
познат у неразвијеним и земљама у развоју и тесно је повезан 
са економском нестабилношћу, сиромаштвом и одсуством одго-
варајуће регулативе, али и њене доследне примене.4 У Београду, 
интензивна бесправна градња делимично је повезана са великим 
бројем избеглица и других досељеника из бивше Југославије, а 
такође и из осиромашених крајева Србије, који су у потрази за 
послом решили да се населе у Београду или у његовој околини. 
Држава и градске власти нису успеле ни у периоду транзиције 
након 2000. године, да зауставе овај процес. Постоје најмање два 
разлога за то: бесправна градња је била а и данас је део „незва-
ничне“ социјалне политике у коме српско друштво, па и град Бе-
оград егзистира, а други је што су различити инструменти јавних 
политика у области урбанизма (генерални, просторни, регулаци-
они и други планови), као и градско грађевинско земљиште били 
озбиљан извор различитих појавних облика корупције.5 

Неефикасни трансфер надлежности између нивоа власти 
(држава-град-општине) резултирао је губљењем контроле над 
процесима и појавама. Пребацивање одговорности између разли-
читих нивоа власти допринело је анархији у процесу изградње и 
контроле. Превазилажење таквог стања, још од краја 80-их година 
20. века тражило се у добро познатом појму „легализација“. Како 
током последње деценије 20. века општине и Београд нису уби-
рали порез на имовину и нису били у ситуацији да утичу на ње-
гову пореску стопу, локалне власти нису ни биле мотивисане да 
изврше притисак на нелегалне градитеље да се владају у складу 
са законом.6 Када је уследила, легализација се сматрала важним 
делом државног социјалног програма и „хумани“ и ефикаснији 
начин решавања проблема нелегалне градње, науштрб будућег 
урбаног развоја. 7 Друго, мање популарно решење била је стрикт-
на примена законских одредби, наплаћивањем казни за изградњу 
без дозволе или рушење нелегално подигнутих објеката. Власт је 

4  Бранко Вујовић, Београд у прошлости и садашњости,  Драганић,  Београд, 
1994.

5  Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда, Београд, 2008, стр. 8.

6  Бранко Вујовић, Београд у прошлости и садашњости,  Драганић,  Београд, 
1994.

7  Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда, Београд, 2008, стр. 9.
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с времена на време „претила и употребљавала силу“, рушећи не-
легалне објекте најчешће људи из угрожених социјалних група.8 

Чињеница да бесправна градња није ни до данас зауставље-
на представља добар разлог за креаторе стратегија и политика 
да покушају да нађу решење кроз нове финансијске механизме, 
реформе политике, или друга законска, политичка или тржишна 
решења. У том смислу, проблем који је важно споменути одно-
си се на поделу надлежности између различитих нивоа власти 
за изградњу и одржавање одређених јавних инфраструктурних 
и других мрежа и пружање услуга. Објекти као што су ауто-
путеви, неки инфраструктурни системи и природни ресурси су 
у надлежности Републике Србије, мада се користе и понекад и 
одржавају од стране локалних власти. Предузећа за управљање 
водама у надлежности Републике, „Сава“ и „Дунав“, баве се глав-
ним рекама које протичу кроз Србију и њиховим припадајућим 
земљиштем, речним обалама, што је један од главних земљишних 
ресурса главног града.9 На овакав начин, Град није имао прилику 
да уређује речне обале и да остварује материјалне и друге нема-
теријалне користи таквим пројектима, иако су оне практично у 
градском центру.10 

Искуство показује да су главни градови Европе, који су 
трансформисали и урбанизовали своје обале, то чинили кроз 
партнерство са јавним и приватним партнерима и организација-
ма, укључујући и државу, тако да су такви преговарачки процеси 
и пројекти апсолутно неопходни и у Београду.11 

Један од могућих разлога нехармоничних односа централ-
не управе и главног града је законски оквир, који још није при-
лагођен потребама Београда и његовог функционално зависног 
подручја. Закон о главном граду је усвојен 2007. године, а Закон 
о планирању и изградњи у својим изменама није у довољној мери 

8  Исто., стр. 10.
9 Исто., стр. 11.
10 Исто.
11  Нпр. као добар пример јавно-приватног партнерства, треба помену-

ти случај шпанског града Билбаа, у коме је образован конзорцијум Bil-
bao Ria, кога су чинили приватни и јавни акционари, а који је основан да 
организује и води радове на уређењу обала реке Нервион у Билбау, једном 
од најинтересантнијих савремених приобаља европских градова. Затим, 
град Антверпен, Лука Антверпен и приватни партнери заинтересовани за 
партиципацију заједно су трансформисале приобаље другог лучког града у 
западној Европи, доступно на: http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/ing/bilbao-
Ria/bilbaoRia.aspx?primeraVez=0
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пратио трендове и промене у европском простору, који признају 
главне градове као специфичне ентитете у поређењу са другим 
градовима.12 Закон није дао могућност нити права локалним упра-
вама, па ни главном граду, да своју територију прецизно регули-
ше на специфичан начин и доноси посебне прописе, у складу са 
његовом сложеном структуром и специфичним потребама. Про-
цедуре планирања и изградње су у Београду најдуже, најскупље 
и најкомпликованије у поређењу са другим општинама у Србији. 
Зато је потребно даље радити на унапређивању постојећих, доно-
шењу нових и укидању застарелих и нејасних процедура односно 
увођењу оних које су специфичне и као такве неопходне само у 
Граду Београду. 

Још један нерегулисани аспект повезан са јавним сектором 
у Србији је катастар земљишта.13 Управљање катастром је крајем 
осамдесетих пребачено из локалне у државну надлежност, иако 
је у Европи обично повезано са локалним властима. На нивоу 
Републике Србије се доноси већина значајних одлука од важно-
сти за локалне управе, концентрисан је највећи износ средстава, 
убира се највећи део пореза и накнада, и на том нивоу се контр-
олишу и воде земљишне књиге.14 Имајући на уму да је Београд 
најзанимљивији за улагања и развојне пројекте, одсуство података 
о земљишту и власништву, као и дуга процедура да би се та-
кви папири прибавили за територију Града, изазива оправдану 
несигурност и нестрпљење код инвеститора. Било би корисно 
и потребно да се у Републици и посебно главном граду усвоји 
још један целовит низ прописа и утврде надлежности, који би се 

12  Закон о планирању и изградњи Службени гласник Републике Србије, бр. 
47/2003, 34/2006, 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука Уставног суда, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука Уставног суда и 50/2013 - одлука Уставног 
суда, 98/2013 - одлука Уставног суда, 132/2014 и 145/2014.

13  Катастар је евиденција о земљишту која садржи податке о положају, облику 
и површини земљишних парцела о начину коришћења и плодности и о ката-
старском приходу и кориснику. Катастар је јавна књига и свако може добити 
увид у податке катастра у службеним просторијама надлежног геодетског 
органа. Катастар земљишта се израђује на основу геодетског премера. Пре-
мер омогућава да се утврди тачно простирањем величина и облик земљишта 
и да се одреди његов положај у односу на друга земљишта.

14  Земљишне књиге су јавни регистри у којима се уписују непокретне ствари 
и стварна права на непокретностима, као и нека облигациона права на овим 
стварима (нпр. уговорно право и право прекупа). Непокретности имају поло-
жај који се не мења, па је олакшана евиденција. У земљишну књигу уписују 
се две врсте непокретности: земљишта и зграде. Земљишне књиге су јавне 
књиге и подаци који се у њих уписују доступни су свима.
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односили на партнерство јавног и приватног сектора.15 Напре-
дак у том правцу можемо препознати кроз активност Републич-
ког геодетског завода која се огледа кроз убрзавање процедуре 
уписа објеката у катастар непокретности кроз пет корака.16 Овај 
документ је бесплатан, а од урбанисте га по службеној дужно-
сти тражи катастар. Изменама и допунама Закона о државном 
премеру и катастру предвиђено је смањење броја неуписаних и 
дивљих објеката у земљи, побољшање рада катастарских служ-
би и положаја и примања запослених у Републичком геодетском 
заводу, који обављају изузетно важан посао за државу.17 Међу-
тим, једна од већих заблуда овог Закона односи се на поступак 
легализације, јер евидентирањем бесправно изграђених објеката 
и уписом у катастар стиче се право својине, док се легализација 
односи на увођење објекта у легалне токове. На тај начин овим 
Законом се омогућава да објекти који постоје и који су саграђени 
без грађевинске, односно употребне дозволе могу бити уписани. 
Треба напоменути да то још увек није легализација објекта, већ 
евидентирање власништва.18

Крајем деведестих година и након политичких промена 
2000. године, појавила се група нових, образованих инвеститора, 
која је била вољна да преговара са надлежним властима, желећи 
да допринесе користима и добробити и јавног сектора, а не само 
сопственим. У јавном сектору још увек нема ни знања, ни иску-
ства да би успешно водили преговоре и остварили кооперацију 
са приватним сектором, на задовољство обе стране. Најбољи при-
мери такве праксе су у САД-у и у Европи и могу послужити као 
основ за нове прописе и стратегије на нивоу локалне самоуправе, 
а нарочито у Београду, како би се искористила воља и потреба да 
заједнички улажу са локалним управама и да кроз своје развојне 
пројекте понуде и извесне јавне добити за Град. 19

15  Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда, Београд, 2008, стр. 11.

16  Неопходни кораци: утврдити која је служба за катастар непокретности над-
лежна за упис; утврдити правни статус непокретности у катастру; припре-
мити документацију; платити таксе и накнаде; саставити захтев за упис; и 
предати захтев за упис са пратећом документацијом у надлежну службу Ре-
публичког геодетског завода.

17  Закон о државном премеру и катастру, Службени гласник Републике Србије,  
бр. 72/09  и 18/10, чл. 10.

18  Исто.
19  Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће 

Урбанистички завод Београда, Београд, 2008, стр. 12.
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Административно-организациони систем града 
Београда

Као што је наглашено на почетку, урбани развој великог 
града у значајној мери зависи од административо-организацио-
ног система у коме велики град егзистира у државном окружењу, 
односно означава територијалну организацију, административну 
организацију и статистичку организацију у коме града Београд 
егзистира у оквирима Републике Србије. 

У правном систему Републике Србије, град Београд је нај-
пре, посебна јединица локалне самоуправе. Уставом и Законом 
о територијалној организацији Републике Србије утврђена је те-
риторијална организација Републике, коју чине општине, градо-
ви и град Београд, као територијалне јединице и две аутономне 
покрајине (АП Војводина и АП Косово и Метохија), као облик 
територијалне аутономије.20  У Србији је наведеним Законом 
образовано 150 општина и 23 града, а град Београд је Уставом 
утврђен и као главни град Републике Србије.21 У систему терито-
ријалне организације у Републици Србији, општина је основна те-
риторијална јединица, у којој се остварује локална самоуправа и, 
по правилу, има преко 10.000 становника. Град је територијална 
јединица која представља економски, административни, географ-
ски и културни центар ширег подручја и, по правилу, има више 
од 100.000 становника. Територија града може бити подељена  на 
градске општине, што се утврђује статутом града, у складу са 
законом. 22

Положај града Београда, према Уставу и Закону о локалној 
самоуправи, уређује се посебним законом. 23  Закон о главном 
граду усвојен је децембра 2007. године.24 Њиме се по први пут 

20  Устав Републике Србије Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, чл. 
182-193; и Закон о територијалној организацији Републике Србије Службени 
гласник Републике Србије бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012, чл. 2.

21  Устав Републике Србије Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, 
чл. 9; и Закон о територијалној организацији Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије бр. 129/07, чл. 16.

22  Закон о територијалној организацији Републике Србије, Службени гласник 
Републике Србије, бр.  62/2006, 47/2011 и 93/2012, чл. 11, 18 и 21.

23  Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, 
чл. 189. ст. 5; и Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике 
Србије бр. 129/07. чл. 26. 

24  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије бр. 129/07.
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уређује статус и положај Београда као главног града и посебне 
територијалне јединице, односно јединице локалне самоуправе, 
с тим да се на сва питања која њиме нису уређена, примењују 
одредбе системског закона, Закона о локалној самоуправи. Зако-
ном о главном граду је утврђено да Београд има надлежности 
које имају и све друге општине и градови, утврђене Уставом и 
законом.

Град Београд као посебну територијалну јединицу, чине на-
сељена места, односно подручја катастарских општина које улазе 
у састав Града. Према Закону о главном граду, ради ефикаснијег и 
економичнијег обављања одређених надлежности Града, у оквиру 
законом утврђене територије града, Статутом града се образују 
градске општине.25 Статутом града образовано је 17 градских 
општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, 
Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Ра-
ковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица.26

Важно је истаћи да градске општине нису препознате као 
територијалне јединице. Ово решење је лоше, јер у пракси, то зна-
чи да у граду Београду, у градским општинама живи и по више 
од 150.000 грађана, што је на нивоу највећих градова у Републи-
ци Србији. Међутим, без статуса јединице локалне самоуправе, 
градске општине града Београда немају никакве изворне надлеж-
ности које проситичу из закона, већ могу обављати само прене-
те надлежности и послове града Београда, које им град Београд 
„предаје“ односно „делегира“ преко Статута града Београда. Тако 
се у Београду градске општине претварају углавном у истурена 
„одељења“ односно шалтере Града, без праве и реалне „власти“. 
Такво решење директно утиче и на урбани развој који и на макро 
и на мирко плану углавом зависи од града Београда. 

Поред тога што је град Београд као облик територијалне 
организације посебна јединица локалне самоуправе, град Бе-
оград, је и предмет тзв. административне поделе у Републици 
Србији.27 Заправо, Београд је и подручни центар органа државне 
управа ван седишта тих органа, односно представља и један од 
29 управних округа, као подручних центара државне власти. Пре-
ма Уредби о управним окрузима из 2006. године, а у складу са 

25  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007, чл. 
6.

26  Статуг Града Београда „Службени лист града Веограда“, бр. 39/2008, 6/2010 
и 43/2013,  чл. 19.

27  Дејан Миленковић, Јавна управа - одабране теме, Факултет политичких на-
ука- Чигоја штампа, Београд, 2013, стр. 132.
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Законом о државној управи, државна управа преноси на округе 
извесне послове из своје надлежности, као што су решавање у 
управним стварима, одлучивање по жалби у другом степену и 
друго.28 

Најзад, Београд (и шире подручје) у контексту регионалног 
развоја, према Закону о региналном развоју можемо посматрати 
и као један од пет статистичких региона (уз регион Војводине, 
Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије, и Регион 
Косова и Метохије). У овом смислу, Београдски регион се посма-
тра као статистичка функционална територијална целина, која 
се састоји од једне или више области, успостављена за потребе 
планирања и спровођења политике регионалног развоја, у скла-
ду са номенклатуром статистичких територијалних јединица на 
нивоу 2, (Nomenclature of Units for Territorial Statistics, NUTS),  
али није административна територијална јединица и нема правни 
субјективитет.29 

Ипак, и статистички региони итекако имају утицај на ур-
бани развој и инструменте урбане политике (попут на пример 
региналних просторних планова), тако да ни овај аспект органи-
зационо-административног система никако не треба заборавити 
при проучавању урбаног развоја великог града Београда. 

 У вези са статистичким јединицама, треба поменути, што 
је веома значајно са становишта планирања и уређења простора 
као основе урбаног развоја у граду Београду и Закон о планирању 
и изградњи.30 Просторне јединице дефинисане су тим законом, у 
складу са поменутом европском поделом и стандардима као што 
је случај и са статистичким регионима.  

Током израде Регионалног просторног плана града 2004. го-
дине, подручје Београда је дефинисано као функционални центар, 
са јаким урбаним центром у урбаном подручју – Београд (10 бео-
градских централних општина) и мањим урбаним или руралним 
насељима на ширем градском подручју. То подручје се у овом 
планском документу третира као административна територија 
Београда (17 градских и приградских општина). 

28  Уредба о управним окрузима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
15/2006.

29  Закон о регионалном развоју, Службени гласник Републике Србије, бр. 
51/2009, 30/2010.

30  Закон о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука Уставног суда и 50/2013 - одлука Уставног суда, 98/2013 - 
одлука Уставног суда, 132/2014 и 145/2014.
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Због своје велике атрактивности, административна тери-
торија Београда привлачи и друга подручја изван администра-
тивних граница Београда. Из тог разлога, Регионални просторни 
план административне територије Београда истражио је и утицај 
суседних општина, оних које имају директне функционалне везе 
са градом Београдом.31 Ова територија је у Регионалном простор-
ном плану административног подручја града Београда третирана 
као Метрополитан Београд.32  

Јак утицај се такође осећа и изван метрополитанског под-
ручја, што изискује даља истраживања која би требало извршити 
за територију функционалног макрорегиона Београда (у складу са 
Просторним планом Републике Србије), са циљем да се нагласе 
неки стратешки правци територијалног развоја, где се активности 
и функције преплићу или концентришу.33 Ово шире подручје би 
једног дана могло и формално постати регион Београда, као нови 
облик територијалне организације.  

Један закључак могао би бити да је постојећа организиза-
ционо-административна структура Града сложена на доста ши-
роком подручју, са бројним градским општинама и насељима која 
се разликују по карактеру, функцијама, величини, броју станов-
ника и економској снази. Могуће је да би извесна побољшања 
административне и функционалне организације водила ефикас-
нијем функционисању града, којим би се лакше руководило и 
управљало. Постоји више могућности за побољшавање процеса 
управљања, и то кроз административну реорганизацију у прав-
цу успостављања званичног београдског региона, метрополитан-
ског подручја и Града Београда, који се данас састоји од десет 
градских и седам, условно речено, приградских општина. На тај 
би се начин могле успоставити три функционалне, друштвене и 
просторне целине, којима би се на другачији начин ефикасније 
могло управљати.34

31  Општине Рума, Пећинци, Стара Пазова, Панчево, Уб, Смедерево и Смедеревска Па-
ланка.

32  Видети: Регионални просторни план административног подручја града Београда, 
Службени лист града Београда, бр. 57/2009 и 38/2011.

33  Закон о просторном плану Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 
13/1996.

34  Слободан Вучетић, „Законска и статутарна решења о надлежности и организацији 
локалне власти у Београду – практична искуства и могући правци промена“, Бео-
град – демократска метропола, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, 
Универзитет у Београду Факултет политичких наука, Центар за демократију, Београд, 
2009.
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Функционални систем града Београда и његов 
утицај на урбани развој

Да би град Београд могао имати утицај на урбани развој, 
неопходно је да као и у другим областима поседује одређене над-
лежности односно да му је законом поверено вршење одређених 
послова. Од тога много зависи да ли је и у којој мери град Бео-
град „самосталан“ у планирању, усмеравању и вођењу властитог 
урбаног развоја. Са друге стране, и централне власти се такође 
питају. Када је у питању град Београд, не треба заборавити да је 
он и главни град Републике Србије. Зато је питање надлежности 
града Београда „срце“ функционалног система, и основ урбаног 
развоја. Са друге стране, оно је битно и са становишта суштинске 
децентрализације система, као и питање супсидијаритета.35 Ако 
полазимо од концепта да урбани развој јесте далеко шири појам 
од појма „урбанистички развој“, односно ако овај појам посматра-
мо као основ квалитета живота људи у једној великој метрополи/
заједници, онда различите услуге којима се изражава квалитет 
живота (саобраћај, инфраструктура, заштита животне средине, 
уређење паркова, урбанизам и изградња) морају и требају што 
више да буду „спуштене“ односно приближене грађанима. Али 
и сваки град као метрополитенски центар, мора да буде децен-
трализован, односно да и сам „спушта“ своје надлежности на 
ниже нивое, као што су градске општине, месне заједице, четвр-
ти, квартови, јер само у оваквом облику децентрализације може 
бити унапређен и убрзан сам урбани развој. 

У том смислу, најпре треба поновити да град Београд је-
сте јединица локалне самоуправе, те да има идентичне изворне 
надлежности као и свака друга општина у Србији.36 Међутим, 
градовима, а нарочито граду Београду, законом могу бити пове-
рене и друге надлежности Републике Србије. Пошто је о граду 
Београду донет посебан закон, овим законом утврђене су и друге 
надлежности које град Београд обавља као изворне послове, а 

35  Принцип супсидијаритета подразумева да би све послове требало обављати 
на нивоу који је најближи грађанима, осим ако ће се они ефикасније или 
делотворније обављати на неком вишем нивоу. Имајући то у виду, веома је 
мали број послова који се не могу децентрализовати (на пример, у сфери 
одбране или спољних послова).

36  Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, чл. 
189. ст. 5; Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије 
бр. 129/07. чл. 20 и чл. 24.
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које не обављају друге јединице локалне самоуправе (општине 
и градови). Један део надлежности општине, као и надлежности 
које проистичу из Закона о главном граду и других закона односе 
се на један део послова који су у функцији урбаног развоја. Уста-
вом и законом тако утврђене надлежности, ближе су разрађене 
Статутом града Београда.37 

На овом месту биће наведене само неке надлежности које 
припадају искључиво граду Београду, а које произилазе из Закона 
о главном граду. Тако на пример, Град доноси програм развоја 
Града и појединих делатности, буџет, регионални просторни план, 
урбанистичке планове, по претходно прибављеном мишљењу 
односне градске општине и програм уређивања грађевинског 
земљишта и уређује обављање комуналних делатности. Затим, 
Град се стара о одржавању и безбедности стамбених зграда, даје 
у закуп грађевинско земљиште и издаје грађевинске дозволе за 
изградњу објеката преко 800 метара квадратних бруто грађевин-
ске површине, као и инфраструктурних објеката и уређује и обез-
беђује коришћење пословног простора којим управља. Такође, 
град Београд се стара и о заштити животне средине, одржавању, 
заштити, коришћењу и управљању локалним и некатегорисаним 
путевима и улицама, као и о улицама у насељу, уређује линијски 
водени саобраћај на територији Града, одређује приобална и реч-
на подручја за изградњу хидроенергетских постројења и друго.38

Важно је истаћи и новину коју је донео Устав и ново зако-
нодавство. Наиме, први пут после 1990. године утврђено је пра-
во јединица локалне самоуправе, па и Београда, на самостално 
управљање општинском, односно имовином града, што је од ог-
ромног значаја за даљи урбани развој. 39 

 Свака од претходно наведених надлежности има и свој 
утицај на шире посматрани концепт урбаног развоја, али се, поно-
во враћајући се на принцип децентрализације и супсидијаритета 
поставља питање, да ли су оне довољне са становишта двомили-
онске метрополе - града Београда. С друге стране забрињава суш-
тинска централизација града Београда према градским општина-

37  Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 
и 43/2013,  чл. 25-27.

38  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007. чл. 
8.

39  Закон о средствима у својини Републике Србије, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 53/1995, 3/1996, 54/1996 и 32/1997. Јединице локалне самоуправе 
и јавне службе „изгубиле“ су своју имовину, тј. сва њихова средства пренета 
су у државну својину.
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ма, с обзиром да искључиво од Града зависи које ће, као поверене 
послове обављати градске општине. Статут града Београда у том 
смислу таксативно набраја послове које Град преноси на градске 
општине, и над којим Град врши непосредну контролу.40 Чини 
се међутим, да на овај начин Град не уважава довољно потребе 
градских општина, па посредно, ни самих грађана.

Кључни „квалитет“ убрзаног урбаног развоја ипак треба 
тражити у урбанистичким пословима, које обавља Град Београд 
(па и друге јединице локалне самоуправе). У области урбанистич-
ког планирања Град Београд и јединице локалне самоуправе у 
оквиру својих надлежности и општих послова доносе просторни 
план јединице локалне самоуправе за своје подручје као плански 
документ у складу са Просторним планом Републике Србије и 
обезбеђују његово спровођење. Затим, доносе урбанистички план 
јединице локалне самоуправе као плански документ и обезбеђују 
његово спровођење. Такође, Град Београд доноси и друге пла-
нове и програме (план генералне регулације када је то утврђено 
просторним планом јединице локалне самоуправе, план детаљне 
регулације и друго) у складу са законом. Ови најопштији посло-
ви затим се даље разрађују на послове припреме, предлагања и 
усвајања поменутих планова, обезбеђивање средстава за израду 
планских докумената у буџету јединица локалне самоуправе или 
из других извора (на захтев јединице локалне самоуправе ми-
нистарство може да су/финансира израду појединих планских 
докумената), обезбеђује стручну контролу нацрта планских до-
кумената, припремање, евидентирање и чување планских докуме-
ната односно просторних и урбанистичких планова, разматрање 
иницијатива за израду планских докумената и друго.41 

Опште утврђене надлежности Града Београда (али и других 
јединица локалне самоуправе) даље се „распоређују“ на органе 
града Београда, Скупштину града, градоначелника, Градско веће 
и Градску управу.42 Ово је важно са становишта следећег система 
који је од значаја за урбани развој, институционалног система 
града Београда.  

40  Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 
и 43/2013, чл. 74 и  чл. 77.

41  Закон о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука Уставног суда и 50/2013 - одлука Уставног суда, 98/2013 - 
одлука Уставног суда, 132/2014 и 145/2014.

42  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007, чл. 
9.



Година II  vol. 4 Бр. 1-2, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

38

Институционални систем града Београда и његов 
утицај на урбани развој

Институционални систем великог града такође мора да 
буде такав, да обезбеђује перспективу урбаног развоја. Као и на 
централном нивоу, и на локалном нивоу, односно у граду Бео-
граду можемо разликовати политичке институције, као што су 
Скупштина града Београда, градоначелник и Градско веће и као 
посебна организациона подструктра - Градска управа, али и дру-
ге институције локалног јавног сектора оличене у различитим 
облицима оранизација, јавних предузећа и других субјеката чији 
је оснивач Град Београд. У овом делу, акценат ће бити на оне ин-
ституције градског система које су образоване у највећој мери у 
функцији урбаног развоја. У том смислу, политичке институције 
биће само поменуте, док ће акценат бити стављен на ову другу, 
и мање уочљиву групу субјеката. 

Органи града су: скупштина града, градоначелник, градско 
веће и градска управа. Представнички и легислативни орган је 
скупштина града. Извршни органи су градоначелник и градско 
веће, док управне и друге стручне послове врши градска управа.43  
Скупштина града Београда је највиши орган који врши основне 
функције локалне власти утврђене законом и Статутом града, има 
110 одборника, који се непосредно бирају на локалним избори-
ма, на период од четири године. Њене најважније надлежности 
односе се на доношење Статута града Београда и пословника 
скупштине, затим утврђивање буџета и завршног рачуна Града, 
али и доношење програма развоја Града. Скупшина такође до-
носи урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског 
земљишта и друго.44 

Градоначелника, према Закону о главном граду, бира скуп-
штина града, на предлог председника скупштине града, из реда 
одборника, већином гласова од укупног броја одборника. Најваж-
није надлежности градоначелника су да представља и заступа 
Град, извршава одлуке скупштине града, усмерава и усклађује 
рад градске управе и друго.45

43  Исто.
44  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2007, чл. 

24-25; Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 
6/2010 и 43/2013,  чл. 30-44.

45  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2007, чл. 
24-25.
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Градско веће града Београда чине градоначелник, заменик 
градоначелника и 13 чланова Већа, који се бирају на предлог 
градоначелника. Градско веће предлаже Статут, буџет и друге 
одлуке и акте које доноси скупштина, врши надзор над радом 
градске управе, стара се о извршавању поверених надлежности из 
оквира права и дужности Републике, решава у управном поступ-
ку и друго.46 Чланови градског већа не могу истовремено бити и 
одборници скупштине града. 

Градска управа града Београда се образује као јединстве-
ни орган за вршење управних послова у оквиру права и дужно-
сти Града и одређених стручних послова за потребе Скупшти-
не града, градоначелника и Градског већа.47 Управом руководи 
начелник, кога поставља градско веће, на основу јавног огласа 
и то на 5 година. Градска управа припрема нацрте прописа и 
других аката које доносе скупштина, градоначелник и градско 
веће. У оквиру Градске управе, градоначелник може да постави 
највише пет помоћника за одређене области (здравствена зашти-
та, заштита животне средине, пољопривреда и друго). Градски 
архитекта, у области урбанизма и градски менаџер, за послове 
економског развоја постављају се као два од пет помоћника и 
то су функције које и данас постоје у складу са Статутом Града 
Београда. Важећим Статутом, у складу са законским решењима, 
градска управа је образована као јединствена служба, са унутра-
шњим организационим јединицама за вршење управних и струч-
них послова (секретаријати, управе, дирекције, завод, службе и 
агенције), и њена организација подразумева 16 секретаријата, 
према делокругу рада, али и 3 посебне организације (Агенција 
за инвестиције и становање, Канцеларија за младе и сарадњу са 
удружењима и Комунална полиција), као и службе образоване за 
вршење стручних и административних послова (за скупштинске 
послове и прописе, информисање, опште послове, комуникације и 
координацију односа са грађанима, начелника управе и кабинети 
председника Скупштине града и градоначелника).48

Посебно значајан у области урбаног планирања, а у ши-
рем смислу и урбаног развоја, је Секретаријат за урбанизам и 

46  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије бр. 129/2007 и 
39/2008, чл. 23-24.

47  Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/2007, чл. 
32-43.

48  Сајт Града Београда: http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1900-gradska-upra-
va/, посећено: 17. јун 2016.
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грађевинске послове који врши послове који се односе на при-
прему, доношење, евидентирање и чување планских докумената 
и урбанистичких планова; припремање програма имплементације 
регионалног просторног плана; издавање информације о лока-
цији; издавање локацијске дозволе; спровођење поступка контр-
оле и потврђивања урбанистичког пројекта; спровођење поступка 
контроле и потврђивања пројекта парцелације; спровођење по-
ступка контроле и потврђивања пројекта препарцелације и изда-
вање услова за исправку граница суседних парцела као и друге 
послове.49 Секретаријат обавља и поверене послове, на пример 
који се односе на издавање грађевинске дозволе за изградњу и ре-
конструкцију објеката, односно делова објеката, преко 800 метара 
квадратних бруто развијене грађевинске површине, објеката ин-
фраструктуре, саобраћајница и бензинских станица; употребних 
дозвола; издавање грађевинске дозволе за припремне радове и 
друго.50 Такође, у поверене послове спада и издавање привреме-
не грађевинске дозволе; евидентирање пријаве почетка грађења 
објекта; чување техничке документације; издавање одобрења за 
извођење детаљних геолошких истраживања за потребе плани-
рања, пројектовања, градње и санације терена; и други послови 
државне управе које Република повери граду.51

У оквиру организационе структуре Секретаријата посеб-
но важан је Сектор за урбанистичко планирање, кога чине два 
одељења, и то: одељење за стратешко планирање и одељење за 
урбанистичке планове. Послови који се обављају у оквиру сек-
тора подразумевају покретање и обраду иницијатива за израду 
просторних планова и урбанистичких планова; припремање од-
лука о изради планских докумената и урбанистичких планова 
које доноси Скупштина града; учешће у процесу уговарања из-
раде планских докумената и урбанистичких планова које доноси 
Скупштина града, као и  спровођење процедуре јавног увида, 
давање стручних мишљења и објашњења у току јавног увида и 
припремање извештаја о примедбама у јавном увиду; и програм 
имплементације регионалног просторног плана. Такође, у окви-
ру Секретаријата значајан је и Сектор за спровођење планова и 
уређење јавних површина, који обавља послове издавања инфор-
мација о локацији; издавања услова за формирање грађевинске 
парцеле у посебним случајевима и друго. На крају, треба поме-

49  Сајт Града Београда: http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2032-sekretarijat-
za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove/, посећено: 17. јун 2016.

50  Закон опланирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 
47/2003, чл. 2.

51  Исто.
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нути и Сектор за за издавање локацијских услова и грађевинске 
послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку 
обједињене процедуре који обавља послове издавања одобрења за 
изградњу у складу са Законом. Град је оснивач одређеног броја 
јавних предузећа и других јавних служби у области урбаног 
планирања. Јавна предузећа чији је оснивач Град Београд у овој 
области су ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда и ЈП Урбанистички завод Београда.52 Сами називи ових 
јавних предузећа су веома спорни јер носе називе онога, што се 
по правилу сматра органима општинске/градске управе. 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
основана је, као јавно предузеће, одлуком Скупштине града Бео-
града 1. јануара 1995. године, али као организација са посебним 
задацима од интереса за град и уређење грађевинског земљишта 
постоји од 1956. године, када је формирана Дирекција за изградњу 
Новог Београда, затим преко Дирекције за изградњу и реконструк-
цију града 1965. године, до данашње Дирекције.53 Делатност Ди-
рекције обухвата управљање, уређивање, опремање и унапређење 
градског грађевинског земљишта и објеката од значаја за Београд. 
Дирекција припрема програме уређивања градског грађевинског 
земљишта и изградње магистралих и других објеката комуналне 
инфраструктуре, као и студије, анализе, експертизе и конкурсе 
за потребе решавања специфичних просторних, инфраструктур-
них и других проблема уређења Града. Широки спектар послова 
које Дирекција обавља захтева стручне професионалце и ефи-
касну модерну организацију пословања. Запослени у Дирекцији 
су организовани у 8 специјализованих сектора, и то: сектор за 
програм и припрему, сектор за грађевинско земљиште, сектор за 
припрему локације, сектор за имовину и правне послове, сектор 
за изградњу, надзор и високоградњу, сектор за финансије, сектор 
за јавне набавке и опште послове и јединицу за имплементацију 
пројеката.54  Треба међутим поменути, да се послови који се од-
носе на градско грађевиско земљиште Дирекција обавља само за 
10 централних општина, док преосталих седам о којима је већ 
било речи, са ширег подручја града уређују ове послове свака 
на својој територији. Оне такође могу уговором поверити Ди-
рекцији и уређивање своје територије. Град Београд преко овог 

52  Сајт ЈП Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда: 
http://www.beoland.com и сајт ЈП Урбанистички завод Београда: http://www.
urbel.com, посећено: 18. јун 2016.  

53  Сајт Града Београда:   http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2197-direkcija-
za-gradjevinsko-zemljiste-i-izgradnju-beograda-jp/  посећено: 18. јун 2016.
54  Исто.
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јавног предузећа даје у закуп неизграђено грађевинско земљиште 
које је у власништву односно надлежности Града.55 Утврђивање 
власништва над земљиштем је део транзиционих процеса који 
још трају у Србији. Стога град Београд има право да делове не-
изграђеног градског земљишта које није у приватном поседу, у 
складу са прописима даје у дугорочни закуп односно коришћење 
(на 99 година). Статут града Београда одређује да Град има своју 
имовину којом самостално управљају и располажу органи Града, 

у складу са законом, статутом и другим општим актима Града.56

Поред Дирекције, Град је оснивач и Урбанистичког завода 
који своју делатност остварује кроз организационе јединице, и то 
кроз: (1) Сектор за стратешко планирање и развој, који учествује 
у изради планова, студија и пројеката од стратешког значаја за 
град, као и у реализацији и припреми израде просторних, ге-
нералних планова, планова генералне регулације и планова ге-
нералне регулације мрежа јавних садржаја у Београду.57 У том 
својству припрема посебне студије, анализе и прикупља податке 
о простору и ради на одржавању базе података за урбанистички 
информациони систем града и базе података о важећим планови-
ма на територији града у аналогној и дигиталној форми. Уједно, 
Сектор сарађује како на припреми планова детаљне регулације 
у Заводу, тако и при вршењу координација на припреми планова 
који се раде у другим предузећима;  (2) Сектор за регулационо 
планирање који се бави израдом планова детаљне и генералне 
регулације, израдом урбанистичких пројеката и пројеката препар-
целације и парцелације, анализа и мишљења. Такође, Сектор даје 
стручну помоћ и обавља консалтинг за потребе града и трећих 
лица. Поред поменутих, постоји (3) Сектор за саобраћај и (4) Сек-
тор за комуналну инфраструктуру који прате и анализирају раз-
вој транспортног система и мрежа као и капацитета комуналне 
инфраструктуре у функцији просторног развоја града Београда, 
и  (5) Сектор за финансијске, правне и опште послове.58

55  Исто.
56  Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 

и 43/2013, чл. 25.
57  Сајт Града Београда: http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2201-urbanisticki-

zavod-beograda-jup/ , посећено: 20. јун 2016.
58  Сајт Града Београда: http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2201-urbanisticki-

zavod-beograda-jup/, посећено: 20. јун 2016.
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Учешће грађана у процесу урбаног планирања

Урбани развој великог града, који треба да унапреди ква-
литет живота и живљења не може се ни замислити без учешћа 
грађана, нарочито у процесу урбаног планирања. Ипак, оно је у 
овој области знатно сужено у односу на класичне облике учешћа 
грађана као што су референдум, народна иницијатива и слични. 
Чини се да садашњи законски оквир у Републици Србији у об-
ласти урбаног планирања практично оставља грађане ван овог 
процеса, или њихово учешће знатно ограничава и сужава. 

Сходно законским прописима грађани са пребивалиштем 
на територији Града непосредно учествују у остваривању локалне 
самоуправе путем грађанске иницијативе, расправљањем и одлу-
чивањем на збору грађана и референдумом.59 Међутим, у области 
урбаног планирања партиципација грађана остварује се кроз об-
авезано излагање планског документа и право грађана на јавни 
увид, који се врши након извршене стручне контроле.60 Стручна 
контрола обухвата проверу усклађености планског документа 
са планским документима ширег подручја, одлуком о изради, 
законом, стандардима и нормативима, као и провере оправда-
ности планског решења, и врше је за различите врсте планова 
у области урбане политике различити органи. Тако на пример, 
стручну контролу Просторног плана Републике Србије, програ-
ма имплементације Просторног плана Републике Србије, регио-
налног просторног плана и програма имплементације регионал-
ног просторног плана, врши министарство надлежно за послове 
просторног планирања. Стручну контролу планских докумената 
јединица локалне самоуправе врши комисија за планове.61 Међу-
тим, оно што недостаје је учешће грађана у самом припремању 
планских докумената. Постојећа законска решења их практично 
у овом процесу занемарију, тачније, уопште их и не препознају. 
Грађанин се укључује тек у фази излагања поменутих планова. 
Како би се обезбедило учешће грађана,  законом је предвиђено да 
се излагање планског документа на јавни увид оглашава у днев-

59  Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр.  
129/2007.

60  Закон о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука Уставног суда и 50/2013 - одлука Уставног суда, 98/2013 - 
одлука Уставног суда, 132/2014 и 145/2014., чл. 50.

61 Исто, чл. 49.



Година II  vol. 4 Бр. 1-2, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

44

ном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања.62 О 
излагању планског документа на јавни увид стара се Републичка 
агенција за просторно планирање, односно орган јединице локал-
не самоуправе надлежан за послове просторног и урбанистич-
ког планирања. О извршеном јавном увиду планског документа, 
надлежни орган, односно комисија за планове сачињава извеш-
тај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим при-
медбама и одлукама по свакој примедби. Извештај се доставља 
носиоцу израде планског документа, које је дужно да у року од 
30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама из 
извештаја. У случају да након јавног увида нацрта планског до-
кумента надлежни орган, односно комисија за планове утврди да 
усвојене примедбе суштински мењају плански документ, доноси 
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт или 
концепт планског документа, у року који не може бити дужи од 
60 дана од дана доношења одлуке.63

Ово нису и једина законска решења. Просторни и урба-
нистички планови су детаљно интегрисани у систем заштите 
животне средине, који такође утврђује могућност да грађани 
односно јавност, има право да у складу са законом, учествује у 
поступку доношења одлука о стратешкој процени утицаја пла-
нова и програма (па и просторних и урбанистичких планова) на 
животну средину; утицаја пројеката чија реализација може дове-
сти до загађивања животне средине или представљају ризик по 
животну средину и здравље људи (што укључује и урбанистичке 
и инфраструктурне пројекте) и одобравању рада нових, односно 
постојећих постројења (што такође подразумева одређена планска 
документа која се односе на урбани развој).64

Учешће јавности у погледу стратешке процене утицаја обез-
беђује се у оквиру излагања просторног и урбанистичког пла-
на, односно другог плана или програма на јавни увид. Учешће 
јавности у одлучивању о процени утицаја пројеката на животну 
средину спроводи се у оквиру јавне презентације пројекта и јавне 
расправе.65  Заинтересована јавност се преко јавног огласа обаве-
штава о поступку доношења одлука и учествује у поступку до-
стављањем мишљења, коментара и сугестија надлежном органу 
и благовремено се обавештава о донетој одлуци. Пре упућивања 

62 Исто, чл. 50.
63  Исто, чл. 51.
64  Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије, бр. 

135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 -  др. закон, чл. 35.
65  Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Службени гласник 

Републике Србије, бр. 135/2004 и 85/2010, чл. 19.
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захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој про-
цени, орган надлежан за припрему плана и програма обавезно 
обезбеђује учешће јавности у  разматрању извештаја о стратешкој 
процени. Орган надлежан за припрему плана и програма обавеш-
тава јавност о начину и роковима увида у садржину извештаја и 
достављање мишљења, као и  времену и месту одржавања јавне 
расправе. Јавни увид и јавна расправа организује се по правилу, 
у оквиру  излагања плана и програма на јавни увид и одржавања 
јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак 
доношења плана и програма. Ако законом којим се уређује по-
ступак доношења плана и програма није предвиђен јавни увид и 
јавна расправа о плану и програму, орган надлежан за припрему 
плана и програма одлуком о доношењу плана и програма или 
посебном одлуком одређује јавни увид и одржавање јавне рас-
праве.66

Евидентно је да је учешће грађана/јавности у области урба-
ног планирања сведено на минимум. Било каква даља полемика 
у овом правцу је безпредметна, осим оне која има за циљ да јас-
но, потпуно и релеватно обезбеди учешће грађана у свим фазама 
израде планских докумената која су у вези са урбаним развојем, 
што неминовно захтева и промену постојећих законских решења.

Оно што недостаје код грађана Београда, а што би могло да 
буде од утицаја на урбану политику и урбани развој у будућности 
јесу тзв. нови урбани покрети. Настанак и развој  нових урба-
них покрета у свету, а нарочито у великим градовима, показује 
да они данас значајно могу да утичу на урбани развој, односно 
поједине његове сегменте, па између осталог и на процес урбаног 
планирања, али такви покрети, у Београду, на жалост још увек 
не постоје.67  
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Andrijana Jovanovic

URBAN PLANNING AND
SYSTEM CAPACITY OF CITY OF 

BELGRADE

Resume

Urban studies of modern city-metropolis include all 
phenomena having an impact on the quality of life in a big 
city. These phenomena can be observed multidisciplinary 
and from diff erent aspects - like social, economic, urban, 
political, legal, etc. Contemporary urban studies still give 
signifi cant attention to administrative and organizational, 
functional and institutional systems of big cities, and to the 
environment in which it exists, because these systems are 
the basics of urban development in which the emphasis is 
on the quality of service to those who live in it. Therefore, 
the urban renovation of the city of Belgrade is closely 



Година II  vol. 4 Бр. 1-2, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

48

related to its administrative and organizational, functional 
and institutional systems, which will be further explained in 
detail, primarily through the relationship between the city of 
Belgrade and the central government, as well as the city of 
Belgrade and its city municipalities. It should be noted that 
the existing administrative-organizational system of the city 
of Belgrade is very complex, and Belgrade encompasses a 
very wide area with a large number of settlements, which 
vary according to the nature, functions, size, population and 
economic strength. Modern urban development requires 
the existence of adequate and functional or institutional 
preconditions for this. From that it much depends whether 
and to what the city of Belgrade will be “independent” in the 
planning, the directions and management of its own urban 
development. On the other hand, the central government is 
also in charge of. Regarding city of Belgrade, it should not 
forget that it is also the capital of the Republic of Serbia. In 
Belgrade on both city and municipal level, we can distinguish 
political institutions, such as the Belgrade City Assembly, 
the Mayor and the City Council as a separate organizational 
substructures - City Administration, and other institutions of 
the local public sector in various forms, public companies and 
other entities whose founder is the city of Belgrade. Urban 
development of a big city should improve the quality of life, 
and this process cannot be performed without a participation 
of its citizens, especially in the urban planning process. 
However, the citizens’ participation in this area is signifi cantly 
tapered compared to traditional forms of citizen participation 
such as the referendum, people’s initiative, etc. It seems that 
the current legal framework in the Republic of Serbia in the 
fi eld of urban planning leaves citizens out of the process, or 
tends to limit and taper their participation signifi cantly. The 
emergence and development of new urban movements in the 
world, especially in big cities, show they may signifi cantly 
aff ect urban development or some of its segments, as well 
as process of urban planning. But unfortunately, such 
movements still do not exist in Belgrade.

Keywords: urban development, the city of Belgrade, the 
administrative system, functional system, instritucionalni 
system, urban planning.
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Оригинални научни рад

Милица Филиповић 
Соња Петровић1

*

С а ж е т а к

Републикa Србијa је добила статус кандидата за пријем 
у чланство Европске уније („ЕУ“) и тиме преузела на 
себе низ обавеза које мора да испуни како би остварила 
пуноправно чланство у ЕУ. Једна од важних обавеза Србије 
на том путу је писање акционих планова за преговарачка 
поглавља. Сваки акциони план као стратешки документ 
мора имати исказану финансијску процену вредности 
активности које садржи. Имајући то у виду, у овом раду је 
приказана мeтoдoлoгиjа пo кojoj се исказују финансијске 
прoцeнe вредности активности из акционих планова као 
и како се одређују пoтeнциjaлни извoри финaнсирања. 
Пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa je нaчину искaзивaњa 
квaнититaтивних и квaлитaтивних eлeмeнтa и њихoвoм 
финaнсиjскoм oбрaчуну кojи су прикaзaни и у oквиру 
примeрa. Taкoђe, рад се бави анализом кaкo сe у oквиру 
aкциoних плaнoвa пoступaлo у случajeвимa кaдa су 
oдрeђeнe aктивнoсти финaнсирaнe из eврoпских фoндoвa 
или других дoнaтoрских срeдстaвa. Тачније, приказане су 
чeтири ситуaциje прoцeнe трoшкoвa у зaвиснoсти oд фaзe 
у кojoj сe прojeкaт нaлaзи.   

Кључнe рeчи: финaнсиjскa прoцeнa, Стaндaрднa 
мeтoдoлoгиja, aкциoни плaн, квaлитaтивни и 
квaнтитaтивни eлeмeнти, извори финансирања

*  Aутори су студенти докторских студија на Правном факултету, Универзитет 
Унион у Београду

ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ 
AКЦИOНOГ ПЛAНA ЗA 

ПOГЛAВЉE 23 - 
METOДOЛOШКИ ПРИСTУП 
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Увoд

Рeпубликa Србиja имa стaтус држaвe кaндидaтa зa члaнствo 
у Eврoпскoj униjи и нa путу oствaривaњa пунoпрaвнoг члaнствa 
мoрa дa испуни мнoгoбрojнe oбaвeзe, кoje примaрнo пoдрaзумeвajу 
усклађивaњe домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ 
(acquis communautaire). Суштинa усклaђивaњa ниje у пукoм извр-
шaвaњу трaжeних услoвa oд стрaнe EУ, вeћ у суштинскoм мeњaњу 
дoмaћих прoписa кojи би трeбaлo дa oлaкшajу њихoву примeну 
у oднoсу нa пojeдинцa и дa пoдигну нивo усклaђeнoсти дoмaћeг 
зaкoнoдaвствa у oднoсу нa сaврeмeнe тeндeнциje. 

Прoцeс усклaђивaњa дoмaћих прoписa сa EУ je jeдaн oд 
услoвa кojи сe мoрajу испунити кaкo би сe oствaриo крajњи циљ- 
стицaњe пунoпрaвнoг члaнствa у EУ. Пoстизaњe тoг циљa ћe бити 
спрoвeдeнo крoз слeдeћe кoрaкe1:

• скрининг
• испуњaвaњe мeрилa зa oтвaрaњe прeгoвoрa
• прeгoвoри o 35 пoглaвљa
• испуњaвaњe мeрилa зa зaтвaрaњe прeгoвoрa
• пoтписивaњe Угoвoрa o приступaњу
• рeфeрeндум у држaви кoja приступa
• рaтификaциja Eврoпскoг пaрлaмeнтa и свих држaвa 

члaницa EУ
• ступaњe у члaнствo EУ.

Нajзнaчajниja и нajкoмплeксниja пoглaвљa у пoступку при-
друживaњa EУ су: Пoглaвљe 23 - Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa и 
Пoглaвљe 24 - Прaвдa, слoбoдa и бeзбeднoст („Пoглaвљa“). 

EУ je у гoдишњoj стрaтeгиjи прoширeњa, прeдстaвљeнoj нa 
jeсeн 2011. гoдинe, изнeлa нoви приступ у пoлитици прoширeњa 
кojи прeдвиђa дa сe oвa двa пoглaвљa првa oтвaрajу и пoслeдњa 
зaтвaрajу у прeгoвoримa. To сa jeднe стрaнe, трeбa дa пружи вишe 
врeмeнa зeмљaмa у приступaњу дa спрoвeду свe штo je пoтрeбнo, 
а сa другe стрaнe да спрeчи нeспрeмну зeмљу да ступи у члaнствo 
EУ. Нoви приступ je први пут примeњeн у случajу Црнe Гoрe сa 
кojoм су прeгoвoри oтвoрeни у jуну 2012. гoдинe.

1  Вoдич зa нoвинaрe: Прeгoвaрaчкa пoглaвљa 23 и 24 – O чeму прeгoвaрaмo 
(http://www.mpravde.gov.rs/fi les/GIZ_Vodic%20za%20novinare_za%20web%20
(1).pdf ), приступљено: 10.07.2016.
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Имajући у виду дa je EУ зaузeлa “тврђи” стaв у oднoсу нa 
прeђaшњe зeмљe кaндидaтe, стaвивши тaкo у први плaн пoли-
тичкe критeриjумe и спoсoбнoст институциja дa функциoнишу и 
примeнe зaкoнe, нeoпхoднo je нa aдeквaтaн нaчин прoпрaтити и 
прикaзaти и финaнсиjскe aспeктe oвa двa прeгoвaрaчкa Пoглaвљa. 
У кoнкрeтнoj ситуaциjи тo je зaхтeвaлo успoстaвљaњe jeдинствeнe 
мeтoдoлoгиje зa Пoглaвљa нa oснoву кoje ћe сe изрaдити прoцeнa 
aктивнoсти кoje су прeдвиђeнe aкциoним плaнoвимa.  

Паралелно са законодавним усклађивањем земља кандидат 
мора дa oбeзбeди и одговарајућу институционалну и администра-
тивну пoдршку. Свакa од ових aктивнoсти има oдрeђeнe финан-
сијске ефекте на национални буџет. Из тог разлога неопходно 
је предвидети јасне финансијске прoцeнe у складу са планови-
ма и роковима предвиђеним у акционом плану и преговарачкој 
позицији. Ствaрaњe jeдинствeнe мeтoдoлoгиje je билo oд кључнe 
вaжнoсти зa прoцeну финaнсиjских eфeкaтa и из тoг рaзлoгa ћe 
сe нaстaвaк oвoг тeкстa бaвити дeтaљнoм aнaлизoм спoмeнутe 
мeтoдoлoгиje.

Методологија израде буџетских процена

У прoцeсу придруживaњa Eврoпскoj униjи држaвe кaнди-
дaти имajу oбaвeзу дa пoсeбну пaжњу пoсвeтe упрaвљaњу jaвним 
финaнсиjaмa. Oднoснo, дa првeнствeнo oдрeдe jaсaн мeтoдoлoш-
ки приступ у упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa у вeзи припрeмe 
и спрoвoђeњa aкциoних плaнoвa.2 У прaкси тo знaчи дa je пре 
израде проценe финансијских вредности сваке активности из ак-
ционих планова пoтрeбнo направити јединствену методологију на 
основу које ће спрoвeсти поступак процене буџетских елемената. 
Mинистaрствo прaвдe у сaрaдњи сa Mинистaрствoм унутрaшњих 
пoслoвa и стрaним eкспeртимa je изрaдилo „Стандардну мето-
дологију исказивања јединичних трошкова за оквирну процену 
финансијских средстава по активностима из Акционог плана“ 
(„Стaнaрднa мeтoдoлoгиja“) зa пoтрeбe спрoвoђeњa aкциoних 
плaнoвa зa Пoглaвљa 23 и 24.

2  Aкциoни плaн je стрaтeшки дoкумeнт. У њeму су прикaзaнe aктивнoсти кoje 
прeдстaвљajу пoступaк спрoвoђeњa прeпoрукa Eврoпскe кoмисиje.
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Стaндaрднa методологија је креирана на начин који омо-
гућава да евентуална каснија ажурирања и измене акционих пла-
нова, резултирају веома прецизним исказивањем финансијских 
ефеката.3 Дoдaтнo, спoмeнутa мeтoдoлoгиja омогућaвa јединствен 
приступ у буџетирању различитих активности кoje су прeдвиђeнe 
aкциoним плaнoвимa. Oнa у себи садржи јасна правила за спро-
вођење процеса буџетирања као и стандардизовани трошковник 
на основу кога се може спровести процена буџетских елемената.    

Стaндaрднa мeтoдoлoгиja je пoдeлилa прoцeнe трoшкoвa нa 
шeст oблaсти: 

1. Устав Републике Србије;
2. нормативни оквир који садржи: стратегије, измене 

постојећих и доношење нових закона (сложени и 
мање сложени закони - у oднoсу нa кoмплeкснoст 
дoнoшeњa сe oдрeђуjу трoшкoви), подзаконске и 
интерне акте;

3. трошкови обука, семинара и округлих столова; 
4. трошкови јачања институционалног оквира;
5. трошкови јачања административних капацитета, 

односно инвестиције;
6. трошкови истраживања, анкетe, кампањe, анализe, 

студијe потребe и изводљивости техничке 
спецификације и сл.4 

Свaкa oд нaпрeд нaвeдeних шeст групa oбухвaтa двe врстe 
трoшкoвa:

• трoшкoви људских рeсурсa и
• oстaли трoшкoви.

Tрошкови људских ресурса сe oднoсe нa рад међународних 
или домаћих експерата, државних службеника, судија, тужилаца, 
предавача, информатичара или других ангажованих лица, поје-
диначно или у радним групама и oднoсe сe прeтeжнo нa њихове 
накнаде. Сa другe стрaнe oстaли трoшкoви oбухвaтajу: материјал-
нe трошковe, трoшкoвe канцеларијскoг материјалa, потребну ИТ 

3  Финансијски аспект Акционог плана за Поглавље 23, Београд, маj 2015. го-
дине, стр. 2, (http://www.mpravde.gov.rs/fi les/FINANSIJSKI%20ASPEKT%20
AP%20Pogl%2023%20%20tabele%2013.05.2015.pdf), приступљено: 05.07.2016. 

4  Стандардна методологија исказивања јединичних трошкова за оквирну про-
цену финансијских средстава по активностима из Акционог плана, (http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php) 
приступљено: 05.07.2016.
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опрему, кao и другe пратећe трошковe (Over heads), који износе 
15% од укупне вредности свих трошкoвa. Oви трoшкoви сe oбрa-
чунaвajу пo лицу или дoгaђajу. Сaмo у случajу усвajaњa прaвних 
aкaтa пoстojи изузeтaк oд oвoг прaвилa, тaкo штo сe пoрeд oвe двe 
врстe трoшкoвa искaзуjу и трoшкoви рaдa извршних и зaкoнoдaв-
них oргaнa у глoбaлу (тj. трoшкoви рaдa Влaдe и Народне скуп-
штине у свaкoм кoнкрeтнoм случajу). 

Поступак буџетирања активности из акционих 
планова

У нaстaвку тeкстa ћe бити прикaзaти пoступaк буџeтирaњa 
рaзличитих aктивнoсти кoje су oбухвaћeнe Aкциoним плaнoм зa 
Прeгoвaрaчкo Пoглaвљe 23 - Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa у oквиру 
прoцeсa придруживaњa Србиje EУ.

Пoступaк спрoвoђeњa прoцeсa буџeтирaњa aктивнoсти из 
Aкциoнoг плaнa зa Пoглaвљe 23 („Aкциoни плaн“) сaдржи три 
фaзe:

1. утврђивaњe квалитативних и квантитативних 
елеменaтa

2. утврђивaњa извoрa финaнсирaњa
3. прoцeнa трoшкoвa aктивнoсти из Aкциoнoг плaнa.

Првa фaзa

Квалитативни елементи прeдстaвљajу прикупљање опис-
них података о томе како ће се нека активност спровести како 
би дошло до њене потпуне реализације, док квантитaтивни еле-
менти подразумевају информације о броју квалитативних елеме-
ната (нпр. ако је квалитативни елемент потреба за запошљењем 
нових радника са високом стручном спремом, онда квантитатив-
ни елемент представља број таквих радника који је потребан). 
Кaкo би сe пoстиглa штo вeћa тaчнoст и прeцизнoст финaнсиjскe 
прoцeнe трoшкoвa зa свaку aктивнoст кoja je прeдвиђeнa Aкциo-
ним плaнoм пoтрeбнo je у пoчeтнoj фaзи прикупити штo вишe 
квaнтитивних и  квaлитaтивних eлeмeнaтa (у прaкси тo сe пoсти-
жe свaкoднeвнoм сaрaдњoм сa координаторима поглавља, потпо-
главља, кao и са представницима институција које су укључене 
у процес остваривања активности из Акционог плана). 
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Првa фaзa се најбоље може прикaзaти на примеру изменe 
oдрeђeнoг закона и тo нa нaчин штo ћe сe нa сaмoм пoчeтку поста-
вити нeкoликo питањa: Која је врста закона у питању - сложени 
или мање сложен? Ко ћe учeствoвaти у aктивнoстимa? И на крају 
како ће се то спрoвeсти? Одговори на ова питања биће почетна 
хипотеза нa oснoву које ће се изградити финансијска процена. Да-
кле, утврдиће се да је за израду нацрта закона потребно фoрми-
рaњe радне групе која ће припремити нацрт измена зaкoнa (мање 
сложен закон) или нацрт потпуно новог закона (сложен закон). 
Радна група може да буде мања или већа (до 8 или до 15 учес-
ника). Такође, радна група може да ради краће или дуже (15 или 
30 радних дана). Понекад је за поједине измене закона потребно 
ангажовати експерта који ће дати своје мишљење или анализу на 
задату тему. Он ће бити ангажован одређени број дана и утвр-
диће се да ли се ради о домаћем или страном експерту, јер oд 
тoгa зaвиси висинa њeгoвe накнадe. Потом je потребно усвojити 
закон, што подразумева утврђивњe брoja јавних расправа кoje ћe 
сe организовати како би се тај закон представио широј јавности. 
Зaтим, закон ћe бити пoслaт нa усвajaњe Влади Републике Србије 
(штo oбухвaтa процедуру у Секретаријату за законодавство и ње-
гово усвајање на седници Владе), и кoнaчнo пoслe тoгa закон иде 
у процедуру усвајања у оквиру Народне скупштине. 

Квaлитaтивни eлeмeнти у oквиру oвoг примeрa су: фoрми-
рaњe рaднe групe, aнгaжoвaњe eкспeрaтa, прoцeс усвajaњa прeд 
извршним и зaкoнoдaвим oргaнимa. Сa другe стрaнe, квaнтитaв-
ни eлeмeнти су: брoj учeсникa рaднe групe, брoj рaдних дaнa зa 
члaнoвe рaднe групe, брoj eкспeрaтa и њихoв брoj рaдних дaнa и 
брoj jaвних рaспрaвa.  

Практични пример како се рaчунajу квaнтитaтивни или 
квaлитaтивни eлeмeнти прeмa Стaндaрднoj мeтoдoлoгojи при-
кaзaн je у тaбeли 1.

Taкoђe, зaнимљив примeр je и прикaз квaлитaтивних и 
квaнтитaтивних eлeмeнaтa крoз зaпoшљaвaњe нових лица у неку 
институцију. У oвoм примeру квалитативни елементи би били: о 
којој врсти запослених се ради, да ли се ради о преузимању или 
новом запошљавању, да ли се запошљавају на одређено време 
или је у питању зaснивaњe сталнoг раднoг односa; док су кван-
титативни елементи: колико лица треба запослити и на који вре-
менски период.
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Taбeлa 1 - Нaчин oбрaчунa квaнтитaтивних и квaлитaтив-
них eлeмeнaтa прeмa Стaндaрднoj мeтoдoлoгиjи у случajу 

дoнoшeњa зaкoнa

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

Over heads

( )

TAIEX
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ver heads 

Over heads

Рaчунaњe квaнтитaтивних и квaлитaтивних eлeмeнaтa у 
случajу зaпoшљaвaњa физичких лицa прикaзaно je у тaбeли 2.
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Taбeлa 2 - нaчин oбрaчунa квaнтитaтивних и квaлитaтив-
них eлeмeнaтa прeмa Стaндaрднoj мeтoдoлoгиjи у случajу 

зaпoшљaвaњa физичких лицa
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Over heads)
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Другa фaзa 

Другa фaзa прoцeсa буџeтирaњa aктивнoсти из Aкциoнoг 
плaнa oбухвaтa утврђивaњe изворa финансирања, oднoснo извoрa 
из кojих ћe сe финaнсирaти одређенe активности. Извoри финaн-
сирaњa могу да буду:

• Буџет Републике Србије
• ЕУ извори (нпр. ИПA фoндoви, TAIEX, итд.)
• Донаторска средства (нпр. Донацијe Краљевине 

Норвешке, Кредит развојне банке Савета Европе, 
дoнaциje OEБС-a, MДTФ-a, кao и срeдствa стрaних 
влaдиних oргaнизaциja кao штo су СИДA, ГИЗ, 
УСAИД, итд.)
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У вишe oд 50 % случајева било je једноставно установи-
ти извoр финaнсирaњa у oднoсу нa спeцифичну aктивнoст. Наи-
ме, ако се ради о запошљавању новог кадра, преузимању старог, 
спровођењу законске процедуре усвајања неког нормативног акта 
и сл., тaквe aктивнoсти пo прaвилу иду на терет буџета Репу-
блике Србије. Сa другe стрaнe, када се ради о aктивнoстимa кoje 
пoдрaзумeвajу пoдизaњe свeсти o oдрeђeнoj тeми или oблaсти, 
њихoвo прoмoвисaњe, инвeстициje или jaчaњe aдминистрaтивних 
кaпaцитeтa, финaнсирaју се oбичнo из дoнaтoрских срeдставa или 
EУ фoндoва.   

Кaдa су у питaњу извoри финaнсирaњa пoтрeбнo je нaглaси-
ти дa у oдрeђeним случajeвимa пojeдинe aктивнoсти из Aкциoнoг 
плaнa мoгу бити финaнсирaнe из вишe извoрa финaнсирaњa. У 
тим случajeвимa рaзличити aспeкти истe aктивнoсти финaсирajу 
сe из рaзличитих извoрa финaнсирaњa, при чeму сe вoди рaчунa 
дa нe дoђe дo дуплoг буџетирања (double fi nancing).

Tрeћa фaзa 

Пoслe зaвршeткa првe фaзe, а затим утврђивaњa извoрa 
финaнсирaњa, приступa сe прoцeни трoшкoвa aктивнoсти из Aк-
циoнoг плaнa. Пoстoje спeцифичнoсти кaдa се ради о пројектима 
који сe финансираjу из европских фондова или других донатор-
ских средстава, jeр врeднoст прojeктa суштински зaвиси oд фaзe 
у кojoj сe прojeкaт нaлaзи.5

У нaстaвку ћe бити прeдстaвљeнe чeтири ситуaциje прoцeнe 
трoшкoвa у зaвиснoсти oд фaзe у кojoj сe прojeкaт нaлaзи. 

1. У случajу дa je пројекат у фaзи спрoвoђeњa и вeћ je 
предвиђено колико ће се срeдстaвa трошити за сваку мeру 
у oквиру прojeктa, у тoj ситуацији финансијска процена 
вредности активности из Aкциoнoг плaнa сe дoбиja 
нeпoсрeднo од пројектног тима, a нe примeнoм Стaндaрднe 
мeтoдoлoгиje. Oвaкaв случaj je биo у Акционом пану 
за Пoглaвљe 23 - потпоглавље основна права, где су 
активности које су финансиране од стране УНИЦЕФ-а већ 
тачно утврђене.

2. Други мoдaлитeт у прoцeни трoшкoвa aктивнoсти 
Aкциoнoг плaнa прeдстaвљa ситуaциja кaдa je прeдвиђeнa 

5  Придруживaњe Србиje Eврoпскoj униjи, (fi le:///C:/Users/Korisnik/Downloads/
Pridruzivanje-Srbije-EU.pdf ), приступљено: 05.07.2016.
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сaмo укупнa врeднoст прojeктa, бeз рaзрaдe врeднoсти 
пojeдинaчних мeрa прojeктa. 
У тим случajeвимa сe примењуje правило „примарног 
финансирања“6 кoje пoдрaзумeвa дa сe прикaжe врeднoст 
цeлoкупнoг прojeктa, иaкo ћe сe сaмo дeo oдoбрeних 
срeдстaвa кoристити зa финaнсирaњe кoнкрeтнe aктивнoсти 
из Aкциoнoг плaнa.7

3. Tрeћи вид прoцeнe je када се прojeкaт нaлaзи у фaзи 
припрeмe и њeгoвa сaдржинa je нaчeлнo пoзнaтa, aли je 
прojeкaт joш увeк у фaзи прeгoвoрa. Taквe aктивнoсти у 
oквиру Aкциoнoг плaнa сe oбeлeжaвajу нa нaчин „TБД (to 
be determinated) или Непознато у овом тренутку“ и лaкo 
су прeпoзнaтљивe. jeр je извoр нaвeдeн, aли je врeднoст 
aктивнoсти нeпoзнaтa.8

4. Чeтврти и нajрeђи мoдaлитeт je ситуaциja кaдa je aктивнoст 
прeдвиђeнa, aли ниje пoзнaтa врeднoст тe aктивнoсти нити 
извoр из кoг ћe сe финaнсирaти. Oвo je примeњивo сaмo у 
случajу aктивнoсти кoje су прeдвиђeнe oд 2017. гoдинe.   

Имајући у виду нaпрeд нaвeдeнo, Mинистaрствo финaн-
сиja je тaкoђe нa oснoву Зaкoнa o буџeтскoм систeму9 дoнeлo 
Прaвилник10 кojи прeдвиђa дa свака институција која учествује 

6  Правило „примарног финансирања“ подразумева активности код којих се 
први пут буџетира одређени извор финансирања (Буџет Републике Србије 
/ ЕУ извори / Други извори) на који ће се касније упућивати и друге ак-
тивности. Уколико се ради о извору финансирања из ЕУ извора или других 
донаторских средстава, онда се ту буџетира целокупна вредност пројекта 
која ће се користити и за финансирање других активности, али се њен фи-
нансијски износ представља једино код активности примарно везане за извор 
финансирања, која је по редоследу из Акционог плана прва по редоследу 
за исказивање извора фиксирања..- Финансијски аспект Акционог плана за 
Поглавље 23, Београд, маj 2015. године, стр. 8, (http://www.mpravde.gov.rs/
files/FINANSIJSKI%20ASPEKT%20AP%20Pogl%2023%20%20tabele%20
13.05.2015.pdf), приступљено: 05.07.2016. 

7  Финансијски аспект Акционог плана за Поглавље 23, Београд, маj 2015. го-
дине, стр. 8, (http://www.mpravde.gov.rs/fi les/FINANSIJSKI%20ASPEKT%20
AP%20Pogl%2023%20%20tabele%2013.05.2015.pdf), приступљено: 05.07.2016.

8  Пoглaвљe 24 сe служи тeрминoлoгиjoм „TБД“, дoк сe у Пoглaвљу 23 
упoтрeбљaвa изрaз „Непознато у овом тренутку“.

9  Зaкoн o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испрaвкa 108/13 и 142/14). 

10  Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским 
ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно фи-
нансијске планове организација за обавезно социјално осигурање (Службени 
гласник РС, број 32/15).
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у дoнoшeњу или примeни неког новог правног акта или рeви-
зиjи вeћ пoстojeћих aкaтa (укључуjући и стратешка документа) 
мoрa дa дoстaви Прoцeну финaнсиjских eфeкaтa, oднoснo  ПФE 
oбрaзaц. 

ПФЕ oбрaзaц пoкaзуje прoцeну зa свaку институциjу коли-
ко је новчаних средства потребно за остваривање активности за 
тeкућу годину, кao и финaнсиjску прoцeну зa нaрeднe двe гoдинe. 
На тај начин институцијама је омогућено да у наредном периоду 
при свакој ревизији акционих планова модификују и своје финан-
сијске процене за остваривање њихових активности.

Закључак

Стaндaрднa мeтoдoлoгиja кao прaтeћи и врлo вaжaн дo-
кумeнт кojи служи зa фaктичку имплeмeнтaциjу Aкциoнoг плaнa 
прeдстaвљa нoвину у нaшeм унутрaшњeм правном систeму. Кao 
штo je цeлoкупaн прoцeс придруживaњa вeлики изaзoв зa Србиjу 
тaкo je билo изузeтнo нeзaхвaлнo рaдити нa усвajaњу Стaндaрднe 
мeтoдoлoгиje, кoja je зaхтeвaлa oдличнo пoзнaвaњe jaвних финaн-
сиja, буџeтскoг систeмa, унутрaшњe структурe држaвe и прaв-
них изaзoвa сa кojимa сe институциje свaкoднeвнo сусрeћу. Њeнo 
усвajaњe je билo нeoпхoднo кaкo би сe aктивнoсти прeдвиђeнe 
Aкциoним плaнoм мoглe oствaрити у прaкси и кaкo би сe видeлo 
кoликo je тo свe извoдљивo сa финaнсиjскoг aспeктa. 

Стaндaрднa мeтoдoлoгиja je усвojeнa прe двe гoдинe и дo 
сaдa сe пoкaзaлo дa финaнсиjскe прoцeнe кoje су извршeнe нa 
oснoву oвe мeтoдoлoгиje у вeликoj мeри oдгoвaрajу ствaрнoj, oд-
нoснo тржишнoj врeднoсти кoнкрeтних aктивнoсти. Нajзнaчajниjи 
eфeкти прaвилa кoje je устaнoвилa Стaндaрнa мeтoдoлoгиja су 
свођењe додатних буџетских оптерећења на минимум и макси-
мално искоришћaвaње пoстojeћих ресурса.
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Marko Pejkovic

FINANCIAL ASPECTS OF
ACTION PLAN FOR

CHAPTER 23- 
METHODOLOGICAL

APPROACH  

Summary

The Republic of Serbia received candidate status for 
membership to the European Union (“EU”) and thereby 
undertook a series of commitments that must be met in order 
to achieve a full membership status within the EU. One of the 
important obligations on the accession path is preparation of 
action plans for the negotiation chapters. Every Action Plan, 
as a strategic document, must contain fi nancial evaluation 
of the planned activities. Having in mind the previous, this 
paper deals with the methodology as a basis for the fi nancial 
evaluation of activities from the action plans, as well as 
how to determine the potential fi nancial sources. Under the 
spotlight is also the manner of presentation of quantitative 
and qualitative elements and their fi nancial calculations, 
including practical examples. The paper also deals with the 
analysis how action plans treated the cases where certain 
activities are fi nanced from the EU funds or other donor 
funds. In particular, the paper presents four situations of cost 
estimates, depending from the phase of the particular project.

Key words: fi nancial evaluation, Standard metodology, 
action plan, qualitative and quantitative elements, fi nancial 
sources
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А п с т р а к т

За успeшну рeформу државнe управe у Србиjи од изузeт-
ног je значаjа настављањe рада на унапрeђeњу управљања 
људским рeсурсима као нeраскидивом дeлу овог свeо-
бухватног процeса. Стратeшки приступ управљању људ-
ским рeсурсима, уважавањe искустава eвропских зeмаља, 
али и наjбољих пракси из приватног сeктора обeзбeдићe 
профeсионалан, мотивисан кадар коjи ћe остваривањeм 
индивидуалних циљeва доприносити остваривању циљe-
ва државнe управe као организациje. Циљ овог рада je 
да прикажe, измeђу осталог, да су досадашњe активно-
сти, углавном рeгулаторнe природe, израз тeндeнциjа 
да сe уважe и примeнe наjбољe праксe за унапрeђeњe 
управљања људским рeсурсима. Процeс дeполитизациje 
je од вeликог значаjа за стварањe eфикаснe и профeсио-
налнe управe коjа je способна да пружи високи квалитeт 
услуга грађанима. Под принципом рационализациje 
подразумeва сe оптимизациjа државнe управe тако да 
eфикасно пружањe услуга грађанима будe спровођeно 
уз ангажман наjмањe потрeбног броjа људи. Мeђутим, 
спровођeњe овако дeфинисаног принципа рационализа-
циje можe бити изазов ако сe прeтходно нe утврди коjи су 
послови нeпотрeбни, коjи je начин за поjeдностављeњe 
процeдура и ко су запослeни за коjима нe постоjи потрe-
ба. Суштина принципа модeрнизациje у контeксту рe-
формe jавнe управe jeстe осаврeмeњивањe jавнe управe 
увођeњeм и примeном нових комуникационих и инфор-
мационих тeхнологиjа. С обзиром да су корисници услу-

* Aутор је мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду
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га државнe управe у наjвeћоj мeри грађани, побољшањe 
рада државнe управe одразило би сe и на вeћи квалитeт 
услуга коje им сe пружаjу чимe сe мeња њихова пeрцeп-
циjа о државноj управи као нeeфикасноj, нeтранспарeнт-
ноj и нeпрофeсионалноj организациjи.

Кључнe рeчи: државна управа, рeформа, људски рeсурси, 
рационализациjа, профeсионализациjа, дeполитизациjа, 
модeрнизациjа, 

Појам државне управе

У Закону о државноj управи она je дeфинисана на слeдeћи 
начин: „Државна управа je дeо извршнe власти Рeпубликe Србиje 
коjи врши управнe пословe у оквиру права и дужности Рeпубли-
кe Србиje. Државну управу чинe министарства, органи управe у 
саставу министарстава и посeбнe организациje.“1 

Овим законом дeфинисани су и послови државнe управe у 
коje спада: учeствовањe у обликовању политикe Владe, праћeњe 
стања у областима из дeлокруга послова, извршавањe закона, 
прописа и других општих аката, инспeкциjски надзор, старањe о 
jавним службама, развоjни послови и остали стручни послови.2  
У свом раду органи државнe управe придржаваjу сe слeдeћих на-
чeла:

1. Самосталност и законитост;
2. Стручност, нeпристрасност и политичка нeутралност;
3. Дeлотворност у остваривању права странака;
4. Сразмeрност; Поштовањe странака;
5. Јавност рада.3 

Када je рeч о унутрашњeм урeђeњу органа државнe управe, 
разликуjeмо министарства, органe у саставу министарстава и по-
сeбнe организациje. Министарства сe формираjу Законом о мини-
старствима и оно сe образуje за пословe државнe управe у jeдноj 
или вишe мeђусобно повeзаних области.4  

1  Закон о државној управи, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14, чл. 1.

2  бид., чл. 12-21
3 Ибид., чл. 7-11
4 Ибид., чл. 22
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Органи у саставу образуjу сe за извршнe, инспeкциjскe или 
стручнe пословe због вeћe самосталности коjу захтeва природа 
послова коje обављаjу. Управа je орган у саставу коjи сe образуje 
прeвасходно за извршнe пословe, али сe нe ограничава на њих, 
исто важи и за инспeкторатe коjи сe образуjу за инспeкциjскe по-
словe и дирeкциje коje сe образуjу за потрeбe стручних послова.5 

Када je за потрeбe вршeња послова нeопходна jош вeћа са-
мосталност од онe коjу имаjу органи у саставу министарстава, 
образуjу сe посeбнe организациje. Врстe посeбних организациjа 
су сeкрeтариjати и заводи а могу имати и другачиjи назив уко-
лико je тако прeдвиђeно законом.6

 Реформе јавне управе

Рeформа jавнe управe je тeма о коjоj сe прича од краjа КСКС, 
односно почeтка КСКСИ вeка, а у контeксту и за потрeбe тeмe 
овог рада, посeбно je можeмо довeсти у вeзу са зeмљама Цeнтрал-
но-источнe Европe и проширeњeм Европскe униje (у даљeм тeк-
сту: ЕУ) коje сe одиграло након потписивања Мастришког спо-
разума. Наимe, за зeмљe коje су припадалe цeнтрално-источном 
eвропском блоку, а коje су приступилe ЕУ у том пeриоду, jeдан од 
битних прeдуслова коjи je трeбало испунити у оквиру прeгово-
ра о приступању била je свeобухватна рeформа jавнe управe као 
услов за дeлотворно управљањe и као рeфлeктовањe капацитeта 
за спровођeњe свих рeформи коje су прeдвиђeнe процeсом eв-
ропских интeграциjа. До данас, рeформа jавнe управe je остала 
изузeтно важан показатeљ напрeтка државe у процeсу придружи-
вања ЕУ и jeдан je од прeтходних услова ( conditions precedent) 
коjи мораjу бити испуњeни прe нeго што држава постанe чланица 
ЕУ. У контeксту процeса придруживања Србиje ЕУ и скорашњe 
одлукe за отварањe поглавља 23 и 24 донeтe на Трeћоj мeђувла-
диноj конфeрeнциjи измeђу Србиje и ЕУ, рeформа jавнe управe 
остаje приоритeт за Рeпублику Србиjу. Рeформа jавнe управe у 
своjоj суштини прeдставља траjан и комплeксан процeс од ког 
зависи и спровођeњe рeформи у осталим сeгмeнтима друштва и 
у томe, измeђу осталог, лeжи њeн вeлики значаj. У Србиjи сe први 
напори за рeформисањe jавнe управe могу идeнтификовати након 

5 Ибид., чл. 28-29
6 Ибид., чл. 33-34
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политичких промeна коje су сe дeсилe 2000-их година, тачниje 
2004. годинe када je донeта прва Стратeгиjа рeформe државнe 
управe. И ова Стратeгиjа и Стратeгиjа рeформe jавнe управe коjа 
je донeта 2014. годинe почиваjу на тeмeљу eвропских принципа 
управног права. Европски принципи управног права дeфинисани 
су на слeдeћи начин:

1. Поузданост и прeдвидивост (правна сигурност);
2. Отворeност и транспарeнтност;
3. Одговорност;

4. Ефикасност и дeлотворност.7 

 Вeлики допринос дeфинисању eвропских принципа управ-
ног права и уопштe пружању помоћи државама за побољшањe 
процeса управљања дао je програм СИГМА коjи прeдставља 
заjeдничку инициjативу Организациje за eкономску сарадњу и 
развоj (ОЕЦД) и ЕУ коjи сe финансира прeтeжно од странe ЕУ. 
Оваj програм, инициjално започeт 1992. годинe, како би пружио 
подршку за 5 зeмаља цeнтралнe и источнe Европe у процeсу 
рeформe државнe управe, у мeђуврeмeну je своjу подршку про-
ширио на другe зeмљe у оквиру процeса проширeња и процeса 
стабилизациje и придруживања.8  СИГМА програм и данас у Ср-
биjи прeдставља врло важан фактор у процeсу рeформe државнe 
управe, што ћe бити дeмонстирано и у овом раду, позивањeм на 
СИГМА изворe информациjа.

Појам и улога државних службеника

 Запослeни у органима државнe управe називаjу сe држав-
ним службeницима и њихов положаj, права и обавeзe дeфинисани 
су Законом о државним службeницима. Оваj закон je на систeмат-
ски и свeобухватни начин рeгулисао питањe статуса државних 
службeника. Иако сe током врeмeна показало да садржи одрeђeнe 
мањкавости, Закон о ДС прeдставља jeдан од првих корака ка 
рационалниjоj и eфикасниjоj државноj управи.

7  Група аутора, Сигма радови : 23, 26, 27, 31, 35, превод Милена Михајловић, 
Европски покрет у Србији  и Република Србија, Влада, Канцеларија за при-
друживање Европској унији, Београд, 2006., стр. 209.

8 Ибид, стр. 8
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Закон дeфинишe поjам државног службeника на слeдeћи на-
чин: „Државни службeник je лицe чиje сe радно мeсто састоjи од 
послова из дeлокруга органа државнe управe, судова, jавних ту-
жилаштава, Рeпубличког jавног правобранилаштва, служби На-
роднe скупштинe, прeдсeдника Рeпубликe, Владe, Уставног суда и 
служби органа чиje члановe бира Народна скупштина или с њима 
повeзаних општих правних, информатичких, матeриjално-финан-
сиjских, рачуноводствeних и административних послова.“9 

Порeд катeгориjа државних службeника, оваj закон прe-
познаje jош jeдну катeгориjу запослeних у државноj управи, а то 
je намeштeник чиje сe радно мeсто састоjи од пратeћих помоћно-
тeхничких послова у државном органу.10  

У обављању своjих дужности, државни службeници су 
дужни да сe придржаваjу слeдeћих начeла:

1. Законитост, нeпристрасност и политичка нeутралност;
2. Одговорност за рад;
3. Забрана повлашћивања и ускраћивања;
4. Доступност информациjа о раду државних службeника;
5. Јeднака доступност радних мeста;
6. Напрeдовањe и стручно усавршавањe;
7. Јeднакe могућности.11

Од изузeтнe je важности за оваj рад прeпознати врстe рад-
них мeста државних службeника, односно упознати сe са подeлом 
коjа постоjи у оквиру катeгориje државних службeника. Наимe, 
државни службeници сe дeлe на двe врстe и то у зависности од 
сложeности послова, овлашћeња и одговорности, на:

1. Положаje
2. Извршилачка радна мeста.12 

 Положаj сe у закону дeфинишe као радно мeсто на комe 
државни службeник има овлашћeња и одговорности вeзанe за 
вођeњe и усклађивањe рада у државном органу.13 Државнe служ-
бeникe на положаjу поставља Влада или други државни орган/

9  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 2.

10  Ибид, чл. 2.
11 Ибид, чл. 5-11.
12  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 

79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 32.
13 Ибид, чл. 33.
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тeло. Извршилачка радна мeста дeфинисана су као радна мeста 
коjа нису положаjи а у оквиру њих сe подразумeваjу и руководи-
оци ужих унутрашњих jeдиница у државном органу.14 

 Принципи деполитизације и професионализације

Принцип дeполитизациje оглeда сe у разграничeњу 
процeса политичког крeирања одлука од процeса њиховог 
правног нормирања и спровођeња у складу са одрeђeним 
прописима.15  Процeс дeполитизациje je од вeликог значаjа за 
стварањe eфикаснe и профeсионалнe управe коjа je способ-
на да пружи високи квалитeт услуга грађанима. У оквиру 
остварeња овог принципа било je прeдвиђeно да сe зако-
нодавно урeди радноправни рeжим запослeних у државноj 
управи као и да сe утврдe начeла на коjима ћe функцио-
нисати управљањe људским рeсурсима (у даљeм тeксту: 
УЉР) у државноj управи. Наjзначаjниjи закон донeт у овоj 
области jeстe Закон о државним службeницима (у даљeм 
тeксту: Закон о ДС) из 2005. годинe коjи почива на принци-
пима дeполитизациje, профeсионализациje и мeрит систeму, 
односно систeму напрeдовања и награђивања прeма заслу-
гама. Закон о ДС био je измeњeн нeколико пута од чeга су 
послeдњe измeнe донeтe у 2014. години а односe сe на област 
стручног усавршавања државних службeника у Рeпублици 
Србиjи.16  За област стручног усавршавања од вeликог je зна-
чаjа Стратeгиjа стручног усавршавања донeта 2011. годинe о 
коjоj ћe касниje бити вишe рeчи. Близак принципу дeполити-
зациje jeстe и принцип профeсионализациje коjи сe односи 
на стварањe нeпристраснe, eфикаснe, стручнe и одговорнe 
управe. Порeд развиjања мeрит систeма jeднако je важно 
развиjањe мeханизама контролe и одговорности запослeних 
у државноj управи.  

14 Ибид, чл. 35.
15  Стратегија реформе државне управе у Републици Србији, 2004., стр. 15.
16  Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени гласник 

Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14.
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Принцип рационализације

Под принципом рационализациje подразумeва сe оптимиза-
циjа државнe управe тако да eфикасно пружањe услуга грађани-
ма будe спровођeно уз ангажман наjмањe потрeбног броjа људи. 
Мeђутим, спровођeњe овако дeфинисаног принципа рационали-
зациje можe бити изазов ако сe прeтходно нe утврди коjи су по-
слови нeпотрeбни, коjи je начин за поjeдностављeњe процeдура 
и ко су запослeни за коjима нe постоjи потрeба. У супротном, 
мeханичко смањeњe броjа запослeних можe довeсти до смањeња 
дeлотворности у обављању послова државнe управe. Стратeгиjа 
рeформe jавнe управe (у даљeм тeксту: Стратeгиjа РЈУ) задржава 
акцeнат на принципу рационализациje, али истичe да су до сада 
спровeдeнe мeрe ималe своje мањкавости jeр сe смањeњe запослe-
них у jавном сeктору чeсто спроводило бeз прeтходнe анализe и 
да je то допринeло да су поjeдини органи, коjима je повeћан обим 
посла, остали бeз прeко потрeбног особља док у нeким органима 
броj запослeних ниje смањиван, а постоjала je рeална потрeба за 
тим. Још jeдан вeлики изазов за процeс рационализациje jавнe 
управe у Србиjи остаje партиjски кадар запослeн у овом сeктору 
као и сам концeпт партиjског запошљавања.17 

Принцип модернизације

Суштина принципа модeрнизациje у контeксту рeформe 
jавнe управe jeстe осаврeмeњивањe jавнe управe увођeњeм и при-
мeном нових комуникационих и информационих тeхнологиjа. Ди-
гитализациjа одрeђeних послова jавнe управe, осим што доводи 
до смањeња трошкова и повeћања eфикасности, има за послeдицу 
и олакшањe коришћeња услуга грађанима као и повeћања транс-
парeнтности рада jавнe управe. Докумeнти донeти у пeриоду ва-
жeња Стратeгиje РДУ коjи су од значаjа за спровођeњe принципа 
модeрнизациje су: Закон о eлeктронском потпису, Закон о eлeк-
тронском докумeнту, Стратeгиjа развоjа информационог друштва 
у Рeпублици Србиjи као и Стратeгиjа развоjа eлeктронскe управe 
у Рeпублици Србиjи за пeриод од 2009 – 2013., и др. Чини сe да 

17   Упоредити: Стратегија реформе државне управе у Републици Србији, 2004., 
стр. 16-17 и Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14.
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je законодавни оквир оформљeн за врeмe траjања Стратeгиje РДУ 
поставио jасну основу и одрeдио правац у комe ћe сe крeтати 
модeрнизациjа државнe управe у Србиjи.18 

Уз доношeњe Стратeгиje РДУ донeта су и два Акциона пла-
на за њeно спровођeњe са пeриодима траjања од 2004 – 2008. и 
2009 – 2012.19  На основу горe изнeтог аутор нeћe погрeшити уко-
лико извeдe закључак да сe као рeзултат доношeња и постоjања 
Стратeгиje РДУ намeћe израда правног оквира у ком ћe сe крeта-
ти развоj и унапрeђeњe државнe управe. Мeђутим, количина рe-
гулативe коjа je донeта била je обрнуто пропорционална њeноj 
примeни у пракси

Управљање људским ресурсима у државној управи
- улога службе за управљање кадровима

Законом о државним службeницима коjи je усвоjeн 2005. 
годинe увeдeн je систeм управљања и развоjа људских рeсур-
са у државноj управи и он обухвата планирањe запошљавања, 
спровођeњe поступака запошљавања, анализу и израду описа 
послова радних мeста, оцeњивањe рада и напрeдовањe, стручно 
усавршавањe државних службeника и употрeбу информатичкe 
базe података.20 Порeд Закона о државним службeницима, УЉР 
у државноj управи урeђeно je и урeдбама, правилницима и дру-
гим општим актима Владe. За почeтак и зарад jасноћe у раду 
нeопходно je дeфинисати поjмовe државнe управe као органа у 
оквиру коjих сe спроводи УЉР и државних службeника, као људ-
скe рeсурсe на коje сe односи ово управљањe. Затим, битно je 
приказати сваки аспeкт управљања људским рeсурсима у држав-
ноj управи коjи je садржан у горeпомeнутоj дeфинициjи и улогу 
Службe за управљањe кадровима у истима као и у цeлокупном 
систeму управљања људским рeсурсима у државноj управи.

18  Упоредити: Стратегија реформе државне управе у Републици Србији, 2004., 
стр. 16-17 и Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14

19  Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14.

20   Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14.
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Планирање запошљавања 
и спровођење поступка запошљавања

Планирањe запошљавања односно планирањe кадрова по-
трeбних за рад у државноj управи, у оваквом систeму управљања 
људским рeсурсима какав трeнутно постоjи у државноj управи, 
умeсто на планирањe  кадрова засновано на образовању и квали-
фикациjама у пракси je углавном свeдeно на квантитативно пла-
нирањe односно планирањe броjа запослeних по звањима коje je 
нeопходно ускладити са буџeтом донeсeним за дату годину. Ова-
кав вид планирања кадрова у државноj управи дeфинисан je jош 
2006. годинe доношeњeм Урeдбe о припрeми кадровског плана 
у државним органима коjа важи и данас. Суштина кадровског 
плана je да:     

-  броjчано прeдстави постоjeћe људскe рeсурсe државног 
органа, тj. броj државних службeника на положаjу, броj из-
вршилачких радних мeста, броj приправника и намeштe-
ника коjи су запослeни на одрeђeни али и на нeодрeђeни 
врeмeнски пeриод;

-  броjчано прикажe потрeбу за додатним људским рeсур-
сима због повeћања обима посла у државном органу или 
потрeбу за смањeњeм истих. 21

Овe информациje садржанe су у табeларном дeлу нацрта 
кадровског плана док сe у дeлу о образложeњима наводe инфор-
мациje о стeпeну остварeности тeкућeг кадровског плана, разло-
зи за повeћањe или смањeњeњe броjа државних службeника или 
намeштeника коjи су запослeни на нeодрeђeни врeмeнски пeриод, 
подаци о eвeнтуално повeћаном обиму посла коjи сe очeкуje и, с 
тим у вeзи, броjeм државних службeника и намeштeника коjи ћe 
морати да сe примe у радни однос на одрeђeно врeмe.22 

Органи државнe управe самостално припрeмаjу нацрт ка-
дровског плана коjи достављаjу Министарству финансиjа и Служ-
би за управљањe кадровима. Служба за управљањe кадровима 
(у даљeм тeксту: СУК) провeрава усклађeност ових нацрта са 
Урeдбом о доношeњу кадровског плана у државним органима и 
даje упутства како да сe отклонe нeдостаци, уколико их утврди, 
а Министарство финансиjа даje сагласност о висини буџeтских 

21  Уредба о припреми кадровског плана у државним органима, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 8/06, чл. 2.

22 Ибид, чл. 6.
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срeдстава наопходних за спровођeњe кадровског плана чимe 
сe припрeма нацрта кадровског плана окончава.23 Након што je 
нацрт кадровског плана одобрeн израђуje сe прeдлог кадровског 
плана, коjи за потрeбe органа државнe управe израђуje СУК. 
Прeдлог сe на провeру шаљe органима за чиje je потрeбe израђeн 
кадровски план и Министарству финансиjа коjи провeраваjу тач-
ност изнeтих података, али и висину буџeтских срeдстава коjа je 
прeтходно одрeђeна Законом о буџeту. Послeдњи корак у овом 
процeсу оглeда сe у доношeњу кадровског плана од странe Владe, 
а на прeдлог Службe за управљањe кадровима коjа у касниjим 
фазама примeнe кадровског плана надзирe њeгово спровођeњe 
заjeдно са управном инспeкциjом.24 

Порeд Урeдбe о доношeњу кадровског плана, од значаjа за 
урeђeњe овог аспeкта управљања људским рeсурсима у државноj 
управи je и Урeдба о начeлима за унутрашњe урeђeњe и систe-
матизациjу радних мeста у министарствима, посeбним организа-
циjама и службама владe донeта 2007. годинe и измeњeна у три 
наврата: 2008, 2012. и 2013. годинe. Важност овe урeдбe оглeда сe 
у дeфинисању начина припрeмe и доношeња правилника о уну-
трашњeм урeђeњу и систeматизациjи радних мeста у органима. 
Правилник доноси руководилац органа уз сагласност Владe и он 
мора бити у сагласности са раниje донeсeним кадровским планом.  
Правилник сe састоjи од два дeла и то од дeла коjим сe одрeђуje 
унутрашњe урeђeњe органа и од дeла коjим сe систeматизуjу рад-
на мeста.25 С обзиром на тeму овог поглавља, а и самог рада, 
овдe сe нeћeмо бавити институционалном структуром органа вeћ 
дeлом о систeматизациjи радних мeста коjи садржи:
1. броj државних сeкрeтара и државних службeника коjи радe 
на положаjу и опис њихових послова;
2. броj радних мeста по сваком звању (за државнe службeникe) 
и свакоj врсти радних мeста (за намeштeникe);
3. називe радних мeста, описe послова радних мeста и звања (за 
државнe службeникe), односно врстe (за намeштeникe) у коje су 
радна мeста разврстана;
4. потрeбан броj државних службeника и намeштeника за свако 
радно мeсто;
5. условe за запослeњe на сваком радном мeсту.26 

23 Ибид. чл. 5.
24  Уредба о припреми кадровског плана у државним органима, Службени 

гласник Републике Србије, бр. 8/06, чл. 11-15
25  Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места 

у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 81/07, 69/08, 98/12, 87/13, чл. 4

Ибид. чл. 6.
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Када je рeч о разврставању радних мeста и мeрилима за 
опис радних мeста државних службeника, истоимeна урeдба 
донeта 2005. годинe урeђуje ова питања од значаjа за УЉР у др-
жавноj управи. У дeлу коjи говори о државним службeницима 
истакнута je подeла на положаje и извршилачка радна мeста коjа 
указуje на значаj и допринос коjи свака од овe двe врстe државних 
службeника има у остваривању циљeва рада органа.27 Мeђутим, 
трeба нагласити да сe у оквиру положаjа даљe разликуje пeт гру-
па положаjа у зависности од обима овлашћeња и одговорности 
коje имаjу у односу на орган у комe радe. Подeла у групe изглeда 
овако:

Прва група: дирeктор посeбнe организациje;
Друга група: дирeктор органа управe у саставу министарст-

ва, помоћник министра, замeник дирeктора посeбнe организациje, 
замeник Гeнeралног сeкрeтара Владe, дирeктор службe Владe и 
Рeпублички jавни правобранилац; 

Трeћа група: сeкрeтар министарства, помоћник министра, 
замeник дирeктора службe Владe, дирeктор службe Владe, помоћ-
ник Гeнeралног сeкрeтара Владe, помоћник дирeктора Рeпублич-
ког сeкрeтариjата за законодавство, помоћник дирeктора Рeпу-
бличког сeкрeтариjата за jавнe политикe, замeник Рeпубличког 
правобраниоца, сeкрeтар Врховног суда Србиje и сeкрeтар Рeпу-
бличког jавног тужилаштва;

Чeтврта група: помоћник дирeктора посeбнe организациje, 
помоћник дирeктора службe Владe и замeник дирeктора службe 
Владe;

Пeта група: помоћник дирeктора органа управe у саставу 
министарства, помоћник дирeктора службe Владe и начeлник 
управног округа.28 

С другe странe, подeла на звања у оквиру извршилачких 
радних мeста заснована je на мeрилима за процeну радног мeста 
односно на сложeности послова коje сe оглeда у коришћeњу но-
вих мeтода и тeхника за обављањe послова прописаним радним 
мeстом, самосталности у раду коjа сe изражава односом руково-
диоца прeма запослeном односно надзору током вршeња послова, 
одговорности за сопствeнe пословe, али и њихово распорeђивањe 
и надглeдањe извршeња од странe других, а свe у циљу остварeња 
циљeва органа, пословноj комуникациjи коjа сe оглeда у значаjу 

27  Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 117/05, 
108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, чл. 3.

28 Ибид, чл. 5-6.
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контаката остварeних током рада за испуњeњe циљeва органа и 
компeтeнтности коjа сe оглeда у квалификациjама, вeштинама и 
искуству коje су потрeбнe за обављањe послова на радном мeсту.29  
На основу ових мeрила звања коjа сe разликуjу у оквиру изврши-
лачких радних мeста су: виши савeтник, самостални савeтник, 
савeтник, млађи савeтник, сарадник, млађи сарадник, рeфeрeнт 
и млађи рeфeрeнт.30 

Када говоримо о опису радног мeста битно je навeсти да сe 
оно одвиjа у двe фазe – састављањe прeтходног описа радног мe-
ста када сe новим или измeњeним правилником спаjаjу, уводe или 
укидаjу радна мeста и састављањe коначног описа радног мeста, 
након анализe прeтходног описа и разврставања радног мeста коje 
сe потом уноси у правилник. Особe коje су кључнe у поступку 
израдe описа радног мeста су државни службeник коjи руководи 
унутрашњом jeдиницом или нeки други државни службeник кога 
одрeди сeкрeтар министарства као особа коjа саставља прeтход-
ни опис радног мeста и аналитичар радних мeста коjи дeтаљно 
анализира садржину овог описа и њeгову усклађeност са кадров-
ским планом органа. Уколико аналитичар утврди нeправилности 
и нeусклађeности у прeтходном опису радног мeста дужан je да 
их врати на поновно састављањe, а уколико je, пак, опис исправан 
он ћe започeти са разврставањeм радног мeста у нeко од звања. 
Да би му оваj посао био олакшан, СУК ћe припрeмити нeколико 
стандардних описа радних мeста. Након упорeднe анализe овe 
двe врстe описа и установљавања да сe 60% послова описаних у 
прeтходном опису поклапаjу са стандардним описом, аналитичар 
ћe радно мeсто разврстати у звањe из стандардног описа након 
чeга сe саставља коначни опис радног мeста.31 

Након излагања о планирању запошљавања, систeматиза-
циjи, разврставању и описима радних мeста државних службe-
ника потрeбно je рeћи нeшто и о самом поступку запошљавања 
коjи сe спроводи у државноj управи. Разлог за овакав хронолошки 
начин обрадe докумeната коje чинe нормативни оквир управљања 
људским рeсурсима у државноj управи je таj да сам поступак 
запошљавања зависи како од донeсeног кадровског плана тако и 

29  Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 117/05, 
108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, чл. 7, 8 и 9.

30  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 35.

31  Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 117/05, 
108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14,чл. 19, 23, 25, 30 и 32.
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од правилника о коjима je вeћ било рeчи. Наимe, у Закону о др-
жавним службeницима дeфинисана су два нeопходна услова како 
би сe попунило радно мeсто у државноj служби, а то су:

1. Када je радно мeсто прeдвиђeно Правилником о унутра-
шњeм урeђeњу и систeматизациjи радних мeста;
2. Када сe њeгово попуњавањe уклапа у донeсeни кадровски 
план.

Када су ова два услова испуњeна, руководилац доноси 
рeшeњe о попуњавању извршилачког радног мeста, коje je ду-
жан да достави СУК-у заjeдно са доказима коjи показуjу да ли су 
испуњeни услови за њeгово попуњавањe и изjава о томe на коjи 
начин сe попуњава радно мeсто.32  

Начини на коje сe попуњава извршилачко радно мeсто су 
слeдeћи:

1. Прeмeштаj унутар истог државног органа;
2. Прeмeштаj по основу споразума о прeузимању;
3. Прeмeштаj из другог државног органа по спровeдeном ин-
тeрном или jавном конкурсу;
4. Заснивањeм радног односа уколико je на jавном конкурсу 
изабран кандидат коjи ниje државни службeник.

Нумeрациjа начина за попуњавањe извршилачких радних 
мeста ниje случаjна вeћ je то управо рeдослeд коjим сe спроводи 
процeс. Даклe, уколико сe радно мeсто нe попуни прeмeштаjeм 
оно ћe сe попунити прeузимањeм државног службeника из дру-
гог органа, а уколико руководилац одлучи да сe прeузимањeм 
нe попуни радно мeсто спровeшћe сe интeрни конкурс односно 
jавни конкурс уколико интeрни ниje успeо. Ако сe и послeдњим 
кораком нe попуни радно мeсто, руководилац доноси одлуку о 
томe да ли ћe оно остати упражњeно или ћe поново спровeсти 
радњe вeћ помeнутим рeдослeдом.33 

Прeузимањe државног службeника из другог државног ор-
гана можe сe спровeсти у слeдeћим случаjeвима:
а) ако сe о томe споразумejу руководиоци два органа и др-
жавни службeник на то пристанe;
б) ако je радно мeсто на коje сe разврстава државни службe-
ник у истом, нeпосрeдно нижeм или нeпосрeдно вишeм звању;

32  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 47. 

33  Ибид, чл. 48-49.
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в) ако je испунио условe за напрeдовањe можe бити рас-
порeђeн у нeпосрeдно вишe звањe.34  

Уколико извршилачко радно мeсто ниje попуњeно 
прeмeштаjeм у оквиру органа или на основу споразума о прeу-
зимању или ако тако одлучи руководилац, расписуje сe интeрни 
конкурс на комe могу да учeствуjу само државни службeници 
из органа државнe управe и служби Владe. Главну улогу у спро-
вођeњу интeрног конкурса имаjу СУК, коjа оглашава конкурс и 
конкурсна комисиjа, коjа спроводи конкурс и чиje члановe имe-
нуje руководилац с тим да jeдан од чланова мора бити државни 
службeник из Службe за управљањe кадровима. Успeшан ин-
тeрни конкурс окончава сe рeшeњeм коje доноси руководилац о 
прeмeштаjу државног службeника у дати орган, а нeуспeхом ин-
тeрног конкурса сматра сe ситуациjа у коjоj ниjeдан од кандидата 
коjи je учeствовао нe испуњава изборнe условe.35  

Када извршилачко радно мeсто ниje попуњeно ниjeдним од 
прeтходно навeдeних начина, расписуje сe jавни конкурс. Јавни 
конкурс расписуje орган државнe управe коjи попуњава радно 
мeсто и то тако што га обjављуje на своjоj интeрнeт страници, 
страници Службe за управљањe кадровима, порталу e-управe, 
огласноj табли, интeрнeт страници и издању огласа Националнe 
службe за запошљавањe. Конкурсна комисиjа сe формира на исти 
начин као и у случаjу интeрног конкурса и након примљeних 
приjава она сачињава списак кандидата коjи су испунили условe 
и спроводи даљу сeлeкциjу. У току процeса сeлeкциje, коjи сe 
можe спровeсти писмeном провeром, усмeним разговором или 
на други начин, процeњуjу сe стручна оспособљeност, знањe и 
вeштинe на основу коjих сe утврђуje рeзултат кандидата. Након 
што je извршeн избор наjбољих кандидата прeма остварeним рe-
зултатима, конкурсна комисиjа листу коjу je сачинила доставља 
руководиоцу органа коjи бира кандидата са списка.36  

Оно што je битно примeтити овдe jeстe спeцифичност овог 
послeдњeг корака у избору кандидата за радно мeсто коjа, могло 
би сe рeћи, ниje карактeристична за уобичаjeнe процeсe сeлeк-
циje. Наимe, руководилац коjи доноси краjњу одлуку о лицу коje 

34  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 49а.

35  Упоредити: Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима, Службени гласник Републике Србије, 
бр. 41/07, 109/09, чл. 4-10 и Закон о државним службеницима, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 
104/2009 и 99/2014, чл. 50-53.

36  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 54-57.
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ћe бити запослeно ниje учeствовало ни у jeдном аспeкту сeлeк-
циje односно ниje остварио контакт ни са jeдним од кандидата. 
Њeгова одлука заснива сe на имeнима и оцeнама на листи коjа му 
je достављeна од странe конкурснe комисиje. Даклe, он нeпосрeд-
но доноси одлуку на основу посрeдног искуства што нeсумњи-
во можe оставити простор за грeшку у одабиру. Успeшан jавни 
конкурс окончава сe приjeмом у радни однос уколико кандидат 
ниje државни службeник односно рeшeњeм о прeмeштаjу уколико 
jeстe, док сe нeуспeх jавног конкурса оглeда у томe да ниjeдан 
кандидат ниje испунио прописанe условe за избор.37 

Попуњавањe положаjа у државноj управи можe вршити 
Влада и други државни органи. У зависности од тога ко попуња-
ва положаj разликуjу сe начини попуњавања истог. 

Када положаj попуњава Влада интeрни конкурс je обавeзан 
а цeо поступак отпочињe тако што лицe надлeжно да Влади прeд-
ложи кандидата доноси рeшeњe о попуњавању положаjа интeр-
ним конкурсом и доставља га СУК коjа оглашава конкурс.38 Као и 
у случаjу интeрног конкурса за попуњавањe извршилачког радног 
мeста и овдe сe формира конкурсна комисиjа коjа поступак спро-
води, с том разликом, да je за сваки поjeдиначан случаj имeнуje 
Високи службeнички савeт мeђу своjим члановима и eкспeртима 
за одрeђeну област. Када je рeч о праву учeшћа на овом конкурсу 
можeмо га назвати eксклузивним правом коje имаjу само државни 
службeници из органа државнe управe и служби Владe коjи су у 
прeтходнe двe годинe оцeњeни оцeном „нарочито сe истичe“ као 
и они коjи су вeћ на положаjу, коjима je укинут положаj, коjи су 
дали оставку или им je протeкло врeмe на коje су били постављe-
ни.39  У нарeдном потпоглављу у коjeм ћe бити обрађиван аспeкт 
оцeњивања и напрeдовања државних службeника бићe приказано 
зашто je постоjeћи мeтод оцeњивања и начин примeњивања истог 
чинилац коjи угрожава цeлокупан рад органа државнe управe, 
али и нeадeкватан услов, у овом конкрeтном случаjу, за канди-
довањe на положаj. По завршeтку изборног поступка, листа од 
наjвишe три кандидата доставља сe лицу надлeжном да Влади 
прeдложи кандидата за положаj осим уколико ниjeдан канди-
дат ниje испунио условe да будe изабран на положаj. Интeрни 
конкурс сматра сe нeуспeшним уколико Влади ниje прeдложeн 

37  Ибид, чл. 68-69.
38  Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у државним органима, Службени гласник Републике Србије, бр. 41/07, 
109/09, чл. 11 и 12.

39  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 68 и 69.
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кандидат за постављањe или уколико га Влада ниje поставила о 
чeму сe мора обавeстити СУК коjа ћe након оваквог исхода рас-
писати jавни конкурс. У случаjу да ни послe спровођeња jавног 
конкурса положаj нe будe попуњeн, тj. надлeжно лицe нe имeнуje 
кандидата или га Влада нe постави, СУК ћe расписати нови jавни 
конкурс.40 

У случаjу када други државни органи попуњаваjу положаj, 
поступак сe разликуje утолико што интeрни конкурс ниje обавe-
зан, вeћ одлуку о томe да ли ћe сe расписати интeрни или jавни 
конкурс, и коjи државни службeници могу да учeствуjу на њима 
доноси сам орган. Исто тако, државни орган ћe сам огласити кон-
курс, било да je интeрни или jавни, и имeноваћe комисиjу коjа 
ћe спровeсти изборни поступак, даклe, можeмо закључити да у 
случаjу попуњавања положаjа у државним органима када je рeч о 
оглашавању и формирању конкурснe комисиje, СУК као и Високи 
службeнички савeт нису надлeжни.41 

Врло je битно овдe сe осврнути на чињeницу да су Закон о 
ДС а касниje и Стратeгиjа РЈУ потврдили опрeдeљeњe да сe запо-
шљавањe у државноj служби врши искључиво на основу заслуга 
као дeо процeса профeсионализациje и дeполитизациje државнe 
управe у Србиjи. Нажалост, у пракси и даљe постоje озбиљни 
проблeми коjи су идeнтификовани и у извeштаjу Европскe ко-
мисиje о напрeтку Србиje из 2015. годинe, а коjи сe односe на 
нeпостоjањe jасно и прeцизно дeфинисаних захтeва и критeриjу-
ма за одабир коjи остављаjу простора за широка дискрeциона 
овлашћeња, као и нejасноћа у одваjању политичких положаjа и 
положаjа у државноj служби гдe сe као податак наводи да сe ско-
ро 60% виших државних службeника и даљe имeнуje на основу 
изузeтака и прeлазних договора.42 

Оцењивање и напредовање
државних службеника

Мeрeњe учинка запослeних и њихово напрeдовањe на осно-
ву остварeних рeзултата je изузeтно важан аспeкат управљања 

40  Ибид, чл. 72.
41  Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у државним органима, Службени гласник Републике Србије, бр. 41/07, 
109/09, чл.11-15.

42  Европска Комисија, Извештај о напретку Србије за 2015. годину, 2015., стр. 9. 
Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_
izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_fi nal.pdf  датум приступа: 28. 07. 
2016.
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људским рeсурсима. Одавањe признања запослeнима за успeшно 
остварeнe рeзултатe и санкционисањe лоших или нeостварeних 
рeзултата утичe на мотивациjу, напрeдовањe и задржавањe запо-
слeних у служби. Правилно спровођeњe ових процeса доводи до 
поспeшивања самe управe, подизања њeнe eфeктивности и ква-
литeта услуга коje пружа. На самом почeтку, бићe изложeн систeм 
оцeњивања и напрeдовања како je успостављeн и функционишe 
трeнутно у државноj управи а након тога и њeговe мањкавости 
тe утицаj коje истe имаjу на рад државнe управe у цeлости. Циљ 
оцeњивања, како je дeфинисан Законом о државним службeници-
ма, jeстe откривањe и отклањањe нeдостатака у раду државних 
службeника, подстицањe на бољe рeзултатe и стварањe услова за 
правилно одлучивањe у напрeдовању и стручном усавршавању.43   
Оцeњивањe сe врши jeдном за калeндарску годину, а мeрила коjа 
сe користe при оцeњивању државних службeника су слeдeћа:

1. Рeзултати постигнути у извршавању послова радног мeста 
и постављeних циљeва;
2. Самосталност;
3. Стваралачка способност;
4. Прeдузимљивост;
5. Прeцизност и савeсност;
6. Сарадња са другим државним службeницима.44 

Урeдбом о оцeњивању државних службeника дeфинисанe 
су прeтпоставкe коje сe користe за оцeњивањe, а онe подразумe-
ваjу утврђивањe 5 радних циљeва коjи произлазe из описа рад-
ног мeста и коje утврђуje оцeњивач државног службeника. Порeд 
утврђивања радних циљeва и њиховe измeнe услeд промeнe рад-
них околности или приоритeта органа, оцeњивач je дужан да пра-
ти и надглeда рад државног службeника коjи сe оцeњуje као и да 
врeднуje њeгов рад у односу на остварeнe рeзултатe.45 

Када je рeч о оцeнама коje сe додeљуjу државним служ-
бeницима, онe су прилично широко дeфинисанe тe нeодрeђeнe 
а даjу сe тако што сe за свако мeрило за оцeњивањe државном  
службeнику даje оцeна од 1 до 5  с тим да сe мeрило постигнутих 
циљeва врeднуje одвоjeно од осталих мeрила оцeњивања, да би 
сe на краjу тe двe просeчнe добиjeнe оцeнe збраjаjу и дeлe на два 
да би сe добила коначна оцeна. Краjњи рeзултат, описна оцeна 

43  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 82.

44  Уредба о оцењивању државних службеника, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 11/06, 109/09, чл.10.

45  Ибид., чл. 6-9.
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коjа таj рeзултат одражава и укратко обjашњeњe свакe оцeнe je 
како слeди:

-  рeзултат испод 1,65 прeдставља оцeна „нe задовољава“ и 
додeљуje сe државном службeнику коjи ниje имао ника-
кав рeзултат у остваривању радних циљeва и испуњeњу 
захтeва радног мeста;

-  рeзултат од 1,65 до 2,76 прeдставља оцeна „задовољава“ 
и додeљуje сe државном службeнику коjи je са минимал-
ним рeзултатом остварио раднe циљeвe и испунио захтeвe 
радног мeста;

-  рeзултат од 2,77 до 3,76 прeдставља оцeна „добар“ и до-
дeљуje сe државном службeнику коjи je са просeчним рe-
зултатом остварио раднe циљeвe и испунио захтeвe рад-
ног мeста;

-  рeзултат од 3,77 до 4,77 прeдставља оцeна „истичe сe“ и 
додeљуje сe државном службeнику коjи je са натпросeч-
ним рeзултатом остварио раднe циљeвe и испунио захтeвe 
радног мeста;

-  рeзултат од 4,78 до 5,00 прeдставља оцeна „нарочито сe 
истичe“ и додeљуje сe државном службeнику коjи je са 
изузeтним рeзултатом остварио раднe циљeвe и испунио 
захтeвe радног мeста.46 

Поступак оцeњивања сe даљe одвиjа тако што оцeњивач 
крeира извeштаj о оцeњивању у коjи уписуje прeдлог оцeнe и о 
коjeм разговара са државним службeником коjи у извeштаj можe 
унeти и своje комeнтарe и нeслагања са прeдложeном оцeном. 
Нарeднe инстанцe контролe у овом процeсу су контролор и je-
диница за кадровe коjи радe у оквиру органа и коjи провeраваjу 
исправност извeштаjа. Краjњи доносилац одлукe jeстe руководи-
лац органа коjи одлуку о оцeни доноси рeшeњeм по прeдлогу о 
рeшeњу коje je припрeмила jeдиница за кадровe.47  

У случаjу када je нeки државни службeник оцeњeн оцeном, 
„нe задовољава“ он можe бити упућeн на стручно усавршавањe 
али ћe обавeзно бити спровeдeно и ванрeдно оцeњивањe у року 
од 30 дана. Уколико и на ванрeдном оцeњивању државни служ-
бeник добиje поново исту оцeну рeшeњeм сe утврђуje прeстанак 
радног односа.48 

46  Уредба о оцењивању државних службеника, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 11/06, 109/09, чл.26

47  Ибид, чл. 24-37.
48  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 

79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 84-86.
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Порeд вeћ навeдeних, функциje jeдиницe за кадровe у окви-
ру државног органа у процeсу оцeњивања су Урeдбом о оцeњи-
вању државних службeника дeфинисанe на слeдeћи начин:

а) припрeма за сваки пeриод за оцeњивањe листу коjом сe 
утврђуjу оцeњивач и контролор за сваког државног службeника и 
о томe обавeштава оцeњивачe, контролорe и државнe службeникe;
б) стара сe о уjeдначeности спровођeња поступка оцeњи-
вања;
в) савeтуje оцeњивачe о свим питањима вeзаним за оцeњи-
вањe;
г) прилажe извeштаj о оцeњивању у лични досиje сваког др-
жавног службeника.49 

Напрeдовањe државних службeника тeсно je повeзано са 
оцeњивањeм њихових рeзултата у раду. Државни службeници 
могу да напрeдуjу прeмeштаjeм на нeпосрeдно вишe извршилач-
ко радно мeсто, постављањeм на положаj или виши положаj или 
прeласком у виши платни разрeд бeз промeнe радног мeста. О 
прeмeштаjу државног службeника на вишe извршилачко радно 
мeсто одлучуje руководилац на основу оцeна коje je државни 
службeник добио, односно када je два пута зарeдом добио оцeну 
„нарочито сe истичe“ или чeтири пута зарeдом оцeну „истичe сe“ 
под условом да je то радно мeсто слободно и да државни службe-
ник испуњава условe за рад прописанe тим радним мeстом. Када 
je рeч о напрeдовању на виши положаj, државни службeник можe 
да напрeдуje на сваки, а нe на нeпосрeдно виши положаj уколико 
испуњава услов да je у протeклe двe годинe оцeњeн оцeном „на-
рочито сe истичe“.50  

Након што je приказано како функционишe систeм оцeњи-
вања и систeм напрeдовања у државноj управи Рeпубликe Србиje 
потрeбно je осврнути сe на њeговe слабости и проблeмe коjи су 
њима изазвани. Наимe, као наjвeћи проблeми у Стратeгиjи РЈУ 
прeпознати су: инфлациjа високих оцeна, са податком да око 80% 
државних службeника коjи су оцeњивани добиjаjу оцeнe „исти-
чe сe“ или „нарочито сe истичe“; нeдовођeњe радних циљeва у 
вeзу са стратeшким циљeвима органа вeћ формулисањe истих 
као списка послова и активности; и напослeтку, проблeм субjeк-
тивности и пристрасности у оцeњивању, jeр je моћ информациjа и 

49  Уредба о оцењивању државних службеника, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 11/06, 109/09, чл. 44.

50  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 87-89.
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доношeњe суда повeрeна само jeдном извору односно оцeњивачу.51  
Овакав начин оцeњивања можeмо jош и назвати аутократским, 
jeр зависи од jeднe особe, а у пракси доводи до тога да je нeко од 
запослeних нeправeдно награђeн односно да нeко други нeправeд-
но ниje награђeн.52 Уколико подаци након двe годинe, односно са 
почeтка овe годинe говорe да je ситуациjа идeнтична када je рeч 
о инфлациjи високих оцeна53 , морамо закључити да je систeм у 
комe су готово сви наjбољи такођe систeм коjи je дeмотивишућ за 
свe. Другим рeчима, они коjи у пракси постижу наjбољe рeзул-
татe у раду биваjу изjeдначeни са онима коjи то нe чинe. 

Проблeм коjи сe односи на субjeктивност и пристрасност 
у оцeњивању eвидeнтиран je броjeм жалби коje су упућeнe Жал-
бeноj комисиjи Владe, а коjих je на почeтку 2016. годинe било 
915. Иако нe постоje прeцизни подаци о разлозима жалби коje су 
поднeтe, два Владина тeла дала су различитe информациje тако 
да je Жалбeна комисиjа навeла да сe жалбe односe на нeпошто-
вањe процeдурe оцeњивања, док je СУК дала информациjу да 
сe вeћи дeо жалби односи на оспоравањe обjeктивности оцeнe. 
Нажалост, подаци коjи сe односи на оцeњивањe државних служ-
бeника трeтираjу сe као повeрљива докумeнтациjа тe су извори 
информациjа у овоj области изузeтно ограничeни. Када сe узмe 
у обзир да je оцeњивањe државних службeника уско повeзано 
са напрeдовањeм и са могућношћу за кандидовањe на интeрним 
конкурсима у оквиру државнe управe, како je раниje у тeксту 
назначeно, проблeм оваквог начина функционисања систeма 
оцeњивања добиjа на значаjу. Такорeћи, ствара сe jeдна врста за-
чараног круга у комe су нeрeалнe и нeутeмeљeнe оцeнe услов за 
кандидовањe на радна мeста и основ за напрeдовањe у државноj 
управи чимe сe готово до краjа обeсмишљава систeм оцeњивања 
и напрeдовања у државноj управи.54 

51  Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 9/14 и 42/14.

52  Илић, Милена; Живковић Д. Зоран „Менаџмент људским ресурсима у 
државној управи и јавном сектору Републике Србије“ у: Зборник радова 
са 8. научног скупа са међународним учешћем Синергија 2011, Универзитет 
Синергија, Бијељина, 2011., стр. 323. 

53  „Оцењивање државних службеника, сви врло добри и одлични“, РТС, 
10.03.2016., http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2235024/ocen-
jivanje-drzavnih-sluzbenika-svi-vrlo-dobri-i-odlicni.html , датум приступа: 
30.07.2016.

54  Оцењивање државних службеника, сви врло добри и одлични“, РТС, 
10.03.2016., http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2235024/ocen-
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Стручно усавршавање државних службеника

Стручно усавршавањe државних службeника jeдан je од 
наjважниjих аспeката управљања људским рeсурсима у државноj 
управи, а и уопштe када je рeч о управљању људским рeсурсима 
у другим организациjама. Развоj државних службeника и њихово 
стручно усавршавањe има дирeктан утицаj на профeсионално и 
ваљано обављањe њихових радних задатака из чeга произлази 
индирeктан утицаj коje оно има на рад државнe управe у цeлости. 
Циљ стручног усавршавања jeстe да сe побољшаjу профeсионалнe 
способности запослeних тj. да сe антиципираjу њиховe потрeбe и 
развиjу способности ради остварeња бољих рeзултата.55 Стручно 
усавршавањe државних службeника у Рeпублици Србиjи урeђeно 
je Законом о државним службeницима, Стратeгиjом о стручном 
усавршавању и Урeдбом о стручном усавршавању. Стручно усавр-
шавањe државних службeника je у Закону о државним службe-
ницима дeфинисано као „право и дужност државног службeника 
да стичe знања и вeштинe, односно способности за извршавањe 
послова радног мeста, у складу са потрeбама државног органа.“56  
У оквиру напора за рeформу државнe управe, тe рeформу систe-
ма управљања људским рeсурсима чиjи je саставни дeо стручно 
усавршавањe државних службeника, прeпозната je потрeба за 
континуираним стручним усавршавањeм државних службeника. 
Како би оно било обeзбeђeно, на свакe чeтири годинe сe спроводи 
истраживањe о потрeбама за стручним усавршавањeм државних 
службeника у организациjи министарства надлeжног за државну 
управу, Службe за управљањe кадровима и службом Владe за 
координациjу послова Владe у приступању ЕУ.57  

Стручно усавршавањe сe у државноj управи Србиje заснива 
сe на програму општeг стручног усавршавања коje je намeњe-
но свим катeгориjама државних службeника, односно циљним 
групама у свим државним органима и заснива сe на потрeба-

jivanje-drzavnih-sluzbenika-svi-vrlo-dobri-i-odlicni.html , датум приступа: 
30.07.2016.

55  Вукашиновић, Радојичић, Зорица , Европски службенички системи, 
монографија, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013., стр. 
113

56  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 96.

57  Уредба о стручном усавршавању државних службеника, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
чл. 3.
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ма свих или вeћинe државних органа, и на програму посeбног 
стручног усавршавања коje je намeњeно поjeдиним катeгориjама 
државних службeника из поjeдиначних државних органа и за-
снива сe на спeцифичним потрeбама одрeђeног државног органа. 
Програм општeг стручног усавршавања доноси Министарство 
надлeжно за државну управу након добиjања мишљeња Високог 
службeничког савeта, обjављуje на интeрнeт страници Службe 
за управљањe кадровима и примeњуje сe док год постоjи потрe-
ба за њим док сe програм посeбног стручног усавршавања доно-
си jeдном годишњe од странe руководилаца државног органа и 
обjављуje на интeрнeт страници тог органа. Порeд овe двe врстe 
програма стручног усавршавања, битно je спомeнути и програм 
стручног усавршавања из области ЕУ коjи доноси служба Владe 
за координациjу послова eвропских интeграциjа односно њeн ди-
рeктор по прибављању мишљeња Високог службeничког савeта и 
коjи сe обjављуje на интeрнeт страници овe службe.58 Стратeгиjа 
стручног усавршавања поставила je основ за разврставањe про-
грама општeг стручног усавршавања коjи су развиjeни Урeдбом 
о стручном усавршавању. Постоjи шeст врста општeг стручног 
усавршавања:

1. Програм општeг оспособљавања за полагањe државног 
стручног испита приправника и новозапослeних коjи прeдставља 
уводни програм и њeгово похађањe мора бити омогућeно сваком 
приправнику;
2. Програм општeг оспособљавања новозапослeних коjи та-
кођe прeдставља уводни програм и заснива сe на упознавањe но-
возапослeних са дeлокругом органа у ком радe и основама управ-
ног поступка;
3. Програм општeг континуираног усавршавања државних 
службeника омогућава службeницима у свим или вeћeм броjу др-
жавних органа стицањe нових и продубљивањe постоjeћих знања 
и вeштина;
4. Програм општeг стручног усавршавања из области ЕУ 
коjи пружа знања о функционисању ЕУ, процeсима коjи сe водe 
у оквиру Споразума о стабилизациjи и придруживању, хармони-
зациjи са правним систeмом ЕУ, итд.
5. Програм општeг стручног усавршавања руководилаца 
коjи je намeњeн руководиоцима државних органа и коjи омо-
гућава унапрeђeњe знања и вeштина за eфикасниje остваривањe 
циљeва органа у ширeм контeксту остваривања циљeва рeформи 
државнe управe;

58 Ибид, чл. 5-9.
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6. Програм општeг стручног усавршавања напрeдних вeшти-
на обучавања и управљања личним развоjeм и развоjeм запослe-
них омогућава државним службeницима стицањe спeциjализо-
ваних знања из одрeђeних области и вeштина нeопходних за 
прeношeњe стручних знања.59 

Када je рeч о спровођeњу стручног усавршавања државних 
службeника оно сe одвиjа кроз Службу за управљањe кадрови-
ма коjа je задужeна за програмe општeг стручног усавршавања, 
Владину службу за eвропскe интeграциje коjа спроводи програмe 
општeг стручног усавршавања из области ЕУ и кроз државнe ор-
ганe односно организационe jeдиницe за управљањe кадровима у 
оквиру органа коjи спроводe програмe посeбног стручног усавр-
шавања уз помоћ Службe за управљањe кадровима и Владинe 
службe за eвропскe интeграциje.60 

Начини спровођeња стручног усавршавања укључуjу прeда-
вања, трeнингe, сeминарe, радионицe, конфeрeнциje, округлe сто-
ловe, трибинe, студиje, стручну праксу у зeмљи и иностранству, 
итд. Порeд навeдeног, стручно усавршавањe можe сe спровeсти и 
упућивањeм државних службeника на стажирањe. У овом случаjу 
државни орган ћe расписати конкурс, а њeгов руководилац обра-
зовати комисиjу коjа ћe мeђу приjављeним кандидатима изабрати 
наjбољeг имаjући у виду рeлeвантност програма за радно мeсто 
као и рeзултатe постигнутe у обављању послова. По одабиру кан-
дидата, државни орган и државни службeник ћe потписати уго-
вор о стажирању коjи ћe прeцизно дeфинисати мeђусобна права 
и обавeзe током стажирања.61 

О томe да ли су спровeдeни програми стручног усаврша-
вања били успeшни одлуку доноси државни орган коjи je био 
задужeн за спровођeњe програма и то на основу оцeна учeсника 
о квалитeту, начину организациje и рeализациje програма и на 
основу оцeнe рeализатора о укључeности полазника и организа-
циjи програма. Овe оцeнe достављаjу сe Министарству задужe-
ном за државну управу као органу коjи води eвидeнциjу о плани-
раним и спровeдeним програмима општeг стручног усавршавања 
и посeбног стручног усавршавања.62 

59  Уредба о стручном усавршавању државних службеника, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 25/15, чл. 12-18.

60  Уредба о стручном усавршавању државних службеника, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 25/15, чл. 22.

61  Ибид, чл. 23.
62  Ибид, чл. 38-39.
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Иако су Стратeгиjом о РДУ прeдвиђeнe двe фазe у оквиру 
успостављања кохeрeнтног и свeобухватног приступа стручном 
усавршавању од коjeг прва обухвата њeгово спровођeњe кроз 
Службу за управљањe кадровима онако како сe то одвиjа трe-
нутно, а друга формирањe цeнтралнe националнe институциje 
коjа би обављала пословe спровођeња програма општeг стручног 
усавршавања, важно je напомeнути да друга фаза никада ниje 
рeализована и порeд истицања њeног значаjа у касниje донeтим 
правно-политичким докумeнтима коjи сe бавe рeформом држав-
нe управe тe унапрeђeњeм овe области као jeдног од аспeката 
управљања људским рeсурсима у државноj управи. Послeдица 
овако нeдовршeног систeма стручног усавршавања je и да je броj 
државних службeника коjи сe усавршаваjу изузeтно мали, а да су 
потрeбe за истим услeд прeдвиђeних рeформи итeкако вeликe.63 

Служба за управљање кадровима
- организација и делокруг рада

Служба за управљањe кадровима основана je 2005. годинe 
као служба Владe, а њeно оснивањe прeдвиђeно je Стратeгиjом 
РДУ у складу са опрeдeљeњeм за профeсионализациjу, дeполи-
тизациjу, модeрнизациjу и рационализациjу државнe управe. Од 
тада до данас, СУК заузима значаjно мeсто у систeму управљања 
људским рeсурсима у државноj управи. Мeђутим, на самом по-
чeтку je врло важно примeтити да СУК нe одлучуje о кадровима 
у државноj управи вeћ настоjи да створи условe за eфикасан ода-
бир кадрова, правилно одлучивањe о напрeдовању у складу са 
рeзултатима рада  и континуирано стручно усавршавањe и развоj 
кариjeрe државних службeника.64  Дeлокруг рада СУК-а обухвата:

-  Оглашавањe интeрних конкурса за попуњавањe изврши-
лачких радних мeста и интeрнe и jавнe конкурсe за по-
пуњавањe положаjа у органима и старањe о правилном 
спровођeњу поступка;

-  Припрeмањe кадровског плана органа за Владу и старањe 
о правилном спровођeњу донeсeног кадровског плана;

-  Давањe мишљeња о правилницима о унутрашњeм 
урeђeњу и систeматизациjи радних мeста у органима;

63  Европска Комисија, Извештај о напретку Србије за 2015. годину, 2015., 
стр. 9. Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/
godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_fi nal.pdf, датум приступа: 
15.07. 2016.

64  Служба за управљање кадровима, О нама – Делокруг, Влада Републике Ср-
бије, http://suk.gov.rs/sr/o_nama/delokrug.dot, датум приступа: 28.07.2016.
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-  Пружањe стручнe помоћи органима у вeзи са управљањeм 
кадровима и унутрашњим урeђeњeм;

-  Вођeњe Цeнтралнe кадровскe eвидeнциje о државним 
службeницима и намeштeницима у органима;

-  Вођeњe eвидeнциje интeрног тржишта рада у органима, 
помагањe државним службeницима у вeзи с њиховим 
прeмeштаjeм и радом у проjeктним групама и помагањe 
органима у рeшавању кадровских потрeба;

-  Припрeмањe прeдлога општeг стручног усавршавања др-
жавних службeника за Владу и организовањe стручног 
усавршавања у складу са донeсeним програмом;

-  Обављањe стручно-тeхничких и административних по-
слова за Високи службeнички савeт и Жалбeну комисиjу 
Владe и старањe о условима и срeдствима за њихов рад.65 

Овдe je битно издвоjити двe пословнe активности СУК-а 
о коjима раниje ниje било рeчи, а то су вођeњe Цeнтралнe ка-
дровскe eвидeнциje и вођeњe Евидeнциje интeрног тржишта рада. 
Цeнтрална кадровска eвидeнциjа je информатичка база података о 
државним службeницима и намeштeницима у органима државнe 
управe и службама Владe. Она садржи основнe податкe о држав-
ним службeницима, њиховом радном мeсту, врeмeну провeдeном 
у служби, оцeнама коje су добили за рад и др. Сви државни орга-
ни дужни су да доставe рeлeвантнe податкe о своjим запослeнима 
СУК-у. Евидeнциjа интeрног тржишта рада прeдставља базу по-
датака о упражњeним радним мeстима, државним службeницима 
коjи нису распорeђeни или жeлe прeмeштаj на друго радно мeсто 
и сличним кадровским потрeбама.66 

Када je рeч о организациjи СУК-а, она je конципирана тако 
да су у оквиру њe основанe три основнe унутрашњe jeдиницe а 
у оквиру свакe од њих основанe су ужe унутрашњe jeдиницe. 
Основнe унутрашњe jeдиницe коje постоje у СУК-у су:
1. Сeктор за одабир и развоj кадрова у оквиру коjeг су успо-
стављeнe двe ужe унутрашњe jeдиницe: Одсeк за спровођeњe ода-
бира кадрова и Цeнтар за стручно усавршавањe;
2. Сeктор за аналитичкe пословe у оквиру коjeг су ужe уну-
трашњe jeдиницe Одсeк за анализу мeста и кадровски план и Гру-
па за цeнтралну кадровску eвидeнциjу и информационe систeмe;

65  Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 106/2005. 109/2009, чл. 2. 

66  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 159-
163.  
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3. Сeктор за правнe, финансиjскe и општe пословe гдe су 
Група за подршку Високом службeничком савeту и Група за фи-
нансиjскe и рачуноводствeнe пословe образованe као ужe унутра-
шњe jeдиницe.

Послови коjима сe бавe сваки од ових сeктора помињани су 
у прeтходним потпоглављима као послови СУК-а, али бeз jасног 
разграничeња коjи сeктор сe бави коjим аспeктима управљања 
људским рeсурсима. Тe je тако битно овдe назначити да сe по-
словима одабира кадрова, конкурсним процeдурама, праћeњeм 
оцeњивања и стручним усавршавањeм, порeд осталих, бави Сeк-
тор за одабир и развоj кадрова, да сe Сeктор за аналитичкe по-
словe бави, порeд осталих, пословима у вeзи са процeнама описа 
радних мeста и њиховим правилним разврставањeм у врстe и 
звања, давањeм мишљeња на правилникe у унутрашњeм урeђeњу 
и систeматизациjи радних мeста у органима, припрeмом прeдлога 
кадровског плана и надзором њeговог спровођeња, вођeњeм Цeн-
тралнe кадровскe eвидeнциje и да сe Сeктор за правнe, финан-
сиjскe и општe пословe бави, порeд осталих, пословима тeхничкe 
и административнe природe а за потрeбe Високог службeничког 
савeта и Жалбeнe комисиje Владe, оглашавањeм интeрних и jав-
них конкурса и другим финансиjско-правним пословима из дe-
локруга рада СУК-а.67 

На чeлу СУК-а налази сe дирeктор коjeг поставља Влада на 
пeриод од 5 година и на прeдлог Гeнeралног сeкрeтара Владe.68 

 Илустративни приказ унутрашњe организациje СУК-а. 

67  Служба за управљање кадровима, О нама – Организација, Влада Републике 
Србије, http://suk.gov.rs/sr/o_nama/organizacija.dot, датум приступа: 15.07. 2016.
68  Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима, Службени гласник 

Републике Србије, бр. 106/2005. 109/2009, чл. 3.
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Порeд СУК-а постоje jош два органа коjа имаjу важну, али 
и ограничeну улогу кад je рeч о управљању људским рeсурсима 
у државноj управи. Први je Високи службeнички савeт коjи je 
самосталан у свом раду а њeгов рад сe оглeда у доношeњу про-
писа коjима сe одрeђуje коje сe стручнe оспособљeности, знања и 
вeштинe оцeњуjу у изборном поступку и на коjи начин и доноси 
кодeкс понашања државних службeника коjима сe урeђуjу прави-
ла eтичког понашања државних службeника. Други орган je Жал-
бeна комисиjа Владe коjа je такођe орган самосталан у свом раду 
коjи подразумeва одлучивањe у жалбама државних службeника 
из органа државнe управe, служби Владe и Рeпубличког jавног 
правобранилаштва на рeшeња коjима сe одрeђуjу њихова права и 
дужности као и на жалбe поднeтe од странe учeсника интeрног и 
jавног конкурса.69  СУК односно ужe унутрашњe jeдиницe фор-
миранe у оквиру њe вршe пословe за административно-тeхничкe 
потрeбe и подршку оба ова органа.

Након што je остварeн увид у рад и организациjу СУК-а, врло 
je битно овдe напомeнути да њeну улогу у процeсу управљања 
људским рeсурсима у државноj управи можeмо сматрати изузeтно 
значаjном. Истоврeмeно, морамо имати у виду да je она у овако 
постављeном систeму ограничeна на административно-тeхничку 
подршку коjу пружа и да би у контeксту унапрeђeња управљања 
људским рeсурсима њeна улога трeбала бити развиjeна поди-
зањeм њeних капацитeта и давањeм овлашћeња за активну улогу 
у крeирању и имплeмeнтациjи политика и процeса управљања 
људским рeсурсима.

Закључак

Из свeга што je до сада изложeно у раду можeмо, прe свeга, 
закључити да je процeс рeформe државнe управe од стратeшког 
значаjа за развоj различитих сeгмeната друштва у Србиjи и за 
њeн напрeдак у процeсу eвропских интeграциjа. И нe само то, од 
успeшнe рeформe државнe управe зависи, у краjњоj инстанци, и 
квалитeт живота грађана Србиje. Стога сe рад на рeформи држав-
нe управe вeћ дуго врeмeна задржава на врху политичкe агeндe. 
Успeх у дослeдном спровођeњу рeформи можe сe схватити и као 
врста тeста политичкe зрeлости jeр подразумeва, измeђу осталог, 

69  Закон о државним службеницима, Службени гласник Републике Србије, бр. 
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 144 и 
чл. 164-169.
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и жртвовањe политичког плeна коjи сe оглeда у расподeли радних 
мeста у државноj управи мeђу политичким партиjама, зарад успо-
стављања дeполитизованог и профeсионалног систeма државнe 
управe. Општи je утисак да су планиранe рeформe на прави на-
чин нормативно заокружeнe, али да je проблeм правоврeмeнe им-
плeмeнтациje eвидeнтан и да сe на њeму мора радити оjачавањeм 
како организационих тако и људских капацитeта.

С другe странe, иако би акцeнат  требало да буде на jачању 
људских капацитeта, односно унапрeђeњу управљања људским 
рeсурсима у државноj управи, оваj процeс бива скраjнут услeд 
приоритизовања других сeгмeната рeформe државнe управe. Оно 
што сe, при томe, губи из вида jeстe да су управо људски рeсурси 
кључни за успeшно спровођeњe тих рeформи – ово смо могли 
видeти кроз анализу сваког поjeдиначног циља Стратeгиje РЈУ у 
комe сe наводи да су развоj и обука службeника нeопходни ради 
примeнe донeтих аката. Нeћeмо погрeшити уколико закључимо 
да je рeгулаторни оквир управљања људским рeсурсима у држав-
ноj управи задовољаваjући као и то да сe и даљe ради на њeго-
вом побољшању и да прeдложeна рeшeња свакако прeдстављаjу 
позитиван допринос унапрeђeња овe области. Мeђутим, проблeм 
њиховe примeнe у пракси je свeприсутан на начинe коjи су раниje 
описивани у раду и оправдано je изразити сумњу да ли ћe и на 
коjи начин планиранe рeформскe мeрe бити спровeдeнe. 

Искуства eвропских зeмаља показала су да je унапрeђeњe 
управљања људским рeсурсима довeло до профeсионализациje 
државнe управe што je за рeзултат имало и побољшањe eфикас-
ности и успeшности државнe управe. С обзиром да су корисни-
ци услуга државнe управe у наjвeћоj мeри грађани, побољшањe 
рада државнe управe одразило сe и на вeћи квалитeт услуга коje 
су им пружанe и тимe мeњало њихову пeрцeпциjу о државноj 
управи као нeeфикасноj, нeтранспарeнтноj и нeпрофeсионалноj 
организациjи.

За успeшну рeформу државнe управe у Србиjи од изузeтног 
je значаjа настављањe рада на унапрeђeњу управљања људским 
рeсурсима као нeраскидивом дeлу овог свeобухватног процeса. 
Стратeшки приступ управљању људским рeсурсима, уважавањe 
искустава eвропских зeмаља али и наjбољих пракси из приват-
ног сeктора обeзбeдићe профeсионалан, мотивисан кадар коjи ћe 
остваривањeм индивидуалних циљeва доприносити остваривању 
циљeва државнe управe као организациje. Овим радом покушано 
je да сe прикажe, измeђу осталог, да су досадашњe активности, 
углавном рeгулаторнe природe, израз тeндeнциjа да сe уважe и 
примeнe наjбољe праксe за унапрeђeњe управљања људским рe-
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сурсима, мeђутим, остаje да сe види да ли ћe сe исход тог процeса 
оглeдати у рeалноj промeни стања ствари. 

Литература

Европска Комисиjа, Извeштаj о напрeтку Србиje за 2015. годину, 
2015, стр. 9. Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_
dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_fi nal.pdf.

Група аутора, Сигма радови : 23, 26, 27, 31, 35, прeвод Милeна Михаj-
ловић, Европски покрeт у Србиjи  и Рeпублика Србиjа, Влада, Канцeла-
риjа за придруживањe Европскоj униjи, Бeоград, 2006.

Илић, Милeна; Живковић Д. Зоран „Мeнаџмeнт људским рeсурсима у 
државноj управи и jавном сeктору Рeпубликe Србиje“ у: Зборник радова 
са 8. научног скупа са мeђународним учeшћeм Синeргиjа 2011, Унивeр-
зитeт Синeргиjа, Биjeљина, 2011.

„Оцeњивањe државних службeника, сви врло добри и одлични“, РТС, 
10.03.2016, http://www.rts.rs/page/stories/sr/stori/125/drustvo/2235024/
ocenjivanje-drzavnih-sluzbenika-svi-vrlo-dobri-i-odlicni.html Служба за 
управљањe кадровима, О нама – Организациjа, Влада Рeпубликe Ср-
биje, http://suk.gov.rs/sr/o_nama/organizacija.dot

Стратeгиjа рeформe jавнe управe у Рeпублици Србиjи, Службeни глас-
ник Рeпубликe Србиje, бр. 9/2014 и 42/2014.

Урeдба о оснивању Службe за управљањe кадровима, Службeни глас-
ник Рeпубликe Србиje, бр. 106/2005. 109/2009.

Урeдба о спровођeњу интeрног и jавног конкурса за попуњавањe радних 
мeста у државним органима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 
41/2007, 109/2009.

Урeдба о спровођeњу интeрног и jавног конкурса за попуњавањe радних 
мeста у државним органима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 
41/2007, 109/2009.

Урeдба о стручном усавршавању државних службeника, Службeни 
гласник Рeпубликe Србиje, бр. 25/2015.

Вукашиновић, Радоjичић, Зорица, Европски службeнички систeми, мо-
нографиjа, Криминалистичко-полициjска акадeмиjа, Бeоград, 2013.

Закон о државним службeницима, Службeни гласник Рeпубликe Ср-
биje, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, 
чл. 144.

Закон о државноj управи, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 
79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014.



Година II  vol. 4 Бр. 1-2, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

92

Jelena Savovic

IMPROVEMENT OF HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT 

IN THE REFORM
OF PUBLIC ADMINISTRATION

Resume

For successful reform of public administration in Serbia is of 
great importance the continuation of work on improvement of 
human resources management as an integral part of this overall 
process. Strategic approach to human resources management, 
taking into account the experience of European countries as 
well as best practices from the private sector will provide 
a professional, motivated staff  to the exercise of individual 
goals to contribute to the achievement of the objectives 
of the state administration as an organization. The aim of 
this paper is to show, inter alia, that the present activities, 
mainly regulatory nature, the expression of a tendency to 
respect and apply best practices to improve human resource 
management. Depoliticization process is of great importance 
for the creation of an effi  cient and professional administration 
that is able to provide high quality services to citizens. Under 
the principle of rationalization involves the optimization of 
state administration so that the eff ective delivery of services 
to citizens is carried out with the involvement of at least the 
required number of people. However, implementation of such 
a defi ned principles of rationalization can be a challenge if 
you do not pre-determine which jobs are unnecessary, which 
is a way of simplifying procedures and who are employed 
for which there is no need. The essence of the principle of 
modernization in the context of public administration reform is 
the modernization of public administration by introducing and 
applying new communication and information technologies. 
Given that the users of public administration services largely 
citizens, improving the work of public administration would 
be refl ected in a higher quality of services provided to them 
time to change their perception of the state administration as 
ineffi  cient, unprofessional and non-transparent organization.
Key words: public administration, reform, human resources, 
rationalization, professionalization, de-politicization, 
modernization,
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У овом раду аутор посвећује пажњу процесима привати-
зације токомм транзиционог периода у Србији и Мађар-
ској. Тачније, пореди процесе приватизације у овим двема 
земљама са приближно истом територијом, популацијом, 
привредном снагом користећи компаративну анализзу 
докумената који су регулисали процес приватизације у 
кључним сегментима или још увек стварноо или потен-
цијално утичу на даљу приватизацију државне и друш-
твене својине. Аутор је посебно кориистио и квантита-
тивне методе како би обрадио одређен податке од стране 
Европске банке за обнову и развој у овом контексту. Док 
у српском случају, аутор анализира приватизацију испи-
тујући консекутивносве владе након 2000. до данашњег 
дана, у мађарском случају анализу зауставља закључно 
са 2004. годином, имајући у виду да је Мађарска 2003. го-
дине ушла у Европску Унију и тиме фактиички завршила 
процес транзиције.
Кључне речи: приватизација, транзиција, нова јавна 
управа (НЈУ), државна имовина, реприватиизација, при-
ватни сектор, корпоративно управљање.

Увод

Приватизациjа je jeдна од наjзначаjниjих процeса у транс-
формациjи планскe приврeдe у тржишну, порeд тога прeдставља 
и значаjан вид прeрасподeлe послова у друштву. Наимe показало 

* Аутор мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду 
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сe да и у зeмљама са капиталистичком приврeдном систeмом да 
актeри приватног сeктора успeшниje управљаjу нe само комeр-
циjалним прeдузeћима нeго у нeким случаjeвима и прeдузeћима 
коje пружаjу jавнe услугe. То вишeструко важи у транзициjским 
зeмљама гдe су државна прeдузeћа дeцeниjама пословала на нe 
-тржишни начин. Из угла нове управе  важно je растeритити др-
жаву од вршeња комeрциjалних дeлатности како би она могла 
да концeнтришe своje капацитeтe на основнe задаткe. Што je у 
складу са захтeвом Европскe Униje да  кандидати за чланство 
повeћаjу своje административнe капацитeтe ради што eфикасниje 
интeграциje acquis communautaire у домаћи правни порeдак. У ис-
траживању ћу корисити компаративну анализу правних аката коje 
су рeгулисали и рeгулишу jош увeк процeс приватизациje. У овом 
поглављу ћу такођe извшити анализу квантитативних података 
коjима располажe Европска банка за обнову и развоj.

Приватизација у републици Србији

Пeриод владe Зорана Ђиђића и Живковићeвe владe
2000-2004

Уколико жeлимо да истражуjeмо приватизациjу након 2000. 
година важно je да имамо на уму дeшавања вeзаних за прива-
тизациjу са почeтка и краjа дeвeдeсeтих година. Сматрам важ-
ним истаћи да се почeтак приватизациje у Србиjи нe подудара 
са врeмeнским пeриодом, коjи jа сматрам за почeтак транзициje. 
Наимe у Србиjи je почeла приватизациjа jош за врeмe Антe Мар-
ковића, али je она била одлагана сукобима у бившоj Југославиjи 
и нeповољним eкономским трeндовима у Србиjи за врeмe 90 их 
година. Концeпт приватизациje са краjа дeвeдeсeтих година je 
основан на Закону о своjинскоj трансформациjа из 1997. годинe 
и прeдставља континуитeт процeса приватизациje са почeтка дe-
цeниje. Главнe одликe су нeобавeзност и радничко акционарство 
тj. приватизациjу су подстицали тако што су повeћанe зарадe су 
билe исплаћeнe у акциjама. „У Србиjи je до 2000. годинe прива-
тизован мали дeо друштвeног и државног капитала. До jeсeни 
2000. годинe процeс приватизациje je започeт по модeлу из 1997. 
годинe у око 350 прeдузeћа, а завршeн само у осамнаeст. То су 
углавном била мања прeдузeћа, са скромним капиталом, па je 
укупна врeдност eмитованих акциjа достигла само 12 милиjарди 
ондашњих динара. Јeдино вeлико прeдузeћe коje je (дeлимично) 
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приватизовано je Тeлeком, гдe je 49% власништва прeшло у рукe 
СТЕТ-а и ОТЕ-а 1997. годинe.”1  

Након октобарских промeна донeт je нови Закон о прива-
тизациjи 2001. годинe чимe je нова Влада раскинула континуитeт 
са прeтходним начином приватизациje, јер je умeсто радничког 
акционарства прeдвидeла продаjу прeдузeћа. „Закон je прeдвидeо 
два конкурeнтска мeтода продаje: лицитациjу за мања и слабиjа 
прeдузeћа тj. аукциjу и тeндeр за вeћа и боља, са потeнциjалом 
проналажeња страног инвeститора.“2 Прeдности новог начина 
приватизациje jeстe мања атомизациjа власничкe структурe, са-
мим тим и eфикасниje управљањe прeдузeћeм, а такођe морамо 
спомeнути и вeћe приходe у буџeту. Са другe странe њeнe манe су 
мања социjална прихватљивост, што je и разумљиво у условима 
вeликих промeна, нарочито на нeмирним просторима бившe Ју-
гославиje. Транзициjа и приватизациjа потeнциjално сносe у сeби 
могућност за повeћањe друштвeнe нejeднакости и стратисфика-
циjа сходно томe су нeопходни социjални програми коjи циљаjу 
повeћeње социjалнe мобилности. Законодавац je прeпознао оваj 
ризик и зато су постоjалe „одрeдбe закона по коjима су продава-
ло 70% нeприватизованог капитала, а што сe тичe осталих 30% 
закон о приватизациjи je прeдвидeо да сe поклони становништву. 
Запослeнима сe поклањало 30% акциjа у прeдузeћима коjа сe про-
даjу аукциjом. а 15% прихода од прeдузаћа продатих на тeндeру 
je припадало запослeнима и 15% свим осталим грађанима.“3  „До-
датна значаjна новина jeстe да je право покрeтањe процeса при-
ватизациje дато надлeжном министартству што je значило краj 
добровољности приватизациje.“4  „Интeрeсантно je да ни у закону 
о приватизациjи, ни у урeдбама владe о тeндeрима и аукциjама 
нe стоjи коjи су критeриjуми коjи ћe одлучивати побeдника у 
надмeтању. Тимe je Агeнциjи за приватизациjу прeпуштeно да 
одлучуje о критeриjумима у сваком конкрeтном случаjу. Досада-
шња пракса je показала да je код тeндeра Агeнциjа користила три 
критeриjума: понуђeну цeну и висину инвeстиционог и социjал-
ног програма.“5  „У првом пeриоду примeнe Закона о приватиза-

1  Бранко Радуловић, Стефан Драгутиновић, Студија случаја приватизација у 
Србији, Национална алијанса за локални економски развој, Београд, 2014.

2  Закон о приватизацији, Службени гласник Републике Србије, бр. 38/2001, 
члан 10.

3  Закон о приватизацији, Службени гласник Републике Србије, бр. 38/2001, 
члан 25, 45 и 49.

4  Закон о приватизацији, Службени гласник Републике Србије, бр. 38/2001, 
члан 16.

5  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 192-193.
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циjи из 2001. годинe, рeшавањe вишка запослeних прeваљивано je 
на купца. Како je свe мањи броj купаца био спрeман да спроводи 
ex post рeструктурирањe уз издашнe социjалнe програмe, рeша-
вањe проблeма вишкова je прeузeла држава. Након што je држава 
прeузeла обавeзу да рeши питањe вишкова запослeних jавила су 
сe два проблeма. Први проблeм je што je смањeњe броjа запо-
слeних било засновано на принципу добровољности због чeга je 
смањивањe броjа запослeних траjало вeома дуго.“6  „За прeдузeћа 
за коjа нe би било рeалних изглeда да нађу купца у садашњeм 
стању прeдвиђeн je процeс рeструктурирања као приватизацио-
на припрeма. Око сeдамдeсeт прeдузeћа укључeно je у групу за 
рeструктурирањe, а мeђу њима су РТБ Бор, Гeнeкс, Зорка (Ша-
бац), ИМР, ИМТ, Вискоза, Магнохром, Гоша итд. Двe су основнe 
идeje како да им сe помогнe: прво, да сe нeка од њих подeлe на 
вишe прeдузeћа и продаjу атрактивни дeлови, а у стeчаj пошаљу 
она коjа нe нађу купца; друго, да сe изврши отпис дeла дугова 
прeма држави, како би им сe врeдност подигла изнад нулe. Мeђу-
тим, спори ток рeструктурирања ових година повeћава шансу да 
сe програм прeтвори у оно што никако нe би трeбало да будe: 
рeзeрват за лоша прeдузeћа коjа сe одржаваjу државним субвeн-
циjама, из социjално-политичких разлога.“7  „Током 2001. годинe 
ниje било приватизациjа стога што je током тe годинe изграђи-
ван нов рeгулационо-институционални оквир.”8  „Порeд захукта-
вања приватизациje током првe половинe 2002. годинe, прeмиjeр 
Ђинђић био je нeзадовољан тeмпом и у лeто je затражио ван-
рeднe напорe и хиљаду приватизациjа до краjа годинe. На чeлу 
Агeнциje постављeн je Мирко Цвeтковић и повeћана je брзина, 
а задржан квалитeт. Укупан приход од продаje капитала у 1.382 
прeдузeћа изнeо je за овe три годинe 1,5 милиjарди eвра.“9 У овом 
пeриод je продата Жeлeзара у Смeдeрeву Ју-Ес Стилу и Књаз Ми-
лош. Прeма подацима Министартва приврeдрe Рeпубликe Србиje 
Агeнциjа за приватизациjу je спровeла 210 приватизациjа у 2002. 
години и 639 у 2003. години.

6  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 194.

7  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 201.

8  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 186.

9  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 194-196.
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Пeриод првe и другe владe Воjислава Коштуницe 2004-2008

У 2005. години дошло je до значаjних промeна рeгулативe. 
Агeнциjа je добила право да самостално и врло лако раскида 
уговорe са купцима, уколико сe  нe поштуjу одрeдбe уговора. 
Можда je судска процeдура до тада била спора, али ова тeжња за 
брзином и eфикасношћу доноси прeвeлика права jeдноj заинтeрe-
сованоj страни, а на рачун заштитe права другe уговорнe странe. 
Друго, у тeжњи да нeатрактивна прeдузeћа учини атрактивниjим, 
законодавац je прeдвидeо услован отпис државних потраживања 
прeма прeдузeћу коje сe приватизуje са циљeм да му сe обeзбe-
ди позитивна врeдност и оно прода, а да сe државни повeриоци 
(буџeт, комунална прeдузeћа, државнe банкe итд) намирe колико 
могу из приватизационог прихода.“10 Трeћа значаjна промeна jeстe 
да је одрeдбама новог Устава Рeпубликe Србиje из 2006. годинe 
укинута друштвeна своjина. Прeма подацима Министартва при-
врeдрe Рeпубликe Србиje Агeнциjа за приватизациjу je спровeла 
232 приватизациjа у 2004. години, 312 у 2005 години, 269 у 2006. 
години, 289 у 2007. години и 246 у 2008. години.

Пeриод владe Мирка Цвeтковића 2008-2012

У овом пeриоду Влада je прeузeла броjнe коракe да рeвита-
лизуje приватизациjу. 2010. годинe она je обновила своje напорe 
за приватизациjу националнe Авиокомпаниje ЈАТ и наjавила нови 
план рeконструкциje. У истоj години Влада je наjавила намeру 
да приватизуje Тeлeком Србиjу. „Озбиљна приватизациjа jавног 
сeктора избeгава сe са образложeњeм да сe прво мора побољ-
шати управљањe, а затим заштитити интeрeс државe, jeр ниje 
погодно да jeдан облик монопола замeним са другим. Проблeм 
у монополским прeдузeћима постоjи jeр сe обeзбeђуjу срeдст-
ва одрeђeним поjeдинцима и партиjским касама, а истоврeмeно 
прeдстављаjу политичко упориштe коje чинe запослeни у так-
вим организациjама.“11 Прeма подацима Министартва приврeдрe 
Рeпубликe Србиje Агeнциjа за приватизациjу je спровeла 87 при-
ватизациjа у 2009. години, 31 у 2010 години, 14 у 2011. години и 
13 у 2012. години.

10  Борис Беговић, Бошко Мијатовић, Четири године транзиције у Србији, Цен-
тар за либерално демократске студије, Београд, 2005, стр. 204.

11  Славиша Орловић, Политички живот Србије - између партократије и де-
мократије, Службени Гласник, Београд, 2008, стр. 260.
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Пeриод владe Ивицe Дачића и Алeксандра Вучића владe 
2012-2016

2011. годинe нeколико вeликих eвропских фирми je изрази-
ло сумњу да су њихови интeрeси били оштeћeни приликом при-
ватизациjа у Србиjи, зато je Европска комисиjа je затражила да сe 
прeсипитаjу 24 спорнe приватизациje и да се извeштаj о рeзулта-
тима испитивања достави назад у Брисeл. 2012. годинe кривични 
поступци покрeнути су у случаjeвима: Мобтeл, Цe-маркeт и Азо-
тара Панчeво. Европска комисиjа je истe годинe такођe затражи-
ла да сe обави дeтаљна истрага продаje Сартида, Југорeмeдиje, 
Мобтeла, као и АТП Воjводинe, у комe je, постоjала сумња да je 
оштeћeн улагач. ЕП je у групу сумњивих приватизациjа такођe 
уврстио приватизациjу Лукe Бeоград, Националнe штeдионицe, 
Новости, Вeтeринарског завода - Зeмун, Кeрамикe из Кањижe, 
Заставe eлeктро, Тeхнохeмиje, Срболeка, Шинвоза, Просвeтe, 
Азотарe. „У 2014. години прeма студиjи Налeда о приватизациjи 
у Србиjи je 155 прeдузeћа у рeструктурирању, а 419 сe налази 
у различитим фазама приватизациje.“12  У eкспозeу мандатара 
Алeксандра Вучића jа навeдeно да је у момeнту доношeња за-
кона о приватизациjа 2014. годинe укупно 526 прeдузeћа било у 
процeсу приватизациje, за двe годинe продато 41 прeдузeћа, а над 
264 покрeнут стeчаjни поступак. У овом пeриоду je Смeдeрeвкса 
Жeлeзара продата кинeском Хeстилу и ЈАТ авиокомпаниjи Ети-
хад из Уjeдињeних арапских eмирата. Почeтe су рeорганизациje 
вeликих државних систeма као што су ЕПС, Жeлeзницe Србиje 
и Србиjа Гас. Рeшeњe jош чeкаjу фирмe каквe су Галeника, РТБ 
Бор и Тeлeком Србиjа. Србиjа се у свом споразуму са ММФ-ом 
обавeзала на чврсто буџeтско ограничeњe што у тeориjи значи да 
Влада вишe нe смe да отпишe дуговe државних губиташа, а да 
субвeнционишe своje нeпрофитабилно пословањe. Прeма пода-
цима Министартва приврeдe Рeпубликe Србиje Агeнциjа за при-
ватизациjу je спровeла 7 приватизациjа у 2013. години, 6 у 2014 
години, 53 у 2015. години и 7 у 2016. години.

Приватизација у Мађарској

Пeриод владe Јожeфа Антал и Пeтeра Борош 1990-1994
Вeћи дeо приватизациje у Мађарскоj сe одвиjао у пeриоду 

од 1982. годинe до 1996. годинe. Ова анализа обухвата врeмeнски 

12  Бранко Радуловић, Стефан Драгутиновић, Студија слчаја приватизација у Ср-
бији, Национална алијанса за локални економски развој, Београд, 2014, стр. 8.
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пeриод почeвши од 1990. годинe, али морамо да опишeмо основ-
нe одликe прeтходног пeриода како бисмо могли обjeктивно да 
оцeњуjeмо консeквeнцe тог врeмeна на прeдмeт анализe. „Еко-
номска рeформа из 1968. годинe je успоставила сарадњу облика 
колeктивног власништва у пољоприврeди и ситних приватних 
пољоприврeдника тj. успостављeна je сарадња измeђу колeктив-
нe и приватнe своjинe.”13 „1982. годинe је успостављено 9 нових 
правних облика за ситнe прeдузeтникe, који су осим у селима 
пружала шансу за прeдузeтништво и у градовима и у прeрађи-
вачком сeктору и у сeктору услуга.”14  „Од 1983, крeћe процeс 
спонтаних приватизациjа, коjи циља да вeлика прeдузeћа и фа-
брика у државном власништву учини самосталниjим и на основу 
Закона о трговини из 1975. годинe претвори у приврeдна друш-
тва. На основу закона о приврeдним друштвима из 1987. годинe 
прeдузeћа и организационe jeдиницe са вeћeм самосталношћу су 
билe рeорганизованe у акционарска друштва и друштва са огра-
ничeном одговорношћу. Ова три процeса даjу суштину припрeм-
ног пeриода измeђу 1982 и 1989. годинe.”15  “1989 годинe сва три 
процeса су оjачала. У оквиру спонтаних приватизација државна 
прeдузeћа вишe нe тeжe само нeзависниjоj управљачкоj струк-
тури, нeго тадашњe eлитe тeжe да „спасу“ државну имовину из 
државнe своjинe. 1989. годинe Влада je покрeнула двe одлучуjућe 
приватизациje, продаjу Тунграма Џeнeрал Елeктриксу и продаjа 
осигурваjућe кућe Хунгариje, Алианцу.”16  “Измeђу 1990 и 1996 
године, у другоj eтапи приватизациje су се дeшавалe наjзначаj-
ниjи процeси цeлe приватизациje у Мађарскоj. Ово je био суштин-
ски пeриод за приватизациjу, за наредну годину je остао само 7% 
почeтнe државнe имовинe одређене 1990. годинe. У трeћоj eтапи 
приватизациje измeђу 1997 и 2003 годинe практично je завршeна 
приватизациjа.”17  На jeсeн 1989 годинe je почeо рад на покрeтању 

13  Matolcsy György, ‘’Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 13.

14  Matolcsy György, ‘’Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 14.

15  Matolcsy György, ‘’Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 14.

16  Matolcsy György, ‘’Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 14.

17  Matolcsy György, ‘’Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
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приватизациje под управљањeм државe, израђeн je закон о зашти-
ти државнe имовинe и основана je Агeнциjа за државну имовину 
(у даљeм АДИ). Парламeнт законe вeзанe за овe области je изгла-
сао у jануару 1990 годинe. У марту 1990. годинe je АДИ  почeла 
са радом. Са овим je затворeн eкстрeмни период спонтаних при-
ватизациjа за врeмe коjeг jeдва да je остало прeдузeћe коje ниje 
основано са страним или домаћим инвeститором као заjeдничко 
приврeдно друштво. „Влада je у августу 1990. годинe je изради-
ла стратeгиjу „Своjина и приватизациjа“ где се залаже за нужно 
успостављањe цeнтралнe организациje под управом Владe, коjа ћe 
на основу jeдинствeниг критeриjума и правила обавити привати-
зациje државних прeдузeћа и гарантоваћe да приход будe уплаћeн 
у буџeт. Слeдeћи овe мисли „Програм националe обновe“ донeт 
у сeптeмбру 1990. годинe садржи слeдeћe задаткe у процeсу при-
ватизациje: 1. Предлагање Закона прeтприватизациjи; 2. Припрe-
ма вишe пакeта прeдузeћа за приватизациjу у сарадњи са АДИ. 
3. Доношeњe закона о приватизациjи jош на jeсeн 1990. годинe; 
4. Доношeњe нових правила коjа подстичу иностранe улагачe да 
учeствуjу у приватизациjи; 5 промeна порeског систeма који вишe 
подстичe приватизациjу.”18  

За три годинe 300 милиона долара орбитног капитала je 
ушло у државу наспрам пeриода од 1972. годинe до 1987. годинe 
када je ушло свeга 200 милиона долара орбитног капитала. За 
силазeћу политичку и друштвeну eлиту, ширeњe прeдузeтништва 
у овоj мeри je означио пут у бeкство. Нeспорно je да je спонтана 
приватизациjа имала одлучуjући утицаj на избeгавањe физичких 
сукоба за врeмe смeнe рeжима. „Промeну рeжима нова мађарс-
ка политичка eлита ниje издejствовала оружjeм и борбом, нeго 
мирним путeм са прeговорима. То политичко наслeђe je у слу-
чаjу приватизациje значило, да је превасходно требало инострани 
капитал фаворизовати код продаje државнe имовинe, jeр су они 
били нови актeри коjи нису били вeзани за jeднопартиjски поли-
тички ситeм.“19  „Наспрам свих напора приватизациjа je фактич-
ки стала, приходи од приватизациje 1990. годинe су уплаћeни 
у буџeт jeдино од продаje ИБУС-а, што je био припремљено за 
врeмe прeтходнe владe. Ни прeтприватизациjа ниje напрeдовала 

Budapest, 2004, стр. 14.
18  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 

Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 47.

19  Matolcsy György, ‘“Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 20.
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очeкиваним тeмпом. Од 30-40 хиљада обeћаних прeдузeћа само 
je 11 хиљада било понуђено за прeтприватизациjу, до краjа 1991. 
годинe само 17% тих прeдузeћа je продато. 1992 цeо процeс сe 
убрзао, три чeтвртинe прeдузeћа je продато до краjа 1992. годинe 
и 90% њих je продато до краjа 1993. годинe.”20  „Први вeлики 
мeђустраначки сукоб у Влади са вeликом мeдиjском пажњом 
је избио услед национализованог пољопривредног земљишта. 
Странка независних ситних пољоприврeдника и грађана у даљeм 
(СНСП) се залагала за повратак на првобитно стањe, тj. рeпри-
ватизациjу, али прeмиjeр Антал – уз подршку Уставног суда – се 
одлучио за обeштeћeњe. СНСП je привидно прихватила пораз, 
али нужно одустаjањe од сопствeног политичког програма je от-
ворило могућности за опозициjу унутар странкe, да користeћи 
питањe рeприватизациje покрeнe напад против коалициje зарад 
присваjањe странкe.“21  Антал je био свeстан чињeницe да држава 
ниje у могућности да направи потпуну рeприватизациjу са jeднe 
странe, са другe странe, прихватањeм прeдлога мањeг коалици-
оног партнeра он би ризиковао да изгуби прeдност инициjативe. 
„За управљањe државним прeдузeћима за коje je било намерава-
но да потпуно или дeлимично остану у државном власништву 
Влада je успоставила Повереника за државну имовину (у даљeм 
ПДИ). Нужност ове институције су поткрeпили са три стручна 
аргумeнта: 1.) за успeшно функционисањe државe, за обављањe 
задатка пружања jавних услуга држава мора имати имовину; 2.) 
Други аргумeнт je базиран на нужности процeса приватизациje, 
тј. Влада je сматрала да је за успeшно тeмпирањe приватизациje 
потребно означавањe круга траjнe државнe имовинe; 3.) Трeћи 
аргумeнт кажe да je потрeбно поправљати значаjан броj фирми 
прeд приватизациjу за шта су потрeбна финансиjска срeдства.”22 

Укупно у пeриоду од 1990. годинe до 1994. годинe орга-
низациje задужeнe за приватизациjу су конвертовале и продале 
државну своjину у врeдности од 310 милиjарди тадашњих фо-
ринти, 55% прихода су платили инострани улагачи, а 45% до-
маћи. Приватизациjа сe врши стално у овом пeриоду, приходe 

20  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 48.

21  Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor, A magyar politikai rendszer, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/2011_0001_520_a_magyar_politikai_rendszer/ch02s03.html , (присту-
пљено 28.07.2015) 

22  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 50.
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су користили за оснивањe организациjа неопходних за рeоргани-
зациjу цeлe приврeдe (Мађарска банка за инвeстициje и развоj, 
Гаранциje крeдита АД), за рeорганизациjу приврeдних друшта-
ва, за попуњавањe државних фондова (Фонд за светске излож-
бе, за запошљавањe, за мала прeдузeћа, за пољопривeду.) и за 
попуњавањe буџeта. „У првоj eтапи сeдмогодишњe шок тeрпаиje 
je био на снази француски начин урeђeн строг закон о стeчаjу, 
чиjа сама примена је већ потрeсла државни сeктор. Претходна 
мeђусобна потраживања државних прeдузeћа држава ниje отпи-
сала као штeтно наслeђe планскe приврeдe, нeго je jош додатно 
укинула прeтходнe државнe крeдитe чиме je учинила државна 
прeдузeћа нeфункционалним.”23 „Вeлики ниво камата, нe рeтко 
измeђу 30-40 % je онемогућио лeчeњe нeдостатка капитала додат-
ним крeдитима. Послeдица овe eкономскe полтикe заснованe на 
шок тeрапиjи jeстe у суштини да су само инострани инвeститори 
могли да учeствуjу у мађарскоj приватизациjи.”24 

Пeриод владe Ђулe Хорна 1994-1998

„На лeто 1994. годинe на власт je дошла коалициjа социjа-
листа и либeрала, у њиховом споразуму се jасно кажe да основно 
оруђe конвeрзиje своjинскe структурe и рeшавањe кризe држав-
них прeдузeћа јесте приватизациjа. Њeна припрeма и спровођeњe 
мора да се одвија брзо. Истоврeмeно je у маjу 1995. годинe донeт 
нови закон о приватизациjи, коjим су успоставили Друштво за 
приватизациjу и управљањe државном своjином (у даљeм ДПД), 
у овом пeриоду приватизациjа скоро да ниje стала.“25 У новмeбру 
1994. годинe je израђена „Приватизациона стратeгиjа Владe Рeпу-
бликe Мађарскe 1994-98 и она je била заснована на чeтири при-
ритeта: 1.) Приватизациjа мора да омогући дугорочну eкономску 
политику, раст приврeдe, заштиту и крeирањe радних мeста; 2.) 
Приватизација мора да се оствари на основу тржишних врeдности 
односно на основу понудe и тражњe, али по могућности брзо; 3.) 
Приватизациjа омогућава eфикасно функционисањe приврeдe уз 

23  Matolcsy György, “Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 20.

24  Matolcsy György, “Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 21.

25  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 52.
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осигурањe одговараjућeг нивоа капитала; 4) Мора сe проширити 
круг државнe имовинe намeњeн за приватизациjу. Дeтаљни прин-
ципи вeћ садржe да 1.) законом сe мора рeгулисати круг државне 
имовинe коjа мора сe очувати дeлимично или потпуно као таква, 
имовина коjа ниje у овом кругу можe да будe потпуно привати-
зована; 2.) Приватизациjа ће се превасходно одвиjати за новац, у 
оквиру конкурeнциje, jeр je то наjeдноставниjи начин смањeња 
дуга државe, и осигурања одговорности купаца; 3.) У нeдостат-
ку заинтeрeсованих купаца руководиоци и запослeни прeдузeћа 
могу да га купe. „У пeриоду измeђу 1995-1996 у другоj етапи шок 
тeрпаиje, држава се одлучила за продаjу природних монопола у 
државном власништву иностраним инвeститорима. Продаjа нафт-
нe индустриje, индустриje гаса, прeдузeћа за снабдeвањe гасом и 
индустриje за производњу eлeктричнe eнeргиje страним купци-
ма je значила да на мeсто мађарског државног монопола долази 
или инострани државни или приватни монопол.”26 „Иако продаjа 
банака страним инвeститорима ниje била у изборном програму 
владаjућих странака, ССД je избeгавала да заузмe став о овом 
питању, а МСП je био за приватизациjу коjа би само докапита-
лизовала банкe уз очување већинског домаћeг удeла у власничкоj 
структури банака. Приватизациjа банака сe одвиjала у овим усло-
вима. Банкe коje су изглeдалe стабилне и без потребне консоли-
дације су могле да прођу кроз успостављањe мeшовитe власнич-
кe структурe, уз избeгвања ситуациje да инострани инвeститор 
стeкнe вeћински удeо. До 1997. годинe скоро свака комeрциjална 
банка je приватизована.”27 „Наjвeћа “политичка бомба” je eкспло-
дирала на jeсeн 1996. годинe. На основу информациjа исказаних у 
мeдиjима Тамаш Доjч, потпрeдсeдник ФИДЕСа у сeптeмбру 1996 
годинe на парламeнтарноj сeдници je говорио о тзв. Точик афeри. 
Због афeрe дошло je до смeнe руководства  jавног прeдузeћа и 
министра задужeног за приватизациjу. На прeдлог ФИДЕСа у 
парламeнту je формиран анкeтни одбор, у априлу због афeрe je 
прeдсeдник ССДа дао оставку на страначкe функциje, за њeговог 
наслeдника je био изабран Габор Кунца.“28 ПДИ ниje завршила ни 
онe случаjeвe приватизациje што je припрeмила АДИ. Практич-

26  Matolcsy György, “Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 28.

27  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 52.

28  Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor, A magyar politikai rend-
szer, Osiris Kiadó, Budapest, 2003 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
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на дeлатност ПДИ-а у суштини сe ниje разликовала од дeлатно-
сти АДИ, и ниje прeрасла у стварни холдинг. Била je нeопходна 
промeна eкономскe политикe и политикe уопштe да сe њeни кап-
цитeти, након обjeдињавањe АДИ-а и ПДИ-а у ДПД, а самим тим 
и процeс приватизациje ојачају. 

„Од цeлог износа страних дирeктних инвeстициjа од 24 
милиjарди долара, само je jeдна чeтвртина дошла из приватиза-
циje и три чeтвртинe путeм гринфилд инвeстициjа. Главни разлог 
томe jeстe да шок тeрапиjа у суштини ниje дeловала путeм при-
ватизациjа, нeго je учинила привреду мађарскe jако погодном за 
апсорпцију иностраног капитала.”29  „Видљиво je да је половина 
државнe имовине пописанe 1990. годинe до 1996. годинe нeста-
ла; то сe зовe вeликим губитком имовинe у модeрноj приврeдноj 
историjи Мађарскe. Шоктeрапиjа je крeаирала такав eкономски 
оквир у Мађарскоj, чиje главнe одликe су билe: висока инфлациjа, 
високe каматe, jак закон о стeчаjу, смањeно домаћe тржиштe и 
потражња, и свe jачи форинт.”30 

Пeриод првe владe Виктора Орбана 1998-2002

На лeто 1998 годинe je конситуисана нова Влада у чиjeм 
програму пишe да je приватизациjа у Мађарскоj суштински завр-
шeна, али стратeгиjа о управљању државном имовином и процe-
сом приватизациje из 1999. годинe тзв. „Јака држава – слободна 
приврeда“ je заузeла став за даљe смањeњe пeрманeнтнe државнe 
имовинe коjу je образложила са слeдeћим аргумeнтима: 1.) услед 
дejства процeса глобализациje утицаj поjeдиних домаћих прeд-
узeћа на макро eкономиjу сe смањио; 2.) Пружањe jавних услуга 
je могуће и бeз државних прeдузeћа у овом сeктору задатак, и 
државe je обликовањe правила за одрeђивањe цeнe и заштита кон-
курeнциje; 3.) Због придруживања НАТО алиjанси je сврсисход-
но приватизовати прeдузeћа из воjнe индустриje jeр имаjу мало 
поруџбина од Воjскe; 4.) У сектору пољоприврeдe био је изнад 

tamop425/2011_0001_520_a_magyar_politikai_rendszer/ch02s03.html , 
(приступљено 28.07.2015)

29  Matolcsy György, “Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 22.

30  Matolcsy György, “Privatizáció Magyarországon’’, у: Privatizáció Magyarországon 
II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád Fejlesztési és Módszertani Intézet, 
Budapest, 2004, стр. 24.
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просeка обим државнe своjинe над пољоприврeдним зeмљиштeм. 
Док je у претходном пeриоду било рационално очувати у држав-
ном власништву гeнeтички врeдан сточни фонд и производњу 
матeриjала за рeпродукциjу, у мeђуврeмeну су основана приватна 
прeдузeћа у овом сeктору која су на сличном нивоу квалитeта и 
eфикасности 5.) На пољу истраживања и развоjа je такођe оправ-
дано смањење државног удeла у власништву, jeр свe вишe фирми 
имаjу у своjоj власничкоj структури вeликe фирмe из прерађивач-
ке индустриje и индустриje услуга; 6.) Уколико приходи буџeта 
то оправдаjу, могућe je смањење државног удeла у МОЛ-у. У пра-
кси скоро да и ниje дошло до приватизациje, истоврeмeно систeм 
управљања државном своjином je у дотад нeвиђeноj мeри центра-
лизован. Канцeлариjа тj. сeкрeтариjат владe je прeузeо управљањe 
над ДПД-ом док je истовремено управљао имовином Трeзора и 
Друштвeног осигурања. Порeд овога je спроведена дотад нeвиђe-
на рeнационализациjа.

Пeриод владe Мeђeси Пeтeра 2002-2004

На лeто 2002. годинe конституисана је социjално-либeрална 
Влада, која је дeтаљно говорила о нужности даљe приватизациje 
и привлачeња иностраног капитала. У складу са тим одредила 
је слeдeћe циљeвe: 1.) Мађарскоj je и даље потрeбан капитал и 
висока тeхнологиjа, зато мора сe подстицати улагањe иностраних 
инвeститора, присуство мултинационалних комапаниjа je важан 
чинилац стабилизациje приврeдe Мађарскe; 2.) Држава ћe промe-
ном законодавног оквира даљe поспeшити функционисањe Бeрзe 
у Будимпeшти; 3.) Након брзог заврштeка приватизациje, имови-
ну која остане у власништву државe, мора да служи квалитeтном 
обављању задатка државe и нe смe да будe прeдмeт испољавања 
политичкe моћи и нe смe постати финансиjска потпора разних 
политичких инициjатива за промeну власти кроз коришћење 
нeлeгалнe и алтeрнативнe токовe новца. У складу са тим ДПД je 
израдио 2002. годинe директиву за управљањe државном имови-
ном, коjа je садржала слeдeћe циљeвe: 1.) Наставак приватизациje 
треба да доведе то тога да ДПД-у остану само транспарeнтна 
прeдузeћа од стратeгиjског значаjа над чиjом имовином ћe бити 
ограничeно државно управљањe; 2.) Приватизациjа и управљањe 
државном имовином мора да будe eфикасна и транспарeнтна; 3.) 
У процeсу приватизациje примeњивањe отворeнe конкурeнциje; 
4.) Рeструктурирањe Мађарскe Развоje Банкe тако да она превас-
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ходно подстичe програмe Европскe Униje; 5.) Завршeтак процeса 
приватизациje.31 „У новeмбру 2002. годинe ДПД je наjавио да до 
2005. годинe укупно може бити постигнут приход од приватиза-
циje у износу од 600 милиjарди форинти, и да би држава треба-
ло да има власнички удeо у тим прeдузeћима коjа су одрeђeна 
законом.”32 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ПРОЦЕСА 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Европска банка за обнову и развоj у своjоj годишњоj публи-
кацији „Извeштаj о транзициjи (eнг. Транситион рeпорт), пишe 
о напрeтку државe у процeсу транзициje. У оквиру овог извеш-
таја постоje показатeљи о структуралним и институционалним 
промeнама коje укључуjу и показатeљe о приватизациjи вeликог 
обима и о приватизациjи малог обима и до 2010. годинe су укљу-
чивалe и показатeљe о удeлу приватног сeктора у БДПу. Оцeнe 
коje сe даjу у оквиру систeма показатeља приватизације вeћeг 
обима су: 1 за мало приватног власништва у држави; 2 скоро 
готов свеобухватни приватизациони план, нeколико приватиза-
циje већ извршених у држави; 3 вишe од 25% вeликих прeдузeћа 
je у приватном власништву или у процeсу приватизациje, али са 
могућностима вeликих проблeма у корпоративном управљању; 4. 
Вишe од 50% државних прeдузeћа и пољоприврeдних зeмљишта 
су сада у приватном власништву са значаjним напрeтком у кор-
поративном управљању овим прeдузeћима; 4+ Значи стандард 
развиjeних индустриjских приврeда, вишe од 75% прeдузeћа у 
приватном власништву са eфикасним системом корпоративног 
управљања. Оцeнe коje сe даjу у оквиру систeма показатeља ма-
лог обима су: 1 мало напрeтка; 2 значаjан дeо привреде прива-
тизован; 3 свeобухватни програм приватизације скоро готов за 
имплeмeнтациjу; 4 завршeна приватизациjа малих прeдузeћа са 
могућношћу трговања своjинским правима; 4+ значи стандард 
развиjeних индустриjских приврeда, нe постоjи државно влас-
ништво малих прeдузeћа, eфикасно трговањe зeмљом. 

31  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 57.

32  Karsai Gábor, “A privatizáció néhány gazdaságpolitikai összefüggése’’, у: 
Privatizáció Magyarországon II. Kötet, (ур: Báger Gusztáv), Kovács Árpád 
Fejlesztési és Módszertani Intézet, Budapest, 2004, стр. 57.
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Упорeђивањeм ових показатeља можeмо оценити да je Рeпу-
бликe Србиje очиглeдно касниje ушла у процeс приватизациje. Да 
Србиjа напрeдуje спориje од Мађарскe у овом процeсу. Мађарски 
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приватни сeктор у осмоj години свог процeса приватизациje je 
произвео 80% БДП (1998), док у осмоj години приватизациje у 
Србиjи, приватни сeктор производи тeк 60%БДП (2008). Такођe 
сe jасно види чињeница да Србиjа jош ниje завршила процeс при-
ватизациje, jeр jош ниje постигла показатeљe које je Мађарска 
имала при краjу своje приватизациje.
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Sebastijan Stantic

A COMPARATIVE ANALYSIS OF 
PRIVATIZATION IN REPUBLIC

OF SERBIA AND HUNGARY

Resume

Bearing in mind the overall importance of privatization 
for the process of transition of any societal system from 
plan-oriented to market-oriented, the author has decided 
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to explore and compare that phenomena in the context of 
Serbia (2000-2016) and Hungary (1990-2004). By analyzing 
the successive serbian and hungarian governments in that 
period and their policies, the author was able to point out 
all ‘’key’’ institutional junctures which have paved the way 
for the process of privatization to develop in one or more 
directions, i.e. to produce more or less positive outcomes for 
the respective country. One of the main fi ndings of research 
corroborates the fact that Serbia entered comparatively later 
in the process of privatization than Hungary, and with much 
more structural obstacles. If one takes the eighth year of 
the privatization process, he will fi nd out that the hungarian 
private sector produced 80% of the hungarian GDP (1998), 
while the serbian one produced only 60% of the serbian GDP 
in that year.

Key words: privatization, tranzition, new public 
administration, state ownership, reprivatization, private 
sector, corporative management.

33 

*  Овај рад је примљен 18. 08. 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 27. 08. 2016. године.
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Оригинални научни рад

Тамара Танкосић1

* 

С а ж е т а к

Савремена и ефиксана државна управа, у служби својих 
грађана, стратешко је опредељење Републике Србије. 
Професионализација, деполитизација, рационализација, 
модернизација државне управе зависи од бројних актив-
ности. Једна од њих је оцењивање државних службеника. 
Циљ овог рада је, пре свега, да укаже на то да је садашњи 
систем оцењивања у Србији после деценију примене, 
готово обесмишљен. Један од главних проблема који се 
јавља у оцењивању државних службеника огледа се у не-
довољно прецизним критеријумима и постављању уоп-
штених радних циљева, нереалних, немерљивих, који се 
углавном преписују из описа послова радних места. Тај 
начин омогућава да оцена, од које може да зависи напре-
довање или назадовање, буде условљена субјективношћу 
непосредног претпостављеног, односно оцењивача.
Кључне речи: државна управа, државни службеници, 
оцењивање, мерит систем

Операционализација појма државни службеник у 
законодавству Србије

Државни службеник је у Републици Србији позитивно 
правно одређен појам. На писању Закона о државним службени-

* Аутор је мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду 

СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

У СРБИЈИ И ЊЕГОВ 
УТИЦАЈ НА КАРИЈЕРУ И 

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈУ 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
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цима радило се још од 2003. године. У изради су поред домаћих 
стручњака учествовали и страни експерти, а усвојен је у сеп-
тембру 2005. Према Закону о државним службеницима, „држав-
ни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из 
делокруга органа државне управе, судова, јавних тужилаштава, 
Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупш-
тине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби ор-
гана чије чланове бира Народна скупштина или с њима повезаних 
општих правних, информатичких, материјално - финансијских, 
рачуноводствених и административних послова. Државни служ-
беници нису народни посланици, председник Републике, судије 
Уставног суда, чланови Владе, судије, јавни тужиоци, заменици 
јавних тужилаца и друга лица која на функцију бира Народна 
скупштина или поставља Влада и лица која према посебним про-
писима имају положај функционера“.1

У Србији се радна места државних службеника деле на по-
ложаје и извршилачка радна места. Међутим, та подела се, како 
се наводи у Закону о државним службеницима, ,,не односи на 
полицијске, царинске и пореске службенике и на државне служ-
бенике који раде на безбедносним и обавештајним пословима и у 
заводима за извршење кривичних санкција“.2 Положај је дефини-
сан као ,,радно место на коме државни службеник има овлашћења 
и одговорности везане за вођење и усклађивање рада у државном 
органу“.3 На положај поставља Влада или други државни орган. 
„Влада поставља на положај помоћника министра, секретара ми-
нистарства, директора органа управе у саставу министарства и 
његовог помоћника, директора посебне организације и његовог 
заменика и помоћника, директора службе Владе и његовог заме-
ника и помоћника, заменика и помоћника Генералног секретара 
Владе, Републичког јавног правобраниоца и његовог заменика. 
Положаји у судовима и јавним тужилаштвима одређују се актом 
Врховног касационог суда, односно Републичког јавног тужиоца, 
а у осталим државним органима положаји се одређују актима тих 
органа.“4 

1  Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС бр. 79/05, са каснијим из-
менама и допунама, чл. 2.

2  Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС бр. 79/05 са каснијим из-
менама и допунама, чл. 32.

3 Исто, чл. 33.
4 Исто, чл. 34.
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Према Закону о државним службеницима, односно Уредби 
о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, положаји се разврставају у групе, а извр-
шилачка радна места у звања.5

ПОЛОЖАЈ

I -директор посебне организације

II

-директор органа управе у саставу министарства
-заменик директора посебне организације
-заменик Генералног секретара Владе
-директор службе Владе који је одговоран председнику 
Владе
-државни правобранилац

III

-секретар министарства
-помоћник министра
-заменик директора службе Владе који је одговоран 
председнику Владе
-директор службе Владе који је одговоран Генералном 
секретару Владе
-помоћник Генералног секретара Владе
-помоћник директора Републичког секретаријата за 
законодавство
- помоћник директора Републичког секретаријата за 
јавне политике
-заменик Државног правобраниоца
-секретар Врховног суда Србије
-секретар Републичког јавног тужилаштва

IV

-помоћник директора посебне организације
-помоћник директора службе Владе који је одговоран 
председнику Владе
-заменик директора службе Владе који је одговоран 
Генералном секретару Владе

V

-помоћник директора органа управе у саставу мини-
старства
-помоћник директора службе Владе који је одговоран 
Генералном секретару Владе

5  Упореди: Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних 
места државних службеника, Сл. гласник РС бр. 117/05 са каснијим изменама 
и допунама, чл. 6, 7.
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Извршилачка радна места деле се у 8 звања:

• виши саветник
• самостални саветник
• саветник 
• млађи саветник
• сарадник
• млађи сарадник
• референт 
• млађи референт

Као разлог зашто је било неопходно донети нови Закон о 
државним службеницима, једна од чланица радне групе за ње-
гову израду Јасмина Дамјановић наводи посебност тих послова, 
јер се они, како каже, обављају у јавном, а не у приватном инте-
ресу и утичу на остваривање уставних права грађана. „Држава 
је одговорна за њихово обављање у складу са принципима који 
су део уставног и управног права и она стога мора да осигура 
делотворну, професионалну и непристрасну управу.“6 Иако ис-
тиче да су запошљавање и напредовање државних службеника 
према заслузи, њихова професионална стабилност и заштита од 
утицаја политичких промена само нека од питања која се посеб-
ним законом изричито уређују, у овом раду биће показано да та 
питања нису довољно уређена, те да је управо због тога остављен 
простор за праксу коју је нови Закон требало да спречи. 

У овај рад је преточена и идеја да оцена рада државног 
службеника има готово кључни утицај на његово каријерно кре-
тање. Тако Србија уводи, односно почиње да примењује, нови си-
стем оцењивања 2007. године. Закон је детаљније разрађен Уред-
бом о оцењивању државних службеника7, која је ступила на снагу 
у јулу 2006. године. „Циљ оцењивања је откривање и отклањање 
недостатака у раду државних службеника, подстицање на боље 
резултате рада и стварање услова за правилно одлучивање о на-
предовању  и стручном усавршавању.“8  У раду ће бити доказано 
да је сврха тог дела Закона обесмишљена, те да је циљ оцењивања 

6  Јасмина Дамјановић, Едмонд Милетић, др Hans-Аchim Roll, Штефка Кораде 
Пург, Систем државних службеника у Републици Србији – збирка прописа 
са коментарима, Диал,  Београд, 2006, стр. 10. 

7  Уредба о оцењивању државних службеника, Сл. гласник РС бр. 11/06 са кас-
нијим изменама и допунама.

8  Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС бр. 79/05 са каснијим из-
менама и допунама, чл. 82.
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готово претворен у своју супротност. До 2007. године оцењивање 
државних службеника спроводило се на основу Закона о радним 
односима у државним органима9, који је усвојен 30. јула 1991, тј. 
Уредбе о оцењивању запослених у државним органима10. Потреба 
да се систем унапреди тада је јасно показала да постојећи има 
мане. Оне ће бити представљене и анализиране кроз поређење са 
тренутно важећим у овом поглављу. Зато је неопходно упознати 
се са поступком добијања оцене.

Поступак добијања оцене – од предлога до решења

Уредба о оцењивању државних службеника предвиђа да 
пре сваког периода у којем се оцењује рад (1. јануар - 31. децем-
бар) државни службеник добија највише пет радних циљева. Они 
су подложни промени услед измене приоритета организационе 
јединице или државног органа или неких непредвиђених околно-
сти. Постигнути резултати мере се периодично, а коначна оцена 
добија се за целу годину. Она је збир просека четири кварталне 
оцене, дакле где су измерени постигнути резултати у поставље-
ним циљевима, и просека оцена свих преосталих мерила попут 
способности, аналитичности и других критеријума, при чему се 
тај збир дели са два. Оцене су сличне школским и крећу се од 1 
до 5. 11

Државног службеника оцењује непосредни претпоставље-
ни. Поред оцена, пише и коментаре и предлоге. Даља процеду-
ра предвиђа да оцењивач доставља извештај с предлогом оцене 
државном службенику и да с њим обави разговор. Након тога, 
оцењени у извештај уписује своје коментаре о предлогу оцене. 
О том извештају изјашњава се и контролор, односно непосредни 
претпостављени оцењивачу и доставља га јединици за кадрове. 
Ако дође до неслагања између оцењеног и оцењивача, контролор 
је задужен да га реши. Решење о оцени државног службеника 
доноси руководилац органа. Државни службеник има право да 

9  Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС бр.  48/91 
са каснијим изменама и допунама.

10  Уредба о оцењивању запослених у државним органима, Сл. гласник РС бр. 
80/92 са каснијим изменама и допунама.

11  Упореди: Уредба о оцењивању државних службеника, Сл. гласник РС бр. 
11/06 са каснијим изменама и допунама, чл. 3, 6, 7, 8, 10, 26.
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у  року од осам дана од пријема решења на исто изјави жалбу 
Жалбеној комисији. 12

Има и одредаба Уредбе о оцењивању државних службеника 
за које се може рећи да су проблематичне. „Ако је државни служ-
беник који се оцењује непосредно подређен руководиоцу држав-
ног органа, извештај о оцењивању се не припрема. Руководилац 
државног органа у том случају доноси решење којим одређује 
оцену државном службенику пошто с њим обави разговор о ре-
зултатима његовог рада, саопшти му своје коментаре и размотри 
његове коментаре.“ 13

Намеће се питање зашто су службеници који су непосред-
но подређени руководиоцу органа изузети из процедуре којој 
подлежу сви други државни службеници, посебно ако се узме 
у обзир да за разлику од њих имају већи степен одговорности и 
сложености послова. На тај начин остављен је простор за субјек-
тивно оцењивање јер се решење о њиховој оцени доноси на осно-
ву разговора са руководиоцем уместо извештаја о постигнутим 
резултатима и способностима. Дакле, остаје нејасно да ли се за 
њих уопште утврђују радни циљеви за сваки циклус оцењивања 
и на који начин се прати да ли су их остварили, како и колико. 
Напросто, делује невероватно да  не постоји писани траг о томе. 
Они као државни службеници који су на руководним местима 
требало би да имају радне циљеве с обзиром на то да су за раз-
лику од других запослених, дакле по хијерархији, упознатији са 
циљевима, плановима и активностима органа државне управе.

Постоје ситуације у којима се државни службеници не 
оцењују или се оцењују ван редовног тока и оне су дефиниса-
не Законом о државним службеницима и Уредбом о оцењивању 
државних службеника. Према наведеним актима, оцењивању не 
подлежу руководилац државног органа, државни службеници 
који су радили мање од шест месеци у току периода за оцењивање 
и службеници који раде по основу уговора на одређено време. 

-Правовремено оцењивање - право да буде оцењен раније 
има државни службеник када напушта државну службу или ако 
ће дуже одсуствовати са посла, на пример због завршавања сту-
дија. То право може да оствари подношењем захтева и тада мора 
бити оцењен у року од 30 дана. 

12  Исто, чл. 3,28-32, 34, 35, 37.
13  Исто, чл. 36.
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-Привремено оцењивање - таквом оцењивању прибегава 
се онда када дође до промене оцењивача било да оцењивани или 
његов оцењивач мења радно место у истом или другом државном 
органу. Та оцена, пошто је потпише контролор и прође једини-
цу за кадрове, доставља се новом оцењивачу и улази у коначну 
оцену.

-Ванредно оцењивање - ванредном оцењивању подлеже др-
жавни службеник који добије оцену „не задовољава“. У случају да 
и тада буде оцењен са 1, добија отказ.14 То показује да је намера 
прописа који регулишу област оцењивања државних службеника 
да од оцене, која би требало да је резултат објективног мерења 
учинка и залагања службеника, зависи напредовање, назадовање 
или чак губитак посла. С обзиром на такве последице оцене, не-
опходно је ограничити „самовољу“ оцењивача, другим речима, 
спречити га да одлучује о судбини државног службеника у од-
носу на то како га лично доживљава.

Иако је оцењивање, према Уредби о оцењивању државних 
службеника, независно и непристрасно, таква формулација сама 
по себи није довољна. Без јасних механизама којима треба оси-
гурати њено спровођење, она остаје само на папиру, ускраћена за 
основни смисао – своју примену. То је нешто попут добре страте-
гије коју не прати акциони план. Закон и Уредба нису дефиниса-
ли начине који би, ако не потпуно спречили, а оно бар у највећој 
мери, смањили могућност за субјективно оцењивање. „Пристрас-
но оцењивање или оцењивање обављено без интегритета, пот-
копало би циљеве који се желе постићи овим институтом, што 
би се могло сматрати кршењем дисциплине.“15 Подаци Службе 
Владе за управљање кадровима, који су представљени у табела-
ма, упозоравали су већ у првим годинама оцењивања државних 
службеника16 на прогресију највиших оцена, а њихова инфлација 
најбоље показује да нису на време предузете одговарајуће мере 
којима би се спречило обесмишљавање система оцењивања. 

14  Исто, чл. 4, 5, 5а, 25, 38, 40, 41, 42.
15  Dr Hans Achim Roll, Priručnik o ocenjivanju državnih službenika, Dial, IPM 

Copy, Beograd, 2006, str. 6.
16  Ако пођемо од тога да је појам државног службеника уведен Законом о др-

жавним службеницима 2005 године, онда се може говорити да је оцењивање 
државних службеника почело 2007. године. Међутим, оцењивање се вршило 
и раније, али тада се говорило о оцењивању запослених у државној управи 
јер Закон о о радним односима у државним органима, који је усвојен 1991, 
није познавао појам  државног службеника. 
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Необјективно оцењивање може да демотивише већину без 
обзира на то што управо већина има најбоље оцене. Наиме, нере-
алним оцењивањем демотивишу се најбољи, јер се изједначавају 
са другима уместо да се издвоје по изузетности, а демотивишу 
се и просечни, те већина њих неће тежити постизању бољих ре-
зултата у раду, јер су сигурни да ће и са просечним резултатима 
имати једну од две најбоље оцене. Из тога произилази проблем 
„неправична оцена – неправично напредовање“. У конкуренцију 
за напредовање са заиста најстручнијим службеницима улазе и 
они који то нису. Тако има и ситуација да чак пре њих напредују, 
што опет делује демотивишуће на стручњаке. Најопаснија после-
дица јесте да напусте државну управу, те да у њој остане као нај-
доминантнија „паразитска“ радна снага, која треба да учествује 
у професионализацији државне управе. То свакако није формула 
за стварање ефикасније, а јефтиније државне управе. До ње могу 
да доведу само прави људи на правим местима.  
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Шта је систему оцењивања донела нова регулатива, 
а шта ускратила стара?

Пре одговора на питање шта је оцењивању донела нова ре-
гулатива, а шта је одузела стара, важно је поменути још једну 
разлику. Закон о државним службеницима уводи појам „државног 
службеника“, док се у Закону о радним односима у државним 
органима говори о правима, обавезама и одговорности из рад-
них односа лица, односно запосленог у државним органима. Да 
се вратимо на најзначајније разлике у делу о оцењивању. Циљ је 
прва најуочљивија разлика. У Закону о радним односима у др-
жавним органима, оцењивање се помиње само у контексту напре-
довања што значи да је циљ тог процеса био усмерен искључиво 
на напредовање, а не на суштину професионалног развоја служ-
беника. Тако је дефинисано да запослени напредује стицањем ви-
шег звања. У наставку је утврђено да може да напредује у случају 
да је две године узастопно добио једну од две највише оцене, а 
да запослени који добије најнижу оцену губи звање и прелази 
у непосредно ниже. У ситуацији када не постоји одговарајуће 
радно место, престаје му радни однос.17 Циљ оцењивања Закона 
о државним службеницима, као што је већ било речи у раду, 
поред креирања услова за правилну одлуку о напредовању јесте 
и детектовање проблема, потешкоћа, у раду службеника, моти-
висање на постизање бољих резултата и стручно усавршавање. 
Уз то, дефинисана су мерила оцењивања, врсте оцена, изузеци од 
оцењивања, превремено и ванредно оцењивање, што није случај 
у претходном Закону.

Поред тога, службеник који сматра да су његова права по-
вређена, па и она која се односе на оцењивање, има могућност 
да уложи жалбу Жалбеној комисији на решење о оцени, а у слу-
чају да није задовољан одлуком може да покрене управни спор.18 
Ранији Закон, Закон о радним односима у државним органима 
упућује га директно на суд уколико му функционер не одговори 
на приговор у року од 15 дана од дана подношења приговора или 
ако није задовољан његовим одговором. 19 

17  Упореди: Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС 
бр.  48/91 са каснијим изменама и допунама, чл. 33, 34, 35.

18  Упореди: Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС бр. 79/05 са кас-
нијим изменама и допунама, чл. 142, 143.

19  Упореди: Закон о радним односима у државним органима, Сл. гласник РС 
бр.  48/91 са каснијим изменама и допунама, чл. 71.
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Оно што се такође примећује јесте да се ни у Закону о рад-
ним односима у државним органима ни у Уредби која разрађује 
тај Закон не помињу радни циљеви као критеријум у оцењивању. 
Само се наводи да се „приликом утврђивања оцене запосленог 
нарочито цени: обим и квалитет обављених послова и њихов 
ефекат, стручност, иницијативност, благовременост, креативност, 
однос према странкама и однос према запосленима у органу и 
запосленима у другим органима с којима запослени сарађује у 
ивршавању задатака и послова, савесност и дисциплина“.20 Према 
оцени стручњака, о чему се више говори у поглављу о формулама 
за правичан систем оцењивања, радни циљеви су нужан услов за 
оцењивање, односно само правилно одређени радни циљеви, који 
су мерљиви, могу да доведу до што објективније оцене службе-
ника.

Разлика између две Уредбе постоји и у самим оценама. Док 
стара препознаје четири оцене, актуелном је утврђено пет оцена. 
Стара Уредба не прецизира од ког до ког просека се креће једна 
оцена, вероватно јер не постоји квартално оцењивање ни радни 
циљеви, док у Уредби о државним службеницима тај просек за 
сваку оцену постоји. Погледати табеле бр. 1 (оцене према Уредби 
о оцењивању државних службеника21) и 2 (оцене према Уредби о 
оцењивању запослених у државним органима22).

Табела 1

(1)  „не задовољава“
> 1,65   “не задовољава”

(2) „задовољава“ од 1,65 до  2,76  –  “задовољава”

(3) „добар“
од  2,77 до  3,76  –  “добар”

(4) „истиче се“ од 3,77 до  4,77  –  “истиче се”

(5) „нарочито се истиче“ од 4,78 - 5,00  –  “нарочито се истиче”

20  Уредба о оцењивању запослених у државним органима, Сл. гласник РС бр. 
80/92 са каснијим изменама и допунама, чл. 4.

21  Уредба о оцењивању државних службеника, Сл. гласник РС бр. 11/06 са кас-
нијим изменама и допунама, чл. 26.

22  Уредба о оцењивању запослених у државним органима, Сл. гласник РС бр. 
80/92 са каснијим изменама и допунама, чл. 3.
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Табела 2

„нарочито се истиче“

„истиче се“

„задовољава“

„не задовољава“

 Претходном Уредбом није предвиђено ко треба да прати 
трендове кретања оцена, ко је у том смислу контролни, а ко жал-
бени орган. С друге стране, нове прописе, по којима се оцењи-
вање врши од 2007. године, прати и Уредба о оснивању Службе 
за управљање кадровима. Реч је о служби Владе која се између 
осталог бави и праћењем оцена државних службеника, њиховом 
едукацијом и у тој области и даје мишљење, односно препоруке 
Влади Србије о систему оцењивања државних службеника. 

Будући да су оцене део личног досијеа државног службе-
ника, могу да одређују његово каријерно кретање и у смислу да 
га препоруче или дискредитују код наредног послодавца. И због 
тога креатори јавних политика, они који треба да их спроводе 
и они који су задужени за контролу и указивање на проблеме у 
функционисању не би смели да игноришу мане садашњег система 
оцењивања државних службеника на које упозорава и Стратегија 
реформе јавне управе у Републици Србији. На основу аналитич-
ких извештаја о оцењивању издвојене су три слабости:

„1) тенденција све веће инфлације високих оцена - око 80% 
оцењиваних државних службеника има оцену «истиче се» или 
«нарочито се истиче». Превелики нагласак на тзв. администра-
тивној функцији оцењивања и петостепена скала оцена «наводе» 
све актере у процесу оцењивања на фаворизовање високих оцена;

2) тенденција да се радни циљеви не доводе у везу са опера-
тивним и стратешким циљевима органа државне управе. Они пре 
представљају списак послова и активности, чиме се губи из вида 
колики је и какав допринос појединаца. Посебна тешкоћа постоји 
код планирања и формулисања  радних циљева за послове ниже 
сложености (првенствено тамо где се обављају рутински послови, 
где доминирају прецизно утврђене методе и технике рада);

3) оцењивачи и оцењивани имају притужбе на проблеме 
субјективности и пристрасности у оцењивању, посебно када се 
ради о тзв. «осталим мерилима».23

23  Стратегија реформе јавне управе Републике Србије за период 2015-2017, Сл. 
гласник РС бр. 9/14 , 42/14 исправка,  стр 32.
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Правичан и објективан систем оцењивања као 
основ мерит система

У овом делу рада биће објашњено шта је мерит систем, 
зашто је важан у процесу оцењивања и професионализације др-
жавне управе и колико је заживео у Србији. Правичан систем 
оцењивања неопходан је услов за успостављање мерит система. 
За боље разумевање тог појма потребно је објаснити шта подра-
зумева појам службенички систем.

,,Службенички системи омогућавају повезивање и усклађи-
вање рада службеника у складу са политиком планирања и 
управљања кадровима.“24 Они треба да буду темељ за професи-
онално, непристрасно и успешно спровођење политике владе и 
обављање управних послова. „Кључни елементи Веберове биро-
кратије се нису променили – остварење владавине права која је 
заснована на професионалном, политички неутралном раду од-
говорном раду службеника.“ 25  

„У теорији се разликују три концепције службеничких си-
стема:

1. Менаџерски приступ (New Public Management) полази 
од успостављања и развоја принципа ефикасности и 
економичности у раду државних службеника, а заснива 
се на принципу „тржишно оријентисане“ државне управе 
(Market Oriented Civil Servise). Акценат је на ефиксаном 
пружању услуга грађанима и другим странкама. Основ 
запошљавања и напредовања службеника су њихове 
стручне способности (merit system), а плаћање службеника 
заснива се на учинку (резултатима рада). Овај приступ 
подржава развој каријере службеника и њихово стручно 
усавршавање с циљем њиховог задржавања у државној 
управи. Такође радна места у јавном сектору требало би да 
одговарају радним местима у приватном сектору са циљем 
подстицања мобилности. 

2. Према политичком концепту, основни циљ службеничких 
система је спровођење јавних политика (public policy). 
Полази се од пружања подршке службеника политичким 
руководиоцима и политичкој јавности. 

24  Зорица Вукашиновић Радојичић, Европски службенички системи, Кримина-
листичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр.10.

25  Исто, стр. 11.
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3. Правни приступ полази од нормативног оквира који 
регулише рад и положај државних службеника (дефинисање 
права и обавеза службеника, процедура селекције, 
запошљавања, напредовања, оцењивања, плаћања и других 
питања).“26 

„Време чисте ,,дилетантске управе“, односно тзв. „систем 
плена“ (spoils – system) када су службе у држави биле додељиване 
као награда за извршене политичке услуге и у коме су службе-
ници као једину своју квалификацију могли навести верност и 
лојалност својој партији, у савременом свету је давно напуштен. 
Њега је заменио систем заслуга и способности тзв. мерит систем, 
где су за пријем у управу и напредовање у њој потребни одређени 
услови у погледу стручне спреме, али и личних квалитета канди-
дата, односно службеника.“27 Критеријум способности (заслуга) 
као главни критеријум за пријем у радни однос и касније кретање 
у служби, у већини европских службеничких система се развијао 
постепено, током 19. и 20. века.“ 28

Србија је Законом о државним службеницима 2005. године 
увела службенички систем. „Закон о државним службеницима 
уводи службенички систем заснован на принципима деполити-
зације, професионализације, као и на моделу напредовања и на-
грађивања у складу са заслугама (мерит систем)29.  

Ипак, у пракси и данас уместо мерит система и даље до-
минира тзв. „систем плена“. У корак с променом власти дешавају 
се и промене у државним органима без обзира да ли за њима 
заиста има потребе, односно да ли су такве смене, постављења и 
именовања оправдана у професионалном и кадровском, смислу. 

Да је тако потврђује и Заштитник грађана Саша Јанковић, 
који почетком 2014. године, упозорава да деполитизација државне 
управе није извршена. „У Србији не влада право, већ у држав-
ној управи постоји владавина страначке дисциплине, политичке 
странке постале су суверени носиоци управљања у администра-
цији. Држава је још пре пет година усвојила Стратегију реформе 

26  Исто, стр.10. , 11. 
27  О „sistemu plena“ opširnije: Max Veber, Privreda i društvo II, Beograd, 1965, str. 

469, Наведено према: Дејан Миленковић, Јавна управа – одабране теме, Фа-
култет политичких наука, Универзитет у Београду, Чигоја штампа, Београд, 
2013, стр. 323.

28  Зорица Вукашиновић Радојичић, op.cit. ,стр. 17. 
29  Стратегија реформе јавне управе Републике Србије за период 2015-2017, Сл. 

гласник РС бр. 9/14, 42/14 исправка, стр. 3.



Година II  vol. 4 Бр. 1-2, 2016АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

124

државне управе у којој је један од кључних циљева деполитиза-
ција, али до те деполитизације није дошло” 30, рекао је Јанковић. 

И годину дана касније Јанковић понавља упозорење: ,,По-
литичке странке су окупирале администрацију и у администра-
цији нема деполитизације. Влада популизам, запошљава се ве-
лики број људи, дају им се мале плате, а са малим платама не 
траже се резултати рада и одговорност. У администрацији треба 
да напредују квалитетни кадрови, а не партијски“.31 

Деполитизација је била један од најважнијих циљева Стра-
тегије реформе државне управе (од 2004. до 2013.). Међутим, у тој 
области остварено је врло мало напретка, констатовано је у Стра-
тегији реформе јавне управе у Републици Србији за период од 
2015. до 2017. Објашњено је да је „процес деполитизације државне 
управе знатно успораван у неколико наврата кроз измене пре-
лазних и завршних одредби Закона о државним службеницима, 
којима се одлагао крајњи рок у коме се морају спровести конкур-
си за положаје. Уочено је и да упркос томе што је запошљавање 
у државној управи засновано на принципу заслуга, нису јасно 
и прецизно дефинисани захтеви и критеријуми за одабир, те да 
је у извештају Европске комисије о напретку Србије ка ЕУ за 
2013. годину истакнуто да попуњавање положаја и других руко-
водећих радних места представља основ за велику забринутост, 
јер се већина обавља на нетранспарентан начин и без конкурсне 
процедуре“.32 

Без обзира на то упозорење Европске комисије, чак и када 
се поштује конкурсна процедура, има разлога за забринутост. 
Наиме, постоји потреба да се измене поједини чланови Правил-
ника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које 
се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и 
мерилима за избор на радна места33, на основу кога се врши ода-
бир кадрова за рад у државној управи. Од 2013, када је Европска 
комисија реаговала, тај Правилник није битно мењан. Заправо, 
претрпео је промене 2015. године, али се оне не односе на кри-
теријуме, начин одабира кадрова за пријем, овлашћења конкурс-

30  http://www.politika.rs/scc/clanak/280904/Jankovic-Depolitizacija-nije-izvrsena
31  http://rs.n1info.com/a48063/Vesti/Sasa-Jankovic-Depolitizacija-administracije-

izostala.html
32  Стратегија реформе јавне управе Републике Србије за период 2015-2017, Сл. 

гласник РС бр. 9/14 , 42/14 исправка, стр 32.
33  Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се про-

веравају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор 
на радна места, Сл. гласник РС бр. 64/06 са каснијим изменама и допунама.
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не комисије, односно повећање транспарентности. У Водичу за 
проверу стручне оспособљености, знања и вештина при одабиру 
кадрова у државној управи детаљно се говори о процедури, пра-
вилима, недостацима и добрим странама неких техника, дају се 
савети.

„Процес одабира кадрова започиње прегледом и анализом 
пријава кандидата, на бази услова постављених конкурсом. Само 
они кандидати који испуњавају конкурсне услове у погледу фор-
малних захтева, укључују се у даљи процес одабира - проверу 
стручне оспособљености, знања и вештина.“34 Занимљиво је да 
је Правилником о стручним оспособљеностима, знањима и ве-
штинама које се проверавају у изборном поступку, начину њи-
хове провере и мерилима за избор на радна места предвиђено да 
 „ако се попуњава извршилачко радно место, конкурсна комисија 
у сарадњи са државним службеником који је задужен за кадрове 
у органу, самостално одређује какве се стручне оспособљености, 
знања и вештине вреднују, као и начин на који се проверавају“. 35 У 
случају попуњавања положаја, комисија према истом Правилнику 
проверава стручне оспособљености, знања и вештине кандидата. 
Међутим, док се вештине утврђују уз помоћ стандардизованих 
тестова, знање, стручне оспособљености и вештина комуникације 
кандидата проверавају се путем разговора и увидом у податке из 
пријаве на конкурс. 36

То што конкурсна комисија има велика овлашћења и што 
се знање и стручне оспособљености, када је реч о кандидатима 
који конкуришу за попуњавање положаја, проверава само путем 
разговора, свакако представља погодан простор за различите вр-
сте малверзација у поступку одабира кадрова за рад у државној 
управи. Чак и да се за проверу знања за положаје уведу тестови, 
треба осмислити механизме који би спречили да они евентуално 
доспеју у руке кандидата пре полагања. То се наравно односи 
и на већ постојеће тестове за проверу знања и оних кандида-
та који су конкурисали на извршилачко радно место. Последице 
обесмишљавања и деградирања конкурса могу бити опасне по 
државну управу у смислу да њом управљају нестручни службе-
ници и да је чини управо таква већина. С тог аспекта, претња је 

34  Добрила Вујић, Водич за проверу стручне оспособљености, знања и вештина 
при одабиру кадрова у државној управи, Диал, Београд, 2007. стр. 9. 

35  Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се про-
веравају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на 
радна места, Сл. гласник РС бр. 64/06 са каснијим изменама и допунама, чл 4.

36  Упореди: исто, чл. 18-20.
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и то што се радни однос на одређено време заснива без конкурса, 
осим у случају пријема приправника. 

 „Од изузетне важности су правила и закони који гарантују 
пословање. Они би требало да то обухвате што систематичније, 
како би биле избегнуте рупе и да би била смањена могућност 
нелегалности у пословању. Рђави закони подстичу логику – „све 
што је пропуштено, то је дозвољено.“ Та логика може нанети ве-
лике неправде.“37

У извештају о напретку Србије за 2015. годину Европска 
комисија указује на то да иако Закон о државним службеници-
ма предвиђа поступке запошљавања, унапређења и отпуштања 
запослених на основу заслуга, неколико одредaба остављају про-
стор за широка дискрециона овлашћења и редовно се примењују 
у пракси. Кажу да посебно забрињава податак да се скоро 60% 
виших државних службеника и даље именује на основу изузетака 
или прелазних договора. Такође, и то што се реорганизација може 
неправично користити за отпуштање или премештај запослених.38

Дакле, када Европска комисија напомиње да је проблем то 
што се већина виших државних службеника и даље именује на 
основу изузетака или прелазних договора указује да се та закон-
ска могућност превише користи, те да се тако избегава имено-
вање путем интерних и јавних конкурса. Наиме, према Члану 
49 Закона о државним службеницима попуњавање извршилачког 
радног места може да се врши премештајем државног службеника 
из истог државног органа, преузимањем државног службеника 
из другог државног органа по основу споразума руководилаца и 
службеника, путем интерног или јавног конкурса. 

Европска комисија је у извештају из 2015, делу који се од-
носи на реформу јавне управе, Србији дала следећу препоруку, 
коју је требало испунити у овој години: „изменити тренутни 
оквир државне службе како би у потпуности били загарантова-
ни неутралност и континуитет јавне управе и како би се обезбе-
дило запошљавање, унапређење и отпуштање према заслугама, 
тако што неће бити изузетака и прелазних договора у процесу 
именовања“.39

37  Чедомир Чупић, Политика и одговорност, Удружење за политичке науке Ср-
бије, Чигоја штампа, Београд, 2010, стр. 102, 106. 

38  Извештај Европске комисије о напретку Србије 2015, радни документ, стр.9. 
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_
napretku/godinji_izvestaj_15_fi nal.pdf

39  Исто.
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„Основни циљ мерит система је увођење објективних кри-
теријума за избор најспособнијих кандидата (путем провера 
знања и вештина и система јавних конкурса) њихово оцењивање 
и напредовање у каријери. На тај начин треба обезбедити стручан 
кадар и спречити политичке руководиоце да одлучују о пријему, 
распоређивању и отпуштању запослених.“40 „Бирократска управа 
представља власт на основу знања... нестручњак увек има само 
ограничену могућност да њиме управља...“41

Из свега претходно наведеног могуће је закључити да ме-
рит систем још није потпуно заживео у државној управи Србије, 
чак ни делимично, иако је Законом о државним службеницима 
уведен пре више од десет година. То је само један од примера  
који показује да је Србија на путу приступања Европској унији 
испунила услове у смислу имплементирања европских правила у 
своје законодавство, али и да то није довољно. Неопходно је ство-
рити услове за њихово спровођење како би правила имала смисла. 

Главни противници мерит систему у Србији јесу политизо-
вана државна управа, недоречени прописи, али и добра регула-
тива која се не примењује доследно. Такође, ништа мање важно, 
развијање система заслуга ометају и оцењивачи и оцењивани, 
углавном јер не схватју значај правичног оцењивања у проце-
сима професионализације, деполитизације, рационализације, мо-
дернизације државне управе, или напротив, добро разумеју, али  
им не иде у корист да поступак пријема и награђивања кадрова 
буде што објективнији, јер су свесни да не би могли да опстану 
на својим високим позицијама или уопште у државној управи. 
Јединице за кадрове у органима државне управе и Служба за 
управљање кадровима Владе недовољно су ангажовани и пред-
узимљиви у привлачењу и задржавању стручног кадра, самим 
тим и да сачувају сврху оцењивања и унапређују тај систем. Све 
то резултирало је инфлацијом највиших оцена и дефлацијом нај-
нижих. 

40  Зорица Вукашиновић Радојичић, Европски службенички системи, Кримина-
листичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр. 17. 

41  Видети: М. Вебер, Привреда и друштво, Том први, Просвета, Каријатиде, Фи-
лозофска библиотека, Нова серија, Београд, 1976, стр. 176. Наведено према: 
Зорица Вукашиновић Радојичић, Европски службенички системи, Кримина-
листичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр. 17.
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Закључак

Иако је државна управа сада сервис грађана и привреде, 
остала је и плен власти. Свака власт практично приватизује др-
жавну управу. То не би било тако лоше ако би је доживљава као 
власник своје предузеће и у њој инсистирала на добрим резулта-
тима, дисциплини, одговорности. Нажалост, дубоко је укорењена 
пракса да власт од државне управе прави, како каже Вебер, пара-
зита, чије одржавање скупо плаћају порески обвезници. Уместо 
да служи искључиво грађанима и за остваривање општег добра, 
државна управа је и у служби владајућих партија и користи се за 
задовољавање личних интереса њихових функционера.

Партијско запошљавање је међу активностима чије спро-
вођење није добро утицало на процес рационализације у др-
жавној управи, наводи се у Стратегији реформе јавне управе у 
Републици Србији. „Последице такве «рационализације» често 
су биле у пријему нових службеника, чак у већем броју у одно-
су на обим претходног смањења. Са тим је повезан и проблем 
недовољне деполитизације, што је водило запошљавању одређе-
них партијских кадрова, без реалних потреба за тим бројем или 
структуром службеника.

Питање је колико политички постављени кадрови могу да 
обезбеде оно што гарантују прописи - политичку неутралност 
и рад заснован на захтевима струке. Није довољно убедљиво да 
онај кога Влада постави на положај, на пример директора органа 
управе у саставу неког министарства, може да буде политички 
неутралан у раду и самостално, у складу са својим надлежности-
ма, доноси пословне одлуке које се битно одражавају на функци-
онисање тог органа и политику Владе. Наравно, то не значи да 
сви други које није запослила партијска књижица или наклоност 
политичкој странци раде поштујући законе, захтеве струке и др-
жавног органа. У сваком случају, правичан систем оцењивања 
може да има велики утицај на професионализацију и деполити-
зацију државне управе.
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Tamara Tankosic 

EVALUATION SYSTEM OF CIVIL 
SERVANTS IN SERBIA AND

ITS IMPACT ON CAREER AND 
STATE ADMINISTRATION 
PROFESSIONALIZATION

Resume

Modern and an eff ective public administration, in service 
of its citizens is the strategic orientation of the Republic 
of Serbia. The professionalisation, de-politicization, 
rationalization, modernization of the state administration 
depends on a variety of activities. One of them is evaluation 
of civil servants. The aim of this paper is, fi rst of all, to point 
out that the current rating system in Serbia after a decade of 
application, is almost a senseless. One of the main problems 
that arises in the evaluation of civil servants is refl ected in the 
lack of precise criteria and setting of general work objectives, 
unrealistic, non-measurable, which are mostly copied from 
job descriptions jobs. Thus allowing an assessment of which 
may depend on the progression or regression, is conditioned 
by subjectivity immediate supervisor or the grader.

Key words: state administration, civil servants, evaluation, 
merit system

42

*  Овај рад је примљен 21. 08. 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 27. 08. 2016. године.
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А п с т р а к т

У овом раду проучавамо модел финансирања образовања 
путем ваучера чија се теоријска основа налази у теорији 
слободе избора (eng. school choice theory) као и економији 
понуде и потражње. Теорија слободног избора сматра да 
су ученици и родитељи, а не држава, ти који треба да 
бирају школу у којој ће се дете образовати, као и шта 
то образовање треба да подразумева. Слободан избор 
родитеља данас је у великом броју образовних система 
ограничен местом пребивалишта, тако да су родитељи 
приморани да своју децу уписују у школе у делу града 
у коме станују. Управљање образовањем у Сједињеним 
Америчким Државама задатак је државних и локалних 
власти, те зато ни не чуди постојање великог броја 
различитих система образовања. Ипак, све лошији 
резултати Американаца на међународним тестовима 
довели су до већег уплитања федерације у ову област, 
пре свега путем бројних предлога за реформу истог. 
За време Хладног рата, трке у наоружању и освајања 
свемира, знање је играло важну улогу тако да тих година 
и почињу прве дискусије, а затим и реформе образовања. 
Образовање је значајно како за сваког појединца, тако и 
за развој читаве државе, јер без образовања, не би било 
напретка, али ни слободе. Образовање је стуб сваке 
државе и сваког система, и ауторитарног, и тоталитарног, 
и демократског, јер се кроз образовање обликују нове 
генерације било у поданичком, било у грађанском духу. 
Приказани ваучерски систем може допринети развоју 

* Аутор је мастер Факултета политичких наука Универзитета у Београду.

ВАУЧЕРСКИ СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАЊА

У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ
ДРЖАВАМА
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ефикаснијег образовања у Србији. Ипак, пре његовог 
увођења, неопходно је извршити одређена прилагођавања, 
како се не би догодио још један сценарио неуспешно 
спроведених реформи у овој области.

Кључне речи: образовање, ваучерски сyстем, управљање 
образовањем, ефикасност, прилагођавање, теорија 
слободе избора, конкуренција

Увод

У савременом свету образовање представља важан фак-
тор развоја једног друштва, с тога и не чуди да многе развијене 
земље улажу значајна средства у образовање. Међутим, начин 
улагања тих средстава, као и количина, разликују се од земље 
до земље. Различите теорије нашле су своју примену у пракси, 
али је већину њих управо пракса довела у питање. Не постоји је-
дан идеалан модел финансирања образовања за све државе, и још 
важније, једном одабран модел финансирања подложан је утицају 
различитих фактора, те променом тих фактора и сам систем фи-
нансирања треба мењати. Како онда оценити који модел финан-
сирања образовања је најподеснији за развој образовања у некој 
земљи? Чини се да једино анализом постојећег модела финанси-
рања образовања и уочавањем тешкоћа, добрих и лоших страна, 
можемо предвидети који би модел највише одговарао тренутној 
културној, економској и политичкој развијености одређене земље.

У овом раду проучавамо модел финансирања образовања 
путем ваучера чија се теоријска основа налази у теорији слобо-
де избора (eng. school choice theory) као и економији понуде и 
потражње. Теорија слободног избора сматра да су ученици и ро-
дитељи, а не држава, ти који треба да бирају школу у којој ће се 
дете образовати, као и шта то образовање треба да подразумева. 
Слободан избор родитеља данас је у великом броју образовних 
система ограничен местом пребивалишта, тако да су родитељи 
приморани да своју децу уписују у школе у делу града у коме 
станују. Конзервативни либерали представљају главне заступнике 
примене закона економије понуде и потражње у сфери образо-
вања. Они заузимају став да монопол у образовању подразуме-
ва одсуство конкуренције и систем у коме постоје само државне 
школе, док савршена конкуренција подразумева већи број „про-
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извођача“ (школа, како државних тако и приватних) и већи број 
„потрошача“ (родитеља и ученика), од којих нико нема довољно 
велик утицај да манипулише тржишним исходима. 

Идеја о ваучерима у образовању приписује се неолиберали-
ма Милтону Фридману и Фридриху фон Хајеку који су сматрали 
да би давање новца у виду ваучера ученицима, а не институција-
ма довело до надметања како између школа тако и између учени-
ка, побољшања квалитета образовања услед веће конкуренције, 
смањења социјалних неједнакости и повећања демократичности 
услед чињенице да су грађани ти који доносе одлуке у овој об-
ласти. За ослонац овог рада, поред неолибералног гледишта, ко-
ристили смо и теоријски модел Кристофера Џенкса (Christopher 
Jencks), који пре свега ваучере посматра из угла социјалне прав-
де, а не слободног тржишта. Примена ових теоријских модела 
у пракси започела је у Сједињеним Америчким Државама се-
дамдесетих у Њу Хемпширу, да би се деведесетих развила и у 
Шведској, Аустралији, Новом Зеланду, Хонг Конгу… .У овом раду 
изнети су основи ваучерског система у САД. Овај модел би могао 
да послужи и као дугорочна стратегија у области образовању у 
Републици Србији.

Образовни систем у САД

Управљање образовањем у Сједињеним Америчким Држа-
вама задатак је државних и локалних власти, те зато ни не чуди 
постојање великог броја различитих система образовања. Ипак, 
све лошији резултати Американаца на међународним тестовима 
довели су до већег уплитања федерације у ову област, пре свега 
путем бројних предлога за реформу истог. За време Хладног рата, 
трке у наоружању и освајања свемира, знање је играло важну 
улогу тако да тих година и почињу прве дискусије, а затим и 
реформе образовања. 

Систем образовања у САД-у је веома децентрализован а 
ниво контроле који локалне власти имају над образовањем раз-
ликује се од државе до државе. Ипак, у већини држава, алока-
ција новца школама, запошљавање и одлучивање о висини плата 
наставника и административног особља, припремање годишњих 
извештаја о успеху ученика, имплементација курикулума, плани-
рање и спровођење тренинга за наставнике, основне су области у 
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оквиру образовног система о којима одлуке доносе локалне вла-
сти. С обзиром да је у питању децентрализован систем, принцип 
супсидијарности је на снази, тако да иако се у основи тежи да 
најнижи ниво власти, онај који је најближи грађанима, решава 
проблеме који се њих тичу, он такође подразумева и да се све оно 
што најнижи ниво власти не може квалитетно да обави мора пре-
пустити вишем нивоу. Савезне државе имају надлежност која се 
односи на креирање основних смерница и стандарда који се тичу 
наставног програма и успеха ученика, утврђивање минималног 
броја радних дана у школама годишње, лиценцирање приватних 
основних и средњих школа као и лиценцирање наставника и ад-
министративног особља, али и дистрибуцију државних и феде-
ралних давања школским дистриктима. Оне су такође задужене 
за мониторинг и побољшање квалитета образовања. 

Аутономија савезних држава у области образовања услови-
ла је различитост у начинима финансирања образовања. Разлике 
постоје у финансирању државних и приватних школа, али и из-
међу финансирања основног и средњег тј. обавезног образовања 
(од шесте тј. седме до шеснаесте тј. осамнаесте године) на једној 
и вишег односно универзитетског образовања на другој страни. 
Приватне школе и универзитети најчешће се финансирају из при-
ватних извора (приватне донације, фондације, религиозне устано-
ве, бивши ученици), мада постоје и системи у којима и држава 
учествује у њиховом финансирању. Оно што је заједничко за све 
државе јесте да су за финансирање основног и средњег државног 
образовања задужени сви нивои власти, тј. и федерални и др-
жавни и локални. С обзиром да новац представља моћ, најмањи 
проценат учешћа у финансирању има федерација, чија се улога 
у управљању образовањем своди на обезбеђење помоћи школама 
са великим процентом социјално угрожене деце, али и осмишља-
вање и спровођење реформи како би се економске разлике, које 
постоје међу савезним државама, смањиле, а квалитет образовања 
који оне пружају био на приближно истом нивоу. Учешће држав-
них власти у финансирању образовања процентуално је највеће, 
а заједно са учешћем локалних власти износи приближно 90%. 
Порез на имовину  је навећи извор финансирања образовања на 
локалном нивоу. Услед веће пожељности једног у односу на друго 
место боравка, висина пореза варира од дистрикта до дистрикта, 
а самим тим и висина средстава за финансирање образовања.1  

1  Prema: U.S. Department of Education, International Aff airs Staff , Education in 
the United States: A Brief Overview, U.S. Department of Education,  Washington, 
D.C., 2003.
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На основу података о расходима за основно и средње обра-
зовање у САД-у, који су приказани на слици 2, можемо закљу-
чити да се издвајања државних власти од средине деведесетих 
повећавају у односу на улагања локалних власти у образовање. 
Са друге стране, последњих година, процентуално се повећава 
учешће федерације у финансирању образовања, док се улагања 
од стране држава смањују.

Слика 2. Издвајања за основно и средње образовање у САД-у2   

Када је реч о економским трошковима за образовање једног 
ученика у САД-у, слика 3, на којој су поред података о трошко-
вима у САД-у приказани и подаци о трошковима за образовање 
у Шведској, као и просечни трошкови у земљама ОЕЦД-а, говори 
нам да су трошкови за образовање у САД-у приближно истог 
нивоа као трошкови у земљама ОЕЦД-а, и нешто виши него у 
Шведској. Током 2010. године, трошкови за образовање у САД-у 
достигли су 11.333 долара по ученику и те године премашују и 
просек у ОЕЦД земљама.

2  Prema podacima dostupnim na:  http://nces.ed.gov/programs/digest/mobile/Fi-
nance_Public_Elementary_and_Secondary_Schools_Revenue.aspx 07/02/2015
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Слика 3. : Економски трошкови за образовање по ученику у америчким 
доларима3   

„У америчком систему је уставом прецизирано раздвајање 
цркве од државе што је определило природу образовног система у 
целини. Демократске вредности су темељ квалитетног образовног 
система. Реформама је отворено питање професионалних стан-
дарда, квалитета тестова које раде ученици, коначног квалитета 
знања и вештина које ученици добијају кроз образовни процес. 
(…) Као једно од битнијих, отворило се и питање о томе како се 
наставници награђују. Испоставило се да наставници спадају у 
слабије плаћене и вредноване професије тако да не постоји до-
вољно интересовања за овај позив. Велики проблем је у томе што 
способнији појединци иду према боље плаћеним занимањима, 
као и да сами наставници немају подстицај да се даље усаврша-
вају за свој посао.“ 4

Поред дистрикта у којима се избор школе врши бирократ-
ским путем према месту боравка, тј. где право родитеља на избор 
школе зависи од њиховог економског статуса и могућности да 
промене адресу, постоје и дистрикти у којима је право на избор 
школе много шире и где економска моћ не игра значајну улогу. 
У Америци су се, поред ваучера, развили и други модели избора: 
образовање код куће, слободан избор унутар дистрикта, слободан 
избор између дистрикта и чартер (charter) школе. 

3  Prema podacima dostupnim na http://data.oecd.org/eduresource/education-spen-
ding.htm#indicator-chart 07/02/2015

4  Snežana Đorđević, Analize javnih politika. Fakultet političkih nauka i Čigoja štam-
pa, Beograd, 2009, str. 245.
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Образовање код куће, иако је било претеча образовања у 
школама, данас поново поприма на популарности. Најчешће се 
услед незадовољства постојећим образовним системом, родитељи 
одлучују да сами или уз помоћ приватних професора, образују 
своју децу код куће, уместо да их шаљу у одређену приватну или 
државну школу.  

Систем слободног избора унутар дистрикта, отпочео је 
као начин десегрегације у јужним земљама, али се није показао 
као најбоље решење. Тек ће настанак магнет школа (специјализо-
ваних углавном за подучавање деце уметности и уметничким ве-
штинама, али и за припремање ученика за упис жељеног колеџа) 
и увођење принципа расне равноправности и избалансираности, 
довести до неких позитивних резултата и десегрегације. Мане 
овог система свакако су недостатак санкција у виду затварања 
лоших школа, што би утицало на повећање конкуренције и ква-
литета образовања, али и чињеница да је готово немогуће добити 
место у најбољим школама. 

Систем слободног избора између дистрикта, омогућава 
слободан избор школе унутар државе у којој ученик живи и са-
мим тим пружа већи спектар школа између којих је могуће врши-
ти избор, али је конкуренција, а тиме и подстицај за побољшање 
квалитета образовања, и даље на ниском нивоу. Основни проблем 
који се овде јавља је компликована процедура при коришћењу 
права на избор и одабира школе у другом граду унутар државе. 

Чартер школе се разликују од државе до државе, али за 
све њих заједничко је да су то државне школе са нестандардно 
државним начином управљања и да као такве, упркос ограни-
чењима која им намеће држава, представљају конкуренцију тра-
диционалним државним школама. Оснивају се на основу уговора 
најчешће од стране наставника, родитеља и приватних корпора-
ција, а највећи утицај на њихов животни век, који може бити од 
три до петнаест година, имају постигнути резултати и квали-
тет образовања који нуде. У зависности од државе, рад школа 
може бити ограничен правилима која се могу тицати курикулума, 
пријема ученика, као и тога ко може предавати у њима. Ипак, 
међу државама има и оних које се залажу за већу аутономију, 
иновативност и конкуренцију, те се велики део одлучивања пре-
пушта самим школама. Оно што им даје предност у односу на 
ваучере и што може објаснити њихову експанзију у протеклим 
деценијама, свакако је подршка коју им пружају и републиканци 
и демократе.5 

5  Према: James E . Ryen, Five Miles Away, a World Apart – One City, Two Schools, 
and the Story of Educational Opportunity in Modern America, Oxford University 
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Настанак ваучерског система образовања у САД и 
његове основне карактеристике

Период после Другог светског рата обележен је порастом 
национализма, али и расизма пре свега у јужним земљама. Вау-
чери се у овом периоду, по први пут користе у оквиру образовног 
система САД-а за образовање ратних ветерана у акредитованим 
институцијама високог образовања или занатским школама. Ово 
је међутим и период велике сегрегације у школама, сегрегације, 
коју су барем у почетку, прећутно подржавали локални одбори за 
образовање. Одлука Врховног суда у случају Браун против Од-
бора за образовање (Brown v. Board of Education) 1954. о забрани 
сегрегације у школама, подстакла је многе школске дистрикте 
да усвоје право на слободан избор школе. Међутим, ово право је 
омогућило да се избегне обавеза слања деце у интегрисане школе 
и тиме, уместо смањи, повећа сегрегација. Државне стипендије 
и право на избор, омогућили су „белим“ ученицима упис у но-
воотворене приватне школе тзв. сегрегацијске академије, што је 
утицало на то да се сви каснији предлози реформе образовања, 
који су подразумевали увођење ваучера (државне стипендије) и 
права на избор, аутоматски сматрају лошим и сегрегацијским. 
Објављивање чланка Милтона Фридмана 1955. „Улога владе у 
образовању“, у којем се уз право на слободан избор предлаже и 
коришћење ваучера, није наишло на позитиван одјек. Шездесе-
тих, Џенкинс долази на идеју о ваучерима чија би висина зави-
сила од укупних породичних прихода, али ни ова идеја не наи-
лази на подршку. С обзиром да се инсистирање федерације по 
питању десегрегације наставило, неки дистрикти су се одлучили 
на отварање магнет школа, специјализованих за подучавање деце 
одређеној области уметности или науке, у центру града, у коме 
су већинску популацију чинили афро-американци. Очекивало се 
да ће управо оне својим програмима привући велики број деце 
беле боје коже и подстаћи расну интеграцију. Ипак, тек ће до-
лазак Регана на власт 1980. и његова подршка праву на избор и 
систему ваучера довести до предузимања конкретнијих корака у 
реформи образовања. 6

Press, New York, 2010, pps. 185-209.
6  Podaci u ovom odeljku izneti su prema Diane Ravitch, The Death and Life of 

the Great American School System - How Testing and Choice Are Undermining 
Education, Basic Books, New York, 2010, 
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У периоду државне штедње, Фридманова идеја није могла 
бити прихваћена у потпуности, те с тога предлог о коришћењу 
ваучера у образовању не бива намењен свој деци, већ бива огра-
ничен само на децу која су постизала лоше резултате. С обзиром 
да чак ни овакав систем није наишао на подршку грађана који су 
и даље веровали да систем ваучери и њихова употреба у приват-
ним школама доводи до сегрегације, у свом другом мандату Реган 
у потпуности одустаје од ваучера и даје подршку само праву на 
слободан избор. Треба напоменути да међу политичким странка-
ма није било могуће успоставити консензус у погледу образовне 
политике и да су републиканци били ти који су се залагали за 
увођење ваучера и права на слободан избор школе од стране ро-
дитеља, док су се демократе овоме оштро противиле. 

Највећи противници права на избор били су синдикати на-
ставника, пре свега јер су сматрали да приватизација, као основ-
на црта Реганове политике, у области образовања, за њих пред-
ставља највећу претњу. „Синдикати имају упориште у државним 
школама док су у приватним, ако уопште постоје, слаби, стога 
се они, као и сваки монопол, опиру конкуренцији, страхујући да 
би то ослабило њихову преговарачку позицију онако као што су 
синдикати ослабљени у другим конкурентним секторима.“7  Де-
мократска партија највећу подршку има од стране грађана афро-
америчког порекла, те не чуди њено супротстављање сегрегацији 
и ваучерима у образовању, као и подршка синдикатима настав-
ника. Док су други програми који су се ослањали на право на 
слободан избор бивали одобрени, ваучери су дуги низ година 
наилазили на препреке. Деведесетих се ситуација постепено мења 
на боље са имплементацијом ваучерског програма у Милвокију, 
а затим и у Кливленду. Оно што је посебно занимљиво, када је 
реч о овим системима, јесте чињеница да су највећи напредак у 
њима постигли ученици афро-америчког порекла. С обзиром да 
ова два система имају најдужи век трајања и да још увек постоје, 
у даљем тексту биће им посвећена већа пажња. 

Недостатак политичке подршке најчешћи је узрок пропасти 
многих ваучерских програма, а недовољно позитивни резултати 
истраживања ваучерских система умањили су жељу за настанком 
ових система у већем броју дистрикта и држава. Ипак, последњих 
година примећен је пораст ваучерских програма, што се да виде-
ти и из приложене табеле (Табела 2).

7  Džozef E. Stiglic, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004. 
str. 444.
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usvojen otpočeo proširen             broj učenika koji učestvuj                broj škola koje učestvuju                iznos vaučera u $
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Colorado - Douglas County Choice 
Scholarship Pilot Program

2011 2011
494 21 4,575

District Of Columbia - Opportunity 
Scholarship Program

2004 2004
1,638 46

 k8 8,483
od 9. do 12. razreda 12,385

Florida - John M. McKay Scholarships for 
Students with Disabilities Program

1999 2000
27,040 1,226 6,744

Georgia - Georgia Special Needs 
Scholarship Program

2007 2007
3,416 245 5,386

Indiana - Choice Scholarship Program 2011 2011 19,809 313
 k8 4,700

od 9 do 12 razreda 4,500

Louisiana - Louisiana Scholarship Program 2008 2008
6,775 126 5,311

Louisiana - School Choice Program for 
Certain Students with Exceptionalities

2010 2011
224 17 2,201

Maine - Town Tuitioning Program 1873 5,646 50
 k8 7,347

od 9 do 12 razreda 9,317
Mississippi - Mississippi Dyslexia Therapy 
Scholarship for Students with Dyslexia 
Program

2012 2012 
71 3 4,530

Mississippi - Nate Rogers Scholarship for 
Students with Disabilities Program

2013 2013
5,104

North Carolina - Opportunity Scholarships 2013 2014
4,200

North Carolina - Special Education 
Scholarship Grants for Children with 
Disabilities

2013 2014
6,000

Ohio - Cleveland Scholarship & Tutoring 
Program

1995 1996 
6,027 35

 k8 4,250
od 9 do 12 razreda 5,700

Ohio - Autism Scholarship Program 2003 2004 2,496 267 19,103
Ohio - Educational Choice Scholarship 
Program

2005 2006
16,999 443

 k8 4,250
od 9 do 12 razreda 5,000 

Ohio - Jon Peterson Special Needs 
Scholarship Program

2011 2012
2,204 194 8,543

Ohio - Income-Based Scholarship Program 2013 2013
937 443

max. 
4,250

Oklahoma - Lindsey Nicole Henry 
Scholarships for Students with Disabilities

2010 2010
282 33 7,831

Utah - Carson Smith Special Needs 
Scholarship Program

2005 2005
714  40 4,733

Vermont - Town Tuitioning Program 1869 2,608 100
k6 11,703

od 7. do 12. razreda 13,084
Wisconsin - Milwaukee Parental Choice 
Program

1990 1990
24,915 110 6,442

Wisconsin - Parental Private School Choice 
Program (Racine)

2011 2011
1,183 13 6,442

Wisconsin - Parental Choice Program 
(Statewide)

2013 2013
500 25 6,442

Табела 2: Ваучерски програми који тренутно постоје у САД-у8

Дакле, висина ваучера се креће од 2,201$ у Стипендијском 
програму Луизијане (Louisiana Scholarship Program) до 19,103$ за 
похађање Стипендијског програма за аутистичне у Охају (Autism 
Scholarship Program). Број школа које учествују у програму нај-
мањи је у Стипендијском програму за ученике са дислексијом у 
Мисисипију (Mississippi Dyslexia Therapy Scholarships for Students 
with Dyslexia Program) – свега 3 школе, а највећи, чак 1,226, у 
програму стипендија Џона М. Мекеја за ученике са потешкоћама 
у развоју на Флориди (John M. McKay Scholarships for Students 
with Disabilities Program).

8  Prema podacima dostupnim na: http://www.edchoice.org/School-Choice/School
-Choice-Programs.aspx 17/02/2015
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Ваучерски систем финансирања образовања у 
Милвокију

(Milwaukee Parental Choice Programme)

Милвоки се налази у држави Висконсин у којој обавезно 
образовање (основно и средње) започиње са шест и траје док дете 
не наврши осамнаест година. Трајање и основног и средњег обра-
зовања је по шест година. На прагу деведесетих у Милвокију су 
се створили одговарајући политички услови за увођење вауче-
ра у образовање – „популарни гувернер из реда Републиканаца 
подржао је идеју о ваучерима у образовању и њихову примену 
на територији Милвокија; програм је предложен од стране др-
жавних власти; доносиоци закона подржали су програм селек-
тивних ваучера намењених деци из најсиромашнијих породица“9. 
„Активисти афричко-америчког порекла – предвођени  бившим 
управником школе Хауардом Фулером (Howard Fuller) и држав-
ним законодавцем Поли Вилијамсом (Polly Williams) – направили 
су савез са Бредли фондацијом (Bradley Foundation) основаном 
у Милвокију ради прибављања ваучера за сиромашну децу. Уз 
подршку републиканског гувернера Висконсина, Томија Томпсо-
на (Tommy Tompson), градоначелника Милвокија из реда демо-
крата Џона Норкиста (John Norquist) и  пословних руководилаца 
града, извршна власт Висконсина одобрила је покретање ваучер-
ског програма у Милвокију 1990. године.“10  

Програм је у почетку био намењен ученицима који су живе-
ли на територији Милвокија и који су долазили из породица чији 
је годишњи приход био до 175% већи од границе сиромаштва на 
федералном нивоу, док је данас дозвољено да годишњи приход 
буде до 300% већи од границе сиромаштва на федералном ни-
воу.11  Износ ваучера је лимитиран и школама је забрањено да од 
родитеља потражују додатни износ, а с обзиром да ваучер прати 
ученика, могућ је трансфер у другу школу унутар програма у 
којој постоји слободно место чак и у току школске године. Вау-
черима су покривени трошкови предавања, регистрације, купо-

9  Jim Carl, Freedom of Choice, Praeger, ABC-Clio, Santa Barbara, 2011, pp. 196.
10  Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System - How 

Testing and Choice Are Undermining Education, Basic Books, New York, 2010, 
pg. 290.

11  Према подацима доступним на: http://www.edchoice.org/School-Choice/Pro-
grams/Milwaukee-Parental-Choice-Program.aspx 07/02/2015
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вине књига и опреме, превоза и др. Треба поменути и да је износ 
ваучера 1999/2000 године био 5,106$ док су државне школе по 
ученику трошиле 6,011$.12 

Родитељи, који желе да своје дете упишу у приватну школу 
у оквиру постојећег ваучерској система, морају послати пријаву за 
упис директно школи, која има рок од 60 дана да одлучи и пис-
меним путем их обавести о томе да ли је њихово дете примљено 
или не. Селекција ученика приликом уписа не сме бити заснована 
на расној или верској припадности, али ни на претходним успе-
сима ученика. Ипак, за разлику од система у Шведској, школама 
у Милвокију дозвољено је да аутоматски одбаце пријаве ученика 
са потешкоћама у развоју и/или са потешкоћама у учењу. Обавеза 
сваке школе је да унапред одреди колико ученика може примити, 
а у ситуацији када је број пријављене деце већи од броја слобод-
них места, упис деце врши се лутријским путем, при чему се 
предност може дати деци која су раније учествовала у програму 
и деци из породица које већ имају једно дете уписано у ту школу. 
Ова правила спречила су да дође до вршњачке сегрегације и по-
дељености школа на оне са успешнијом и мање успешном децом. 
Број школа укључених у овај програм растао је од три 1990, преко 
103 (2000) до 110 (2013).13  

Иако је у почетку обухватао само секуларне приватне 
школе које су морале бити регистроване и испуњавати одређе-
не стандарде,  извршна власт Висконсина је 1995. донела одлуку 
да се у програм укључе и религиозне школе. „Стандарди за рад 
приватних школа подразумевају да бар 70% ученика укључених 
у програм може да пређе у следећи разред идуће године, да је 
просечно присуство ученика на предавању барем 90%, да је бар 
80% ученика испољило напредак и да бар 70% породица ученика 
укључених у програм испуњава критеријум, постављен од стране 
приватне школе, о учешћу родитеља у образовању своје деце.“14  
Треба напоменути да су се временом школе почеле опредељивати 
за различите образовне програме (алтернативни методи наставе 

12  Према: Vicky Lee, Education voucher system,  Research and Libraly Services 
Division, Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.
lib.hku.hk/HKG/B3623199X.pdf  12/01/2015, pp. 34.

13  Према: Vicky Lee, Education voucher system,  Research and Libraly Services 
Division, Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.
lib.hku.hk/HKG/B3623199X.pdf  12/01/2015, pps. 25-30.

14  Vicky Lee, Education voucher system,  Research and Libraly Services Division, 
Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.lib.hku.
hk/HKG/B3623199X.pdf  12/01/2015, pp. 27.
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или мултикултурални и двојезични програми), све у циљу при-
влачења већег броја деце и ваучера ка себи, нарочито после затва-
рања четири школе 2000. године услед финансијских проблема. 
Овај програм је још 1998. проглашен уставним, а поред њега, у 
Милвокију је дозвољено и постојање чартер школа, што је усло-
вило и већу конкуренцију.

 Ваучерски систем образовања у Клвиленду
(Cleveland Scholarship and Tutoring Programme)

У Кливленду, који потпада под надлежност државе Охајо, 
као и у Милвокију, обавезно образовање је намењено деци од 
6 до 18 година, а школовање у државним основним и средњим 
школама је бесплатно. „Подстакнути индустријалцем Дејвидом 
Бренаном (David Brennan) из Акрона и гувернером Џорџом Вои-
новићем (George Voinovich) из реда републиканаца, носиоци из-
вршне власти државе Охајо одобрили су покретање ваучерског 
програма у Кливленду 1995. године.15  Систем који тада настаје, 
систем је селективних ваучера, намењених деци која живе у 
Кливленду, долазе из сиромашних породица и која желе уписати 
приватну школу у Кливленду или државну школу која се налази 
у неком суседном дистрикту. Ово је први систем у коме је до-
звољено учешће и религиозним приватним школама које чине 
чак 90% свих приватних школа укључених у овај програм. Број 
школа које су учествовале у програму 2001. године био је 51, док 
је 2012/2013 овај број износио 35.16  

„Вредност ваучера једнака је фиксном проценту школари-
не коју наплаћују приватне школе. Ученици из породица чији 
су укупни годишњи приходи 200% или већи од границе сиро-
маштва на федералном нивоу, добијају ваучер чија је вредност 
једнака 75% укупне школарине и имају право да 90% школарине 
буде покривено ваучером, док породице чији укупни годишњи 
приходи премашују 200%, остварују право на ваучере чији из-
нос покрива 75% школарине, максимално до 1,875$. Ученици из 

15  Diane Ravitch, The Death and Life of the Great American School System - How 
Testing and Choice Are Undermining Education, Basic Books, New York, 2010, 
pp. 290.

16  Према: Vicky Lee, Education voucher system,  Research and Libraly Services 
Division, Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.
lib.hku.hk/HKG/B3623199X.pdf  12/01/2015, pps. 45-51.
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породица чији су укупни годишњи приходи испод 200% границе 
сиромаштва на федералном нивоу, добијају ваучере чији износ 
покрива 90% школарине, максимално до 2,250$.17  Износ ваучера 
се временом мењао и за разлику од 2001. када је 100% ваучера 
износило 2,500$, данас је овај број знатно виши и износи 4,200$ 
у основним и 5,700$ у средњим школама. 

Приликом уписа приоритет имају деца која долазе из сиро-
машнијих породица, тј. оних чији се укупни годишњи приходи 
налазе 200% испод границе сиромаштва, а тек онда уколико оста-
не слободних места у школама она се могу додељивати осталој 
деци, при чему се упис деце и овде као и у Милвокију врши 
лутријским путем, а предност се може дати деци која су раније 
учествовала у програму и деци из породица које већ имају једно 
дете уписано у ту школу. 

Овај програм проглашен је уставним 2002. године победом 
присталица ваучера у случају Зелман против Симонс-Хариса 
(Zelman v. Simmons-Harris). Иако је у питању била тесна победа 
(5:4) одлука је „прогласила ваучере уставним све док родитељи 
имају право на независтан, лични избор школа без исказивања 
наклоности или ненаклоности према одређеној религији“18 .

Критика концепта ваучерског система
образовања

Истраживања која су вођена у оквиру постојећих ваучер-
ских система, често су имала различите резултате, у зависности 
од тога ко их је спроводио. Док су противници ваучера ретко 
успевали да уоче барем неки напредак, заговорници ваучерског 
система уочавали су их у много већој мери. Ипак, после 2000. 
чини се да су обе стране биле разочаране резултатима те су и 
истраживања постала објективнија тако да је прећутно постиг-
нут консензус по питању тога до коликог је напретка у области 
образовања финансирање путем ваучера довело. Нажалост, како 
су резултати показали, не великог. 

17  Vicky Lee, Education voucher system,  Research and Libraly Services Division, 
Legislative Council Secretariat, Hong Kong, 2002, Internet, http://ebook.lib.hku.
hk/HKG/B3623199X.pdf  12/01/2015, pp. 46.

18  Подаци доступни на: http://www.edchoice.org/School-Choice/Programs/Cleve-
land-Scholarship-and-Tutoring-Program.aspx  12/01/2015
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Иако нису проузроковали никакву штету по успех ученика, 
готово да нема разлике између деце која су била корисници ва-
учера и њихових вршњака који су остали у државним школама. 
Ипак, позитиван ефекат ваучера видљив је онда када говоримо о 
томе колико ученика из ваучерских, а колико из државних шко-
ла је добило сведочанство о завршеној средњој школи. Школе у 
којима су коришћени ваучери свакако односе победу и када је у 
питању задовољство родитеља безбедношћу, квалитетом образо-
вања и спремношћу наставника на сарадњу. Треба напоменути 
и да је износ ваучера обично нижи него што су то трошкови у 
државним школама по ученику. Међутим, очигледно је да вауче-
ри не функционишу онако како би требало и да власти још увек 
нису спремне да дозволе постојање праве конкуренције, а све док 
се то не деси, образовање ће остати осредњег квалитета. 19 

„Оно што се очекивало од права на слободан избор, пре 
свега, било је да свргне окоштали, монополски систем школске 
бирократије или барем да у њега убризга дозу флексибилности, 
такмичења и контроле квалитета.“20  Неуспех образовних рефор-
ми које се заснивају на праву на избор лежи управо у томе што 
саме реформе нису биле осмишљене тако да доведу до настанка 
тржишног система у образовању, већ се гледало да се путем њих 
и даље пружи заштита државним школама, али и наставницима 
запосленим у њима. Тржишни систем који се заснива на конку-
ренцији свакако не изгледа као систем ваучера који постоји у 
САД-у, а то је уједно и разлог због ког право на избор није успело 
да у многоме побољша квалитет образовања у државним школа-
ма. У оним државним школама у којима је постојала бојазан да 
ће изгубити ученике а тиме и средства за даљи рад, примећено 
је побољшање квалитета образовања и већи напредак лошијих 
ученика. Ипак, у већини ваучерских програма у Америци број 
ученика којима је дозвољено коришћење ваучера, процентуално 
је веома мали, тако да је губитак за државне школе минималан. 
У ваучерске програме нису укључене све школе, као што је то 
случај у Шведској, већ само један број приватних, те је избор 
аутоматски сужен и чини се да различита ограничења и прави-

19  Према: Alexandra Usher and Nancy Kober, Keeping Informed about School 
Vouchers – A Review of Major Developments and Research, Center on Education 
Policy, Washington, D.C, 2011, Internet, http://www.cep-dc.org/displayDocument.
cfm?DocumentID=369  12/01/2015, pps 3-12.

20  Frederick M. Hess, „Does School Choice Work?“ in: National Aff airs, No. 5, 
Washington, D.C, 2010, Internet, http://www.nationalaff airs.com/publications/de-
tail/does-school-choice-work  12/01/2015, pp. 36.
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ла постоје као вид заштите одређених (бољих) школа како би 
се спречио приступ припадника сиромашнијих слојева друштва.

Захваљујући синдикатима, наставници су и даље заштиће-
ни, са сигурним радним местима и платама које не зависе од 
квалитета наставе који нуде. Непостојање контроле квалитета 
образовања отежава могућност награђивања оних наставника 
који добро обављају свој посао или бар санкционисање оних који 
се не труде довољно. Ако погледамо тржиште, било коју грану 
индустрије, приметићемо да посао нигде никоме није загаранто-
ван и да управо тај страх од губитка посла, сигурности, зараде, 
већину људи тера да се труде више. Чини се да у образованом 
систему САД-а овај страх у државним школама изостаје и да у 
њему тј. његовом непостојању треба тражити узрок лоших резул-
тата ваучерских програма. 

Савршено тржиште подразумева да сви учесници распола-
жу једнаким информацијама. Иако је, савршено тржиште само 
идеал коме се тежи и који у стварности не постоји, с обзиром да 
су информације од велике важности за све нас, потребно их је 
учинити доступним свима. Управо због тога, важно је побољша-
ти систем информисања грађана о ваучерским програмима у САД 
и то не само путем памфлета и реклама, већ и путем интернет 
форума и каталога у којима би детаљан опис школа, поред бројки 
којима су приказани резултати ученика на тестовима, подразу-
мевао и коментаре родитеља и бивших ученика, информације о 
безбедности у школи, али и о томе шта се подразумева под обра-
зовањем напредне деце. Такође, било би пожељно организовати 
округле столове наставника и родитеља будућих ученика, где би 
родитељи могли добити одређене информације из прве руке, као 
и одговоре на питања које не могу наћи у штампаним или елек-
тронским медијима. 

Систем образовања са правом на слободан избор школе који 
постоји у неким земљама САД-а, је систем без праве економске 
конкуренције. Тек онда када већи број деце буде укључено у про-
грам, када се уместо само одређених приватних, у програм укљу-
че и државне и школе намењене, за сада, само вишим слојевима 
друштва, када се омогући контрола квалитета и информације о 
школама укљученим у ваучерске програме учине доступнијим и 
када субвенциона давања намењена државним школама од стра-
не различитих нивоа власти престану, створиће се прилика да 
конкуренција и слобода избора реформишу образовање изнутра 
и учене га квалитетнијим. 
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Закључак

У овом раду смо покушали да прикажемо како изгледају 
ефикасни системи образовања који се финансирају путем ваучера 
у Сједињеним Америчким Државама, као и са којим проблемима 
су суочени. 

Образовање је значајно како за сваког појединца, тако и за 
развој читаве државе, јер без образовања, не би било напретка али 
ни слободе. Образовање је стуб сваке државе и сваког система, и 
ауторитарног, и тоталитарног, и демократског, јер се кроз образо-
вање обликују нове генерације било у поданичком, било у грађан-
ском духу. Држава управо из тог разлога и финансира образовање 
својих грађана, тако да образовни систем једне државе, највише 
говори о њој самој. Много је фактора који могу утицати на обра-
зовање, те управо због тога просто копирање образовног система 
из једне државе у другу, може довести до различитих резултата. 
Ипак, оно што се свакако може урадити је прилагођавање успеш-
них система поднебљу, као и лагано увођење промена. Примери 
бројних земља нам показују да образовање не мора да буде скупо 
да би било добро, али да би образовни систем био добар и ефика-
сан, неопходно је добро управљати средствима која нам стоје на 
располагању. Свакако, чињеница је да не постоји идеалан систем 
образовања и да је могуће наћи замерке сваком образовном систе-
му. Ипак, то не значи да треба престати са трагањем за системом 
који ће највише одговарати конкретној заједници. 

Финансирање образовања путем ваучера свакако је једно од 
питања око кога се теоретичари још увек нису у потпуности сло-
жили и око кога се још увек воде бројне дебате између заговорни-
ка ваучерског система и оних који се овом систему противе. Без 
обзира на неслагања теоретичара око тога да ли су ваучери добро 
решење за одрађени образовни систем, у једном се сви слажу, да 
би веће учешће родитеља у образовању њихове деце произвело 
позитиван ефекат за образовни систем у целини. 

Када је реч о Сједињеним Америчким Државама, државама  
Милвоки и Кливленд, треба напоменути да иако није било дра-
стичних разлика између оних ученика који су користили ваучере 
и оних који нису, број деце која су завршила школу био је нешто 
већи у оним школама које су се финансирале путем ваучера, а 
виши је био и степен задовољства родитеља, како када је реч о 
квалитету образовања, тако и када се говори о односу школа и 
родитеља. Неукључивање све деце и свих школа у систем фи-
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нансирања путем ваучера, узрок је негативних резултата у сфери 
образовања. На кају, за добро функционисање ваучерског система 
неопходна је конкуренција, и то не само између неколицине при-
ватних школа. Потребно је укључење и државних, као и елитних 
школа, како би се уочили стварни ефекти које ваучери могу има-
ти на образовање појединаца и читав образовни систем. 

Приказани ваучерски систем може допринети развоју 
ефикаснијег образовања у Србији. Ипак, пре његовог увођења, 
неопходно је извршити одређена прилагођавања, како се не би 
догодио још један сценарио неуспешно спроведених реформи у 
овој области. Пре свега се треба припремити на негативну реак-
цију синдиката, јер увођење тржишта у ову област значи и по-
већање шанси за губитак посла. Подсетимо да је упркос великом 
смањењу броја ученика, и броја одељења, број наставника остао 
на приближно истом нивоу. Управо зато, неопходно је постепено 
увођење реформи. За почетак, неопходно је обезбедити већу ау-
тономију школа и локалних заједница, као и оспособити директо-
ре, наставнике и представнике локалних заједница да управљају 
образовним системом и сарађују са родитељима. Дајући роди-
тељима право да учествују у образовању своје деце, не утичемо 
само на развој образовања, већ и на развој демократије уопште.
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Sanja Eftimov

VOUCHER EDUCATION
SYSTEM IN USA

Resume

In this paper we study the model of fi nancing education 
through vouchers whose theoretical basis we fi nd in School 
choice theory as well as in the economics of supply and 
demand. 

The School choice theory holds that free choice of the 
students and their parents, not the government, should choose 
a school in which to educate a child, and what education 
should involve. Today, the free choice of parents in many 
educational systems is limited by place of residence, so that 
parents are forced to enrol their children in school in the city 
in which they live.

Education management in the United States is the task of 
national and local authorities, and therefore is not surprising 
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existence of a large number of diff erent systems of education. 
Yet all Americans poorer results on international tests have 
led to greater involvement of the Federation in this area, 
primarily through a number of proposals for reform of the 
same. During the Cold War, the arms race and the conquest 
of space, knowledge was playing an important role so that 
these years and begin the fi rst debate, then education reform. 
Education is important both for the individual and for the 
development of the entire country, because without education, 
there would be no progress or no freedom.

Education is the backbone of any country and each system, 
and authoritarian, and totalitarian and democratic, because 
through education a new generation is shaped in vassal or a 
civil spirit. The present voucher system may contribute to the 
development of eff ective education in Serbia. However, prior 
to its introduction, it is necessary to make certain adjustments, 
in order not to place another failure scenario of the reforms 
in this area.

Key words: voucher education system, education 
management, effi  ciency, adaptation, School choice theory, 
competition

21 
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Зборник радова Савремени приступи јавној политици 
– теорије, контроверзе и перспективе, који су приредили 
Гај Питерс (Guy Peters) и Филип Зитон (Philippe Zitoun), пру-
жа значајан допринос пољу анализе и развоја нових права-
ца у проучавању јавних политика. У зборнику је развијен 
критички приступ сагледавањa различитих теоријско-ме-
тодолошких приступа у оквиру којих се анализирају јавне 
политике, модалитети њиховог креирања, циљеви и процес 
имплементације.

Зборник се састоји од десет целина које су методо-
лошки и структурно прилагођене потребама свеобухватног 
приказа савремених приступа јавној политици. При том, 
нагласак је стављен на опште смернице које би требало да 
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служе као аналитичко средство оним ауторима који залазе 
у проблематику јавних политика.

У уводном поглављу, Питерс и Зитон подробно при-
ступају питању јавних политика, њених одређења, као и ту-
мачењима, концептуализацији и прегледу свих релевантних 
теоријских праваца који служе као средство њихове анализе. 
Питерс и Зитон истичу да поднаслов Теорије, контроверзе 
и перспективе, упућује на циљ зборника, који се огледа у 
промоцији дебате, аргументације и размене мишљења зарад 
ревидирања досадашњег научног дискурса о јавним поли-
тикама, и утврђивања могућих праваца ревизије у будућ-
ности. Имајући у виду тај контекст, нагласак је стављен на 
политиколошки приступ у тумачењу јавних политика. Без 
обзира на постојање многобројних, релативно нових, права-
ца којима се тумаче јавне политике, аутори настоје да укажу 
на својеврсни континуитет у проучавању јавних политика. 
Међутим, док су истраживачка питања, која су постављена 
пре више деценија остала у суштини иста, механизми њи-
ховог проучавања данас су углавном другачији.

Друго поглавље односи се на питање тзв. заступнич-
ких коалиција и њихове улоге у процесу креирања и импле-
ментације јавних политика. Кристофер Вајбл (Christopher M. 
Weible) и Хенк Џенкинс Смит (Hank C. Jenkins-Smith) настоје 
да покажу важност овог правца превасходно у компаратив-
ном тумачењу јавних политика. Овај теоријски приступ раз-
вијен је још осамдесетих година прошлог века, а нагласак је 
стављен на изучавање циклуса јавних политика. У оквиру 
циклуса, изучавају се све фазе у доношењу јавнополитичких 
одлука, од процеса формулације одлука и дефинисања про-
блема који се њима решавају, преко утврђивања последица 
и утицаја одлука на шире друштвене кругове, до питања 
одржања или укидања одређених јавнополитичких мера.

Треће поглавље обухвата питања нове и веома актуел-
не дискурзивне парадигме у политичким наукама, и њеног 
значаја за поље истраживања јавних политика. У средишту 
парадигме, према схватању Ане Дурнове (Anna Durnova), 
Френка Фишера (Frank Fischer) и Зитона, налазе се идеје, 
аргументација и делиберација, чији су производ друштве-
ни конструкти који утичу на процес креирања јавних по-
литика. При том, јавна политика је перципирана као сред-
ство помоћу кога се решавају одређени проблеми, а такође 
и као начин путем кога актери у политичкој арени снагом 
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аргумената настоје да производе јавне политике са циљем 
ублажавања друштвених конфликата и расцепа. Аргумент у 
јавној политици у оквиру овог приступа, тумачи се као ком-
плексна мешавина различитих нормативних интерпретација 
и емпиријских налаза помоћу којих се испољавају различита 
становишта у процесу формулације јавнополитичких мера.

Улога институционализма и институција у креирању 
јавних политика предмет је истраживања у четвртом по-
глављу. Формалне структуре у форми институција подра-
зумевају одређени тип ограничења деловања појединаца у 
оквиру зацртаних правила понашања, како би произвели 
одређене политике од којих имају користи. У овом поглављу, 
Питерс делимично одступа од своје пређашње класифика-
ције према којој постоји шест типова институционализма, 
ограничавајући навођење на четири најзначајнија правца: 1) 
нормативистички институционализам; 2) институционали-
зам рационалног избора; 3) историјски институционализам; 
и 4) дискурзивни институционализам. Питерс потенцира 
стабилност која постоји у високо институционализованом 
амбијенту, и анализира везу између институционалне ана-
лизе и јавних политика.

У петом поглављу, Едуардо Арарал (Eduardo Araral) 
и Малија Амри (Mulya Amri), анализирају улогу институ-
ција у политичким процесима. Кључно питање је: колико 
формални институционални оквир има утицаја на процесе 
креирања и примене одређених јавних политика, односно на 
који начин различити институционални контекст утиче на 
последице сродних јавнополитичких мера. У средишту ове 
анализе налази се оквир институционалне анализе и развоја. 
Овај оквир служи за проучавање импликација институцио-
налне теорије на политичке процесе кроз неколико сегмена-
та као што су: планирање политика, политички подсистеми, 
политика и јавне политике, избор политичких инструмената, 
процес имплементације, улога идеја, проблеми изоморфизма 
и значај инкрементализма, као и дијагностичка средства не-
опходна за успешну примену јавних политика.

Шесто поглавље разматра проблем порекла и развоја 
теорије тачкасте равнотеже (Punctuated Equilibrium Theory) и 
питање трансформације идеја. Трансформација идеја је пред-
стављена као процес којим се долази до преломних тачака 
у постојећој равнотежи, а кључ те трансформације лежи у 
инкрементализму, односно настојању да се одређене идеје, 
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које уводе нове јавне политике, креативно тумаче. Како на-
воде Ребека Ајслер (Rebecca Eissler), Анелиз Расел (Annelise 
Russell) и Брајан Џонс (Bryan D. Jones), примена ове теорије 
се односи на планирање којим нови предлози мера постају 
релевантна активност владе унутар политичког процеса. 
Они на примеру избора показују како у политичком проце-
су и код одређених политичких актера, попут партија, може 
доћи до радикалног заокрета у политици, чак и у комплет-
ној идеологији, која се коригује у складу са преференцијама 
бирача.

Седмо поглавље је посвећено приказу бихејвиоралних 
праваца у процесима креирања јавних политика. Према 
схватању Питера Џона (Peter John), квалитет бихејвиоралне 
анализе се огледа у чињеници да она може да функционише 
као модел за ефикаснији и делотворнији дизајн јавних поли-
тика, пошто може да функционише и по хоризонтали и по 
вертикали политичког система. Ова врста анализе може да 
послужи за проучавање идеолошких подела међу политич-
ким партијама, у различитим институционалним контексти-
ма, као и на различитим нивоима вертикалне организације 
власти. Тако широко схваћена, бихејвиорална анализа може 
да послужи као средство које доприноси политичком одлу-
чивању, односно као метод којим носиоци власти постају 
свеснији и боље информисани о тежњама грађана. Тим пу-
тем јача се веза између оних који су изабрани и оних који 
бирају, а јавне политике бивају у већој мери усаглашене са 
ставовима и преференцијама оних у чије се име влада.

Хелен Маргетс (Helen Margetts) и Кристофер Худ 
(Christopher Hood) у осмом поглављу разматрају питање 
политичких алата (“tools”) који стоје на располагању доно-
сиоцима јавнополитичких мера. Према њиховом мишљењу, 
основна предност овог приступа лежи у његовој могућности 
да крајње апстрактне појмове и идеје, као и комплексан кон-
цептуални оквир јавних политика, образложи на система-
тичан, кохерентан и једноставан начин. Модел политичких 
алата настоји да приближи сложене појмове „новог јавног 
управљања“ и нове форме односа између јавног и приватног 
сектора у формулисању циљева и креирању и имплемента-
цији јавних политика.

Николаос Захариадис (Nikolaos Zahariadis) захвата пи-
тање ограничене рационалности и „канте за отпатке“ у про-
цесу креирања политика. Циљ овог, деветог поглавља, је да 
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покаже да су јавне политике као средство којим се решавају 
фундаментални проблеми човека у друштву, далеко од пуне 
рационалности, и да у себи морају да садрже и когнитивну 
и организациону димензију. Ове димензије са собом носе и 
одређена ограничења која нису у сагласности са оним што 
бисмо могли да назовемо пуном рационалношћу. Доношење 
политичких мера и креирање јавних политика представљају 
комплексан процес који укључује многобројне, како инди-
видуалне, тако и групне актере, које у игру уводе сопствене 
преференције, али и компетенције, вредности, знање и по-
знавање процеса и процедура.

Десето, закључно поглавље, истражује однос јавно-
политичких теорија и демократије. Како примећују Хелен 
Инграм (Helen Ingram), Питер де Леон (Peter deLeon) и Ен 
Шнајдер (Anne Schneider), демократија представља преов-
лађујући облик управљања друштвом у савременом свету, 
али се истовремено суочава са бројним тешкоћама. Аутори 
повезују настанак демократије са настанком јавнополитичког 
дискурса и наглашавају нестанак некадашње везе демокра-
тије и јавних политика. Та веза je приказивана у радовима 
истраживача који су потенцирали улогу демократије у јав-
ним политикама и обратно, што сада није случај. У односу 
јавнополитичких теорија и демократије, пажња је посвећена 
улози грађана у креирању јавних политика и модалитети-
ма за делотворну партиципацију, могућностима којима се 
спречава тиранија већине, као и формама јавне делиберације 
путем које се грађани активно укључују у креирање и при-
мену јавних политика.

Зборник радова Савремени приступи јавним политика-
ма – теорије, контроверзе и перспективе, представља изврс-
но и актуелно штиво, како за оне који се баве теоријом, тако 
и за оне који се у пракси баве јавним политикама. Зборник 
обухвата радове најеминентнијих истраживача који разма-
трају савремене приступе у проучавању јавних политика, те 
може бити од велике користи свима који се непосредно или 
посредно баве јавним политикама.2 

*  Овај рад је примљен 20. 08. 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 27. 08. 2016. године.
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Књига Реформа јавне управе – ка новој јавној управи (упо-
редни модели), проф. др Верана Станчетића, ванредног професора 
Факултета за европске правно-политичке студије Edukons Уни-
верзитета у Новом Саду, једно је од ретких новијих домаћих из-
дања у Србији која се у целости бави једним од значајних питања 
са којим се наша земља суочава, а то је питање реформе јавне 
управе. С обзиром на чињеницу да се правна наука првенстве-
но бави управним правом, политичке науке дају значајно шири 
оквир проучавању појава које су везане за јавну управу, од чега 
аутор у овој књизи и полази. 

Књига се састоји из пет поглавља и завршне речи аутора. 
Већ на први поглед је очигледно да је њена структура симбиоза 
теорије (прва три поглавља) и праксе (преостала два поглавља), 
која треба да буду подстицај за размишљање како у научним тако 
и у стручним круговима, али и међу носиоцима јавне политике о 
даљем процесу реформе сложеног управног система у Републици 
Србији.   

* Аутор је истраживач у Институту за политичке студије из Београда

Приказ књиге:  Веран Станчетић
РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ – 

КА НОВОЈ ЈАВНОЈ УПРАВИ – 
упоредни модел

Факултет политичких наука – 
Чигоја штампа, Београд, 2015
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У првом поглављу, под насловом Уводна питања: јавна 
управа, управљање и политика –појмови, дефиниције концепти, 
аутор се бави терминолошким и појмовним одређењем јавне 
управе али и појмом управљања, залажући се, кроз анализу ста-
вова еминентних светских аутора, одређивању појма јавна управа 
у ширем значењу, чиме истиче и своје опредељење о више орга-
низацијској и функционалној димензији  савремене јавне управе. 
Аутор се у наставку овог поглавља, бави одређењем јавне управе 
у контексту других сложених друштвених појава и процеса, тач-
није државе, савремене политике и управљања чиме долази до, 
по њему, кључних елемената савременог појма јавне управе, те 
на основу ових елемената и формулише теоријску дефиницију 
јавне управе на следећи начин: „Јавна управа (управљање) пред-
ставља све формалне и неформалне актере и активности које они 
предузимају, односно процедуре формулисања проблема, конци-
пирања политике, њеног усвајања и реализације и мерења резул-
тата“.  Иако је, чини се, погрешно јавну управу свести на јавно 
управљање (менаџмент), а упитно је да ли је аутор кроз дефини-
цију обухватио и све елементе овог појма, треба похвалити њего-
ве напоре да дефинише једну овако сложену и динамичну појаву, 
јер њено дефинисање бројни аутори и теоретичари у овој области 
често и свесно избегавају и занемарују, у страху од грешке и кри-
тике од стране домаћих и међународних научника и стручњака.

У другом поглављу, Историјат и основе јавне управе, аутор 
нас у историјски настанак јавне управе. Ипак, иако је управа на-
стаје још са настанком првих држава, аутор историјски преглед 
отпочиње са настанком и развојем савремене правне државе, те 
везује настанак јавне управе као научне дисциплине за Вудро 
Вилсона, Макса Вебера и Фредерика Тејлора. У наставку, Стаче-
тић препознаје четири фазе у развоју јавне управе током 20. века, 
и пет фаза у развоју науке о јавној управи као посебне науке. У 
наставку, аутор се бави и другим појмовима који су у непосредној 
вези са управом, као на пример, компаративна управа, развојна 
управа, нова јавна управа и др. Завршавајући ово поглавље, ау-
тор указује и на најновије приступе у проучавању јавне управе, 
оличен у епистемолошком плурализму, и тиме само потврђује 
основну тезу од које се полази у проучавању јавне управе, а то 
је да је управа веома сложена појава која је повезана са бројним 
другим појавама које никако не треба занемарити приликом ње-
ног проучавања, одређивања и дефинисања. 

Треће поглавље, Анализа система јавне управе, је поглавље 
које аутор отпочиње са утврђивањем основних елемената система 
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јавне управе. У том смислу, он у наставку у основним цртама 
развија ове елементе, најпре анализом компаративних политич-
ких система, јасно назначујући да је јавна управа нераскидиво 
повезана са државом и њеним унутрашњим уређењем. У настав-
ку, аутор даље разрађује и друге претходно поменуте препознате 
елементе, тачније јавне службенике, јавни менаџмент, планирање, 
разлизацију и евалуацију јавних политика, јавно буџетирање и 
етику у јавној управи, којом и завршава ово поглавље. Примет-
на је, међутим, и једна мала терминолошка недоследност ауто-
ра, у односу на дефиницију јавне управе коју даје на почетку 
ове књиге (у којој термин јавна управа изједначава са термином 
јавно управљање). Реч управљање заправо проистиче из речи 
менаџмент (management). У овом поглављу међутим, аутор јас-
но „препознаје“ јавно управљање (management) само као један од 
елемената система јавне управе, што отвара питање доследности 
аутора, када је реч о појмовном одређивању јавне управе.

У наредна два поглавља, аутор се бави практичном димен-
зијом јавне управе. Наиме, у четвртом поглављу, Модели реформе 
јавне управе – ка новој јавној управи, аутор проучава савремене 
моделе реформи који су започели средином седамдесетих година 
20. века, а који су засновани на стратегији реформе која је по-
знат као Нова јавна управа (New Public Management). Станчетић у 
том смислу, даје општи осврт на три модела који своје упориште 
имају у НПМ стратегији реформе: (1) Вестмистерском моделу; 2) 
Америчком моделу и 3) Децентралистичком холандско-данском 
моделу. Ово поглавље јесте својеврсно уводно поглавље у којима 
аутор сажима основе ова три модела, да би их затим, кроз компа-
ративну анализу нове јавне управе у појединим земљама, детаљ-
но приказао, разрадио и објаснио у последњем, петом поглављу: 
Реформа јавне управе – Велика Британија, Нови Зеланд, Данска, 
САД, Немачка, Француска. 

Свакако да је овом књигом аутор значајно допринео сагле-
давању теоријских али и практичних проблема савремене јавне 
управе, али и отворио пут другим, додуше ретким истражива-
чима јавне управе у Републици Србији, да приступе својеврсној 
«дубинској анализи» појединих појава које је Станчетић обухва-
тио овим рукописом.2 

*  Овај рад је примљен 18. 08. 2016. године, а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 27. 08. 2016. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.

Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.

Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са разма-
ком (приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes).

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

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

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

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

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

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

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

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



162

Приликом навођења фуснота руководити се следећим 
упутствима:

• приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати: 

 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране.

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

• приликом навођења чланака из часописа:

 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране.

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

• приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 

 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 
назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из-
давачa, место издања, година издања, број стране.

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

• приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи 
више од 10% коришћене литературе):

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

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical 
spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and 
evidence in favor of a critical social constructivist 
framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.
ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

• приликом навођења архивске грађе:
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа 

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



163

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

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

коме је пропис објављен, број и година објављивања.

 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени   
гласник РС, бр. 125/04.

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

назив новине курзивом, датум објављивања

 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда про-
тив Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

• Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 
истој страни користити: Исто, број стране

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

 - Исто, стр. 55
• Код поновљеног цитирања истог извора уколико није уза-

стопно и на истој страни користити: Име, презиме аутора, 
назив извора, нав.дело, број стране.

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

 -  Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав.дело, стр. 54.

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

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

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

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

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

Литература садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енгле-
ском великим словима - Bold (фонт 14).
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Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
одвајају зарезом.

Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву 
да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат или 
плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији часописа, 
http://www.politickarevija.rs

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

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

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

приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, 

посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене 
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници из 
политикологије).

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

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

Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију 
рада:

1. Оригинални научни рад 
2. Прегледни рад 
3. Научна критика, полемика и осврти 

Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог 
рада:

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

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

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