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Сажетак
Прин цип суп си ди јар но сти као те мељ но на че ло рас по де ле 

над ле жно сти, и у те о риј ском и у по зи тив но-прав ном сми слу је 
недореченo и не до вољ но јаснo. Ни да нас не по сто ји јед на је дин-
стве на де фи ни ци ја овог пој ма ни ти кри те ри ју ми ко је тре ба при-
ме ни ти да би се он опе ра ци о на ли зо вао. Ако се по ђе од нај ши рег 
схва та ња оли че ног у из ра зу „нај бли же гра ђа ни ма“, овај по јам об у-
хва та не са мо „вер ти кал ну“ суп си ди јар ност, од но сно „спу шта ње“ 
по је ди них над ле жно сти и кон крет них по сло ва на ни же ни вое вла-
сти, већ и „хо ри зон тал ну“ ко ја се од но си на пре но ше ње од ре ђе них 
по сло ва вла сти на не др жав не су бјек те, укљу чу ју ћи и при ват ни сек-
тор. Те мељ на ре фор ма упра ве зах те ва утвр ђи ва ње де таљ не „ма пе“ 
суп си ди јар но сти у Ре пу бли ци Ср би ји чи ји крај њи ре зул тат тре ба 
да бу де ства ра ње ди на мич не „ба за по да та ка“ свих над ле жно сти и 
кон крет них по сло ва ко је цен трал на и ни жи ни вои вла сти, од но сно 
ор га ни на свим ни во и ма, сход но Уста ву и за ко ну оба вља ју. Та ква 
ин тер ак тив на ба за „вер ти кал не“ рас по де ле над ле жно сти, из ме ђу 
оста лог, тре ба да до ве де и до пра вил не „хо ри зон тал не“ рас по де ле 
и зна чај ног сма ње ња кон крет них по сло ва ко је да нас оба вља ју раз-



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 91-110.

92

ли чи ти др жав ни, по кра јин ски и оп штин ски ор га ни вла сти. „Ба за“ 
је основ за ства ра ње ра ци о нал ни је, ефек тив ни је, еко но мич ни је и 
ефи ка сни је јав не упра ве. Ме ђу тим, за ус по ста вља ње „ба зе“ нео п-
хо дан је аде ква тан ме то до ло шки при ступ, по себ но у „раш чла њи-
ва њу“ по је ди них вр ста по сло ва из над ле жно сти у по је ди ним Уста-
вом и за ко ном утвр ђе ним обла сти ма. У овом ра ду, по ну ђен је је дан 
од мо гу ћих ме то до ло ги ја за ус по ста вља ње ефи ка сне „ба зе по да та-
ка“ ко ја је нео п ход на за успе шан про цес тран зи ци је у Ре пу бли ци 
Ср би ји.
Кључ не ре чи: суп си ди јар ност, де цен тра ли за ци ја, над ле жно сти, по сло-

ви, јав на упра ва

1. ПРИН ЦИП СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ

Иако се по јам „суп си ди јар ност“ че сто ко ри сти у јав ном дис-
кур су у Ре пу бли ци Ср би ји, он ни је по зи тив но прав ни по јам, што 
зна чи да не по сто ји јед но пре ци зно, за кон ско де фи ни са ње овог 
пој ма ни ти је он бли же од ре ђен у раз ли чи тим ин стру мен ти ма јав-
них по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је. Овај по јам ни је ја сно од ре ђен ни 
у те о ри ји. „Пр во, не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма 
суп си ди јар но сти и ни су иден ти фи ко ва ни кри те ри ју ми ко је тре ба 
при ме ни ти да би се овај прин цип опе ра ци о на ли зо вао“.1) Че сто се 
по јам „суп си ди јар ност“ ко ри сти за јед но са пој мом „де цен тра ли за-
ци ја“. Прин цип суп си ди јар но сти је јед но ру ко вод но на че ло или је-
дан ме тод за рас по де лу над ле жно сти. „У сва ко днев ном го во ру на-
че ло суп си ди јар но сти нај че шће се из ра жа ва кроз фра зу „нај бли же 
гра ђа ни ма“, што ука зу је да се ра ди о те мељ ном на че лу сло бо де и 
де мо кра ти је, ко је на во ди на ус по ста вља ње јед ног по ли тич ког стан-
дар да, по ко ме од лу ке тре ба да се до но се та мо где ће њи хо ви ефек-
ти нај не по сред ни је и да се осе те.“2) Ка ко се ис ти че, „...суп си ди јер-
ност је стан дард за про це ну рас по де ле над ле жно сти по прин ци пу 
да се ви шем ни воу вла сти или ши рој за јед ни ци пре пу шта са мо оно 
што он мо же бо ље и ефи ка сни је да оства ри, од но сно да сва пи та ња 
ко ја мо гу да се ре ше на ни жим ни во и ма, не тре ба да се пре но се на 
ви ше ни вое вла сти и упра вља ња“.3) Ка ко се ис ти че, „...суп си ди јер-

1) Де јан Ву че тић, Де цен тра ли за ци ја у кон ти нен тал ним прав ним си сте ми ма (док тор ска 
ди сер та ци ја), Уни вер зи тет у Ни шу, Прав ни фа кул тет, Ниш, 2012, стр. 142.

2) Или ја Ву ја чић, „Прин цип суп си ди јар но сти и ста тус Бе о гра да“ у збор ни ку: Бе о град – 
де мо крат ска ме тро по ла (при ре ди ли: Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић), Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2009. 
стр. 61.

3)  Или ја Ву ја чић, „Др жа ва, де мо кра ти ја и суп си ди јар ност“ у збор ни ку: Са вре ме на др-
жа ва (при ре ди ли: Ву ка шин Па вло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, 
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ност је стан дард за про це ну рас по де ле над ле жно сти по прин ци пу 
да се ви шем ни воу вла сти или ши рој за јед ни ци пре пу шта са мо оно 
што он мо же бо ље и ефи ка сни је да оства ри, од но сно да сва пи та ња 
ко ја мо гу да се ре ше на ни жим ни во и ма, не тре ба да се пре но се на 
ви ше ни вое вла сти и упра вља ња“. „Оно пред ста вља те мељ но на че-
ло за де о бу по сло ва из ме ђу раз ли чи тих ра зи на вла сти, а слу жи као 
до пу на кон цеп ци ји по ли тич ке де цен тра ли за ци је“.4) Пре ма Европ-
ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви Са ве та Евро пе, „јав ни по сло ви 
ће се, по пра ви лу, вр ши ти пре све га од стра не оних вла сти ко је су 
нај бли же гра ђа ни ма. При ли ком пре но ше ња од го вор но сти на не ку 
дру гу власт во ди ће се ра чу на о оби му и при ро ди по сла, као и о зах-
те ви ма ефи ка сно сти и еко но мич но сти.“5)

По сма тра ју ћи по јам суп си ди јар но сти из прав ног угла, за 
рас по де лу над ле жно сти ко ри сте се од го ва ра ју ћи ме то ди, од но сно 
ком би на ци ја ме то да, а њи хо во ис хо ди ште је стрикт на по де ла над-
ле жно сти, што је го то во не мо гу ће из ве сти, или ме шо ви та рас по де-
ла што је нај че шћи об лик. Др же ћи се прав ног окви ра, Устав јед не 
др жа ва са мо утвр ђу је на чел ну рас по де лу над ле жно сти а за ко ни 
кон крет но рас по де љу ју над ле жно сти на по је ди не ни вое вла сти. 
Устав, на зна чу је и обла сти у ко ји ма мо же би ти над ле жно сти ло-
кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал не ауто но ми је. Ван обла сти ко ју 
Устав на зна чи не мо же би ти у над ле жно сти ни жих ни воа вла сти. 
За ко ни за тим, у тим обла сти ма кон крет но од ре ђу је над ле жно сти за 
сва ки ни во вла сти и то је рас по де ла над ле жно сти од но сно суп си-
ди јар ност.

У со ци о ло шком и по ли ти ко ло шком сми слу, овај по јам има 
знат но ши ре зна че ње. По ли ти ко ло ги ја на при мер, по сма тра прин-
цип суп си ди јар но сти не са мо у ње ном вер ти кал ном  зна че њу као 
рас по де лу над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, већ и хо-
ри зон тал ном сми слу, ко је има дру га чи је зна че ње. У ње му се уоча ва 
да је прин цип суп си ди јар но сти у осно ви нео ли бе рал ни прин цип, 
на ко ме се за сни ва ју и ре форм ски про це си у јав ној упра ви и раз-
ра ђу је стра те шки пра вац ре фор ме по зна ти ји као New Pu blic Ma-
na ge ment (но во јав но упра вља ње). Хо ри зон тал на ди мен зи ја „...нам 
по ма же да од лу чи мо да ли не ку функ ци ју тре ба да оба вља јав на 
уста но ва или при ват на аген ци ја... Ово је на ро чи то на гла ше но у на-
па ду на др жа ву бла го ста ња и гу би так ње них ка па ци те та упра вља-

Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 
2008. стр. 86.

4) Ве дран Ђу ла бић, „Не ки раз вој ни про це си уре ђе ња ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци 
Хр ват ској“, Хр ват ска јав на упра ва, За греб, бр. 1/2005 стр. 117.

5) За кон о по твр ђи ва њу Еворп ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС – 
Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 70/2007. чл. 4. ст. 3.
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ња ко ји тра жи сма њи ва ње др жав ног де ло ва ња и оп ште по вла че ња 
јав ног сек то ра из дру штве них и при вред них ак тив но сти. ...По је-
дин ци, гру пе и удру же ња, а не јав не уста но ве тре ба да бу ду жи ла 
ку ца ви ца дру штва. У том сми слу, суп си ди јар ност је прин цип ко ји 
за до во ља ва по тре ба за јед ни це пред ста вља ју ћи нор ма тив ни стан-
дард за ало ка ци ју од го вор но сти за ис по ру чи ва ње јав них до ба ра 
оним нај ма њим функ ци о нал ним је ди ни ца ма ко је та до бра мо гу 
да обез бе де.“6) У прав ној тер ми но ло ги ји, хо ри зон та ла суп си ди јар-
ност у из ве сној ме ри ко ре спон ди ра са из ра зом „јав но овла шће ње”, 
од но сно са овла шће њем не др жав них су бје ка та на вр ше ње вла сти.7)

У Ре пу бли ци Ср би ји, још увек не по сто ји де таљ на сту ди ја о 
вер ти кал ној рас по де ли над ле жно сти из ме ђу цен трал не вла сти, АП 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве као об ли ка те ри то ри јал не ор га ни-
за ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, ни ти хо ри зон тал не, ко ја је вре ме ном 
та ко ђе до би ла нор ма тив ну ди мен зи ју. Је дан од про је ка та ко ји је уз 
по моћ ЦИ ДА-СИ ПРУ ра ђен од ок то бра 2012. до де цем бра 2013. 
го ди не за по тре бе та да шњег Ми ни стар ства ре ги о нал ног раз во ја и 
ло кал не са мо у пра ве, као ма те ри јал је пот пу но за бо ра вљен.8) Про је-
кат је об у хва тао рас по де ла над ле жно сти кроз по пис свих кон крет-
них по сло ва ко је про из и ла зе из за ко на у 45 по до бла сти гру пи са них 
у 9 си стем ских обла сти по ме то до ло ги ји Са ве та Евро пе. О дру гом 
про јек ту, ко ји је за по чео у ок то бру 2014. го ди не а ко га је по др жао 
ОЕБС за по тре бе Ми ни стар ста ва др жав не упра ве и ло кал не са мо-
у пра ве се у јав но сти ма ло зна. Овај про је кат об у хва тио је по пис 
са мо управ них по сло ва на цен трал ном и на ни жим ни во и ма вла сти 
ко је оба вља ју ор га ни др жав не упра ве, АП Вој во ди на и је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, у по је ди ним, у про јек ту за да тим обла сти ма. И 
је дан и дру ги про је кат има ју два има нент на не до стат ка. Оба су тре-
ба ла да до ве ду до ус по ста вља ња „ба зе по да та ка - по сло ва“, ко ја би 
се ре дов но ажу ри ра ла и би ла до ступ на јав но сти пре ко над ле жног 
ре сор ног ми ни стар ства. Та ква ба за још увек не по сто ји. Дру ги не-
до ста так је сте што он об у хва та са мо вер ти кал ну а не и хо ри зон тал-
ну рас по де лу над ле жно сти. Ни јед на ни дру га сту ди ја „не тре ти ра“ 
тзв. по ве ре на јав на овла шће ња дру гим су бјек ти ма иако Устав Ре-
пу бли ке Ср би је, у под о дељ ку ко ји но си на зив „Др жав на упра ва“ 

6) Или ја Ву ја чић, 2008, str. 92-93.

7) Оп шир ни је о пој му јав ног и управ ног јав ног овла шће ња у: Сте ван Ли лић, Де јан Ми-
лен ко вић, Јав не слу жбе у ју го сло вен ском пра ву, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 
1999, стр. 88-94.

8) Сне жа на Ђор ђе вић, Де јан Ми лен ко вић, Ми ро слав Про ко по је вић, Сту ди ја о при ме ни 
на че ла суп си ди јар но сти у Ре пу бли ци Ср би ји (рад ни ма те ри јал), Ми ни стар ство ре ги о-
нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град, де цем бар 2013.
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из ри чи то утвр ђу је: „по је ди на јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по-
ве ри ти и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма. 
Јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма 
пре ко ко јих се оства ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла-
сти ма или де лат но сти ма“.9) Та ко су оба про јек та оста ла не пот пу на 
и не до ре че на, јер кон крет ни по сло ви у окви ру над ле жно сти у раз-
ли чи тим обла сти ма „рас по ре ђе не“ не са мо у окви ру раз ли чи тих 
ни воа вла сти, већ и из ме ђу раз ли чи тих су бје ка та ко ји ма је по ве ре-
но вр ше ње јав них овла шће ња или ста ра ња о оп штем до бру.

И по ред ја сно про кла мо ва не по ли ти ке нео ли бе ра ли зма оли-
че не пре све га у „та че ри зму“ Вла де Ср би је, без ја сног по пи са по-
сло ва у окви ру сва ке над ле жно сти у по је ди ним обла сти ма на свим 
ни во и ма те ри то ри јал ног устрој ства Ре пу бли ке Ср би је (вер ти кал не 
суп си ди јар но сти), али и пре по зна ва ња по сло ва по ве ре них не др-
жав ним су бјек ти ма, ни New Pu blic Ma na ge ment кон цепт не мо же 
би ти успе шан. У овом ра ду ак це нат је ста вљен на тзв. „вер ти кал-
ну рас по де лу над ле жно сти“ од но сно ука зи ва ње ко ли ко би де та љан 
по пис по сло ва ко је кроз рас по де лу над ле жно сти „при па да ју“ цен-
трал ном али и ни жим ни во и ма вла сти, нео п хо дан у ре форм ским 
про це си ма у јав ној упра ви, и ко ји ути цај овај по пис, од но сно „ба за 
по да та ка“ мо же има ти и на про це се „хо ри зон тал не“ рас по де ле над-
ле жно сти.

2. УСТАВ НЕ И ЗА КОН СКЕ НАД ЛЕЖНОСТИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ, НИ ЖИХ НИВОА 

ВЛА СТИ И ЊИ ХО ВИХ ОР ГА НА

2.1. Устав не над ле жно сти

Над ле жност је пра во и ду жно сти оба вља ња од ре ђе них по-
сло ва вла сти. Зна чи, она се са сто ји од  пра ва и ду жно сти не ко га ор-
га на или не ког ни воа вла сти да вр ши од ре ђе на пра ва и ду жно сти, 
при че му се уме сто из ра за пра во, че сто ко ри сте и тер ми ни функ-
ци је, по сло ви и др., а уме сто тер ми на ду жно сти - оба ве зе, за да ци, 
од го вор но сти и др. Кад год има ви ше од јед ног ни воа вла сти, што 
је слу чај и у Ре пу бли ци Ср би ји, над ле жно сти се мо ра ју не ка ко рас-
по де ли ти. Рас по де ла над ле жно сти у са вре ме ном прав ном си сте му 
вр ши се ис кљу чи во Уста вом и за ко ном, а не и ак ти ма ни жим од за-
ко на. Са мо Устав и за кон мо гу да из вр ше рас по де лу над ле жно сти. 
По што вер ти кал на суп си ди јар ност озна ча ва рас по де лу над ле жно-

9) Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр .98/06, чл. 137. ст. 2-3.
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сти из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, сва ко ис тра жи ва ње при ме не 
прин ци па суп си ди јар но сти мо ра да за поч не са ана ли зом нај ви шег 
прав ног ак та - Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Устав Ре пу бли ке Ср би је, на нај оп шти ји на чин утвр ђу је 
устав не над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је (а за тим и ње них нај ви-
ших ор га на), ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве. Ово је зна чај но по ме ну ти са ста но ви шта да ље ана ли зе, јер се 
нај оп шти је Уста вом утвр ђе не над ле жно сти за тим, у од ре ђе ним 
обла сти ма, бли же де фи ни шу и уре ђу ју за ко ни ма, а та ко утвр ђе не 
над ле жно сти се кон кре ти зу ју кроз од ре ђе не оп ште по сло ве, ко ји 
се да ље, раш чла њу ју на још уже по сло ве, а за тим гру пи шу и на 
ор га не ко ји их оба вља ју/вр ше, и да ље кон кре ти зу ју на од ре ђе не 
вр сте (под гру пе) још ужих по сло ва. Ова ме то до ло ги ја та ко би об-
у хва ти ла све по сло ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (и ауто ном них 
по кра ји на), при че му се мо ра во ди ти ра чу на и на вр сту ор га на ко је 
ове по сло ве вр ше. Ана ли за ди стри бу ци је од но сно рас по де ле над-
ле жно сти (суп си ди јар но сти), мо же би ти за сно ва на са мо на ба зи 
ис тра жи ва ња це ло куп ног за ко но дав ног, и у из ве сној ме ри и под-
за кон ског окви ра у Ре пу бли ци Ср би ји, с об зи ром на вр сте по сло ва 
ко је вр ши од ре ђе ни др жав ни ор га ни, ор га ни ауто ном не по кра ји не 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве од но сно, кроз кон крет но раз вр ста-
ва ње по сло ва ко је вр ше од ре ђе ни ор га ни, на раз ли чи тим ни во и ма 
вла сти.

Над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе не су Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је у че твр том де лу Уста ва. Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и 
обез бе ђу је10): (1) су ве ре ност, не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло ви-
тост и без бед ност Ре пу бли ке Ср би је, њен ме ђу на род ни по ло жај и 
од но се са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма; (2) 
оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; устав ност и за-
ко ни тост; по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма; 
од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр-
ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака-
та; ам не сти је и по ми ло ва ња за кри вич на де ла; (3) те ри то ри јал ну 
ор га ни за ци ју Ре пу бли ке Ср би је; си стем ло кал не са мо у пра ве; (4) 
од бра ну и без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на; ме ре за 
слу чај ван ред ног ста ња; 5) си стем пре ла ска гра ни це и кон тро ле 
про ме та ро ба, услу га и пут нич ког са о бра ћа ја пре ко гра ни це; по-
ло жај стра на ца и стра них прав них ли ца; (6) је дин стве но тр жи ште; 
прав ни по ло жај при вред них су бје ка та; си стем оба вља ња по је ди-
них при вред них и дру гих де лат но сти; роб не ре зер ве; мо не тар ни, 

10) Ибид. чл. 97.
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бан кар ски, де ви зни и ца рин ски си стем; еко ном ске од но се са ино-
стран ством; си стем кре дит них од но са са ино стран ством; по ре ски 
си стем; (7) сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли-
ка сво ји не; (8) си стем у обла сти рад них од но са, за шти те на ра ду, 
за по шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не 
си гур но сти; дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те-
ре са; (9) одр жи ви раз вој; си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не 
сре ди не; за шти ту и уна пре ђи ва ње биљ ног и жи во тињ ског све та; 
про из вод њу, про мет и пре воз оруж ја, отров них, за па љи вих, екс-
пло зив них, ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја; (10) си стем 
у обла сти ма здрав ства, со ци јал не за шти те, бо рач ке и ин ва лид ске 
за шти те, бри ге о де ци, обра зо ва ња, кул ту ре и за шти те кул тур них 
до ба ра, спор та, јав ног ин фор ми са ња  и др. Устав не над ле жно сти, 
Ре пу бли ка Ср би ја оства ру је пре ко сво јих ор га на у скла ду са прин-
ци пом по де ле вла сти. Устав Ре пу бли ке Ср би је, за тим од ре ђу је и 
над ле жно сти по је ди них др жав них ор га на, тач ни је НСРС, Вла де, 
пред сед ни ка Ре пу бли ке , Вој ске, Ви со ког са ве та суд ства и Устав-
ног су да.11)

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је12),  ауто ном не по кра ји не (у 
да љем тек сту – АП), у скла ду са Уста вом и сво јим ста ту том, уре-
ђу ју над ле жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор га на и слу жби ко је 
осни ва ју. АП, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју пи та ња од по кра јин-
ског зна ча ја у обла сти: (1) про стор ног пла ни ра ња и раз во ја; (2) по-
љо при вре де, во до при вре де, шу мар ства, ло ва и ри бо ло ва, ту ри зма, 
уго сти тељ ства, ба ња и ле чи ли шта, за шти те жи вот не сре ди не, ин-
ду стри је и за нат ства, друм ског, реч ног и же ле знич ког са о бра ћа ја 
и уре ђи ва ња пу те ва, при ре ђи ва ња сај мо ва и дру гих при вред них 
ма ни фе ста ци ја; (3) про све те, спор та, кул ту ре, здрав стве не и со ци-
јал не за шти те јав ног ин фор ми са ња на по кра јин ском ни воу. Та ко-
ђе, АП се ста ра ју о оства ри ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, у 
скла ду са за ко ном. АП утвр ђу ју сим бо ле по кра ји не и на чин њи-
хо вог ко ри шће ња. Ауто ном не по кра ји не упра вља ју по кра јин ском 
имо ви ном на на чин пред ви ђен за ко ном. АП, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, има ју из вор не при хо де, обез бе ђу ју сред ства је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве за оба вља ње по ве ре них по сло ва до но се свој 
бу џет и за вр шни ра чун.

Устав Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђу је устав не над ле жно сти оп-
шти на као основ не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.13) Град има над-

11) Ибид. чл. 99, 112-113, 123 и др.

12) Ибид. чл. 183.

13) Ибид. чл. 189-190.
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ле жно сти ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни, а за ко ном му се мо гу 
по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. По ло жај гра да Бе о гра да, глав ног 
гра да Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је се за ко ном о глав ном гра ду и бли-
же раз ра ђу ју ста ту том гра да Бе о гра да. Град Бе о град има над ле жно-
сти ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду, а за ко ном 
о глав ном гра ду мо гу му се по ве ри ти и дру ге над ле жно сти. Пре ма 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, оп шти на, као основ на је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, пре ко сво јих ор га на оба вља сле де ће над ле жно сти: (1) 
уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (2) 
уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и по слов-
ног про сто ра; (3) ста ра се о из град њи, ре кон струк ци ји, одр жа ва њу 
и ко ри шће њу ло кал них пу те ва и ули ца и дру гих јав них обје ка та од 
оп штин ског зна ча ја; уре ђу је и обез бе ђу је ло кал ни пре воз; (4) ста ра 
се о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у обла сти про све те, кул ту ре, 
здрав стве не и со ци јал не за шти те, де чи је за шти те, спор та и фи зич-
ке кул ту ре; (5) ста ра се о раз во ју и уна пре ђе њу ту ри зма и др. Та-
ко ђе, оп шти на са мо стал но, у скла ду са за ко ном: до но си свој бу џет 
и за вр шни ра чун, ур ба ни стич ки план и про грам раз во ја оп шти не, 
ста ра се о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ ских и ма њин-
ских пра ва, са мо стал но упра вља оп штин ском имо ви ном...

2.2. За кон ске над ле жно сти

Вер ти кал на рас по де ла над ле жно сти у Уста ву Ре пу бли ке 
Ср би је је од ре ђе на крај ње уоп ште но Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да 
Уста вом утвр ђе не над ле жно сти има ју раз ли чи те са др жа је. Ка да је-
дан ни во вла сти до би је не ку над ле жност она се на при мер, мо же 
са сто ја ти у пра ву уре ђи ва ња не ких пи та ња, то је та ко зва на за ко но-
дав на над ле жност или ако се ра ди о ло кал ној са мо у пра ви и ауто-
но ми ји, нор ма тив на над ле жност, да кле да се не ко пи та ње уре ди, 
за тим мо же да се ти че из вр ша ва ња за ко на или оба вља ња дру гих 
управ них по сло ва и то су тзв. ад ми ни стра тив не (управ не) над ле-
жно сти, или мо же да се ра ди о пра ву ре ша ва ња спо ро ва, од но сно 
су ко ба над ле жно сти. Ка да се у Уста ву на ла зи фор му ла ци ја „...уре-
ђу је и обез бе ђу је”.... или „осни ва, до но си под сти че, пот по ма же, 
ста ра се, над зи ре, са ра ђу је, да је ми шље ње, да је са гла сност и др. то 
су то све ди мен зи је над ле жно сти. Сле де ће, у вер ти кал ној рас по де-
ли над ле жно сти, над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри јал-
не ауто но ми је мо гу да бу ду це ло ви ти је и ма ње пот пу не. Ово се од-
но си на оба вља ње јед ног чи та вог по сла. Код нас је че сто пра ви ло 
да се ни жим ни во и ма вла сти до де љу ју са мо де ли ћи по сло ва, ко је 
је по треб но пре по зна ти у „пра шу ми” про пи са, што до во ди у пи-
та ње да љи ме то до ло шки при ступ при по пи су кон крет них по сло ва 
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ко је оба вља ју цен трал ни, али и ни жи ни вои вла сти, што зна чај но 
оме та успе шну „ме то до ло ги ју” а у крај њој ли ни ји и кон кре тан по-
пис по сло ва ко је, у окви ру вер ти кал не рас по де ле над ле жно сти по 
Уста ву при па да ју ауто ном ној по кра ји ни и је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве. Та ко ђе, не тре ба за бо ра ви ти да над ле жно сти мо гу би ти 
и из вор не и по ве ре не.

Устав не над ле жно сти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, бли же су утвр ђе не: За ко ном о ло кал ној са-
мо у пра ви, За ко ном о глав ном гра ду и За ко ном о утвр ђи ва њу над-
ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, дру гим за ко ни ма у по-
себ ним обла сти ма и по до бла сти ма, а за тим и раз ра ђе не Ста ту том 
АП Вој во ди на, Ста ту том гра да Бе о гра да од но сно ста ту ти ма гра до-
ва и оп шти на у Ре пу бли ци Ср би ји.

За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди на, утвр ђу је над ле жно сти АП Вој во ди не у 21 обла сти, и ви ше 
по до бла сти у окви ру од ре ђе них обла сти (нпр. у обла сти кул ту ре, 
овај За кон, као по до бла сти „пре по зна је“: за шти ту кул тур них до ба-
ра, ки не ма то гра фи ју и филм ску умет ност, за ду жби не, фон до ве и 
фон да ци је, би бли о теч ку де лат ност и из да ва ње пу бли ка ци ја).14)

За кон о ло кал ној са мо у пра ви утвр ђу је и так са тив но на бра ја 
над ле жно сти оп шти не (ко је се од но се и на град и глав ни град).15) 
Над ле жно сти оп шти на (је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве), ме ђу тим, 
ни су у це ло сти кла си фи ко ва не по од ре ђе ним „си стем ским“ обла-
сти ма, а по је ди не над ле жно сти би пре мо гли на зва ти по сло ви ма 
(нпр. до но ше ње про гра ма раз во ја, до но ше ње ур ба ни стич ких пла-
но ва, до но ше ње бу џе та и за вр шног ра чу на). Та ко ђе, оп шти на/град/
Град Бе о град оба вља као по ве ре не по сло ве по је ди не по сло ве ин-
спек циј ског над зо ра16) из обла сти: про све те, здрав ства, за шти те жи-
вот не сре ди не, ру дар ства, про ме та ро бе и услу га, по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства и дру ге ин спек циј ске по сло ве у скла ду 
са за ко ном. За ко ном о глав ном гра ду, сход но Уста ву Ре пу бли ке Ср-
би је, утвр ђе не су и по себ не над ле жно сти гра да Бе о гра да.17)

Оне су за тим, бли же „до де ље не“ по је ди ним ор га ни ма на 
ни жим ни во и ма вла сти. По ред Скуп шти не АП Вој во ди на (ко ја је 
утвр ђе на Уста вом), ор га ни АП Вој во ди не утвр ђе ни су прет ход но 

14) Упо ре ди: За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 99/09, 67/2012 – Од лу ка УС.

15) Упо ре ди: За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 20-21.

16) На по ме на: Из За ко на о др жав ној упра ви, про из и ла зи да је ин спек циј ски над зор по сао 
др жав не упра ве. У скла ду са чл. 21. ЗоЛС и ови по сло ви се је ди ни ци ло кал не са мо у пра-
ве мо гу по ве ри ти са мо за ко ном.

17) За кон о глав ном гра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. чл. 8
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по ме ну тим Ста ту том, и то су: Вла да АП Вој во ди не, По кра јин ска 
упра ва и По кра јин ски омб ду сман. Ста тут бли же раз ра ђу је над ле-
жно сти Скуп шти не АПВ и По кра јин ске Вла де.18) По ред скуп шти-
не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (ко ја је утвр ђе на Уста вом), ор га ни 
оп шти на, гра да и глав ног гра да, пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у-
пра ви су: оп штин ско/град ско ве ће, пред сед ник оп шти не/гра до на-
чел ник, оп штин ско/град ско ве ће и оп штин ска упра ва. За ко ном су 
утвр ђе не над ле жно сти Скуп шти не оп шти не, оп штин ског од но сно 
град ског ве ћа и пред сед ни ка оп шти не од но сно гра до на чел ни ка.19)

Као при мер мо же мо узе ти област со ци јал не за шти те. У овој 
обла сти, нај пре мо же мо да при ме ти мо да је ре гу ли са на и по де ље-
на из ме ђу сва три ни воа вла сти (цен трал не, по кра јин ске и је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве). Нај зна чај ни ји за кон ко ји ре гу ли ше област 
со ци јал не за шти те је За кон о со ци јал ној за шти ти. Област со ци јал-
не за шти те мо же мо за тим по де ли ти на „уже“ по до бла сти: (1) оп-
шти оквир над ле жно сти и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те (2) 
до мо ве за со ци јал но ста ра ње и при хва ти ли шта, (3) услу ге за шти те 
по ро ди це, па тро на жну по моћ и (4) со ци јал но оси гу ра ње. 

Нај оп шти је од ре ђе ни по сло ви у окви ру над ле жно сти у обла-
сти со ци јал не за шти те ко ји се од но се на ни же ни вое вла сти у по-
до бла сти оп штег окви ра над ле жно сти и по сло ва, а ко је про ис ти чу 
из Уста ва и за ко на су: (1) ста ра ње о за до во ље њу по тре ба гра ђа на у 
обла сти со ци јал не за шти те/уре ђе ње пи та ња од по кра јин ског зна ча-
ја у обла сти со ци јал не за шти те (2) уче ство ва ње у си сте му со ци јал-
не за шти те и обез бе ђе ње оба вља ња де лат но сти у обла сти со ци јал-
не за шти те; (3) осни ва ње уста но ва со ци јал не за шти те; (4) пра ће ње 
и обез бе ђи ва ње њи хо вог функ ци о ни са ња; (5) да ва ње до зво ла за 
по че так ра да уста но ва со ци јал не за шти те ко је осни ва ју дру га прав-
на и фи зич ка ли ца; (6) утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за пру жа-
ње услу га со ци јал не за шти те и сме шта ја ко ри сни ка; (7) утвр ђи ва-
ње нор ма ти ва и стан дар да за оба вља ње де лат но сти уста но ва чи ји 
је осни вач; (8) до но ше ње про пи са о пра ви ма у со ци јал ној за шти ти 
и оба вља ње по сло ва др жав ног ста ра те ља; (9) обез бе ђи ва ње сред-
ста ва у бу џе ту за оба вља ње од ре ђе них услу га у обла сти со ци јал не 
за шти те и (10) обез бе ђи ва ње јав но сти ра да (пу тем сред ста ва јав-
ног ин фор ми са ња или на сво јој ин тер нет стра ни ци) о со ци јал ној 
за шти ти и пру жа ње дру гих ин фор ма ци ја про пи са них за ко ном и 
обез бе ђи ва ње сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма о свом ра ду.20)

18) Упо ре ди: Ста тут АП Вој во ди на, Слу жбе ни лист АП Вој во ди не, бр. 17/09, чл. 33-61.

19) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 32, 44-45.

20) Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/06, За кон о утвр ђи-
ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 99/09, 
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3. ЗНА ЧАЈ ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊА ПО СЛО ВА ДР ЖАВ НЕ, 
ПО КРА ЈИН СКЕ, ГРАД СКЕ И ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ 
ЗА ПРО ЦЕС „ВЕР ТИ КАЛ НЕ“ СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ

3.1. По сло ви др жав не упра ве

Прет ход но на бро ја не по сло ве је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
и ауто ном не по кра ји не у по до бла сти оп штег окви ра над ле жно сти 
и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те, да ље се, пре ма ор га ну ко-
ји их на ни жем ни воу оба вља, раз вр ста ва ју на још „ужи“ де ло круг 
по сло ва. Нај ве ћи део њих је су управ ни по сло ви, тзв. ад ми ни стра-
тив не (управ не) над ле жно сти.

Са др жин ски по сма тра но, по себ ну вр сту над ле жно сти чи не 
оне ко је се од но се на из вр ше ње за ко на и оба вља ње дру гих управ-
них по сло ва. За то нај пре тре ба при ме ти ти да Устав Ре пу бли ке Ср-
би је не од ре ђу је по зи тив но-прав ни по јам упра ве у функ ци о нал ном 
сми слу од но сно, не од ре ђу је ди рект но по сло ве др жав не упра ве у 
Ре пу бли ци Ср би ји, већ је функ ци о нал ни по јам упра ве од ре ђен кроз 
За кон о др жав ној упра ви.21) То зна чи да овај за кон од ре ђу је ко ји су 
то по сло ви др жав не упра ве ко је упра ва оба вља у окви ру ад ми ни-
стра тив не над ле жно сти. По сло ве др жав не упра ве, сход но по сто је-
ћем прав ном окви ру, на осно ву За ко на о др жав ној упра ви  мо же мо 
по де ли ти на се дам под гру па по сло ва.22) Осим до но ше ња под за кон-
ског ак та, ко је се сма тра по ве ре ним нор ма тив ним јав ним овла шће-
њем, сви оста ли по сло ви има ју ка рак тер „управ них“ „раз вој них“ 
и „струч них“ по сло ва. Сход но Уста ву Ре пу бли ке Ср би је,  по сло ве 
др жав не упра ве оба вља ју ми ни стар ства и дру ги ор га ни др жав не 
упра ве утвр ђе ни за ко ном, а по је ди на (управ на) јав на овла шће ња 
за ко ном мо гу би ти по ве ре на и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за-
ци ја ма и по је дин ци ма. Пр ва гру па по сло ва др жав не упра ве је уче-
ство ва ње у об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де. Ова гру па по сло ва са сто ји 
се из три уже под гру пе: (1) при пре ма ње за ко на и дру гих про пи са 
и оп штих ака та за Вла ду (2) пред ла га ње стра те ги је раз во ја и дру-
ге ме ре ко ји ма се об ли ку је по ли ти ка Вла де. Дру га гру па по сло ва 
од но си се на пра ће ње ста ња и она об у хва та: утвр ђи ва ње ста ња из 
де ло кру га ор га на др жав не упра ве; про у ча ва ње по сле ди ца утвр ђе-

67/2012 - Од лу ка УС; За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07; 
За кон о со ци јал ној за шти ти,  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/11.

21) Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јав на упра ва - ода бра не те ме, Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013, стр. 71-72.

22) Упо ре ди: За кон о др жав ној упра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10, чл. 
12-21, чл. 48.
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ног ста ња; пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра и (4) пред ла жу Вла ди 
до но ше ње про пи са или пред у зи ма ње ме ра на ко је је овла шће на. 
Тре ћа гру пу по сло ва, је су по сло ви ко ји се од но се на из вр ше ње 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та (из вр шни по сло ви) ко ји 
об у хва та ју: (1) до но ше ње про пи са (пра вил ни ка, на ред би, упут ста-
ва, струч них упут ста ва, об ја шње ња, ин струк ци ја) на осно ву из ри-
чи тог за кон ског овла шће ња; (2) ре ша ва ње у управ ним ства ри ма, 
до но ше ње управ них ака та и ре ша ва ње по жал ба ма и ван ред ним 
прав ним сред стви ма; (3) во ђе ње еви ден ци је и из да ва ње јав них ис-
пра ва и (4) пред у зи ма ње управ них рад њи (при че му за оне управ не 
рад ње ко ји ма се по се же у лич ну сло бо ду и без бед ност, фи зич ки и 
пси хич ки ин те гри тет, имо ви ну и оста ла људ ска пра ва и сло бо де 
др жав ни ор га ни мо ра ју има ти не по сред ни основ у за ко ну). Че твр-
та гру па од но си се на ин спек циј ски над зор, и он об у хва та две вр сте 
по сло ва: (1) ис пи ти ва ње спро во ђе ња за ко на и дру гих про пи са не-
по сред ним уви дом у по сло ва ње и по сту па ње фи зич ких и прав них 
ли ца и (2) из ри ца ње ме ра на ко је су овла шће ни. Пе та се од но си на 
ста ра ње о јав них слу жба ма и она об у хва та: (1) ста ра ње да се рад 
јав них слу жби од ви ја пре ма за ко ну и (2) пред у зи ма ње ме ра на ко је 
су овла шће ни за ко ном пре ма јав ним слу жба ма. Ше сту гру пу чи не 
раз вој ни по сло ви и они об у хва та под сти ца ње и усме ра ва ње раз во ја 
у обла сти ма из де ло кру га ор га на др жав не упра ве, пре ма по ли ти ци 
Вла де. Сед му гру пу по сло ва чи ни ли би струч ни по сло ви као што 
су: (1) при ку пља ње и про у ча ва ње по да та ка из обла сти де ло кру га 
ор га на др жав не упра ве; (2) са чи ња ва је ана ли за, из ве шта ја, ин фор-
ма ци ја и дру гих ма те ри ја ла и (3) Вр ше ње дру гих струч них по сло ва 
ко ји ма до при но се раз во ју из обла сти свог де ло ва ње.

У по гле ду „функ ци ја“ од но сно по сло ва По кра јин ске упра-
ве, Ста тут АП Вој во ди на, не са др жи бли же од ре ђе ње по сло ва По-
кра јин ске упра ве, али утвр ђу је да се по сло ви по кра јин ске упра-
ве уре ђу ју По кра јин ском скуп штин ском од лу ком о по кра јин ској 
упра ви.23) Овом Од лу ком је утвр ђе но да су по сло ви по кра јин ске 
упра ве: (1) оба вља ње из вр шних по сло ва; (2) вр ше ње над зо ра; (3) 
при пре ма ње про пи са ко је до но си Скуп шти на и По кра јин ска вла да 
(4) до но ше ње управ них про пи са из сво је над ле жно сти; (4) оба вља-
ње струч них и раз вој них по сло ва; (5) пра ће ње ра да јав них слу жби; 
(6) вр ше ње по ве ре не по сло ве др жав не упра ве и оба вља ју дру ге по-
сло ве у скла ду са за ко ном. У окви ру из вр шних по сло ва: спро во де 
и при ме њу ју по кра јин ске скуп штин ске од лу ке и по кра јин ске уред-
бе и дру ге од лу ке Скуп шти не и по кра јин ске вла де: до но ше њем 

23) Упо ре ди: По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о По кра јин ској упра ви, Слу жбе ни лист 
АПВ, бр. 4/10 чл. 12-13.
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управ них про пи са; до но ше њем управ них ака та ко јим се ре ша ва у 
управ ним ства ри ма; во ђе њем јав них еви ден ци ја; из да ва њем јав них 
ис пра ва и пред у зи ма њем и вр ше њем дру гих управ них рад њи. У 
вр ше њу над зо ра, по кра јин ска упра ва вр ши над зор над по кра јин-
ских про пи са уви дом у по сло ва ње и по сту па ње ор га на, ор га ни за-
ци је, фи зич ких и прав них ли ца и из ри чу од го ва ра ју ће ме ре. У оба-
вља њу струч них и раз вој них по сло ва: пра те и ана ли зи ра ју ста ње у 
обла сти ма из свог де ло кру га; при пре ма ју из ве шта је и ин фор ма ци је 
на осно ву утвр ђе ног ста ња; пред у зи ма ју ме ре или пред ла жу По-
кра јин ској вла ди до но ше ње про пи са и ме ра; при пре ма ју по кра јин-
ској Вла ди стра те ги је, про гра ме и пла но ве раз во ја у обла сти ма из 
свог де ло кру га. У пра ће њу јав них слу жбе: пра те, над зи ру и по ма-
жу рад уста но ва, јав них пред у зе ћа, фон до ва и дру гих ор га ни за ци је 
чи ји је осни вач АПВ у ци љу да се њи хов рад од ви ја у скла ду са 
про пи си ма.

Што се ти че по сло ва оп штин ске/град ске упра ве, они су 
утвр ђе ни За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви.24) Оп штин ска упра ва: 
(1) при пре ма на цр те про пи са и дру гих ака та ко је до но си скуп шти-
на оп шти не, пред сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће; (2) из вр ша ва 
од лу ке и дру ге ак те скуп шти не оп шти не, пред сед ни ка оп шти не и 
оп штин ског ве ћа; (3) ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом сте пе-
ну о пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа,  уста но ва и дру-
гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно сти оп шти не; 
(4) оба вља по сло ве управ ног над зо ра над из вр ша ва њем про пи са и 
дру гих оп штих ака та скуп шти не оп шти не; (5) из вр ша ва за ко не и 
дру ге про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре но оп шти ни; (6) оба вља 
струч не и дру ге по сло ве ко је утвр ди скуп шти на оп шти не, пред-
сед ник оп шти не и оп штин ско ве ће. Оп штин ска упра ва обра зу је се 
као је дин стве ни ор ган, а мо гу се обра зо ва ти и оп штин ске упра ве 
за по је ди не обла сти у оп шти на ма са пре ко 50.000 ста нов ни ка. Оп-
штин ском упра вом, као је дин стве ним ор га ном, ру ко во ди на чел ник.

За ко ном о глав ном гра ду, утвр ђе ни су и по сло ви упра ве гра-
да Бе о гра да.25) Град ска упра ва: (1) при пре ма на цр те про пи са и дру-
гих ака та ко је до но си Скуп шти на гра да, гра до на чел ник и Град ско 
ве ће; (2) из вр ша ва од лу ке и дру ге ак те Скуп шти не гра да, гра до на-
чел ни ка и Град ског ве ћа; (3) ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом 
сте пе ну о пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа, уста но ва и 
дру гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно сти Гра да; 
(4) оба вља по сло ве управ ног над зо ра над из вр ша ва њем про пи са и 

24) Упо ре ди: За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 52.

25) За кон о глав ном гра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/07, чл. 33.
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дру гих оп штих ака та Скуп шти не гра да; (5) из вр ша ва за ко не и дру-
ге про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре но Гра ду; (6) оба вља струч не 
и дру ге по сло ве ко је утвр ди Скуп шти на гра да, гра до на чел ник и 
Град ско ве ће. Град ском упра вом, ко ја је обра зо ва на као је дин стве-
ни ор ган, ру ко во ди на чел ник.

4. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ПО СЛО ВА 
ОР ГА НА АУТО НОМ НЕ ПО КРА ЈИ НЕ И ЈЕ ДИ НИ ЦА 

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ ПРЕ МА ВР СТИ ПО СЛО ВА

У да љој ана ли зи ди стри бу ци је над ле жно сти и по сло ва из-
ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти, мо ра мо при сту пи ти ме то до ло шкој 
по де ли од но сно кла си фи ка ци ји вр сте кон крет них по сло ва ко је сва-
ки ни во вла сти оба вља. Да нас је ма ло те о риј ских ра до ва на ову 
те му, при че му су до са да шње кла си фи ка ци је крај ње уоп ште не.26) 
При из ра ди ове кла си фи ка ци је, по шло се „ду бин ски“, јер ме то до-
ло ги ја нај пре об у хва та ор га не ко је по сло ве оба вља ју на раз ли чи-
тим ни во и ма (пред став нич ког те ла, вла де/из вр шних ор га на по кра-
ји не, оп шти не и гра до ва), вр сте по сло ва ко је ови ор га ни оба вља ју, 
да би се за тим при сту пи ло кон кре ти за ци ји по сло ва ко ји про ис ти чу 
из од ре ђе не вр сте по сла. По ла зе ћи од кон крет них над ле жно сти и 
по сло ва ор га на те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, 
све по сло ве мо же мо, пре ма вр сти по сло ва и ор га ни ма ко ји их оба-
вља ју, кла си фи ко ва ти на сле де ћи на чин:

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СЛО ВА ПРЕМА ВРСТИ ПО СЛО ВА И 
ОР ГА НИ МА АП И ЈЕДИНИ ЦА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ/ГРАДА/АП Ознака: СО, ГС, СГГ, САП

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА

СНЛ-скупштинске 
надлежности

Скуп штин ске над ле жно сти  
- до но ше ње под за кон ских оп штих  
и дру гих ака та, осни ва ње ор га на  

и те ла и да ва ње раз ли чи тих  
са гла сно сти

ИП-из бор ни по сло ви из бор/опо зив дру гих  
ор га на, те ла, ор га ни за ци ја

26)  Нпр. Gérard Mar cou, Lo cal aut ho rity com pe ten ces in Euro pe, Co un cil of Euro pe, 2007.



Дејан Миленковић Могући методолошки приступ истраживању ...

105

ИЗВРШНИ ОРГАНИ 
ОПШТИНЕ, ГРАДА/АП

Озна ка: ГР, ОВ, ГВ, ВГВ,
ПО, ГР, ПВ

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА

РПИ-регулаторни 
послови

пред ла га ње под за кон ских и дру гих  
ака та, до но ше ње под за кон ских оп штих  
ака та из над ле жно сти из вр шног ор га на,  

њи хо во из вр ше ње и осни ва ње  
по је ди них те ла

ОП ШТИН СКА/ГРАД-
СКА/ПО КРА ЈИН СКА

УПРА ВА
Ознака: ОУ/ГУ/УГГ/ПУ

ОЗНАКА ПОСЛА ОПИС И ОБУХВАТ ПОСЛА
ДУ-У-по сло ви упра ве уче ство ва ње у об ли ко ва њу по ли ти ке
ДУ-ПС – по сло ви упра ве пра ће ње ста ња 
ДУ-ИП-1 – по сло ви упра ве до но ше ње под за кон ских ака та
ДУ-ИП-2 – по сло ви упра ве Ре ша ва ње у управ ним ства ри ма

ДУ-ИП-3 – по сло ви упра ве во ђе ње слу жбе них еви ден ци-
ја и из да ва ње јав них ис пра ва

ДУ-ИП-4 – по сло ви упра ве пред у зи ма ње дру гих управ них и при-
нуд них рад њи и пред у зи ма ње ме ра

ДУ-ИН – по сло ви упра ве ин спек циј ски над зор 
ДУ-СЈС – по сло ви упра ве ста ра ње о јав них слу жба ма
ДУ -РП – по сло ви упра ве раз вој ни по сло ви

ДУ-СП-1 – струч ни по сло ви при ку пља ње и про у ча ва ње по да-
та ка из обла сти свог де ло кру га

ДУ-СП-2 – струч ни по сло ви са чи ња ва ње ана ли за, из ве шта ва ње, 
инор ма ци је и дру ги ма те ри ја ли

ДУ-СП-3 – струч ни по сло ви дру ги струч ни по сло ви ко ји ма до при-
но се раз во ју у обла сти свог де ло ва ња

ДУ -РА ЗНО– дру ги по сло ви по сло ви ко ји не при па да-
ју утвр ђе ној кла си фи ка ци ји

Кон крет но, оп шти ји по сло ви из по до бла сти оп штег окви ра 
над ле жно сти и по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те ко ји су по-
ме ну ти у прет ход ном одељ ку, да ље се, пре ма ни жем ни воу вла сти 
ко ји га оба вља, вр сти по сло ва при ре ђе ној по овој кла си фи ка ци ји и 
ор га ну ко ји их вр ши на ни жим ни во и ма а ко ји про из и ла зе из прет-
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ход но на ве де них за ко на би би ли: (1) осни ва ње од ре ђе них уста но ва 
со ци јал не за шти те нпр. цен та ра за со ци јал ни рад ко ји су у ис кљу-
чи вој над ле жно сти ЈЛС, уста но ва за днев ни бо ра вак и дру гих уста-
но ва ко је АП и ЈЛС мо гу да осни ва ју у скла ду са за ко ном (АП, ЈЛС 
– СО, ГС, СГГ, САП – СНЛ); (2) да ва ње са гла сно сти на ста тут и акт 
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва уста но ве со ци јал не за-
шти те ко је осни ва (АП-ЈЛС - СО, ГС, СГГ, САП – СНЛ); (3) осни-
ва ње јав них аген ци ја или фон да ци ја ра ди уна пре ђе ња услу га со-
ци јал не за шти те, ако за то по сто ји по тре ба (ЈЛС - СО, СГ - СНЛ); 
(4) од лу чи ва ње о про ши ре њу пра ва из обла сти со ци јал не за шти те 
до но ше њем од лу ке о пра ви ма и услу га ма со ци јал не за шти те ко је 
укљу чу је и утвр ђи ва ње оби ма и вр сте про ши ре них пра ва и од ре ђе-
них услу га, нпр. услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот у за јед ни ци, 
со ци јал но ста но ва ње и др (ЈЛС - СО, СГ - СНЛ); (5) утвр ђи ва ње 
кри те ри ју ма за це ну услу га и утвр ђи ва ње кри те ри ју ма и ме ри ла 
уче шћа ко ри сни ка (ЈЛС - ГУ, ОУ - ДУ-У); (6) ре ша ва ње по жал би у 
ве зи са ко ри шће њем услу га из овог за ко на о ко ји ма од лу чу је цен-
тар за со ци јал ни рад ко јим се од би ја зах тев за ко ри шће ње услу ге 
ко ју обез бе ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (ЈЛС – ГУ, ОУ – ДУ-
ИП-2) и број ни дру ги.27)

5. УТИ ЦАЈ ДЕ ТАЉ НОГ ПО ПИ СА ПОСЛОВА 
ЗА ДА ЉИ ПРО ЦЕС „ВЕР ТИ КАЛ НЕ“ 

СУПСИДИЈАРНО СТИ И ЊЕ ГОВ ЗНА ЧАЈ ЗА 
„ХОРИ ЗОН ТАЛ НУ“ РАС ПО ДЕ ЛУ ПО СЛО ВА

Ко нач но, за што нам је све ово по треб но? Пре све га да би 
мо гли да утвр ди мо ко је све по сло ве ни жи ни вои вла сти али и цен-
трал на оба вља ју на осно ву за кон ског окви ра, где се од ре ђе ни по-
сло ви „пре кла па ју“, ко ји де ло ви од ре ђе них оп шти јих по сло ва је су 
пре пу ште ни кроз прин цип суп си ди јар но сти на ни же ни вое, ко ји 
об ли ци управ них по сло ва се оба вља ју у окви ру „ад ми ни стра тив-
них“ над ле жно сти и др. а све у ци љу оп ти ма ли за ци је ра да цен-
трал ног и ни жих ни воа вла сти, убр за ва ња и от кла ња ња не до ста та-
ка у број ним про це ду ра ма, и на кра ју, са гле да ва ња ре ал ног ста ња 
у по гле ду бро ја за по сле них на свим ни во и ма вла сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји пре ма вр сти по сло ва ко ји се оба вља ју о окви ру раз ли чи-
тих ор га на на раз ли чи тим ни во и ма, а по себ но у др жав ној, по кра-

27) Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, По пис над ле жно сти и од го вор но сти на цен трал ном, 
окру жном и ло кал ном ни воу вла сти у Ср би ји  са Ма пом ста ња де цен тра ли за ци је и 
суб си ди ја ри те та (рад ни ма те ри јал), Ми ни стар ство ре ги о нал ног раз во ја и  ло кал не са-
мо у пра ве, Бе о град, јул 2013, стр. 65-73.
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јин ској, град ској и оп штин ској упра ви. За то по пис и тзв. „ма па“ 
над ле жно сти и по сло ва на цен трал ном и ни жим ни во и ма вла сти 
тре ба да пре ра сте у „план ски“ до ку мент, ко ји би био основ за до-
но ше ње ак та о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у ор-
га ни ма оп штин ске, град ске и по кра јин ске али и др жав не упра ве, и 
у дру гим др жав ним, по кра јин ским и оп штин ским ор га ни ма сход но 
прин ци пи ма ефи ка сно сти и ефек тив но сти.

По пис би тре бао да бу де и основ за ус по ста вља ње ба зе по да-
та ка ко ја би би ла „ди на мич на“, од но сно об у хва та ла и пра ти ла све 
за ко не ко је се до но се, а ко ји ма се по је ди ни кон крет ни по сло ви на 
раз ли чи тим ни во и ма уки да ју, а дру ги на ста ју. Ба за би мо ра ла да 
бу де ре дов но ажу ри ра на и уна пре ђи ва на но вим по да ци ма, тач ни је 
но вим над ле жно сти ма, по сло ви ма и де ло ви ма по сло ва ко је раз ли-
чи ти ни вои вла сти, у скла ду са но вим за ко но дав ством ко ји се сва-
ко днев но ме ња по чи њу да оба вља ју од но сно бри са ње из ба зе оних 
ко ји су пре ста ли да по сто је.

Ба за по да та ка би би ла основ за ре ал но утвр ђи ва ње „ви шка“ 
или мо жда, „мањ ка“ за по сле них у упра ви на свим ни во и ма вла сти, 
јер вер ти кал на суп си ди јар ност у зна чај ној ме ри ути че и на број за-
по сле них у АП или је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве. Што је сте пен 
суп си ди јар но сти ве ћи, то је ве ћи и број по сло ва ко ји ни жи ни вои 
вла сти оба вља ју, што ну жно до во ди до по тре бе по ве ћа ња бро ја оп-
штин ских, град ских и по кра јин ских слу жбе ни ка. И обр ну то. Што 
је ма њи сте пен суп си ди јар но сти, то је број за по сле них на цен трал-
ном ни воу ве ћи а ма њи на ни жим ни во и ма вла сти. Зна чи, де та љан 
по пис по сло ва у ви ду „про ак тив не ба зе по да та ка“ би дао „ко нач ну 
реч“, где по сто ји ви шак јав них слу жбе ни ка – да ли у си сте му др-
жав них слу жбе ни ка на цен трал ном ни воу, или у си сте му оп штин-
ских/град ских од но сно по кра јин ских слу жбе ни ка на ни жим ни во-
и ма вла сти.

Ин тер ак тив на ба за по да та ка, од но сно, „ма па суп си ди јар-
но сти“ би би ла основ и за „хо ри зон тал ну суп си ди јар ност“, од но-
сно „пре ба ци ва ње“ од ре ђе них по сло ва од јав ног ин те ре са и јав-
них овла шће ња на не др жав не су бјек те и при ва тан сек тор, по себ но 
у сег мен ту вр ше ња јав них услу га. За то је нео п ход но, да у сва кој 
обла сти, на ро чи то у они ма ко је су про гла ше не де лат но сти ма од 
оп штег ин те ре са (спорт, јав но ин фор ми са ње, омла ди на и сл), ма-
па де цен тра ли за ци је и суп си ди јар но сти об у хва ти и тзв. „хо ри зон-
тал ну рас по де лу над ле жно сти“, тач ни је и не др жав не су бјек те ко ји 
у овом тре нут ку си стем ски уче ству ју у од ре ђе ној обла сти и чи ја 
је „уло га“ та ко ђе утвр ђе на за кон ским окви ром, јер је то, на кра-
ју кра је ва, на чин на ко ји Вла да али и АП и је ди ни це ло кал не са-



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 91-110.

108

мо у пра ве мо гу ду го роч но да пла ни ра ју и пред ви ђа ју ко је по сло ве 
тре ба оба вља ти, ко ји по сло ви у це ли ни мо гу би ти (укљу чу ју ћи и 
фи нан сиј ски) пре пу ште ни при ват ном сек то ру и кон тро ли са ни од 
раз ли чи тих ни воа вла сти, ко ји по сло ви би мо гли би ти пре пу ште ни 
при ват ном сек то ру уз фи нан си ра ње од стра не раз ли чи тих ни воа 
вла сти, нпр. кроз тзв. „уго во ра о учин ку“, или кроз по сту пак јав-
них на бав ки, јав но-при ват но парт нер ство од но сно дру ге на чи не.

Оно што је чи ње ни ца је да тек са зна чај ним сма ње њем кон-
крет них по сло ва ко је при па да ју раз ли чи тим ор га ни ма на свим ни-
во и ма вла сти, мо же мо го во ри ти и у успе шном про це су тран зи ци је, 
а по себ но ре фор ме јав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, сма ње њу бу-
џет ских из два ја ња и еко ном ски ра ци о нал ни јој, ефек тив ни јој, еко-
но мич ни јој и ефи ка сни јој јав ној упра ви.
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De jan Mi len ko vic

PO TEN TIAL MET HO DO LO GI CAL AP PRO ACH  
TO RE SE ARCH THE IM PLE MENTATION 
OF THE PRIN CI PLE OF SUB SI DI ARITY 

IN THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
In a the ory and in a po si ti ve-le gal sen se, the prin ci ple of sub si di-

a rity, as a ba sic prin ci ple of di stri bu tion of com pe ten ces, is in com ple te 
and in suf fi ci ently cle ar. Even to day the re is no sin gle de fi ni tion of this 
term or cri te ria which sho uld be ap plied in or der to ope ra ti o na li ze it. If 
we start from the bro a dest con cept em bo died in the phra se “clo sest to 
the ci ti zens”, this term in clu des not only “ver ti cal” sub si di a rity or “lo-
we ring” of in di vi dual com pe ten ces and spe ci fic tasks to lo wer le vels 
of the aut ho rity, but al so “ho ri zon tal”, which re fers to the tran sfer of 
cer tain tasks to non-sta te su bjects, in clu ding the pri va te sec tor. Fun da-
men tal re form of ad mi ni stra tion re qu i res de fi ni tion of de ta i led “map” 
of sub si di a rity in the Re pu blic of Ser bia which fi nal re sult sho uld be to 
cre a te a dyna mic “da ta ba se” of all com pe ten ces and spe ci fic tasks that 
cen tral and lo wer le vels of the aut ho rity and aut ho ri ti es at all le vels per-
form in ac cor dan ce with the Con sti tu tion and the law. Such in ter ac ti ve 
da ta ba se of “ver ti cal” di stri bu tion of com pe ten ces, in ter alia, sho uld 
lead to a pro per “ho ri zon tal” di stri bu tion and a sig ni fi cant re duc tion of 
spe ci fic tasks which are to day per for med by dif fe rent na ti o nal, pro vin-
cial and mu ni ci pal aut ho ri ti es to non-sta te en ti ti es. Ho we ver, for the 
esta blis hment of a “ba se” ade qu a te met ho do lo gi cal ap pro ach is ne ces-
sary, espe ci ally in the “split ting” of cer tain types of tasks wit hin the ju-
ris dic tion in cer tain are as de fi ned by the Con sti tu tion and the law. This 
pa per of fers one pos si ble met ho do logy for the esta blis hment of ef fec-
ti ve “da ta ba se” ne ces sary for a suc cessful tran si tion pro cess in the Re-
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pu blic of Ser bia. Gi ven met ho do logy of clas si fi ca tion has star ted from 
the “de ep” be ca u se the met ho do logy first of all in clu des bo di es which 
per form tasks on dif fe rent le vels (re pre sen ta ti ve body, go vern ment/exe-
cu ti ve bo di es of pro vin ce, mu ni ci pa li ti es and ci ti es), types of work that 
the se bo di es are per for ming, in or der to pro ceed the con cre ti za tion of 
tasks ari sing from cer tain types of task. The esta blis hment of a da ta ba-
se wo uld be a ba sis for a re a li stic as ses sment of “sur plus” or per haps, 
“de fi cit” of em ployees in the ad mi ni stra tion at all le vels of the aut ho-
rity, be ca u se the ver ti cal sub si di a rity has a sig ni fi cant im pact on the 
num ber of em ployees in the AP or in a unit of lo cal self-go vern ment. 
With the hig her de gree of sub si di a rity, the num ber of tasks per for med 
at the lo wer le vels of the aut ho rity is lar ger, which ne ces sa rily le ads to 
the ne ces sity to in cre a se the num ber of mu ni ci pal/city/pro vin cial of fi-
ci als. And vi ce ver sa. With the lo wer de gree of sub si di a rity, the num ber 
of em ployees at the cen tral le vel is hig her and at lo wer le vels of the 
aut ho rity is smal ler. The re fo re, a de ta i led list of tasks in the form of 
“pro ac ti ve da ta ba se” sho uld pro vi de “fi nal word” if  the re is an ex cess 
of pu blic of fi ci als – whet her in the system of ci vil ser vants at the cen tral 
le vel or in the system of mu ni ci pal/city and pro vin cial of fi ci als at lo wer 
le vels of the aut ho rity. The fact is that only with a sig ni fi cant re duc tion 
of spe ci fic tasks that be long to dif fe rent bo di es at all le vels of the aut-
ho rity and with the esta blis hment of “ho ri zon tal” sub si di a rity, we can 
talk abo ut suc cessful pro cess of tran si tion, in par ti cu lar of the re form of 
pu blic ad mi ni stra tion in the Re pu blic which sho uld lead to an eco no-
mi cally ra ti o nal, ef fec ti ve, prac ti cal and ef fi ci ent pu blic ad mi ni stra tion.
Key words: sub si di a rity, de cen tra li za tion, re spon si bi li ti es, tasks, pu blic ad mi-

ni stra tion
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