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УВОДНE НА ПО МЕ НЕ 
 О ЧА СО ПИ СУ

Поштовани читаоци,

 сведеоци смо да су многа актуелна кретања у Републици Србији до октобра 
2015. године, била усмерена ка даљим правцима реформе јавне управе и креирању 
јавних политика које би у наредним годинама требале да доведу до значајног 
унапређења положаја грађана и привреде али и преображаја у структури 
саме државе. Без фокусираних и јасних циљева у различитим областима 
јавних политика и утврђивања индикатора и резултата постављених циљева, 
реформски процеси неће бити тако успешни, а успех је управо оно што нам је у 
овом тренутку нужно и непходно.

 Реформски процеси у области јавне управе и координације јавних политика 
добијају на замаху. Министарство државне управе и локалне самоуправе 
припремило је нови Нацрт закона о општем управном поступку, који предвиђа 
више нових института која су од суштинског значаја за будуће функционисање 
јавне управе у Републици Србији као што су то институт управног уговора, 
гарантног акта и новог ремонстрационог правног средстава – приговора. Промене 
на економском, друштвеном и технолошком плану такође захтевају већ дуже 
време унапређење овог веома значајног и показало се „дуговечног“ системског 
закона, те ће усвајањем новог ЗУП-а, доћи и до додатног усклађивања управног 
поступка са правним тековинама Европске уније, посебно кроз повећање правне 
сигурности предвиђеним увођењем начела предвидивости. Како је у фокусу 
реформе јавне управе у условима финансијске кризе консолидација јавних финансија 
и успоствљење здравог привредног амбијента, она се не може замислити без 
унапређења службеничког система, у оквиру кога је рационализација перманетни 
део управних реформи. Република Србија је у претходно наведеном контексту, у 
овом периоду донела и Закон о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору.

 Настављајући добру праксу из првог броја часописа „Администрација 
и јавне политике“, у овом, другом по реду броју, представљамо Вам пет нових 
научних радова из ових комплементарних области. У овом броју, аутори су се 
бавили различитим питањима који се односе на савремену јавну управу и јавне 
политике. Једно од увек актуелних питања посебно у Републици Србији је политика 
урбаног планирања и градње. Њега у овом броју посебно осветљава проф. др 
Снежана Ђорђевић, са Факултета политичких наука, Универзитетa у Београду. 
У регионалном оквиру, доцент Факултета политичких наука Универзитета у 
Бањалуци, др Невенко Врањеш, указује на организационе проблеме јавне управе 
у БИХ, док нас научни сарадник др Владимир Ђурић са Института за упоредно 
право у Београду, упознаје са улогом али и са појединим проблемима који се 



сходно постојећем правном оквиру могу појавити при управно-
судској заштити у вези са изборима за националне савете 
националних мањина. Доц. др Веран Станчетић, са Факултета 
за европске правно-политичке студије у Новом Саду представља 
vестмистерски, партиципативни и децентралистички модел 
реформи јавне управе, а Јово Дробњак, представља истраживање 
које се односи на нови економски модел јавне управе према коме 
треба превести 150.000 радника из јавног у реални сектор, a 
чијим би спровођењем биле учињене уштеде у буџету у износу од 
1,81 милијарди евра годишње.

Поред научних радова, у часопису можете пронаћи и приказе 
две релативно нове монографије у области администрације и 
јавних политика, а које су приредили Богдан Урошевић и Тијана 
Перић Дилигенски.

 Надамо се да ћете и у овом броју пронаћи интересантне 
теме које Вам могу помоћи у Вашем будућем научном и стручном 
раду у областима и сферама Вашег интересовања. Такође 
Вас позивамо, да и сами у будућности дате свој допринос у 
даљем развоју часописа „Администрација и јавне политике“ и 
обавештавамо Вас да је рок за предају радова за наредни број 
15.11.2015. године. 

        
Редакција  
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Оригинални научни рад

Снежана Ђорђевић*

С а ж е т а к

Овај чла нак при ка зу је спе ци фич но сти по ли ти ке ур ба ног пла
ни ра ња и град ње уоп ште, са по себ ним освр том на спе ци фич
но сти ста ња у Ср би ји. Чла нак ана ли зи ра нај ва жни је ак те ре у 
овом по љу, њи хо ве од но се, по де лу над ле жно сти, про цес од лу
чи ва ња, про це се кре и ра ња, ре а ли за ци је и вред но ва ња по ли ти ке 
и про је ка та у овој обла сти. По себ но се фо ку си ра на про це ду ре, 
те ко нач не ре зул та те и ефек те по ли ти ке у сми слу обез бе ђи ва ња 
склад не, функ ци о нал но и раз вој но одр жи ве за јед ни це, при јат не 
за жи вот и рад.
У ра ду се ко ри сти ком па ра тив на ана ли за Швед ске као дру штва 
ко је је обез бе ди ло про фе си о нал не и де мо крат ске стан дар де у 
овој обла сти, што је до бра осно ва за при каз сла бо сти на шег дру
штва као и мо гу ће прав це ко рек ци је и по бољ ша ња. 
У при ло гу су, по ред те о риј ских ана ли за, да ти и број ни  по да ци 
из ем пи риј ских ис тра жи ва ња као и сли ко ви ти при ме ри зло у по
тре ба гра ђе вин ског зе мљи шта кроз при ва ти за ци ју, по ја ва ола ке 
пре на ме не зе мљи шта, не по што ва ња про фе си о нал них стан дар
да, сла бе до ступ но сти по да та ка, не тран спа рент но сти про це са 
од лу чи ва ња, угро жа ва ња јав ног ин те ре са и јав ног до бра кроз 
«тај кун ске» про јек те. Ра ди ве ће ја сно сти ка ко се у прак си од ви
ја ју ови про це си, текст се за вр ша ва сту ди јом слу ча ја но вог ка пи
тал ног про је кат Бе о град на во ди.
Кључне речи: про стор но пла ни ра ње, град ња, јав на по ли ти ка, 
гра ђе вин ско зе мљи ште, од лу чи ва ње, јав ни ин те рес, јав но до бро, 
зо нинг.

ПОЛИТИКА УРБАНОГ 
ПЛАНИРАЊА И ГРАДЊЕ

*  Факултет политичких наука
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Сми сао по ли ти ке ур ба ног пла ни ра ња и град ње

По ли ти ка ур ба ног пла ни ра ња и град ње у Ср би ји је ве о
ма бит на за дру штво јер обликујенасеља (по себ но је ком плек сно 
пла ни ра ње и уре ђе ње гра до ва), уво ди стан дар де у град њу, уре ђу је 
наменуиначинкоришћењаземљишта (ко је је ве о ма скуп ре сурс), 
омо гу ћа ва да на се ља бу ду ле по и функ ци о нал но об ли ко ва на чи
ме се обез бе ђу је при ја тан ам би јент за жи вот гра ђа на. Иде ал свих 
уре ђе них дру шта ва је кре и ра ње на се ља по ме ри чо ве ка.1 Ова јав на 
по ли ти ка омо гу ћа ва нор мал но функ ци о ни са ње на се ља као це ли не 
у свим ње ним функ ци ја ма и ди рект но ути че на функ ци о нал ни, али 
и на со ци јал ни зо нинг. 

Функционалнизонинг је об ли ко ва ње про сто ра пре ма функ
ци ја ма ко ји ма је до ми нант но на ме њен: зо на ста но ва ње, при вред на, 
ин ду стриј ска и би знис зо на, зо на услу га (за спорт, ре кре а тив на, ту
ри стич ка), са о бра ћај на зо на (рас кр сни це, над во жња ци, пе тље итд). 
Град ске вла сти осми шља ва ју овај про цес да би из ба лан си ра ли све 
аспек те жи во та на се ља и ње них ста нов ни ка у склад ну це ли ну, што 
је, по пра ви лу, вр ло сло жен и иза зо ван за да так. Ва жан аспект је 
функ ци о нал но укла па ње це ли на и дизaјнирање и естет ско об ли ко
ва ње обје ка та и про сто ра. Про је кат ур ба не об но ве аме рич ких гра
до ва као глав ни чи ни лац има укљу чи ва ње гра ђа на у из ра ду ма стер 
пла на (ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на). Јед на од ме то да укљу
чи ва ња гра ђа на2 је измаштавање гра да у сми слу пред ла га ња же
ље них са др жа ја, фор ми, де лат но сти као и естет ског об ли ко ва ња 
обје ка та и про сто ра. Не ки од нај бо љих ар хи тек тон ских и ур ба ни
стич ких ре ше ња су про из вод из ма шта ва ња па су та ко на ста ли не ка 
од нај леп ших и нај функ ци о нал ни јих ре ше ња у уре ђе њу гра до ва и 
тр го ва (цен тар Бо сто на, Бер кли, Си етл итд). 

До дат но, би тан аспект функ ци о нал ног зо нин га је кре и
ра ње при ја тељ ског ам би јен та за при вла че ње ин ве сти ци ја, раз вој 
би зни са и услу га, те подстицањелокалногекономскогразвоја као 
1 Ви де ти: UrbanPlanningin the21stCentury, (ed. Da niel Gra ber, Ken neth Bir

ming ham), No va Sci en ca Pu blis hers, Inc, New York, 2009; UrbanPolitics, (ed. 
Mark Da vid son, De bo rah Mar tin), Sa ge Pu bli ca ti ons, 2014.

2 Јед на од нај пре глед ни јих сту ди ја у обла сти ме то до ло ги је ра да град ских вла
сти и ме то да ко ји се ко ри сте у ди ја ло гу са гра ђа ни ма и ло кал ном за јед ни цом 
дат је у збор ни ук ра до ва: ResearchingtheCity, (ed. Ke vin Ward), Sa ge Pu bli ca
ti ons, 2014.
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јед не од нај бит ни јих и нај зах тев ни јих над ле жно сти ко је са вре ме не 
ло кал не вла сти има ју.3 

Социјалнизонинг пред ста вља про стор но гру пи са ње ста
нов ни ка (по ра зним осо би на ма) у од ре ђе не обла сти, као на при мер: 
ки не ска, је вреј ска че тврт (ет нич ки прин цип), елит ни ре зи ден ци
јал ни де ло ви гра да (бо гат ство), сла мо ви и ге та (си ро ма штво), рад
нич ка, за нат ска, тр го вач ка, умет нич ка че тврт (де лат ност ста нов ни
ка), итд.

За раз ли ку од функ ци о нал ног зо нин га, со ци јал ни је че
шће по сле ди ца жи во та и функ ци о ни са ња гра да не го што је уна
пред ја сна на ме ра вла сти, ма да ни су прот ни при ме ри ни су ис
кљу че ни. Та ко је у САД у ви ше на вра та отва ра на де ба та ве за на за 
ур ба ну по ли ти ку јед ног бро ја гра до ва ко ји по ти ску ју си ро ма шни
ји, па чак и сред њи со ци јал ни слој из атрак тив ни јих де ло ва гра да, 
за рад ње го вог ре зер ви са ња за вр ло бо га те гра ђа не. Овај про цес се 
на зи ва џен три фи ка ци ја. Глав ни ин стру мент вла сти у овом про це су 
пред ста вља ви си на по ре за на имо ви ну и ви си на рен ти за ста но ве, 
а у јав но сти се че сто отва ра де ба та о де мо кра тич но сти и (не)при
хва тљи во сти ова кве вр сте по ли ти ка по оп шти, раз вој ни ин те рес 
дру штва.4  

Ова вр ста ди ле ма је на ин тер на ци о нал ном ни воу отво ре
на од стра не УН ко је су усво ји ле кон цепт «отво ре них гра до ва» за 
све гра ђа не ко ји же ле да жи ве у њи ма, са зах те вом да се град ске 
вла сти по тру де да обез бе де до ступ не ста но ве и по сло ве као бит не 
пред у сло ве за нор ма лан жи вот при до шли ца. У са вре ме ном, гло ба
ли зо ва ном све ту, са ве ли ким та ла си ма ми гра ци ја у раз ви је не де ло
ве све та, ове зах те ве је ве о ма те шко оства ри ти, те је пред град ским 
вла сти ма ве о ма те жак (не ка да и нео ствар љив) за да так.5  Без об зи
ра на успе шност по ли ти ке отво ре но сти у сва ком гра ду по на о соб, 
3 Ви де ти: Brad fo re, Bram well, GoverningUrbanEconomies,InnovationandInclu

sioninCanadianCityRegions, Uni ver sity of To ron to Press, 2014; као и: Da vid 
Wol fe, InnovatinginUrbanEconomies/EconomicTransformationsinCanadian
CityRegions, Uni ver sity of To ron to Press, 2014.

4 Ви де ти раз ли чи те аспек те со ци јал ног зо ни ра ња у сту ди ји: No ra Li ber tun de 
Du ren, ’’Ci ti es and So ve re ignty’’, у: IdentityPoliticsinUrbanSpaces (ed. Di a ne 
Da vis), In di a na Uni ver sity Press, 2011; као и ра до ве: Alan Har ding, Ta lja Bloc
kland, UrbanTheory, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2014; као и: M. Got tdi e nr, Le slie Budd, 
UrbanStudies, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2005.

5 Де таљ ни је о овој вр сти иза зо ва као и о оте жа ном оп штем ам би јен ту раз во ја 
гра до ва у вре ме ни ма кри за ви де ти: Citiesandcrisis, (ed. Ku ni ko Fu ji ta), Sa ge 
Pu bli ca ti ons, 2014.
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град ске вла сти се сва ка ко раз ли ку ју по то ме да ли су по све ће не 
овој по ли ти ци па се сто га тру де да до стиг ну те ци ље ве, да ли иг но
ри шу по сто ја ње овог кон цеп та или се опи ру ова квом кон цеп ту и на 
њој за сно ва ној по ли ти ци раз во ја гра до ва.6

Ак те ри, глав ни про це си и стан дар ди

За успе шно кре и ра ње, при ме ну и вред но ва ње по ли ти ке 
ур ба ног пла ни ра ња и град ње од ве ли ког зна ча ја је:

а. Аде кват на поделанадлежности из ме ђу др жа ве и ло
кал них вла сти и де мо крат ски од но си са рад ње и ко ор
ди на ци је у ра ду;

б. Демократски амбијент ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње 
отво ре не, тран спа рент не и од го вор не јав не по ли ти ке 
ко ја омо гу ћа ва: 

– кре и ра ње ква ли тет них, ја сних и до ступ них пла но
ва и сту ди ја нео п ход них за ква ли тет но об ли ко ва ње 
про сто ра и град њу; 

– јав ност у кре и ра њу про је ка та и ре а ли за ци ји по ли ти
ка и про је ка та у овој обла сти и

– аде кват но укљу чи ва ње гра ђа на, ци вил ног дру штва 
и за јед ни це у про це се од лу чи ва ња. 

ц. Стал но и аде кват но при су ство професионалногутица
јаистандарда у овој де лат но сти, пре све га кроз: 

– по сто ја ње сна жних и ква ли тет них ин сти ту ци ја спе
ци ја ли зо ва них за ове по сло ве,  

– до бра ор га ни за ци ја ра да као и 

– до во љан број струч ња ка на свим ни во и ма.

У Ср би ји по сто је број не слабости у овој обла сти и не ке 
од нај ва жни јих би би ле:

6 За ни мљи ве сту ди је по све ће не овим пи та њи ма су: Ed ward So ja, SeekingSpatial
Justice, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 2010; као и: John Fre ce, SprawlandPo
liticsInsideStoryofSmartGrowthinMaryland, Uni ver sity Press of New York, 
2009.
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– неадекватнаподеланадлежностиизмеђудржавеи
локалневласти (пре те ра на цен тра ли за ци ја);

– крути,централизованигенералнипланови и не а де
ква тан про стор ко ји је оста вљен ло кал ним вла сти ма 
да ути чу на уре ђе ње про сто ра;

– број ни имовинско правни проблеми (бес прав ни из
гра ђе ни објек ти, спор про цес вра ћа ња имо ви не ло
кал ним вла сти ма као и спор про цес вра ћа ња на ци о
на ли зо ва не имо ви не);

– ола ко кршењепрофесионалнихстандарда па и по
стојећихпланова;7 

– сла бо укљу чи ва ње гра ђа на (ста нов ни ка) у про це се 
пла ни ра ња, кре и ра ња и им пле мен та ци је про стор
них и ур ба ни стич ких пла но ва као и у од лу чи ва ње о 
град њи (на ме ни зе мљи шта, по тре ба ма, при о ри те ти
ма итд).8  

Ра ди бо љег схва та ња зна ча ја по сто ја ња про фе си о нал них 
и де мо крат ских стан дар да у овој обла сти, пр во ће би ти дат при мер 
на чи на кре и ра ња и при ме не ове по ли ти ке у Швед ској а за тим ће се 
пре ћи на ана ли зу у Ср би ји.

Ком па ра тив но ис ку ство  при мер швед ског дру штва

У Швед ској, као и у ни зу раз ви је них зе ма ља, пи та ње про
стор ног пла ни ра ња је ва жан део раз вој не и при вред не стра те ги
је. Про це ду ре ра да и од лу чи ва ња у овој обла сти су пре ци зно ре
гу ли са не, при ме њу ју се про фе си о нал ни стан дар ди (ни ка ко се не 
до пу шта во лун та ри зам), а од лу чи ва ње о овим ва жним пи та њи ма 
од го вор но, јав но и трај но је отво ре на те ма. Ис ку ство Швед ске и 
Сток хол ма је ве о ма ин спи ра тив но с аспек та зна ча ја ове обла сти и 
па жње са ко јом се њи хо во дру штво ба ви овим пи та њи ма. 

7 Узро ци су че сто пар то кра ти ја као ам би јент у ко јој је нај бит ни ји ин те рес пар
ти ја и по вла шће них гру па уме сто јав ног ин те ре са и до бра, ко руп ци ја, нео д
го вор ност. По сле ди це су: зло у по тре бе јав ног до бра, бес прав на град ња и ур
ба ни стич ки, естет ски и функ ци о нал но сла бо уре ђе на на се ља.

8 На су прот овим, де мо крат ским стан дар ди ма, у Ср би ји је ве о ма при сут на 
прак са скри ва ња ових ин фор ма ци ја од за јед ни це и ре а ли за ци ја про је ка та од 
ин те ре са за по је ди не гру пе, не рет ко уз угро жа ва ње и жр тво ва ње јав ног ин
те ре са и јав ног до бра.
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Ло кал не вла сти има ју широкобимнадлежности, об у че
не ка дро ве а др жа ва и ло кал не вла сти са ве сно укљу чу ју струку,
знањаипрофесионалнекритеријуме у до но ше ње свих бит них од
лу ка. У овој зе мљи је ства ра ње и одр жа ва ње функ ци о нал них, ле
пих, здра вих и чи стих на се ља ап со лут ни при о ри тет те се оту да па
жљи во кре и ра ју раз вој не стра те ги је во де ћи ра чу на о свим бит ним 
кри те ри ју ми ма (тех но ло шки, еко ло шки и естет ски). Др жа ва као и 
ло кал не вла сти (не са мо оп шти не и гра до ви већ и де ло ви ових за
јед ни ца као што су квар то ви) су парт не ри у овом по слу и ме ђу соб
но се ува жа ва ју и са ра ђу ју. Они ак тив но и стал но укљу чу ју јав ност 
у про це се од лу чи ва ња о на ме ни зе мљи шта, о про бле ми ма, при о
ри те ти ма, мо гу ћим ал тер на тив ним, и ко нач но, оп ти мал ним ре ше
њи ма. Спе ци фич ност швед ског си сте ма је да по ли ти ку кре и ра ју 
(у струч ном сми слу) про фе си о нал ци док по ли ти ча ри по ли тич ки 
ба лан си ра ју ове про це се.9 У овој зе мљи у свим, па и у овој обла сти 
јав них по ли ти ка, пре суд но бит ну уло гу има ју агенције и профе
сионалнатела чи ме се обез бе ђу ју ис пу ње ње стан дар да и за шти
та јав ног ин те ре са и јав ног до бра. При су ство ко руп ци је је ско ро 
за не мар љи во. Швед ско дру штво се озбиљ но за бри ну ло на по ја ве 
ко руп ци је (по ја ва при сут на и у обла сти град ње), те је из то га про
ис те кла озбиљ на ана ли за ових про це са пра ће на јав ним де ба та ма и 
пред ло гом ме ра за за у ста вља ње тих по ја ва.10  

У Швед ској, др жа ва не до но си ге не рал ни план без укљу
чи ва ња ло кал них вла сти. Ва жну уло гу у овом про це су сва ка ко има 
Швед ска асо ци ја ци ја ло кал них вла сти (SA LAR) ко ја че сто успе
шно олак ша ва ди ја лог. Др жа ва де фи ни ше прин ци пе уре ђе ња про
сто ра, про стор ног пла ни ра ња, зо ни ра ња и град ње док ло кал не 
вла сти има ју пу ну над ле жност да, у да тим за кон ским окви ри ма, 
до но се ур ба ни стич ке пла но ве те кре и ра ју и ре а ли зу ју по ли ти ку 
про стор ног пла ни ра ња, град ње и ста но ва ња ка ко про це не, ску па 
са гра ђа ни ма, да је нај бо ље за гра ђа не, за јед ни цу и ин те ре се раз во
ја оп шти не. У овом про це су се за ко ни и про фе си о нал ни стан дар ди 
по шту ју.
9 Обез бе ђу ју до ступ ност по да та ка, де мо крат ски про цес рас пра ве и од лу чи ва

ња, укљу чу ју све бит не ак те ре и обез бе ђу ју па жљи ву, ар гу мен то ва ну  јав ну 
ана ли зу свих пред ло га, њи хо вих ре ше ња те кре и ра ње одр жи ве раз вој не стра
те ги је и до след не при ме не усво је не по ли ти ке и про је ка та.

10 G.O. Eling sonn, A. Brgh, M. Sjo lin: “Pu blic Cor rup tion in Swe dish Mu ni ci pa li
ti es Tro u ble Lo o ming on the Ho ri zon?”, LocalGovernmentStudies, Ro u tled ge, 
Vol. 34, No. 5, No vem ber/2008, стр. 595608.
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Гра ђа ни су ак тив но укљу че ни у про цес израдедетаљног
урбанистичкогплана и то у свим фа за ма:

а. из ра да де таљ ног ур ба ни стич ког пла на,

б. про ме не на ме не зе мљи шта и кре и ра ња пла на град ње и

ц. ко нач но из да ва ња гра ђе вин ских до зво ла. 

Ве о ма су че сте јавнедебате у ди стрик ти ма на ко је се план 
од но си, из но се се отво ре на пи та ња, су ко бља ва ју ин те ре си, же ље и 
по тре бе по је ди на ца, ин те ре сних гру па и ор га ни за ци ја и тра же оп
ти мал на ре ше ња, што че сто ни је ни ма ло јед но ста ван про цес. Је дан 
од нај ве ћих иза зо ва за њи хо ве вла сти је омо гу ћи ти да се на пра ви 
нај бо љи ба ланс ква ли те та и ефи ка сно сти. На и ме, у на по ру да се 
укљу че сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни, ци вил не гру пе и ор га ни за ци
је, де ша ва се да се про це ду ре усва ја ња пла но ва и до ку ме на та ја ко 
оду же што та ко ђе ни је оп ти мал но ста ње, па град ске вла сти ак тив
но ра де са свим уче сни ци ма да се обез бе ди ква ли тет но али и ефи
ка сно од лу чи ва ње. 

Ур ба на и по ли ти ка град ње се за сни ва ју на одличнимба
замаподатака што је основ за до бар ква ли тет ове по ли ти ке (по
литиказасновананапоузданимподацимаevidencebasedpolicy
making). Ло кал не вла сти (као и др жа ва у сво јим над ле жно сти ма) 
при ме њу је benchmar king (си стем мер них ин стру ме на та за ме ре
ње ефе ка та ра да) пу тем ко га се до би ја ре а лан увид у про цес ра да, 
успе шност, сла бо сти и у про стор на ко ме тре ба ин тер ве ни са ти ра
ди по ди за ња ква ли те та ра да. 

Сток холм је ве о ма ин те ре сан тан при мер за област про
стор ног пла ни ра ња и град ње. Он је, по пут Бе о гра да, ми ли он ски 
град (800.000 ста нов ни ка у цен тру и два ми ли о на у окру гу Сток
холм) са стал ним при ли вом ста нов ни ка. Сток холм је при влач на де
сти на ци ја за ин ве сти то ре, ула га ња и раз вој би зни са. По ред то га је 
зна ча јан уни вер зи тет ски цен тар са све ве ћим при ли вом сту де на та. 
Сток холм је је дан од нај бо га ти јих гра до ва у Швед ској, па и це лој 
Скан ди на ви ји. Овај град је сла бо по го ђен кри зом и има нај ни жу 
сто пу не за по сле но сти од 6 од сто.11  

Сток холм је смештеннавеликомбројуострва што ја ко 
до при но си ње го вој из у зет ној ле по ти и жи во пи сно сти про сто ра 

11 У Сток хол му се кри за осе ћа са мо на тр жи шту за по шља ва ња мла дих, где је се 
од по чет ка кри зе број не за по сле них ду пли рао, че му град ске вла сти, али и др
жа ва, по све ћу ју ве ли ку па жњу тра га ју ћи за аде кват ним ре ше њи ма и ме ра ма.
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(ди на ми ка од но са во де, не ба и зе мље), али је то у исто вре ме и 
ве ли ки иза зов. Про блем не до стат ка про сто ра ко ји по сто ји у свим 
гра до ви ма све та, у овом гра ду је још из ра же ни ји и зах те ва ве о ма 
ве шта ур ба ни стич ка, тех нич ка и ар хи тек тон ска ре ше ња за све де
лат но сти у гра ду (ко му нал не ин фра струк ту ре у сми слу во до во да, 
ка на ли за ци је, га со во да, са о бра ћај не ин фра струк ту ре, град ње итд). 

Ова кву си ту а ци ју успе шно мо гу ре ша ва ти са мо ускла ђе
ни ти мо ви об у че них, ве штих и кре а тив них струч ња ка, од го вор ни и 
де мо крат ски ор јен ти са ни по ли ти ча ри и ак тив ни гра ђа ни. Сви по
ме ну ти чи ни о ци (про стор ни, со ци јал ни, тех но ло шки, еко ном ски 
итд) се узи ма ју у об зир у про це су про стор ног пла ни ра ња ко је је 
тран спа рент но, јав но и од го вор но те је та ко ре ал на осно ва за кре и
ра ње аде кват не по ли ти ке град ње и раз во ја гра да.  Ти прин ци пи су 
при сут ни и у про це су од лу чи ва ња о на ме ни зе мљи шта, у де ба та ма 
о при о ри те ти ма (из град ња шо пинг или кул тур ног цен та на не кој 
атрак тив ној ло ка ци ји), о из гле ду гра да и ква ли те ту жи во та ко је ну
де на се ља итд. 

Ло кал не вла сти уре ђу ју пар це ле (са рад ња са при ват ним 
сек то ром) а ин ве сти тор гра ди на већ уре ђе ном про сто ру, већ пре ма 
стан дар ди ма ко ји по сто је за тај про стор. Из да ва ње гра ђе вин ских 
до зво ла је про це ду рал но од лич но уре ђе но, а сам про цес је олак
шан и ре ла тив но ефи ка сан и брз.

Ур ба но, про стор но пла ни ра ње и град ња у Ср би ји

Област ур ба ног пла ни ра ња зах те ва да др жа ва и ло кал не 
вла сти има ју стра те ги је, ко ри сте ба зе по да та ка а про цес пла ни ра
ња за сни ва ју на из ме ре ним по тре ба ма гра ђа на.12  На ше вла сти по 
свим овим аспек ти ма сла бо ра де. Област пла ни ра ња се де це ни ја ма 
су о ча ва са озбиљ ним сла бо сти ма: др жа ва и ло кал не вла сти су сла
бо об у че не за стра те шко пла ни ра ње,13  про стор ни пла но ви се че сто 
уоп ште не ра де, област је за не ма ре на, оп те ре ће на ко руп ци јом, си
стем је цен тра ли зо ван а ло кал не вла сти за и ста има ју пре скром не 
12 Ви де ти де таљ ни је о зна ча ју стра те шког пла ни ра ња и упра вља ња, те ди ле ма

ма и иза зо ви ма у тој обла сти у гра до ви ма раз ви је ног све та: Ro bert Agra noff,  
Mic hael McGu i re, CollaborativePublicManagementNewStrategiesforLocal
Governments,  Ge or ge town Uni ver sity Press, Was hing ton, DC, 2003.

13 Ду шан Ва си ље вић, Локалниекономскиразвојзаштосунекеопштинедо
битнициадругегубитницитранзицијe, ПАЛ ГО, Бе о град, 2012, стр. 3538.
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ка па ци те те.14  Гра ђа ни су мар ги на ли зо ва ни и рет ко се укљу чу ју у 
ове про це се. 

Област ур ба ног, про стор но пла ни ра ња и град ње је не до
вољ но уре ђе на, ка ко за ко ни ма, та ко и од го ва ра ју ћим под за кон ским 
ак ти ма. Нај бит ни ји за ко ни у овој обла сти усво је ни по сле 2000. го
ди не су: За кон о пла ни ра њу и из град њи 2003, са до пу на ма 2009, 
2011. као и но ви За кон из 2015 го ди не ко ји је по ку шао да на пра ви 
из ве сна по бољ ша ња. Ова област је про стор озбиљ них кон цеп ту ал
них а сва ка ко и ин те ре сних су ко ба раз ли чи тих ак те ра у дру штву.

Др жа ва до но си Националнипросторниплан и Просторне
плановепосебненамене (ко ји уре ђу ју про сто ре од стра те шког ин
те ре са за Ср би ју, као на при мер: на ци о нал ни парк, ру дар ски ба зен, 
ко ри дор, га со вод, ре ка итд). Ови пла но ви по пра ви лу об у хва та ју 
про стор ве ћег бро ја ло кал них са мо у пра ва (оп шти на, гра до ва) али 
др жа ва рет ко, на би ло ко ји на чин (по го то ву не аде ква тан) укљу чу је 
ло кал не вла сти у про це се кре и ра ња ових пла но ва. 

Ло кал не вла сти (оп шти на, град) пра ве генерални план,
просторни план и план детаљне регулације за сво ју те ри то ри ју. 
По сто је оп шти ур ба ни стич ки пла но ви (та ко гра до ви до но се ге не
рал ни план а ма ња на се ља и се ла до но се план оп штег уре ђе ња) ко
ји се да ље раз ра ђу ју ре гу ла ци о ним пла но ви ма (план ге не рал не ре
гу ла ци је  и план де таљ не ре гу ла ци је за све оп шти не), што је основ 
за спро во ђе ње и уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Сви ови пла
но ви де фи ни шу и пре ци зи ра ју пра ви ла уре ђе ња про сто ра, пра ви
ла гра ђе ња обје ка та и има ју по себ но гра фич ки део као ви зу ел ни 
при каз да тих ре ше ња. Мре жа свих ових пла но ва је уса гла ше на и 
ус по ста вље на је по прин ци пи ма хи је рар хи је, што зна чи да план 
«ни жег ре да» мо ра би ти ускла ђен са пла но ви ма «ви шег ре да».15 У 
про це су пла ни ра ња ло кал них вла сти та ко ђе је еви ден тан про блем 
сла бог укљу чи ва ња гра ђа на али и низ дру гих про бле ма ко ји се мо
гу опи са ти као сла би ка па ци те ти за рад у овој обла сти. 

И по ред овог на чел но до бро по ста вље ног си сте ма, у прак
си про стор ног пла ни ра ња и град ње де це ни ја ма по сто је озбиљ не 
сла бо сти: 

14 Ви де ти: Све тла на Ри стић, ‘’Стам бе не ре фор ме у Ср биј’’, Часопис за јавну
политикуПолис, бр. 3/фе бру ар 2013, стр. 411.

15 Ви де ти де таљ ни је: Сне жа на Ђор ђе вић, Приручникзамодерноуправљањело
калнимекономскимразвојем, СКГО, Фа ку тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја, Бе о
град, 2009, стр. 2829.
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а) др жав ни пла но ви су пре те ра но де таљ ни што до во ди до 
кру то сти и не флек си бил но сти у си сте му пла ни ра ња јер ло кал не 
вла сти има ју не до вољ но про сто ра да при ла го де пла но ве раз вој ним 
по тре ба ма кон крет не ло кал не за јед ни це и на се ља;

б. област пла ни ра ња је озбиљ но за не ма ре на јер ло кал не 
вла сти че сто не пра ве пла но ве због не до стат ка струч ња ка или нов
ца за тај по сао. По сле ди ца тог ста ња је слабквалитетпланирања 
као и проблемнепокривеностипростораплановима. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ова кво ста ње па ра док сал но, 
ства ра ја ко мно го про бле ма баш гра до ви ма ко ји има ју ве ће ка па ци
те те али и ве ће по тре бе услед ком плек сно сти про бле ма и ве ли чи не 
на се ља,16 те су пред став ни ци гра до ва с пра вом ви ше фру стри ра ни 
по сто је ћим ста њем. 

Област и по ли ти ка про стор ног пла ни ра ња и град ње та ко
ђе па ти од хро нич ног недостаткастручњака за од ре ђе не обла сти 
као и ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка (по себ но у ма њим или 
пе ри фер но ло ци ра ним оп шти на ма). Пред став ни ци ло кал них вла
сти су та ко ђе не за до вољ ни фи нан сиј ским сред стви ма ко ја мо гу 
одво ји ти за ову ком плек сну и зах тев ну област. И у овом сми слу је 
ин ди ка тив но да су пред став ни ци оп шти на у ма њој ме ри за бри ну ти 
по сто је ћим ста њем не го њи хо ве ко ле ге у гра до ви ма.17 

Ад ми ни стра ци ја ко ја оп слу жу је ову област јав не по ли ти
ке, не ма аде ква тан ка па ци тет јер ра ди на ар ха и чан на чин и уз до
ми на ци ју пар тиј ских ин те ре са и кри те ри ју ма у ра ду, у од но су на 
про фе си о нал не, ко ји су по ти сну ти и че сто жр тво ва ни. Ово је ве ли
ка сла бост чи та вог си сте ма, ко ју ни јед на до бро уре ђе на зе мља не 
би при хва ти ла. У том сми слу за не ке да ље ко ра ке оста је си стем ски 
ре ши ти про блем начинаизборакадрова ко ји ни је ис кљу чи во про
фе си о на лан и за сно ван на проценама потреба администрације, 
већ је че сто со ци јал ни (збри ња ва ње љу ди), пар тиј ски (за по шља ва
ње стра нач ких при пад ни ка), ро ђач ки, при ја тељ ски, род бин ски итд. 
Оту да ни је нео бич но да се у си ту а ци ја ма зло у по тре ба ка да се кр ше 
стан дар ди и нор ме (нај че шће про јек ти на пра вље ни спре гом по ли

16 Ве ћа кон цен тра ци ја ста нов ни ка, ве ћа ком пле сност ур ба ног на се ља зах те ва 
бо љи ква ли тет пла но ва да би се про бле ми лак ше и ква ли тет ни је ре ша ва ли. 
Ви де ти: Сне жа на Ђор ђе вић, ‘’Ана ли за при ме не прин ци па суб си ди ја ри те та у 
Ср би ји’’, у: СтудијаопримениначеласубсидијарностиуРепублициСрбији, 
(ур. С. Ђор ђе вић, Д. Ми лен ко вић, М. Про ко пи је вић) Ми ни стар ство ре ги о
нал ног раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град, 2013, стра на 114168.

17 Ibid.
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ти ча ра и тај ку на), из о ста је от пор струч ња ка чи ме се жр тву је јав но 
до бро и пра ве ве ли ке ма те ри јал не и раз вој не ште те.18 

У том сми слу мо же се са мо и да ље ин си сти ра ти на ко нач
ном уво ђе њу си сте ма за по шља ва ња, на пре до ва ња и на гра ђи ва ња 
премазаслугама (ме рит си стем) уз ја ча ње прав не др жа ве, мо дер
ни за ци ју на чи на ра да и пре ла зак на упра вља ње ми си ја ма, тим ски 
на чин ра да, иден ти фи ка ци ју стан дар да, кре и ра ње ин ди ка то ра раз
во ја, стал но пра ће ње и вред но ва ње ра да, чи ме се обез бе ђу је ква ли
тет но упра вља ње раз во јем (одр жи ви раз вој). 

На осно ву из не тог би се да ло за кљу чи ти да се у обла сти 
ове јав не по ли ти ке уоп ште ни је во ди ло ра чу на о про фе си о на ли
за ци ји, ме ђу тим то не би би ло тач но. Бит но је има ти у ви ду да је 
на пра вље на дво стру ка си стем ска ин тер вен ци ја ко ји ма се же ле ла 
обез бе ди ти већапрофесионализација у овој обла сти а сма њи ва ње 
во лун та ри зма.

У бор би про тив во лун та ри зма и зло у по тре ба ко је су то
ком 1990тих го ди на до ве ли до озбиљ ног ру и ни ра њу ур ба ног про
сто ра, од 2000. го ди не се иде на ја ча ње при ме не професионалних
стандарда у овој обла сти и си стем ско ја ча ње кон тро ле струч но
сти и етич но сти ове вр сте де лат но сти од стра не вла сти. Др жа ва је 
сма тра ла да је бит но озбиљ ни је по ста ви ти и кон тро ли са ти про цес 
издавање (алии одузимање) лиценци зарадпојединцима (Ин же
њер ска ко мо ра) ифирмама,организацијама (Ми ни стар ство за ка
пи тал не ин ве сти ци је и гра ђе ви ну). Лиценца је по твр да струч но сти 
али и етич но сти и при др жа ва ња стан дар да про фе си је у оба вља
њу ових по сло ва. Ли цен ца се мо ра стал но об на вља ти, уве де на је 
стал на кон тро ла ква ли те та ра да и ли цен ца је под ло жна од у зи ма њу 
у слу ча је ви ма кр ше ња стан дар да утвр ђе них за ко ни ма. У срп ском 
дру штву је то зна ча јан по мак ма да са вре ме на, до бро уре ђе на дру
штва то сма тра ју ба зич ним прин ци пом ко ји се под ра зу ме ва.

Мно ги струч ња ци ис ти чу да је и тај про цес у мно гим 
аспек ти ма спо ран, али без об зи ра на струч не спо ро ве, у прак си се 

18 У сту ди ја ма по све ће ним ко руп ци ји у Швед ској, је дан од раз ло га за бри гу, 
по ред сла бих и не а де кван тих ин сти ту ци ја и ме то да кон тро ле, јеи  озбиљ но 
сма ње ње “уз бу њи вач ког по на ша ња” јав них слу жбе ни ка у си ту а ци ја ма зло у
по тре ба, ко је се тре ти ра коа озби љан си стем ски про блем. Ви де ти: G.O. Eling
sonn, A. Brgh, M. Sjo lin, “Pu blic Cor rup tion in Swe dish Mu ni ci pa li ti es  Tro u ble 
Lo o ming on the Ho ri zon?”, LocalGovernmentStudies, Ro u tled ge, Vol. 34, No 5, 
No vem ber 2008, стр. 603 605.
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мо гу иден ти фи ко ва ти из ве сни, исти на скром ни, по ма ци у по гле ду 
ве ће од го вор но сти у град њи.19  

Дру ги аспект про фе си о на ли за ци је пред ста вља уво ђе ње у 
гра до ве ин сти ту та градскогархитекте20 са ци љем да он, ску па са 
и до та да по сто је ћим ур ба ни стич ко план ским ин сти ту ци ја ма, по
у зда ни је обез бе ди лак ше сре ђи ва њу про бле ма ур ба ни стич ког ха
о са, ди вље пар це ли за ци је и град ње. Овај ин сти тут је при су тан у 
мно гим зе мља ма у све ту. Ус по ста вље на је ме ђу на род на про фе си
о нал на мре жа град ских ар хи те ка та ко ја је по све ће на из на ла же њу 
нај бо љих на чи на за уре ђе ње про сто ра и ре ша ва ње про бле ма, што 
су за ко но пи сци има ли у ви ду као по себ ну по год ност и по др шку за 
успе шно ре ша ва ње ко руп ци је и ур ба ни стич ког не ре да у Ср би ји. 
По сле ви ше од де це ни је по сто ја ња (од 2002) на чел но би се мо гло 
за кљу чи ти да град ске ар хи тек те ма ло мо гу да ура де у си сте му ко ји 
је ова ко те шко оп те ре ћен пар то кра ти јом, во лун та ри змом и ко руп
ци јом.

У овом кон тек сту је бит но на по ме ну ти по ве за ност про
стор ног пла ни ра ња и град ње кроз пи та ње на чи на во ђе ња зе мљи
шне по ли ти ке као и нај бит ни јих ин стру ме на та ко ји се при то ме 
ко ри сте.

Зе мљи ште и град ња

Упо тре ба зе мљи шта је ва жан чи ни лац у овим про це си
ма па у том сми слу тре ба има ти у ви ду да се земљишнаполитика 
де фи ни ше про стор ним, а раз ра ђу је ур ба ни стич ким пла но ви ма. На 
осно ву ур ба ни стич ких пла но ва се уре ђу је зе мљи ште и спро во ди 
кон тро ла над зе мљи штем. У свим оп шти на ма и гра до ви ма Агенци
јеилиДирекцијезаграђевинскоземљиште има ју пра во и ду жност 
да га зду ју зе мљи штем. 

Ин стру мен ти ко ји се ко ри сте у овом про це су су земљишне
књигеикатастар. Ка та стар је јав на књи га ко ја по ка зу је фи зич ки 
из глед пар це ле и обје ка та сме ште них на њој, док зе мљи шна књи
га са др жи иден ти фи ко ва ну вла снич ку струк ту ру је ди ни ца (ста но
19 Дра стич ни је по ја ве, ин ци ден ти ко ји су упу ћи ва ли на не са ве сну град њу (уру

ша ва ња згра да и обје ка та) пра ће ни су ка жња ва њем од го во рих и од у зи ма њем 
ли цен ци за да ље оба вља ње ових по сло ва.

20 За кон о ло кал ној са мо у пра ви, СлужбенигласникРС, бр. 9/2002,  члан 56, 57.
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ва, офи са, ло ка ла) у да тим објек ти ма.21 Ср би ја се ду го му чи ла са 
про бле ми ма сла бог ква ли те та и не по у зда но сти зе мљи шних књи га 
и не а жу ри ра ност ка та стра, што је пред ста вља ло ве ли ки про блем 
с об зи ром да су они ба зич ни до ку мен ти за во ђе ње ур ба ни стич ке, 
про стор не и стам бе не по ли ти ке. Оту да је ра зу мљи во да су вла сти 
по сле 2000 го ди не да ле при о ри тет про јек ту сре ђи ва ња зе мљи шних 
књи га и ка та стра, те је да нас њи хов ква ли тет на да ле ко бо љем ни
воу.22  

У скла ду са упра вља њем зе мљи штем, тре ба на по ме ну ти 
да се код нас рет ко уна пред при пре ма за град њу, што је ве о ма чуд на 
прак са. При пре ма зе мљи шта за град њу је раз ли чи то ре гу ли са на у 
ра зним зе мља ма али је увек не ко оба вља. У Ср би ји је ова де лат
ност про пу ште на ин ве сти то ри ма (ко ји гра де) што је ве о ма не ра
ци о нал но (ску по),23 до во ди до не у јед на че но сти, сла бе ко хе рент но
сти уре ђе ња про сто ра у це ли ни, што за по сле ди цу, по пра ви лу, има 
сла бу уре ђе ност зе мљи шта.

У ве ћи ни зе ма ља ло кал не вла сти бла го вре ме но фор ми ра
ју ре зер ве зе мљи шта за гра ђе ње  банке земљишта. Ово зе мљи
шта се уре ђу је (из град ња ин фра струк ту ре, са о бра ћај них при ла за, 
пар кин га, пар ка и зе ле них по вр ши на, спро во ђе ње  во до во да, ка
на ли за ци је, га са, те ле ко му ни ка ци о не мре же би ло од стра не са ме 
ло кал не вла сти (нај че шћи мо дел у Европ ским зе мља ма) или се у 
овај про цес укљу чу је при ват ни сек тор (струч ња ци про фе си о нал но 
опре де ље ни за ову вр сту по сла (landdeveloper) као што је слу чај  у 
САД и ве ћем де лу ан гло сак сон ског све та). 

Та ко сре ђе на пар це ла се про да је ин ве сти то ру ко ји на њој 
гра ди, опет, пре ма стан дар ди ма и кри те ри ју ми ма де фи ни са ним за 
да то на се ље и ур ба ну це ли ну. На при мер, че сто се пре ци зно де
фи ни ше висинаграђевина,типобјекта са ва ри јан та ма за ко је се 
21 Ви де ти де таљ ни је: Сне жа на Ђор ђе вић, Приручник за модерно управљање

локалнимекономскимразвојем,  СКГО, Фа ку тет по ли тич ких на у ка, Чи го ја, 
Бе о град, 2009, стр. 27.

22 Део не а жур но сти на ко ји др жа ва ни је у ста њу да ефи ка сни је ути че је не
тач ност по да та ка ко је са ми гра ђа ни да ју у од но су на вла сни штво над не ким 
објек том, али то углав ном ни је из вор не ких озбиљ не про бле ме у функ ци о
ни са њу си сте ма. Ви де ти: Do ra Pe tro ni je vić, Analysis on Ho u sing Pri ces in Ser
bia with Spe cial Re gard to Bel gra de, ма стер рад, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 
2014, стр. 1819.

23 Тро шак пот пу но па да на ин ве сти то ра. Ви де ти: Све тла на Ри стић, „Стам бе не 
ре фор ме у Ср би ји“, Часописза јавнуполитикуПолис, бр. 3/фе бру ар 2013, 
стр. 411.
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ин ве сти тор мо же опре де ли ти (А, Б, Ц) а ко ји об у хва та стил град
ње, ком би на ци ју ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте, као и ко нач ни из глед 
објек та.  Пре ци зно су ре гу ли са на пи та ња у ко ји ма се сме (или не 
сме) од сту па ти од тип ских ре ше ња итд.24

У на шем дру штву не до ста је ова вр ста стан дар ди за ци је и 
по сле ди ца то га је сла ба уре ђе ност на се ља, ме ша ви на сти ло ва ко ја 
оста вља че сто ути сак ха о тич но сти и не ре да, че сто пре на тр па ност, 
не до ста так зе ле них по вр ши на, не до ста так пар кин га итд.

Са рад ња и пар ти ци па ци ја

По ред не раз ви је них ка па ци те та, из ме ђу ло кал них вла
сти и др жа ве је еви ден тан и про блем сла бе са рад ње и не а де кват не 
ко ор ди на ци је. Ис тра жи ва ње спро ве де но 2013 го ди не на ве ли ком 
узор ку оп шти на и гра до ва25 ука зу је да је Ср би ја и да ље ефек тив но 
по сма тра но цен тра ли зо ва но дру штво са хи је рар хиј ским од но сом 
др жа ве пре ма ло кал ним вла сти ма. Пред став ни ци ло кал не и по кра
јин ске вла сти се че сто жа ле да их др жа ва не укљу чу је у про це се 
пла ни ра ња, кре и ра ња стан дар да и да рет ко до би ја ју ин фор ма ци је 

24 Ви де ти де таљ ни је: M. Got tdi e nr, Le slie Budd, UrbanStudies, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
2005; UrbanPolitics, (ed. Mark Da vid son, De bo rah Mar tin), Sa ge Pu bli ca ti ons, 
2014; и: Re se ar ching the City, (ed. Ke vin Ward), Sa ge Pu bli ca ti ons, 2014.

25 Ве ћи на оп шти на и гра до ва са ра ђу је са др жа вом (са по кра ји ном) у про це си
ма ре ги о нал ног и про стор ног пла ни ра ња те је нај ве ћи број општина (117) 
и градова (20) на чел но позитивнооцениоовусарадњу. Ипак има и мно гих 
не за до вољ них ко ји су на ве ли као основ не про бле ме недостатакправовре
менихинформација офазамаизрадеплановаинеукљученоступроцесефор
мирањапројектнихзадатака (Пожаревац). Оп шти на мо ра би ти укљу че на 
у из ра ду свих „студијаразвоја“ ко је се ти чу ње не те ри то ри је (Кикинда); је
ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти глав ни ак тер у про це су до но ше ње 
правилникаопројектовањуиграђењуобјеката, јер у сва кој сре ди ни по сто је 
спе ци фич но сти гра ђе ња ве за не за по ло жај, тра ди ци ју и очу ва ње вред но сти 
ар хи тек ту ре из прет ход ног пе ри о да. Ис ти че се значајиздавањаграђевинских
дозвола и осни ва ње предузећазаизрадупланскихдокумената јер у тој обла
сти че сто не до ста ју струч ња ци. Пред став ни ци оп шти не Рашка ис ти чу да ло
кал на власт мо ра би ти ак тив на и у про це су легализовањабесправноизграђе
нихобјеката. Пред став ни ци гра да Сомбора ис ти чу да је за ло кал ну власт од 
ве ли ког зна ча ја оба вља ње по сло ва за шти те спо ме ни ка кул ту ре итд. Ви де ти: 
Сне жа на Ђо ђе вић, ''Ана ли за при ме не прин ци па суб си ди ја ри те та у Ср би ји'', 
у: Студија о примени начела субсидијарности у РепублициСрбији (ур. С. 
Ђор ђе вић, Д. Ми лен ко вић, М. Про ко пи је ви),  Ми ни стар ство ре ги о нал ног 
раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, Бе о град, 2013, стр. 147.
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бит не за град њу. Ве о ма рет ко их др жа ва пи та за њи хо ве про бле
ме, по тре бе и при о ри те те, а још ре ђе има ју за јед нич ке про јек те и 
ак ци је. Је дан од до брих из у зе та ка је већ по ме нут про је кат из ра де 
ква ли тет них земљишнихкњигаикатастра. 

Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, да и ло кал не вла сти сла бо 
укљу чу ју гра ђа не у про це се про стор ног пла ни ра ња, да рет ко пи та
ју гра ђа не за ми шље ње, да рет ко ску па иден ти фи ку ју про бле ме и 
при о ри те те, што је део оп штег ам би јен та не до вољ но де мо крат ског 
и пар то крат ског дру штва. У јед ном бро ју оп шти на и гра до ва пред
став ни ци вла сти су се жа ли ли да гра ђа ни не по ка зу ју ин те ре со ва
ње да се укљу че у овај про цес, чак и ка да им се јав но из ло жи про
стор ни план (чак и ма ке та) као пред лог бу ду ћег уре ђе ња про сто ра 
гра да (пред став ни ци град ске вла сти Ужи ца, 2012).

Део раз ло га за ову па сив ност се мо же на ћи у пре ду го при
сут ној прак си не у кљу чи ва ња гра ђа на око ових пи та ња (из у зе так су 
се о ске ме сне за јед ни це ко је че шће за јед нич ки од лу чу ју о при о ри
те ти ма и про јек ти ма по себ но при рас пи си ва њу са мо до при но са за 
не ки про је кат), не ја сност план ске до ку мен та ци је, као и да гра ђа ни 
че сто не схва та ју сми сао и зна чај свог укљу чи ва ња. У Ср би ји је 
пре ду го на свим ни во и ма при сут на бахатавласт ко ја зло у по тре
бља ва јав на до бра, кри је од гра ђа на сво је на ме ре, те их оту да не
ра до и укљу чу је у про це се од лу чи ва ња. Ка да их укљу чи не рет ко 
се то де ша ва да то ра ди са мо за рад обез бе ђи ва ња при ви да де мо
кра тич но сти. У слу ча је ви ма ка да гра ђа ни да ју су ге сти је, власт им 
рет ко до ста вља по врат ну ин фор ма ци ју да ли је, шта и за што од 
пред ло же ног ува жи ла и од ба ци ла итд.

Ка да по сто је ис кре не на ме ре од стра не ло кал не вла сти (а 
увек има та квих слу ча је ва, што је на рав но ве о ма охра бру ју ће), че
сто не по сто ји аде кват на ве шти на да се гра ђа ни ма об ја сни сми сао 
и зна чај њи хо вог укљу чи ва ња, да би они за и ста же ле ли да одво је 
вре ме за ову вр сту по сло ва.

Да би се ре ши ли ови про бле ми, нео п ход но је си стем ски 
ме ња ти од нос др жа ве и ло кал них вла сти од хи је рар хиј ског ка парт
нер ском и са рад нич ком (уво ђе ње прин ци па суб си ди ја ри те та на на
ци о нал ном ни воу и ње го ва до след на при ме на) као и омо гу ћи ти 
обу ке гра ђа на, струч ња ка и функ ци о не ра за тран спа рент но и ја сно 
во ђе ње про це са и из ра ду чи тљи вих и ја сних до ку ме на та за чи ји 
ква ли тет је уче шће гра ђа на ва жан чи ни лац.   
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Би тан аспект од но са др жа ве и ло кал них вла сти се ви ди 
и у ква ли те ту пра ће ња при ме не план ских до ку ме на та ко ји би смо 
мо гли де фи ни са ти као проблемслабеинспекцијскемреже. Глав на 
ин спек циј ска слу жба је пре ко де це ни је би ла ло ци ра на у др жа ви 
(ми ни стар ство) и у По кра ји ни (се кре та ри јат), што је узро ко ва ло 
мно ге про бле ме (сла бу кон тро лу пла ни ра ња и град ње и сла бу мо
гућ но сти ин тер вен ци је). Због то га је спро ве де на де цен тра ли за ци ја 
ин спек ци ја ко је су пре не те на оп шти не да би се олак шао про цес 
кон тро ле за ко ни то сти ра да у овој обла сти. Ипак локалнаинспек
цијскамрежа је че сто не до вољ но раз ви је на а ка па ци те ти цен тра ле 
су сла бо раз ви је ни да би успе шно мо гли обез бе ди ти ко ор ди на ци ју 
ра да це ли не ин спек циј ског си сте ма.26  

Си стем ски до бро по ста вље на мре жа пла но ва ме ђу тим 
не мо же да ре ши про блем кр ше ња и не у ва жа ва ња за ко на и план
ских ре ше ња ко ји као прак са у на шем дру штву пре ду го тра је. Та
ква прак са ну жно во ди урбанистичкомхаосу,дивљојпарцелацији 
и градњи и на стан ку мно гих кон фли ка та и про бле ма (угро жа ва ње 
без бед но сти љу ди, не функ ци о нал на ре ше ња, ур ба ни стич ки не ред). 
На кнад но ко ри го ва ње ових про пу ста пу тем санационихпланова је 
ве о ма ску по али и по сле 2000 го ди не овај про цес ни је за у ста вљен 
јер би то зах те ва ло за у ста вља ње ко руп ци је и кре и ра ње прав не др
жа ве, што је још увек за Ср би ју не до сти жан стан дард. 

По да ци го во ре о озбиљ ном про бле му: Ср би ја је из у зет но 
ко рум пи ра на зе мља са ин дек сом ко руп ци је 4,1.27  Та ко, од 175 зе
ма ља Ср би ја је на 78 ме сту.28  Да је то те сно ве за ну за област про
стор ног пла ни ра ња и град ње ви ди се и по алар мант ном по дат ку  да 
је Ср би ја, од 183 зе ма ља у све ту, на 175. ме сту по бр зи ни из да ва ња 
до зво ла. Овај по да так (а и при ти сак ЕУ) је тек не дав но на те рао 
др жа ву да бар за кон ски по јед но ста ви и скра ти ову про це ду ру. За 
ре ал ну нор ма ли за ци ју ових про це са нео п ход но је пре ва зи ла же
ње цен тра ли за ци је, ауто ри тар них об ли ка од лу чи ва ња, об у зда ва ње 
пар то кра ти је, ја ча ње ин сти ту ци ја си сте ма и озбиљ но по кре та ња 
«ра та про тив ко руп ци је», што је сва ка ко ду го роч ни ји и мно го не
из ве сни ји про цес.

26 Сне жа на Ђор ђе вић, op. cit., стр. 125127.
27 Ин дек си се кре ћу од 10 као оце не ста ња без ко руп ци је до 0 као оце на ста ња 

мак си мал не ко рум пи ра но сти.
28 Ви де ти: http://www.tran spa rent nost.org.rs/ima ges/sto ri es/CPI/Stag ni ra nje%20

u%20bor bi%20pro tiv%20ko rup ci je %20u%202014.pdf. (при сту пље но  
28.08.2014)
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Ко руп ци ја, про стор но пла ни ра ње и град ња  
(не ко ли ко сту ди ја слу ча је ва)

Да би се ја сни је са гле да ле ра зор не по сле ди це ко руп ци је 
у прак си, тре ба на по ме ну ти да је са мо у Бе о гра ду по сле 2000 го
ди не (то вре ме се узи ма као вре ме де мо кра ти за ци је и опо рав ка од 
број них па то ло ги ја 1990тих го ди на) пре ма по да ци ма ис тра жи вач
ког ти ма ко ји је ра дио на еми си ји Ин сај дер, огром на ко ли чи на гра
ђевинскогземљиштадатаубесцење ку по ви ном ста рих фа бри ка, 
штам па ри ја, мли но ва итд чи ји би вла сни ци убр зо от пу сти ли рад
ни ке, рас про да ли имо ви ну, сру ши ли да те објек те и гра ди ли објек те 
за дру ге, мно го про фи та бил ни је на ме не: би знис, шо пинг цен три 
или стам бе ни објек ти (че сто са на кнад ном од лу ком вла сти о пре на
ме ни про сто ра). У овим про це си ма др жа ва и град ска власт су би ли 
ак тив ни са у че сни ци.

Та ко, са мо на не ко ли ко ло ка ци ја ко је је „Ин сај дер“ у се
ри ја лу „Слу жбе на зло у по тре ба“ 2009. го ди не ис тра жи вао,29 чак 
око 300 хек та ра град ског гра ђе вин ског зе мљи шта у Бе о гра ду, из 
раз ли чи тих раз ло га, ни је ишто на ли ци та ци ју. Мно ги су до хек
та ра до ла зи ли ку по ви ном ста рих фа бри ка, штам па ри ја, мли но ва 
или пред у зе ћа, а би ло је и слу ча је ва да су јед но став но гра ди ли на 
по љо при вред ном зе мљи шту, па им је Град на кнад но, до но ше њем 
Де таљ ног ур ба ни стич ког пла на, пре тво рио по љо при вред но у гра
ђе вин ско зе мљи ште, од но сно про ме нио је на ме ну. У те про це се су 
би ли укљу че ни мно ги круп ни при вред ни ци. 

Примери:

«ЛукаБеоград, се про сти ре на око 200 хек та ра, про да та је 
за оба вља ње луч ке де лат но сти, а да се зна ло да ће ка сни је до ћи до 
из ме шта ња лу ке и пре на ме не овог про сто ра. Оту да су но ви вла сни
ци (Ми ро слав Ми шко вић и Ми лан Бе ко) «под ра зу ме ва ли» да мо гу 
гра ди ти но ви би знис и стам бе ни ком плекс и оства ри ти огро ман 
про фит (про је кат „Град на во ди» «City onWater»).  

БродоградилиштеБеоград на ла зи се на зе мљи шту ве ли
чи не 24 хек та ра и вла сти су на пра ви ле из ме ну Ге не рал ног пла на, 

29 Ви де ти: http://www.b92.net/vi deo/vi de os.php?nav_ca te gory=906&yyyy=2011&
mm=05&dd=24&nav_id=514032 Spor oko ze mlji šta iz me đu Lu ke Be o grad i Gra
da, IN SAJ DER, (при сту пље но  28.08.2015)
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да би га пре на ме ни ли у гра ђе вин ско зе мљи ште. На тај на чин Фи
лип Цеп тер до ла зи до екс клу зив ног зе мљи шта, иако га ни је за ку
пио на ли ци та ци ји. Он је на и ме бро до гра ди ли ште, ко је је би ло у 
сте ча ју, ку пио 2003. го ди не за 13 ми ли о на евра. Бро до гра ди ли ште 
Бе о град, на ла зи се не по сред но ис под пла ца у бло ку 58, ко ји је на 
ли ци та ци ји до сти гао 130 хи ља да евра по ару. Да је зе мљи ште да
то на ли ци та ци ју, мо гло би да до стиг не це ну од 312 ми ли о на евра. 

Зе мљи ште ве ли чи не је дан хек тар, на ко јем се на ла зи нај
ста ри ја штампарија БИГЗ, пре ко пу та бе о град ског Сај ма, усту
пље но је та ко ђе без ли ци та ци је. БИГЗ је 2007. го ди не, то ком при ва
ти за ци је, на аук ци ји про да то фир ми „Бе та парт нерс”, иза ко је сто ји 
Пе тар Ма тић. Це на је би ла око три и по ми ли о на евра. Да је др жа ва 
од лу чи ла да пр во из ме сти БИГЗ, по што се већ зна да штам па ри ја 
не ће оста ти на та ко атрак тив ној ло ка ци ји, па да се он да као гра ђе
вин ско зе мљи ште да на ли ци та ци ју, град би за ра дио ви ше стру ко. 
Ло ка ци ја на ко јој се на ла зи згра да БИГЗа је у пр вој град ској зо ни, 
на слич ној ло ка ци ји као Ауто ко ман да, где је ар вре део ско ро 90.000 
евра. Та ко би на аук ци ји је дан хек тар зе мљи шта ов де по тен ци јал но 
мо гао да бу де пла ћен и де вет ми ли о на евра.

ЗградаЦентралногкомитета на Но вом Бе о гра ду, Пе тру 
Ма ти ћу је прак тич но усту пље но свих пет хек та ра на та ко екс клу
зив ној ло ка ци ји без ли ци та ци је, од но сно за ку па зе мљи шта за из
град њу шо пинг мо ла Ушће. 

Зе мљи ште од око три хектара на Аутокоманди ни је 
ишло на ли ци та ци ју већ је ком па ни ја „Дел та” до зе мљи шта до шла 
та ко што је нааукцијикупилапредузеће„Аутокоманда”, за 17ми
лионаевра да би се ба ви ла по прав ком мо тор них во зи ла. На рав но, 
Дел та (Ми ро слав Ми шко вић) ни је на ста ви ла са овом де лат но шћу.

Да би се ви де ло ко ли ка ште та је на не та дру штву илу стра
тив но је ре ћи да су та три хек та ра то ком 2009, до сти гле це ну 90.000 
евра по ару, те да би у град ску ка су ушло ви ше од 26 ми ли о на евра. 
Украт ко, кроз при ва ти за ци ју пред у зе ће „Ауто ко ман да” град је до
био де вет ми ли о на евра ма ње, не го да је по ну дио зе мљи ште у тој 
зо ни на ли ци та ци ји. 

СтариМлин на Сав ском Вен цу, 18 згра да ко је су чи ни ле 
Ста ри млин оп шти на Сав ски ве нац је без ли ци та ци је, ра зним уго
во ри ма, од '95. до 2007. го ди не усту пи ла Ко лин гу и то у раз ме ну за 
800 ква дра та стам бе ног про сто ра. Да је ло ка ци ја као не из гра ђе но 
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гра ђе вин ско зе мљи ште да та на ли ци та ци ју, град би за ра дио мно го 
ви ше. На и ме Ста ри млин на ла зи се у пр вој зо ни, на слич ној ло
ка ци ји као што је Аутокоманда, где је ар вре део ско ро 90 хи ља да 
евра. Да је ло ка ци ја Ста ри млин да та на ли ци та ци ју, по тен ци јал на 
вред ност мо гла је да бу де и де вет ми ли о на евра. 

Зе мљи ште од око јед ног хек та ра у цен тру Бе о гра да (бли зу 
Ву ко вог спо ме ни ка), на ко ме се на ла зи ла фабрика„Партизанка”, 
ни је ишло на ли ци та ци ју. До ове ло ка ци је Пе тар Ма тић и ње го ва 
фир ма „City Real Esta te” до шли су ку по ви ном згра де фа бри ке „Inex 
Par ti zan ka” 2002. го ди не. Згра да од осам хи ља да ква дра та про да та 
је за са мо 90 ми ли о на ди на ра. На овој ло ка ци ји са зи дан је лук су зни 
стам бе ни обје кат „Оаза”.30

Сту ди ја слу ча ја Бе о град на во ди

Бе о град на во ди је нај но ви ји, ве ли ки, ка пи тал ни про је кат 
ко ји до ста ин ди ка тив но го во ри о ква ли те ту по ли ти ке про стор ног 
пла ни ра ња и град ње. На ње му мо же мо иден ти фи ко ва ти раз не вр сте 
ано ма ли ја. У ур ба ни стич ком пла ну Бе о гра да, про стор Са ва Ма ле 
на де сној оба ли Са ве (до ста за пу штен део гра да по ред же ле знич ке 
и ауто бу ских ста ни ца) је пла ни ран за «спу шта ње гра да и гра ђа на 
на оба ле ре ка» што под ра зу ме ва из град њу би ци кли стич ких тра
ка, ре кре а ци о не зо не, тр го ва и ме ста су сре та, обје ка та за за бав не 
и кул тур не са др жа је ко ји ће омо гу ћи ти да ста нов ни ци ужи ва ју у 
овом про сто ру уз ре ку. План ско ре ше ње, ин спи ри са но од лич ном 
прак сом ни за гра до ва са ре ка ма, тра жи ин те грал ни раз вој обе оба
ле, те по ве зи ва ње ле ве и де сне оба ле Са ве пе шач ким мо стом, што 
би овом про сто ру да ло до дат ни шарм, при влач ност и ле по ту.31 

30 Ви де ти: http://www.b92.net/vi deo/vi de os.php?nav_ca te gory=906&yyyy=2011&
mm=05&dd=24&nav_id=514032 Spor oko ze mlji šta iz me đu Lu ke Be o grad i Gra
da, IN SAJ DER, (приступљенo  28.08.2015). Из ве сне тек сту ал не ко рек ци је су 
на пра вље не од стра не ауто ра (С.Ђ) Тек део ових пи та ња ко ја су отво ре на од 
стра не ме ди ја и Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, на шао је суд ски епи лог, 
што је ве о ма по у здан ин ди ка тор ква ли те та прав не др жа ве и сна ге пра во су ђа 
у Ср би ји.

31 У мно гим до бро уре ђе ним свет ским гра до ви ма пе шач ки мост пред ста вља 
оми ље не де сти на ци је ста нов ни ка и ту ри ста, јер ла ко и при јат но спа ја оба
ле и да је пе ша ци ма осе ћај по себ ног од но са и до жи вља ја ре ке. На при мер у 
Лондону спа ја про стор уз Ка те дра лу Све тог Па вла и про стор уз Шек спи ро во 
по зо ри ште и му зеј на дру гој оба ли. У Сингапуру ови мо сто ви спа ја ју про стор 
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Пре ко но ћи, то ком ле та 2013 го ди не пре ми јер на ја вљу је 
гран ди о зни ме ђу на род ни про је кат за тај про стор гра да: из град њу 
огром ног и гу сто из гра ђе ног би знис и стам бе ног ком плек са, пре
зен ту ју ћи већ ура ђе ну ма ке ту бу ду ћег про сто ра (кре а тор је не по
зна ти аутор ан га жо ван од стра не Eagle Hills, стра ног парт не ра у 
овом про јек ту).32  Јав ност оста је из не на ђе на, а ре ак ци је пре све га 
до ла зе од стра не струч не јав но сти ко ја ука зу је на не у са гла ше ност 
про јек та са про стор ним пла но ви ма, ука зу је на про блем пот пу не 
ис кљу че но сти дру штва из про це са иден ти фи ка ци је по тре ба, ука
зу је на ис кљу че ност до ма ћих струч ња ка и струч не јав но сти из де
ба те о мо гу ћим ре ше њи ма за тај про стор и ко нач но ука зу ју на нај
бит ни је сла бо сти по ну ђе ног про јек та уз пред ла га ње да ле ко бо љих 
ре ше ња.33 

Овај слу чај ја сно го во ри да за кре а то ре про јек та (по ли ти
ча ре) професионални стандарди у обла сти про стор ног пла ни ра
ња и град ње ни су бит ни, да их не оба ве зу ју постојећипланови и 
већ ура ђе не студијеуређењаовогделаграда те да јавнострадаи
доступностподатака не сма тра ју при хва тљи вим и до бро до шлим 
прин ци пом ра да. Овај слу чај је до бар ин ди ка тор под ре ђе ног од но
са ло кал них вла сти (у овом слу ча ју гра да Бе о гра да) др жа ви. На и ме 
град и град ске ин сти ту ци је, по себ но оне за ду же не за област пла ни
ра ња и град ње, мо ра ју би ти бит ни ак те ри у кре и ра њу и ре а ли за ци
ји овог про јек та али су у прак си они при хва ти ли уло гу по слу шних 
из вр ши ла ца зах те ва пре ми је ра и ње го вог ти ма.34 

пре ле пог про сто ра Ma ri na Bay и фу тур си тич ког остр ва Еко ло шки парт (Eco 
Park). У Дизелдорфу ви ше та квих мо сто ва спа ја оба ле Рај не и оба ле Остр во 
ме ди ја (Me dia In seln), ко је ле по том кон струк ци је (ла ка кон стурк ци ја, ди зајн и 
бо је) пра ве кон траст зе ле ни лу, да ју ћи чи та вом про сто ру ути сак до ступ но сти, 
ре лак си ра но сти и при јат ног ута па ња у при ро ду.

32 Eagle Hills је при ват на ком па ни ја из Арап ских Еми ра та, без не ких ја чих ре фе
ре ни ци у об лал сти град ње и без озбиљ ног ка пи та ла.

33 Из ме ђу оста лих ви де ти: fi le:///C:Mi ha i lo%20Mi tro vi%C4%87%20%20%20PO
LI TI KA.htm, као и Де кла ра ци ја Ака де ми је Ар хи те ка та Ср би је (www.aas.org.
rs), као и НацртПросторногпланаподручјапосебненаменеуређењадела
приобаљаГрадаБеограданамењеногзапројекат„Београднаводи“ ко ји је 
ура ди ла Рад на гру па Ини ци јал ног од бо ра за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Оде
ље ња ЛМУСА НУ на че лу са ака де ми ком Ми лан Ло ја ни цом је у ок то бру 
2014. го ди не. Ви де ти на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Be o grad/SA NUiz ne la
22stra ni cepri me da banaBe o gradnavo di.lt.html (при сту пље но 26.06.2015)

34 Овај про цес је сва ка ко олак шан чи ње ни цом да је 2013 го ди не СНС ус пео да 
пре у зме од ДС власт у Бе о гра ду. У тим но вим усло ви ма опо зи ци о ни от пор 
овом про јек ту је имао ма ло ути ца ја и у др жа ви (до но ше ње за ко на) и у гра ду 
(ре а ли за ци ја про јек та).
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Већ на пр ви по глед по ста је ја сно да је глав ни ин те рес 
овог про јек та бизнис и профит, те да овај гу сто на чич кан ур ба
ни ком плекс за пра во оне мо гу ћа ва при ступ Сав ској оба ли, гру бо га 
одва ја ју ћи од оста лог де ла гра да. Струч ња ци ука зу ју да овај про је
кат те шко оп те ре ћу је сав ски ам фи те а тар гло ма зним гра ђе ви на ма и 
објек тив но га за тва ра за град и гра ђа не. Оту да пред ла жу да се про
је кат озбиљ но рас те ре ти, ви со ке гра ђе ви не ре ду ку ју и про стор но 
по ме ри уз вод но пре ма про сто ру Сај ма (на југ). По се бан про блем 
пред ста вља чи ње ни ца да се про је кат ре а ли зу је као не ка вр ста јав но 
при ват ног парт нер ства али да се на ње га не при ме њу ју европ ски 
стан дар ди во ђе ња ППП про је ка та (ко ји ма би се омо гу ћи ла тран
спа рент ност у ра ду), већ наш за кон омо гу ћа ва да се ова вр ста ме
ђу на род них про је ка та ре а ли зу је без пра ће ња тих стан дар да што 
објек тив но пред ста вља опа сност од по ја ве ко руп ци је на нај ви шем 
ни воу.

У јав но сти се отва ра као глав на ди ле ма смисаопројекта
ипотребе за то ли ком стам бе ним и по слов ним про сто ром.35 Ве ли
ки про блем про јек та је не мо гућ ност да се обез бе ди саобраћајна
приступачност овом про сто ру јер је за на се ље та ко ве ли ке гу сти не 
на се ље но сти и ак тив но сти нео п ход на обез бе ди ти аде ква тан тран
зит. Пред ви ђа се из град ња под зем них га ра жа на тлу ко је је оп те ре
ће но ви со ким под зем ним во да ма, што је ве ли ки пре вид. Про јек ту 
се за ме ра да има про блем са иден ти те том јер џи нов ске гра ђе ви не 
не ма ју симболику ко ја је бит на за Бе о град. Круп на за мер ка је да се 
про јек том из бе га ва ју јавниконкурси за објек те, што је ве ли ки про
блем с аспек та обез бе ђи ва ња јав ног ин те ре са.36 

По сто је ћи Урбанистичкиплан је био пре пре ка ре а ли за
ци је про јек та па се вла сти од лу чу ју да ура де LexSpecialis а да овај 
про стор пре и ме ну ју у Просторни план посебне намене (ПППН) 
ко ји се до но си у си ту а ци ја ма за шти те стра те шких ин те ре са за Ср
би ју, што ста но ва ње и по сло ва ње ко ји се про јек том на во де, ни су. 
По ред то га, план по себ не на ме не у на шем за кон ском си сте му ни је 
на ме њен уре ђе њу те ри то ри је већ то ра де ур ба ни стич ки пла но ви 
ге не рал не и де таљ не ре гу ла ци је, те се на овај на чин кр ши ве ли ки 

35 Ана ли ти ча ри ис ти чу да не ма ни ка кве по тре бе за огром ним стам бе них фон
дом за 17 000 ста нов ни ка, 6130 ста но ва, ве ли чи не од око 170м2 у про се ку  јер 
Бе о град већ има не ис ко ри шће ни стам бе ни фонд, за ко ји не ма куп це и ве ли ки 
сло бо дан и не ис ко ри шћен по слов ни про стор.

36 Ви де ти де таљ ни је на: fi le:///C:/ Isti no mer.htm#sthash.FX28qocD.dpuf (при сту
пље но – 20.08.2015)



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

28

Година I  vol. 2 Бр. 2-2015

број до ма ћих за ко на, чак и Устав, као и број не ме ђу на род не кон
вен ци је и стан дар ди. 

Овим про јек том се ус по ста вља ком пли ко ван односизмеђу
државеилокалнесамоуправе (као глав них ак те ра) јер Вла да, без 
об зи ра на за кон, пре у зи ма од го вор ност и пра во да од лу чу је о де лу 
те ри то ри је гра да Бе о гра да, а да објек тив но ни су ура ђе не озбиљ не 
на уч но уте ме ље не и струч но пот кре пље не сту ди је ни ти убе дљи ва 
ана ли за еко ном ске и дру штве не оправ да но сти про јек та. На овај на
чин ин сти ту ци је ур ба ни стич ког пла ни ра ња, упра вља ња и ин спек
ци је се до во де у за ви сну по зи ци ју, у по зи ци ју по слу шног из вр ши
те ља, те се та ко осла бљу ју и уру ша ва ју. Глав ни кре а тор про јек та, 
за шти ћен од стра не вла сти, оста је не ви дљив и не до дир љив. 

Не тран спа рен тан про цес од лу чи ва ња

Чи тав про цес на стан ка овог про јек та је био скри вен од 
јав но сти, а да ље про цес ње го вог об ја вљи ва ња па и спро во ђе ња 
пра ти ат мос фе ра тајностииускраћивањеинформација у про це су 
до но ше ња од лу ка. Та ко Ди рек тор ур ба ни стич ког за во да Бе о гра да 
јав но го во ри да је план за из град њу Београданаводи, ко ји је из
ра дио по тен ци јал ни ин ве сти тор Eagle Hills, био по ла зна осно ва за 
из ра ду пла на де таљ не ре гу ла ци је за про стор Сав ског ам фи те а тра. 
На зах тев Tran spa rency Ser bia да им пре да тај план, он ис ти че да 
не ма те по дат ке.37  

Ре пу блич ка аген ци ја за пла ни ра ње и из град њу (не дав но 
уга ше на) је фор ми ра ла Ко ми си ју ко ју је у сеп тем бру 2014. за ду
же на да са чи ни из ве штај о свим под не тим при мед ба ма на на црт 
Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не.38 При мед бе је ко ми
си ја раз ма тра ла на јед ној отво ре ној и се дам затворенихседница. 
Град ски ар хи тек та је ин си сти рао да се обри шу сним ци и да му се 
пре да дик та фон, пре ки ну ти су кон так ти са јав но шћу а из ка би не
та гра до на чел ни ка је по ру че но да се “не сме из ла зи ти у јав ност 
са ин фор ма ци ја ма у ве зи са про јек том „Бе о град на во ди“ све док 
се не отво ри пр ви обје кат”.39  Из ве штај Ко ми си је ни је об ја вљен 
37 Ibid.
38 При мед бе су, из ме ђу оста лих, по сла ли и Удру же ње ар хи те ка та Ср би је, Дру

штво ар хи те ка та Бе о гра да, као и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти.
39 Ви де ти де таљ ни је: fi le:///C:/Users/sne ska/Do cu ments/Grad ski%20ar hi tek ta%20

od u zeo %20snim ke%20sed ni ce %20o%20%E2%80%9CBe o gra du%20na%20vo
di%E2%80%9D%20_%20Isti no mer.htm, (по се ће но  15.07.2015)



29

Снежана Ђорђевић       –       ПОЛИТИКА УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА И  ...

и јав ност га је до би ла тек на кон зва нич ног зах те ва Ми ни стар ству 
гра ђе ви не, ко је је пре у зе ло ар хи ву уга ше не аген ци је. До ста вље ни 
из ве штај је до ста си ро ма шан. 

Код ова кве вр сте ка пи тал них, ин ве сти ци о них про је ка та 
финансијскаанализа, те пра те ћи еко ном ски по да ци и по ка за те љи, 
су од ве ли ког зна ча ја, али је и тај аспект у овом слу ча ју остао не
раз ра ђен или скри вен. За овај про је кат је до ста гру бо и ве о ма не
пре ци зно ура ђе на ана ли за тро шко ва и до би ти (cost be ne fit analysis) 
та ко да ана ли зи не до ста је вре мен ска ди мен зи ја као и ја сна иден
ти фи ка ци ја ак те ра, јер не раз два ја тро шко ва ре пу бли ке, гра да Бе о
гра да и ин ве сти то ра.

Уго вор у ма те ри јал ном сми слу да је при ват ном парт не ру 
по вла шће ну по зи ци ја: др жа ва (град по слу шно сле ди њи хо ве од
лу ке) се оба ве зу је да сре ди зе мљи ште и пре да га на ко ри шће ње 
при ват ни ку. Са мо гру бо из ра чу на ти тро шко ви сре ђи ва ња зе мљи
шта ука зу ју да оно пред ста вља два пу та ве ћу су му од сред ста ва 
нео п ход них за град њу, што до во ди под сум њу јав ни ин те рес у овом 
по слу. 

Без до ка за и ја сно из ве де не ра чу ни це се на по ми ње да ће 
раз ли ка ула га ња и ко ри сти (cost be ne fit) би ти 33% у ко рист при хо да 
(у иде ал ним усло ви ма да се све из гра ђе но про да и на пла ти, што је 
пот пу но не ре ал но) а да се при том та ко рист не уво ди у вре мен ску 
ди мен зи ју (да ли се, ка да и ка ко мо же оства ри ти). Ула га ње на ко је 
се оба ве зу ју др жа ва и град су ја ко ве ли ка али се у об ра чу ну све сно 
пре ви ђа ју тро шко ви те се укуп на су ма при ка зу је знат но ума ње на. 
Та ко се на при мер, уоп ште не об ра чу на ва ју трошковизаприпрем
нерадове као што су: екс про при ја ци ја, ру ше ње, де кон та ми на ци ја, 
из ра да при мар не ин фор ма трук ту ре, ни ти се пла ни ра да они бу ду 
фи нан сиј ски ком пен зо ва ни од стра не  при ват ног ула га ча. По ред 
то га, пот пу но су за не ма ре ни ин ди рект ни тро шко ви ко је ће град и 
др жа ва има ти да би овај про је кат мо гао да функ ци о ни ше: раз не 
ка пи тал не ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру, ван овог под руч ја а ко ји 
су нео п ход ни као из град ња ту не ла, мо сто ва, са о бра ћај них тра ка; 
те оба ве зе су на го ве ште не кроз спи сак пла но ва де таљ не ре гу ла ци
је ко је тре ба ура ди ти да би ре ше ња да та пла ном по себ не на ме не 
би ло мо гу ће ре а ли зо ва ти, али при то ме ни је осми шље но ко ће их  
по кри ти, за ко је вре ме то мо ра би ти ура ђе но, кроз ко је ета пе и ка ко. 

У ана ли зи се неидентификујуизворисредстава ко је вла
сти има ју у ви ду за ре а ли за ци ју ова ко ве ли ких по сло ва (бу џет, јав
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но при ват но парт нер ство или не ки дру ги из вор), што ства ра не
из ве сност у по гле ду оба ве за у ко је гра ђа ни ула зе овим про јек том. 

У овом кон тек сту јав ност је уз не ми ри ла и ме ра експро
пријацијеземљишта ко ју уво ди Lex spe ci a lis40 да би се омо гу ћи ло 
рас по ла га ње це ли ном про сто ра.41 Глав на при мед ба је да се екс про
при ја ци ја у овом про јек ту вр ши због при ват них, а не јав них, ин те
ре са што ства ра бу ду ћу не си гур ност при ват не сво ји не и што не ће 
под сти цај но ути ца ти на при вла че ње ин ве сти ци ја. Гру па по зна тих 
адво ка та на ја вљу је да ће бес плат но бра ни ти све над ко ји ма др жа ва 
бу де при ме њи ва ла ову ме ру. 

И по ред свих кри ти ка струч не јав но сти, јед ног бро ја 
опо зи ци о них стра на ка па и не за до вољ ства до брог де ла јав но сти, 
Вла да за хва љу ју ћи ве ћи ни у Скуп шти ни Ср би је и гра да, до но си 
нео п ход не за ко не и нор ма тив на ак та и кре ће у ре а ли за ци ју овог 
про јек та, са ба ла стом отво ре них пи та ња на ко је ни је да ла од го во ре.

За кљу чак

По ли ти ка про стор ног пла ни ра ња и град ње се ба ви ва
жним раз вој ним ре сур си ма дру штва те је то област у ко јој се пре
ла ма ју круп ни ин ве сти ци о ни ин те ре си ве ли ког бро ја ак те ра. Ова 
област у Ср би ји па ти од цен тра ли за ци је (не до вољ них ка па ци те та 
и над ле жно сти ло кал них вла сти), сла бог ква ли те та за ко на и број
них не до ста ју ћих под за кон ских ака та, не до вољ ног по што ва ња 
про фе си о нал них стан дар да у кре и ра њу и при ме ни про је ка та, не а
де кван те про фе си о нал не струк ту ре (не до вољ но струч ња ка), сла бе 
кон тро ле (не а де кват на мре жа и ка па ци тет ин спек ци ја), ви со ке ко
руп ци је и ве ли ких зло у по тре ба.

40 Lex spe ci a lis пред ви ђа да се за екс про при са не не по крет но сти мо ра ис пла ти ти 
тр жи шна вред ност не по крет но сти или у сво ји ну да ти дру га, аде кват на не по
крет ност.

41 Ура ђе на је ана ли за вла снич ких од но са на гра ђе вин ском зе мљи шту: Републи
каСрбија је упи са на као вла сник на нај ве ћем бро ју ка та стар ских пар це ла 
(вра ћа ње имо ви не ло кал ним вла сти ма ду го тра је у Ср би ји), на ма њем бро ју 
ка та стар ских пар це ла упи сан је градБеоград, а нај ма њи број ка та стар ских 
пар це ла еви ден ти ран је каоприватновласништвоправнихифизичкихлица. 
На овом про сто ру по сто ји: по сто ји од ре ђе ни број бесправносаграђенихобје
ката, као и захтевиранијихвласника за вра ћа ње имо ви не, под не ти у скла ду 
са За ко ном о ре сти ту ци ји, што ће би ти сва ка ко из вор про бле ма.
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Оту да ова област мо же би ти до бар ин ди ка тор сме ра раз
во ја дру штва (де мо кра ти за ци ја, де цен тра ли за ци ја, мо дер ни за ци ја 
упра вља ња, раз во ја јав них по ли ти ка ор јен ти са них пре ма по тре ба
ма дру штва и гра ђа на, ја ча ње прав не др жа ве и ци вил ног дру штва) 
а уда ља ва ња од по зна тих сла бо сти тран зи ци о них дру шта ва (ауто
ри тар ност, цен тра ли за ци ја, ко руп ци ја, пар то кра ти ја, зло у по тре бе, 
не тран спа рен тан на чин од лу чи ва ња итд).

Сла би де мо крат ски ка па ци те ти дру штва се од лич но ви де 
у овој обла сти јер се гра ђа ни и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ве
о ма сла бо укљу чу ју у про це се ур ба ног и про стор ног пла ни ра ња, 
ана ли зе пла но ва, иден ти фи ка ци је про бле ма, тра га ња за ре ше њи ма 
(по ну да ал тер на ти ва) те се јав не де ба те у овој обла сти ве о ма рет ко 
ре а ли зу ју. 

Оста је за на ред ни пе ри од као озби љан иза зов др жа ве  
и ло кал них вла сти да, као и у већ по ме ну том при ме ру прак се у 
Швед ској, ме ђу соб но са ра ђу ју и да укљу че гра ђа не и ор га ни за
ци је ци вил ног дру штва у про цес кре и ра ња, при ме не, кон тро ле и 
вред но ва ња град ње као и про стор ног и ур ба ни стич ког раз во ја. У 
том сми слу је нео п ход но по ве ћа ва ти еду ка ци ју јав но сти о сми слу 
и зна ча ју про це ду ра и по све ће но ра ди ти на ве ћој до ступ но сти и 
ра зу мљи во сти план ске до ку мен та ци је. 
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Snezana Djordjevic

URBAN PLANNING AND 
 CONSTRUCTION POLICY   

R e  s u  m e

This pa per is di vi ded in to three parts: 1) ba sic con cepts of ur ban 
plan ning and de ve lop ment with an emp ha sis on the con cepts of fun
cti o nal and so cial zo ning; de fi ni tion of the main ac tors, pro ces ses 
and stan dards, 2) ca se study of ur ban plan ning and con struc tion in 
Swe den with a spe cial fo cus on the ca pi tal Stoc kholm, 3) ca se study 
of Ser bia with a cen tral fo cus on the pro ject ''Bel gra de Wa ter front’’. 
The aut hor in the first part of the pa per emp ha si zes the im por tan ce 
of ci ti zens' par ti ci pa tion in de ci sion ma king and im ple men ta tion of 
ur ban plans, as well as the im por tan ce of ha ving a net work of con trol 
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in sti tu ti ons that em ploy highly pro fes si o nal staff for the im ple men
ta tion of ur ban plans. In the ca se of Swe den, the aut hor ob ser ved a 
high de gree of re a li za tion of the se prin ci ples. In ad di tion, the lo cal 
go vern ment in this co un try has wi de po wers, pro fes si o nal te ams and 
ex cel lent da ta ba ses with the help of which it can or ga ni ze ef fi ci ent 
and ef fec ti ve pu blic de ba tes with ci ti zens on the su bject of ur ban 
plan ning. In Ser bia, not only everything is the op po si te of po si ti ve 
ca se of Swe den, but the system is cha rac te ri zed with the po or sta te of 
ca da stre and land re gi stry and ne gli gen ce with which the aut ho ri ti es 
tre at the exi sting zo ning plans when plan ning new ur ban pro jects is 
at sta ke. All of the se ne ga ti ve trends are de tec ted in the new pro
ject ’’Bel gra de Wa ter front’’. Ser bia has no al ter na ti ve but to im pro ve 
all the abo ve men ti o ned pa ra me ters in the fo re se e a ble fu tu re, and in 
par ti cu lar the par ti ci pa tion of ci ti zens, the qu a lity of law, pro fes si
o na lism of pu blic ad mi ni stra tion and con trol bo di es, which all will 
im pro ve the sta te of de moc racy in the co un try in ge ne ral.
Keywords: spatial planning,building, public policy, building land, 
deciding, public interest, public good, zonning
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С а ж е т а к

Ор га ни за ци о на струк ту ра јав не упра ве је ве о ма ком плек сно пи
та ње, чи ни се, на ро чи то про бле ма ти зо ва но у др жа ва ма сло же не 
уну тра шње струк ту ре. Про блем по себ но до би ја на те жи ни ка да 
се у об зир узме чи ње ни ца да рас по де ла над ле жно сти у сло же ним 
др жа ва ма има ди рект не им пли ка ци је на ор га ни за ци ју ње не јав не 
упра ве. У но ви јој управ ној те о ри ји европ ског под не бља ниг де 
та ко до из ра жа ја не до ла зи на ве де но пи та ње као што је то на 
при ме ру Бо сне и Хер це го ви не. Бо сна и Хер це го ви на је сло же на 
др жа ва ати пич не и не по но вљи ве, до са да у прак си не у по ре ди
ве др жав не струк ту ре. Ор га ни за ци ју та кве др жав не струк ту ре 
пра ти и ве о ма раз у ђе на ор га ни за ци ја јав не упра ве са ве ли ким 
бро јем управ них ор га на и ор га ни за ци ја ли ми ти ра не функ ци о
нал но сти на свим ни во и ма ор га ни зо ва ња и де ло ва ња. По се бан 
про блем пред ста вља ју ме ђу соб ни од но си и ве зе из ме ђу по сто је
ћих су бје ка та јав не упра ве ко ји функ ци о ни шу на тан ким гра ни
ца ма ди стинк ци је у по гле ду над ле жно сти и по себ но дру штве не 
оправ да но сти њи хо вог по сто ја ња.
У до са да шњем ра ду јав не упра ве у Бо сни и Хер це го ви ни за па
жен је чи тав низ ор га ни за ци о них и функ ци о нал них про бле ма. 
Пред мет овог ра да су ор га ни за ци о ни про бле ми, при че му ће рад 
об у хва ти ти ана ли зу свих ни воа вла сти и све су бјек те ко ји чи не 
јав ну упра ву на кон крет ним ни во и ма ор га ни зо ва ња.
Кључнеречи: јав на упра ва, др жав на упра ва, ло кал на са мо у пра
ва и су бјек ти с јав ним овла шће њи ма.

  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ 
ЈАВНЕ УПРАВЕ У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ

*  Факултет политичких нaука Бања Лука
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1. Рас по де ла над ле жно сти у сло же ним др жа ва ма

Про блем рас по де ле над ле жно сти се ве зу је за др жа ве фе
де рал ног об ли ка уре ђе ња, ка да се утвр ђу ју над ле жно сти за јед нич
ког (фе де рал ног) ни воа вла сти и над ле жно сти кон сти ту тив них 
фе де рал них је ди ни ца (нај че шће за себ них др жа ва). Код кон фе де ра
ци ја и уни тар них др жа ва рас пра вља се о пре но су над ле жно сти и 
поверавaњу од ре ђе них по сло ва, да ли у ко рист за јед нич ких ор га на, 
а на уштрб са мо у прав них је ди ни ца или обр ну то. 

Фе де ра ци ја је та кав об лик др жав ног уре ђе ња ко ји се за
сни ва на по сто ја њу два ни воа вла сти. Је дан ни во вла сти је онај 
ко ји је кон цен три сан у за јед нич ким ин сти ту ци ја ма док је дру ги у 
над ле жно сти фе де рал них је ди ни ца. Да кле, по сто ји јед на власт на 
ни воу фе де ра ци је ко ја је оп шта и цен трал на и оба вља за јед нич ке 
по сло ве за све кон сти ту тив не је ди ни це и дру га власт ко ја је по
себ на и оства ру је се на ни воу фе де рал них је ди ни ца. При то ме, 
власт фе де рал них је ди ни ца је не за ви сна од цен трал не вла сти, као 
што је и цен трал на власт не за ви сна од вла сти фе де рал них је ди
ни ца. Упра во ова ква па ра диг ма двој ства или па ра ле ли зма за себ
них др жав них функ ци ја и ор га на од но сно ор га ни за ци ја за њи хо во 
вр ше ње пред ста вља бит ну од ли ку фе де рал ног об ли ка вла да ви не.1 
По ред на ве де ног, не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу ор га ни зо ва ња 
те ри то ри јал не и ло кал не са мо у пра ве у ова ко сло же ним др жав ним 
си сте ми ма, при че му се на ме ће пи та ње ко ји ни во вла сти је ре фе
рен тан за ре гу ла ци ју ових об ли ка де цен тра ли за ци је. 

Раз ли чи ти ауто ри да ју сво ја ви ђе ња фе де ра ци је.

Фе де ра ци ја је но во ство ре на др жа ва ко ја се на ла зи из над 
на до бро вољ ној осно ви удру же них др жав них ко лек ти ви те та и чи не 
је нај ма ње две др жа ве ко је та ко ђе има ју све еле мен те др жа ве, с тим 
да број др жа ва чла ни ца фе де ра ци је мо же би ти и ве ћи од два.2 Као 
при мер дво чла них фе де ра ци ја на ла зи мо не ка да шњу Че хо сло вач ку 
(чи ни ле су је Со ци ја ли стич ка Републикa Че шка и Со ци ја ли стич ка 
Ре пу бли ка Сло вач ка) те Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју (са сто ја ла 
се од Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре), а код ви шеч ла них 
1 Ви де ти: Мар ко вић, Рат ко, Уставноправоиполитичкеинституције,два на

е сто оса вре ме ње но из да ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2008, стр. 384.

2 Ку зма но вић, Рај ко, Уставноправо,че твр то из ми је ње но и до пу ње но из да ње, 
Фа кул тет по слов не еко но ми је, Ба ња лу ка, 2006, стр. 381.
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не ка да шњи Са вез Со вет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка – СССР 
(ко ји је са чи ња ва ло 15 др жа ва чла ни ца) и Со ци ја ли стич ку Фе де
ра тив ну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју (у чи јем се са ста ву на ла зи ло шест 
ре пу бли ка и две ауто ном не по кра ји не). 

Фе де ра ци ја је др жа ва сло же не др жав не струк ту ре и др жа
ва у пра вом сми слу ре чи.3

За по јам фе де ра ци је се везуjе и по јам фе де ра ли зма као об
ли ка вла да ви не.4 Фе де ра ли зам пред ста вља та кав си стем вла да ви не 
у ко јем је власт по де ље на из ме ђу цен трал ног ауто ри та тив ног те ла 
и кон сти ту тив них по ли тич ких је ди ни ца.5

Син те зом на ве де них де фи ни ци ја, мо же мо за кљу чи ти да, 
фе де ра ци ја увек има два ни воа вла сти. Је дан ни во вла сти је цен
трал ни (за јед нич ки), а дру ги, ни во је онај ко ји је ор га ни зо ван на 
ни воу фе де рал них је ди ни ца, од но сно др жа ва чла ни ца ко је кон сти
ту и шу фе де ра ци ју. У сва ком слу ча ју, цен трал ни ни во вла сти чи ни 
фе де ра ци ју др жа вом у ње ном исту па њу пре ма дру гим др жа ва ма и 
на ме ђу на род ном но воу, те по себ но у ди пло мат ском од но си ма са 
дру гим др жа ва ма.

За са гле да ва ње на ше те ме од но сно пи та ња ор га ни за ци је 
јав не упра ве у сло же ним др жа ва ма по треб но је раз ја сни ти пи та ње 
по де ле над ле жно сти из ме ђу два ни воа вла сти у окви ру фе де рал не 
др жа ве. На у ка устав ног пра ва је за по ста вље но пи та ње из ди фе рен
ци ра ла два мо де ла од но сно ме то да.

Пр ви мо дел пред ви ђа да се фе де рал ним уста вом уре ди 
по зи тив но од ре ђи ва ње над ле жно сти фе де рал не вла сти, док се све 
оста ле над ле жно сти ко је ни су уста вом на бро ја не сма тра ју над
ле жно сти ма фе де рал них је ди ни ца. У том слу ча ју ра ди се о пре
сумп ци ји над ле жно сти у ко рист фе де рал них је ди ни ца. Дру га чи је 
ре че но, над ле жност са ве зне др жа ве од ре ђу је се на по зи ти ван, а 
над ле жно сти фе де рал них је ди ни ца на не га ти ван на чин. У слу ча
ју евен ту ал ног спо ра, од но сно у си ту а ци ји ка да се не мо же ја сно 
3 Ђур ђев, Алек сан дар, УставноправоII,организацијадржавневласти, Уни

вер зи тет у Но вом Са ду, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 2001, стр. 24.
4 Ste pan, C. Аlfred, „Fe de ra lism and De moc racy, Beyond the U.S. Mo del“, Journal

ofDemocracy, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, Vo lu me 10, Num
ber 4, Oc to ber 1999, p. 19–34.

5 The Ame ri can He ri ta ge Dic ti o nary of the En glish Lan gu a ge, Fo urth edi tion, Ho ug
hton Mif flin, Bo ston, 2006. 
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утвр ди ти у чи ју над ле жност спа да не ки по сао, прет по ста вља се да 
се ра ди о над ле жно сти фе де рал них је ди ни ца.6

Дру ги мо дел пред ви ђа рас по де лу над ле жно сти на на чин, 
да над ле жно сти ко је ни су уста вом по зи тив но уре ђе не као над ле
жно сти фе де рал них је ди ни ца, при па да ју фе де ра ци ји. Да кле, до 
из ра жа ја до ла зи пре сумп ци ја над ле жно сти у ко рист фе де ра ци је. 
Дру га чи је ре че но, над ле жност фе де рал них је ди ни ца је од ре ђе на на 
по зи ти ван, а над ле жност фе де ра ци је на не га ти ван на чин. У слу ча
ју евен ту ал ног спо ра, од но сно у си ту а ци ји ка да се не мо же ја сно 
утвр ди ти у чи ју над ле жност спа да не ки по сао, прет по ста вља се да 
се ра ди о над ле жно сти фе де ра ци је. 

Пр ви мо дел рас по де ле над ле жно сти ко ји је да нас, у нај ве
ћем бро ју слу ча је ва у све ту за сту пљен, од го ва ра при ро ди фе де рал
ног на че ла по де ле вла сти и он се у уста ви ма фе де ра ци ја при ме њу је 
као пра ви ло, док се дру ги при ме њу је као из у зе так и су сре ће мо га 
је ди но на при ме ру Ка на де.

2. Рас по де ла над ле жно сти из ме ђу  
Бо сне и Хер це го ви не и ен ти те та

Бо сна и Хер це го ви на је др жа ва чи ји Устав ни је пред ви део 
об лик ње ног уре ђе ња. Чак и сам на зив (са мо Бо сна и Хер це го ви
на), без ика кве де тер ми на ци је, по твр ђу је на ве де ну кон ста та ци ју. У 
том сми слу, на ве де на ме то до ло ги ја рас по де ле над ле жно сти из ме ђу 
фе де ра ци је и фе де рал них је ди ни ца не мо же би ти до след но им пле
мен ти ра на на при ме ру Бо сне и Хер це го ви не, не то ли ко због ње ног 
на зи ва, ко ли ко због устав не не до след но сти у по гле ду ње них над
ле жно сти. 

Да нас у све ту има још ова квих при ме ра да се ни из Уста
ва, а ни из са мог на зи ва др жа ве, не мо же са зна ти об лик вла да ви не. 
Из ра зит при мер на ве де ног су САД. Бу ду ћи на пре су дан ути цај аме
рич ких прав ни ка на кре и ра ње Уста ва БиХ то ком ми ров них пре го
во ра у Деј то ну, ја сна је ге не за ова квог но мо тех нич ког при сту па. 
Устав ни при ступ од ре ђи ва њу над ле жно сти Бо сне и Хер це го ви не је 
спе ци фи чан и због чи ње ни це да Устав БиХ ни је до не сен од стра не 

6 Мар ко вић, Рат ко, Оp.cit., стр. 385–386. 
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ње ног за ко но дав ног те ла већ је на мет нут кроз Деј тон ски ми ров ни 
спо ра зум чи ји је са став ни део у окви ру Анек са 4. Због на ве де ног, у 
ње му пре о вла да ва ве о ма ати пи чан но мо тех нич ки при ступ са по ли
тич ким ко но та ци ја ма. Упра во због то га овај Устав је кри ти ко ван од 
стра не ве ћег бро ја ауто ра. На и ме, у са мом на бра ја њу над ле жно сти 
Бо сне и Хер це го ви не уоча ва мо упо тре бу тер ми на „по ли ти ка“ уме
сто «над ле жност». Та кав из раз је мањ кав и не пре ци зан, те не да је 
од го вор на пи та ње ко ме и у ком оби му при па да за ко но дав на, а ко ме 
из вр шна и суд ска власт.

У по гле ду ту ма че ња об ли ка уре ђе ња Бо сне и Хер це го ви
не по сто је зна чај не те о риј ске ди вер ген ци је, не рет ко ди ја ме трал но 
су прот ста вље не. Оне се кре ћу од пот пу но цен тра ли стич ких (уни
тар них) кла си фи ка ци ја до ла ба вог кон фе де рал ног са ве за.7 С аспек
та на ше те ме, по сто је и ми шље ња, да ме ђу соб ни од но си цен трал не 
вла сти и вла сти ни жих ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал них је ди ни ца 
ни су „јед но смер на ули ца“. Уста ви и за ко ни сло же них др жа ва, у ве
ћој или ма њој ме ри, про пи су ју мо гућ ност и др жа ви да се ме ша 
у власт ни жих ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал них је ди ни ца. Та кви 
при ме ри су пред ви ђе ни и у Уста ву БиХ.8 Ова кво ми шље ње сма
тра мо не при хва тљи вим у слу ча ју Бо сне и Хер це го ви не јер се ра ди 
„ати пич ној др жав ној тво ре ви ни“, ко ја не ма цен трал не и не цен трал
не ор га не већ „за јед нич ке ин сти ту ци је“ и пот пу но одво је не ен ти
тет ске ор га не вла сти. Сто га и од нос ова два ни воа вла сти не мо же 
се сма тра ти од но сом цен трал них и не цен трал них ор га на. У при лог 
на ве де ној кон ста та ци ји иде и чи ње ни ца, да из ме ђу „за јед нич ких“ 
ор га на (тј. ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не или пре ци зни је на 
ни воу Бо сне и Хер це го ви не) и ен ти тет ских ор га на не ма ни ка квог 
хи је рар хиј ског од но са већ пре о вла да ва ју уоби ча је ни од но си са рад
ње и уза јам не по мо ћи. Чак и у си ту а ци ја ма кад има мо иден тич на 
ми ни стар ства, чак иден тич ног на зи ва (нпр. Ми ни стар ство прав де 
Бо сне и Хер це го ви не, Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Срп ске и 
Ми ни стар ство прав де Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не), њи хо ве 
над ле жно сти су пот пу но уста вом и за ко ни ма раз гра ни че не и ова 
ми ни стар ства де лу ју као пот пу но за себ ни ор га ни.

7 Ви де ти ши ре: Ка ран, Си ни ша, „Об лик др жав ног уре ђе ња Бо сне и Хер це го ви
не“, у Љу бин ко Ми тро вић (ур.), ГодишњакФакултетаправнихнаука, Па не
вроп ски уни вер зи тет Апе и рон, Ба ња Лу ка, 2014, бр. 4, стр. 156167.

8 Аде мо вић Не дим, Mar ko Jo seph, Мар ко вић Го ран, УставноправоБиХ, Кон
рад Аде на у ер Стиф тунг, Са ра је во, 2012, стр. 122.
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Де таљ ни јим са гле да ва њем Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, 
мо же мо уочи ти да она, иако др жа ва sui generis, ипак су штин ски 
има фе де рал на обе леж ја.9

1.1.УставненадлежностиБоснеиХерцеговине

Уста вом Бо сне и Хер це го ви не ену ме ри са не су од но сно 
так са тив но по бро ја не ње не над ле жно сти. Та ко, чла ном III, тач ка 
1, Уста ва уре ђу ју се сле де ће над ле жно сти Бо сне и Хер це го ви не: 
(1) спољ на по ли ти ка, (2) спољ но тр го вин ска по ли ти ка; (3) ца рин
ска по ли ти ка; (4) мо не тар на по ли ти ка; (5) фи нан си ра ње уста но ва 
и ме ђу на род них оба ве за Бо сне и Хер це го ви не; (6) по ли ти ка и про
пи си за усе ља ва ње, из бе гли це и азил; (7) спро во ђе ње кри вич них 
за ко на на ме ђу на род ном пла ну и из ме ђу ен ти те та, укљу чу ју ћи ту 
од но се и са Ин тер по лом; (8) уво ђе ње и рад сред ста ва за ме ђу соб
не и ме ђу на род не ко му ни ка ци је; (9) ре гу ли са ње са о бра ћа ја из ме
ђу ен ти те та, и (10) кон тро ла ва зду шног са о бра ћа ја. На да ље, Устав 
уре ђу је, да све оста ле над ле жно сти, из ван на бро ја них, при па да ју 
ен ти те ти ма. Да кле, пре ма ово ме при ме ћу је мо пре сумп ци ју над ле
жно сти у ко рист ен ти те та, при че му су Уста вом БиХ, го то во сва 
кључ на овла шће ња др жа ве пре не се не на два ен ти те та – Фе де ра ци
ју Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ку Срп ску. Не ки ауто ри у то ме 
ви де огра ни ча ва ње ка па ци те та др жа ве, за не ма ру ју ћи да је реч о 
уоби ча је ној и у све ту до ми нант ној рас по де ли над ле жно сти. Та ко, 
Устав БиХ, ефек тив но оне мо гу ћа ва цен трал ну власт да вр ши оно 
ма ло, Уста вом БиХ, утвр ђе них над ле жно сти. Он у се би ком би ну је 
„ми ни ма ли стич ки“ при ступ у по гле ду др жав не вла сти и „мак си
ма ли стич ки“ при ступ у по гле ду ба лан са вла сти. Цен трал не вла
сти има ју са мо не ко ли ко утвр ђе них над ле жно сти ко је се мо ра ју 
вр ши ти је ди но уз до го вор свих стра на, укљу чу ју ћи ту и ен ти те те 
и кон сти ту тив не на ро де. Не ки од ме ђу на род них ин стру ме на та за 
за шти ту људ ских пра ва, по нов но ус по ста вља ње ин фра струк ту ре и 
ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу ен ти те та су пред мет по себ них спо ра зу
ма ко ји не чи не са став ни део са мог Уста ва БиХ.10

9 Проф. Ку зма но вић ста вља од ред ни цу фе де рал но–кон фе де рал на др жа ва. Ви
де ти: Рај ко Ку зма но вић: Оp.cit., стр. 308.

10 Mor ri son, L. Fre de, The Constitution of Bosnia-Herzegovina, (on li ne), https://
www.go o gle.ba/?gws_rd=ssl#q=Fre de+L.+Mor ri son:+The+Con sti tu tion+of+Bo
sniaHer ze go vi na%2C+Con sti tu ti o nal+Com men tary, при сту пље но: 20. 07. 
2015. го ди не. 
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Ва ља на гла си ти, да су уста вом про пи са ни по сло ви БиХ, 
у пост деј тон ској фа зи знат но из ме ње ни, те на крај ње не у ста ван и у 
све ту прав но не пре по зна тљив на чин, ин тер вен ци ја ма Кан це ла ри је 
ви со ког пред став ни ка за БиХ из у зе ти из над ле жно сти ен ти те та и 
до де ље ни др жа ви. У тој гру пи по сло ва на ла зе се: пра во су ђе, по
сло ви од бра не (ко ји су у пот пу но сти Уста вом БиХ и Деј тон ским 
ми ров ним спо ра зу мом би ли у над ле жно сти ен ти те та), по сло ви 
без бед но сти и мно го број ним дру ги.

1.2.Уставненадлежностиентитета

На осно ву чла на I, тач ка 3 Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, 
де фи ни са но је да: „Бо сна и Хер це го ви на ће се са сто ја ти од два ен
ти те та – Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске“. 
Да кле, два ен ти те та чи не Бо сну и Хер це го ви ну, и у устав но прав ној 
тер ми но ло ги ји не ва жи обр ну то, тј. не мо же се ре ћи, да се Бо сна и 
Хер це го ви на са сто ји од два ен ти те та, бу ду ћи да су ен ти те ти по сто
ја ли пре да на шње БиХ.

Ен ти тет је не у о би ча јен на зив и ни је прак са да се др жа ве 
чла ни це фе де ра ци је на зи ва ју ен ти те ти ма, ма да је Устав Бих у овом 
слу ча ју био екс пли ци тан.

У по гле ду над ле жно сти ен ти те та, пре ма Уста ву БиХ, 
овла шће ња ен ти те та утвр ђе на су оп штом над ле жно шћу, од но сно 
ге не рал ном кла у зу лом.11 На осно ву та кве рас по де ле над ле жно сти, 
ен ти те ти има ју пре те жну власт. На том тра гу, Устав БиХ, члан III, 
тач ка 3, гла си: „Све функ ци је вла сти и сва овла шће ња ко ја ни су 
из ри чи то овим Уста вом до де ље на ин сти ту ци ја ма Бо сне и Хер це го
ви не, при па шће ње ним ен ти те ти ма“.

Ен ти те ти има ју пот пу ну уну тра шњу су ве ре ност. Они 
има ју за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, за тим пред сед ни ка, по
ли ци ју, су до ве, зна ме ња и обе леж ја и све оне дру ге еле мен те ко је 
их де тер ми ни шу као др жа ву, од но сно фе де рал ну је ди ни цу.

Овла шће ња ен ти те та уоча ва мо и на спољ но по ли тич ком 
и ме ђу на род ном пла ну. У том сми слу ен ти те ти има ју над ле жност: 
(1) да ус по ста вља ју спе ци јал не (па ра лел не) од но се са су сед ним др

11 Ку зма но вић, Рај ко, Op.cit., стр. 313. Дру га чи ја раз ми шља ња ви де ти у: Бак
шићМуф тић, Ја сна, „Ра зу ми је ва ње Деј тон ског уста ва 10 го ди на ка сни је“, 
у  Да мир Ави а ни (ур.), ЗборникрадоваПравногфакултетауСплиту, бр. 
12/2005, стр. 6792.
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жа ва ма, с тим што та кве уго во ре или дру ге до го во ре не до ку мен те о 
спе ци јал ним од но си ма мо ра по твр ди ти Пар ла мен тар на скуп шти на 
Бо сне и Хер це го ви не12 и (2) мо гу ула зи ти у спо ра зу ме са дру гим 
др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, опет уз одо бре ње Пар
ла мен тар не скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не.13

У по гле ду за ко но дав не над ле жно сти, ен ти те ти до но се 
сво је за ко не и дру ге ак те, обез бе ђу ју усло ве да се сви за ко ни, Устав 
и сви прав ни и др жав ни по сло ви при ме њу ју и оба вља ју у скла ду са 
прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва и они пред ста вља ју ин те грал ни 
део пра ва ен ти те та.14

Устав је, на да ље, оста вио мо гућ ност да се не ке над ле жно
сти Бо сне и Хер це го ви не (на уштрб ен ти те та, на рав но) про ши ре. 
Та ко не што пред ви ђа члан III, тач ка 5б Уста ва БиХ. Пре ма овом 
чла ну, ен ти те ти су оба ве зни да у ро ку од шест ме се ци од сту па ња 
на сна гу Уста ва при сту пе пре го во ри ма у ци љу про ши ре ња над ле
жно сти Бо сне и Хер це го ви не, а по себ но су по ме ну ти ко ри шће ње 
за јед нич ких енер гет ских ре сур са и за јед нич ки при вред ни про јек
ти. 

Све ово са мо по твр ђу је да је тен ден ци је уста во твор ца би
ла да се  над ле жно сти Бо сне и Хер це го ви не ши ре сма ње њем над
ле жно сти Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске.15

Ме ђу тим, у до са да шњој прак си, од по чет ка ег зи сти ра ња 
Деј тон ске Бо сне и Хер це го ви не ма ли је број над ле жно сти ко ји су 
ен ти те ти спо ра зум но тј. од лу ка ма њи хо вих скуп шти на пре не ли у 
над ле жност Бо сне и Хер це го ви не. Дру га чи је ре че но, нај ве ћи део 
над ле жно сти је пре нет на осно ву од лу ка Ви со ког пред став ни ка за 
Бо сну и Хер це го ви ну кроз на ме та ње за ко на и дру гих оп штих ака
та. 

12 Члан III, тач ка 2а Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.
13 Члан III, тач ка 2д Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.
14 Члан III, тач ка 3б Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.
15 Фи ра, Алек сан дар, Енциклопедијауставногправабившихјугословенскихзе-

маља,IVтом, Аген ци ја Мир, Но ви Сад, 2004, стр. 76.
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2. Ор га ни за ци ја јав не упра ве  
у Бо сни и Хер це го ви ни

За по тре бе овог ра да јав ну упра ву ће мо са гле да ва ти с ор
га ни за ци о ног аспек та да ју ћи од го вор на пи та ње ко, тј. ко ји ор га ни 
и ор га ни за ци је ула зе у су бјек те јав не упра ве, вр ши о це управ не де
лат но сти. Сход но на ве де ном, по сма тра ће мо ор га не др жав не упра
ве, ор га не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и су бјек те са јав ним овла
шће њи ма. При то ме, др жав на упра ва чи ни нај и зра же ни ји су бје кат 
јав не упра ве. 

Др жав на упра ва пред ста вља си стем др жав них ор га на и 
ор га ни за ци ја ко је се Уста вом и за ко ном јед не зе мље од ре ђу ју и 
осни ва ју као ор га ни др жав не упра ве. Да је не ки др жав ни ор ган ор
ган др жав не упра ве, а ње го ва де лат ност управ на функ ци ја, тај суд 
је мо гућ са мо на осно ву не ког по сто је ћег прав ног ак та.16

Др жав ну упра ву у Бо сни и Хер це го ви ни мо ра мо по сма
тра ти на ви ше ни воа, има ју ћи у ви ду сло же ност ње ног др жав ног 
уре ђе ња. Суд би ну по де ле вла сти и рас по де ле над ле жно сти из ме ђу 
ен ти те та у Бо сни и Хер це го ви ни де ли и др жав на упра ва. 

Та ко, раз ли ку је мо др жав ну упра ву на ни воу Бо сне и Хер
це го ви не (ни во др жа ве Бо сне и Хер це го ви не, услов но ре че но или 
ни во за јед нич ких ин сти ту ци ја Бо сне и Хер це го ви не, пре ци зни је 
ре че но), за тим ен ти тет ски ни во, ко ји об у хва та др жав ну упра ву Ре
пу бли ке Срп ске и др жав ну упра ву Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го
ви не. Бу ду ћи да је Фе де ра ци ја Бо сне и Хер це го ви не сло же на „др
жа ва– ен ти тет“, он да раз ма тра мо фе де рал ни и кан то нал ни ни во 
др жав не упра ве. Нај зад, по треб но је уоб зи ри ти и по сло ве др жав не 
упра ве ко ји се оба вља ју на ни воу Брч ко ди стрик та Бо сне и Хер це
го ви не.

Ло кал на са мо у пра ва је у над ле жно сти ен ти те та, а не др
жа ве. Ка да је у пи та њу Ре пу бли ке Срп ска, она уре ђу је сво ју ло
кал ну са мо у пра ву уста вом и за ко ном, док је ло кал на са мо у пра ва у 
Фе де ра ци ји БиХ у над ле жно сти кан то на.

Су бјек ти са јав ним овла шће њи ма об у хва та ју јав на пред
у зе ћа, јав не уста но ве уста но ве од оп ште ко ри сти. Те су бјек те сре

16 Кел зен, Ханс, Главнипроблемитеориједржавногправа, Слу жбе ни лист СРЈ, 
Бе о град 2001, стр. 376.
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ће мо на свим ни во и ма вла сти (на ни воу БиХ, ен ти те та, кан то на, 
оп шти на, гра до ва и у Брч ко ди стрик ту БиХ). Та ко, укуп но по сма
тра но, јав на упра ва у Бо сни и Хер це го ви ни пред ста вља ве о ма ком
плек сан збир ор га на и ор га ни за ци ја на нај ма ње шест ни воа ор га
ни зо ва ња.

Из устав ног пра ва мо же се уочи ти сва сло же ност струк ту
ре др жав не вла сти, што до ла зи до из ра жа ја ка ко у од но су на за ко
но дав ну, по ли тич ко– из вр шну власт, та ко и у од но су на управ но–
из вр шну власт.17 У на став ку ра да, освр ну ће мо се на ор га ни за ци о не 
ка па ци те те јав не упра ве у БиХ.

2.1.Организацијајавнеуправенанивоу
БоснеиХерцеговине

Устав Бо сне и Хер це го ви не ни је expliciteде тер ми ни сао 
по сло ве упра ве из над ле жно сти др жа ве и ен ти те та. Те ме љем по
де ле над ле жно сти из ме ђу за јед нич ких ин сти ту ци ја БиХ и ен ти
те та фор ми ра ни су ор га ни упра ве на ни воу за јед нич ких ин сти ту
ци ја и ор га ни упра ве на ен ти тет ском ни воу, као и на ни воу Брч ко 
ди стрик та БиХ. Из ме ђу ор га на упра ве БиХ и ен ти тет ских ор га на 
упра ве не ма ни ка квог хи је рар хиј ског од но са, бу ду ћи да ја сно пре
о вла да ва прин цип ис кљу чи ве над ле жно сти. Кон крет ни је, њи хо ви 
од но си су за сно ва ни на ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве за ма и уза јам
ној са рад њи.

Устав ном кон цеп ци јом ор га ни за ци је вла сти БиХ, Пар ла
мен тар на скуп шти на БиХ, са сво ја два до ма (Пред став нич ки дом 
и Дом на ро да), но си лац је уста во твор не и за ко но дав не вла сти. С 
дру ге стра не, Пред сед ни штво БиХ и Са вет ми ни ста ра БиХ, но си о
ци су из вр шне вла сти у БиХ. 

У управ но прав ном по гле ду, Пар ла мен тар на скуп шти на 
БиХ, као ор ган за ко но дав не вла сти, пр вен стве но до но си за ко не, те 
за ко ном до но си и уки да ми ни стар ства, као и по себ не управ не ор
га ни за ци је. Упра ва на ни воу за јед нич ких ин сти ту ци ја БиХ не ус по
ста вља са скуп шти ном ди рект не од но се, али то ра ди по сред но пре
ко Са ве та ми ни ста ра да ва њем на кнад не са гла сно сти на име но ва ње 
Са ве та ми ни ста ра од стра не Пред став нич ког до ма Пар ла мен тар не 
скуп шти не БиХ. Прет ход но, ман да та ра Са ве та ми ни ста ра име ну је 
17 Де дић, Се ад, УправноправоБоснеиХерцеговине, Прав ни фа кул тет Уни вер

зи те та у Би ха ћу и Ма ги страт Са ра је во, Би хаћ/Са ра је во, 2001, стр. 124.
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Пред сед ни штво БиХ. Са ма Пар ла мен тар на скуп шти на БиХ не ма 
мо гућ ност да не по сред но оба вља по ли тич ку кон тро лу над ра дом 
за јед нич ких ор га на упра ве, јер не ма овла шће ња да не по сред но 
раз ре ши ми ни стра као ста ре ши ну ми ни стар ства и чла на Са ве та 
ми ни ста ра. Пар ла мен тар на скуп шти на, сва ка ко, има фи нан сиј ску 
власт над др жав ном упра вом, бу ду ћи да раз ма тра, до но си и усва ја 
бу џет и ре ба ланс бу џе та, те са мим тим од лу чу је и о фи нан сиј ским 
сред стви ма за рад по је ди них ми ни стар ста ва. На том тра гу, Са вет 
ми ни ста ра је ду жан да јед ном го ди шње под не се Пар ла мен тар ној 
скуп шти ни из ве штај о ра ду, као и из ве штај о из вр ше њу бу џе та.

По ред то га што име ну је пред се да ва ју ћег Са ве та ми ни ста
ра,  Пред сед ни штво БиХ не ма ни ка квих овла шће ња пре ма ор га
ни ма др жав не упра ве из окви ра за јед нич ких ин сти ту ци ја БиХ. С 
дру ге стра не, Са вет ми ни ста ра је оба ве зан ин фор ми са ти Пред сед
ни штво о сво јим од лу ка ма и дру гим ак тив но сти ма.

На осно ву За ко на о упра ви БиХ18 и За ко на о ми ни стар
стви ма и дру гим ор га ни ма упра ве БиХ19, по сло ве упра ве оба вља ју 
ми ни стар ства, управ не ор га ни за ци је у са ста ву ми ни стар ства или 
са мо стал не управ не ор га ни за ци је и дру ге ин сти ту ци је БиХ.

У де лу у ко ме се го во ри о струк ту ри Са ве та ми ни ста ра 
БиХ, Уста вом је пред ви ђе но по сто ја ње све га два (евен ту ал но по 
по тре би ви ше) ми ни стар ства. Ме ђу тим, да нас је тај број де вет и 
об у хва та сле де ћа ми ни стар ства: (1) Ми ни стар ство спољ них по сло
ва; (2) Ми ни стар ство фи нан си ја; (3) Ми ни стар ство ко му ни ка ци
ја и тран спор та; (4) Ми ни стар ство ци вил них по сло ва; (5) Ми ни
стар ство спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са; (6) Ми ни стар ство 
прав де; (7) Ми ни стар ство за људ ска пра ва и из бе гли це; (8) Ми ни
стар ство без бед но сти и (9) Ми ни стар ство од бра не.

По ред ми ни стар ста ва, ор га не упра ве на ни воу Бо сне и 
Хер це го ви не чи не и управ не ор га ни за ци је, са мо стал не управ не 
ор га ни за ци је, ди рек ци је, кан це ла ри је, од ре ђе не струч не, тех нич ке 
и дру ге слу жбе, као за јед нич ке или са мо стал не слу жбе ко је мо гу 
има ти ста тус прав ног ли ца.

У са мо стал не управ не ор га ни за ци је на ни воу Бо сне и 
Хер це го ви не убра ја ју се: (1) Аген ци ја за ста ти сти ку БиХ; (2) Ин

18 ЗаконоуправиБиХ, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09.
19 ЗакономинистарствимаидругиморганимауправеБиХ, „Слу жбе ни гла сник 

БиХ“, бр. 05/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 и 87/12.
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сти тут за акре ди то ва ње БиХ; (3) Ин сти тут за ме ре БиХ; (4) Ин сти
тут за ин те лек ту ал но вла сни штво БиХ; (5) Ин сти тут за стан дар
ди за ци ју БиХ; (6) Аген ци ја за др жав ну слу жбу БиХ; (7) Аген ци ја 
за уна пре ђе ње стра них ин ве сти ци ја у БиХ; (8) Аген ци ја за рад и 
за по шља ва ње БиХ; (9) Ре гу ла тор на аген ци ја за ко му ни ка ци је БиХ; 
(10) Аген ци ја за јав не на бав ке БиХ; (11) Аген ци ја за оси гу ра ње у 
БиХ; (12) Аген ци ја за по штан ски са о бра ћај БиХ; (13) Аген ци ја за 
за шти ту лич них по да та ка у БиХ; (14) Аген ци ја за над зор над тр жи
штем БиХ; (15) Аген ци ја за ан ти до пинг кон тро лу БиХ; (16) Аген
ци ја за раз вој ви со ког обра зо ва ња и обез бе ђе ње ква ли те та БиХ; 
(17) Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства БиХ; (18) Аген ци ја 
за пред школ ско, основ но и сред ње обра зо ва ње БиХ; (19) Аген ци
ја за без бед ност хра не БиХ; (20) Кон ку рен циј ски са вет БиХ; (21) 
Упра ва за ин ди рект но опо ре зи ва ње БиХ; (22) Кан це ла ри ја за ре ви
зи ју ин сти ту ци ја БиХ; (23) Цен тар за ин фор ми са ње и при зна ва ње 
до ку ме на та из обла сти ви со ког обра зо ва ња; (24) Ин сти ту ци ја ом
буд сма на за за шти ту по тро ша ча у БиХ; (25) Др жав на ре гу ла тор на 
аген ци ја за ра ди ја циј ску и ну кле ар ну без бед ност; (26) Кан це ла ри ја 
за раз ма тра ње жал би БиХ и (27) Фонд за по вра так БиХ.

У управ не ор га ни за ци је на ни воу Бо сне и Хер це го ви не, 
ко је се на ла зе у са ста ву ми ни стар ста ва, убра ја ју се: (1) Кан це ла ри
ја за ве те ри нар ство БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства спољ не тр го ви не 
и еко ном ских од но са); (2) Упра ва БиХ за за шти ту здра вља би ља 
(у са ста ву Ми ни стар ства спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са); 
(3) Кан це ла ри ја за хар мо ни за ци ју и ко ор ди на ци ју си сте ма пла ћа ња 
(у са ста ву Ми ни стар ства спољ не тр го ви не и еко ном ских од но са); 
(4) Ди рек ци ја за ци вил но ва зду хо плов ство Бо сне и Хер це го ви не (у 
са ста ву Ми ни стар ства ко му ни ка ци ја и тран спор та БиХ); (5) Ре гу
ла тор ни од бор же ле зни ца БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства ко му ни ка
ци ја и тран спор та БиХ); (6) Цен трал на хар мо ни за циј ска је ди ни ца 
Ми ни стар ства фи нан си ја и тре зо ра БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства 
фи нан си ја и тре зо ра БиХ); (7) Аген ци ја за иден ти фи ка ци о не до ку
мен те, еви ден ци ју и раз ме ну по да та ка – ИД ДЕ ЕА (у са ста ву Ми
ни стар ства ци вил них по сло ва БиХ); (8) Ко ми си ја за де ми ни ра ње 
БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства ци вил них по сло ва БиХ); (9) Гра нич
на по ли ци ја БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства без бед но сти БиХ); (10) 
Др жав на аген ци ја за ис тра ге и за шти ту – СИ ПА  (у са ста ву Ми
ни стар ства без бед но сти БиХ); (11) Слу жба за по сло ве са стран ци
ма (у са ста ву Ми ни стар ства без бед но сти БиХ); (12) Аген ци ја за 
по ли циј ску по др шку БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства без бед но сти 
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БиХ); (13) Ди рек ци ја за ко ор ди на ци ју по ли циј ских те ла (у са ста ву 
Ми ни стар ства без бед но сти БиХ); (14) Аген ци ја за фо рен зич ка ис
пи ти ва ња и ве шта че ња БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства без бед но сти 
БиХ); (15) Аген ци ја за шко ло ва ње и струч но уса вр ша ва ње ка дро ва 
(у са ста ву Ми ни стар ства без бед но сти БиХ) и (16) Аген ци ја за рав
но прав ност по ло ва БиХ (у са ста ву Ми ни стар ства за људ ска пра ва 
и из бе гли це БиХ).

По ред на ве де них, по сто је и стал на те ла Са ве та ми ни ста ра 
ко ја чи не: Ди рек ци ја за европ ске ин те гра ци је; Ди рек ци ја за еко
ном ско пла ни ра ње; Кан це ла ри ја ко ор ди на то ра за ре фор му јав не 
упра ве; Кан це ла ри ја за за ко но дав ство; Кан це ла ри ја ко ор ди на то ра 
Брч ко ди стрик та БиХ у Са ве ту ми ни ста ра; Ге не рал ни се кре та ри
јат; Од бор за уну тра шњу по ли ти ку и Од бор за еко но ми ју.20

За кон о ми ни стар стви ма и дру гим ор га ни ма упра ве БиХ, 
та ко ђе, оста вља мо гућ ност да по сло ве упра ве из над ле жно сти БиХ, 
из ме ђу оста лих, мо гу оба вља ти и дру ге ин сти ту ци је БиХ осно ва
не по себ ним за ко ном или ко ји ма је по себ ним за ко ном по ве ре но 
оба вља ње по сло ва упра ве.21 Упра во због на ве де не од ред бе, ве о ма 
је те шко иден ти фи ко ва ти управ ни апа рат на ни воу БиХ у ор га ни за
ци о ном по гле ду. До да тан про блем пред ста вља њи хо ва не пре ци зна 
за кон ска по зи ци о ни ра ност, у сми слу, да за кон не про пи су је о ко јој 
вр сти ор га на се ра ди. Та ко, по сто је, Ин сти тут за не ста ла ли ца БиХ 
(осно ван За ко ном о не ста лим ли ци ма)22; Јав ни ра диоте ле ви зиј ски 
сер вис БиХ (осно ван За ко ном о јав ном ра диоте ле ви зиј ском сер
ви су БиХ)23; Ар хив БиХ (осно ван За ко ном о ар хив ској гра ђи и ар
хи ву БиХ)24; Ме мо ри јал ни цен тар Сре бре ни цаПо то ча ри (осно ван 
од лу ком Ви со ког пред став ни ка, тј. на мет ну тим за ко ном – За кон о 
Ме мо ри јал ном цен тру Сре бре ни цаПо то ча ри спо мен обе леж је и 
20 Члан 22 Закона о Савету министара БиХ, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, бр. 

30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 и 24/08. Та ко ђе, по гле да ти аутен тич но ту ма
че ње ЗаконаоизменамаидопунамаЗаконаоСаветуминистараБиХ, „Слу
жбе ни гла сник БиХ“, бр. 94/07.

21 Чл.2ЗаконаоминистарствимаидругиморганимауправеБиХ, „Слу жбе ни 
гла сник БиХ“, бр. 05/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 
87/12 и 6/13.

22 Закононесталимлицима, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, бр. 50/04.
23 Законојавномрадио-телевизијскомсервисуБиХ, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, 

бр. 92/05.
24 ЗаконоархивскојграђииАрхивуБиХ, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, бр. 16/01.
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ме зар је за жр тве ге но ци да)25; Бо сан скоХер це го вач ка же ле знич ка 
јав на кор по ра ци ја, осно ва на Спо ра зу мом о осни ва њу из ме ђу ен
ти тет ских вла да, а на осно ву Анек са 9. Оп штег спо ра зу ма за БиХ.

Из на ве де не ену ме ра ци је уоча ва мо је дан ве о ма мно го бро
јан, ра зно лик и раз у ђен управ ни апа рат на ни воу Бо сне и Хер це го
ви не ко ји уве ли ко од сту па од Уста вом БиХ пла ни ра них управ них 
ка па ци те та.

2.2.ОрганизацијајавнеуправеуРепублициСрпској

Ор га ни за ци ју јав не упра ве у Ре пу бли ци Срп ској по сма
тра ће мо кроз ор га ни за ци ју др жав не упра ве, ло кал не са мо у пра ве и 
су бје ка та са јав ним овла шће њи ма. 

За кон ко ји ре гу ли ше по ло жај др жав не упра ве у Ре пу бли
ци Срп ској је За кон о ре пу блич кој упра ви.26 У на зи ву за ко на уоча
ва мо сво је вр стан па ра докс, да је За ко ном о ре пу блич кој упра ви 
за пра во ре гу ли са на др жав на упра ва. И ов де је ин тер вен ци о ни зам 
Ви со ког пред став ни ка за БиХ до шао до из ра жа ја при че му је су ге
ри са но да Ре пу бли ка Срп ска ни је др жа ва те не мо же има ти за кон о 
др жав ној упра ви, на осно ву че га се при бе гло са да шњем за кон ском 
ре ше њу – За кон о ре пу блич кој упра ви.

По ме ну ти за кон се те ме љи на од ред ба ма Чл. 97 Уста ва 
Ре пу бли ке Срп ске (до пу њен Аманд ма ном LXXXV), по ко јем по
сло ве др жав не упра ве оба вља ју ми ни стар ства и дру ги ре пу блич ки 
ор га ни упра ве. «Ми ни стар ства и дру ги ре пу блич ки ор га ни упра ве 
про во де за ко не и дру ге про пи се и оп ште ак те На род не скуп шти не 
и Вла де, као и ак те пред сед ни ка Ре пу бли ке, ре ша ва ју у управ ним 
ства ри ма, вр ше управ ни над зор и оба вља ју дру ге управ не по сло ве 
утвр ђе не за ко ном» (...). «Од ре ђе на управ на овла шће ња за ко ном се 
мо гу по ве ри ти пред у зе ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја ма».27

Сход но устав ним и за кон ским од ред ба ма за по сло ве ре
пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске, ус по ста вље но је 16 ми ни
25 ЗаконоМеморијалномцентруСребреница-Поточариспоменобележјеиме-

зарјезажртвегеноцида, „Слу жбе ни гла сник БиХ“, бр. 49/07.
26 Закон о републичкој управи, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 

118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 121/12.
27 Чл.97УставаРепубликеСрпске,пречишћентекст, Устав ни суд РС, (on li

ne), http://www.ustav ni sud.org/Doc.aspx?sub cat=40&cat=11&id=14&lang=cir, 
при сту пље но: 15.07. 2015. го ди не.
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стар ста ва, ко ји за јед но са ре пу блич ким упра ва ма и ре пу блич ким 
управ ним ор га ни за ци ја ма оба вља ју по сло ве ре пу блич ке упра ве. 
Број и де ло круг ре пу блич ких упра ва и ре пу блич ких управ них ор
га ни за ци ја је про ме њив и за ви си од дру штве них по тре ба и стал них 
ре форм ских за хва та. Број ми ни стар ста ва је утвр ђен Уста вом и не 
мо же се ме ња ти за ко ном.28

Вла ду Ре пу бли ке Срп ске са чи ња ва ју сле де ћа ми ни стар
ства: (1) Ми ни стар ство упра ве и ло кал не са мо у пра ве; (2) Ми ни
стар ство прав де; (3) Ми ни стар ство фи нан си ја; (4) Ми ни стар ство 
про све те и кул ту ре; (5) Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва; (6) 
Ми ни стар ство здра вља и со ци јал не за шти те; (7) Ми ни стар ство по
ро ди це, омла ди не и спор та; (8) Ми ни стар ство ин ду стри је, енер
ге ти ке и ру дар ства; (9) Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма; (10) 
Ми ни стар ство ра да и бо рач ко–ин ва лид ске за шти те; (11) Ми ни
стар ство са о бра ћа ја и ве за; (12) Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги
је; (13) Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де; 
(14) Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло
ги ју; (15) Ми ни стар ство за из бе гли це и ра се ље на ли ца, и (16) Ми
ни стар ство за еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу.

Ре пу блич ке упра ве су ор га ни др жав не упра ве ко ји де лу ју 
са мо стал но или у са ста ву ми ни стар ста ва као са мо стал них ор га
на упра ве. Ста тус ре пу блич ке упра ве има ју шест упра ва, и то: (1) 
Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско–прав не по сло ве, као 
са мо стал на упра ва од го вор на Вла ди; (2) По ре ска упра ва (у са ста ву 
Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске); (3) Ре пу блич ки де
ви зни ин спек то рат (у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке 
Срп ске); (4) Ре пу блич ка упра ва за игре на сре ћу (у са ста ву Ми
ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске); (5) Ре пу блич ка упра ва 
ци вил не за шти те (у са ста ву Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Срп ске) и (6) Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло
ве (као са мо ста лан ор ган упра ве од го вор на Вла ди).

Спе ци фич ност ре пу блич ких упра ва се огле да у чи ње ни
ци, да оне иако углав ном по зи ци о ни ра не у са ста ву ми ни стар ства, 
има ју ста тус прав ног ли ца, ко ја опет не ма ју тај ста тус, што је прав
но не у о би ча је но, а прак тич но не по треб но.

28 Ши ре ви де ти: Ку нић, Пе тар, Управноправо, дру го из ми је ње но и до пу ње но 
из да ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ба ња лу ци и Упра ва за по ли циј ско 
обра зо ва ње МУП–а Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња лу ка, 2010, стр. 171.
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Ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је оба вља ју пр вен стве
но струч не по сло ве и са њи ма по ве за не по сло ве др жав не упра ве. 
Иако пре ма ра ни јем ју го сло вен ском пра ву ни је би ло пред ви ђе но 
да управ не ор га ни за ци је оба вља ју по сло ве у ко ји ма пре о вла да ва ју 
по сло ви ауто ри та тив ног ка рак те ра. За кон о  ре пу блич кој упра ви 
ипак је свр стао ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је у ор га не др жав
не упра ве.29 За ко но да вац се ве ро ват но ру ко во дио чи ње ни цом да 
управ не ор га ни за ци је у крај њој ли ни ји оба вља ју и управ не по сло
ве, да кле по сло ве вр ше ња вла сти, исти на у да ле ко ма њем оби му, да 
се фи нан си ра ју из бу џе та, те да мо гу би ти у са ста ву ми ни стар ста ва 
или ре ла тив но са мо стал не, у ком слу ча ју су од го вор на Вла ди, као 
и да ка дро ви у управ ним ор га ни за ци ја ма пот па да ју под исти прав
ни ре жим као и ка дро ви др жав не упра ве.30

Као ре пу блич ке управ не ор га ни за ци је, осно ва не су: (1) 
Ре пу блич ки се кре та ри јат за за ко но дав ство, као са мо стал на управ
на ор га ни за ци ја; (2) Аген ци ја за др жав ну упра ву, као са мо стал на 
управ на ор га ни за ци ја; (3) Аген ци ја за аграр на пла ћа ња (у са ста
ву Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де Ре
пу бли ке Срп ске); (4) Аген ци ја за од у зи ма ње не за ко ни то сте че не 
имо ви не (у са ста ву Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Срп ске); (5) 
Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа ја (у са ста ву Ми ни стар ства са о
бра ћа ја и ве за Ре пу бли ке Срп ске); (6) Ре пу блич ки се кре та ри јат за 
ве ре (у са ста ву Ми ни стар ства про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп
ске); (7) Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (у са ста ву Ми ни стар ства 
про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске); (8) Ре пу блич ки пе да го шки 
за вод (у са ста ву Ми ни стар ства про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп
ске); (9) Ре пу блич ки за вод за стан дар ди за ци ју и ме те о ро ло ги ју (у 
са ста ву Ми ни стар ства ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства Ре пу
бли ке Срп ске); (10) Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње ра та, рат
них зло чи на и тра же ње не ста лих ли ца (у са ста ву Ми ни стар ства 
прав де Ре пу бли ке Срп ске); (11) Ре пу блич ка ди рек ци ја за ци вил ну 
ва зду шну пло вид бу (у са ста ву Ми ни стар ства са о бра ћа ја и ве за Ре
пу бли ке Срп ске); (12) Ре пу блич ка ди рек ци ја за про мет на о ру жа ња 
и вој не опре ме (у са ста ву Ми ни стар ства тр го ви не и ту ри зма Ре пу
бли ке Срп ске); (13) Ре пу блич ка ди рек ци ја за об но ву и из град њу 
(у са ста ву Ми ни стар ства за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство 
и еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске); (14) Ре пу блич ки за вод за за шти ту 

29 Члан12Законаорепубличкојуправи, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 121/12.

30 Ку нић, Пе тар,Оp.cit., стр. 173.
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кул тур но–исто риј ског и при род ног на сле ђа (у са ста ву Ми ни стар
ства про све те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске); (15) Ре пу блич ки хи
дро ме те о ро ло шки за вод (у са ста ву Ми ни стар ства по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де Ре пу бли ке Срп ске); (16) Ре пу блич ки 
за вод за ге о ло шка ис тра жи ва ња (у са ста ву Ми ни стар ства ин ду
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства Ре пу бли ке Срп ске); (17) Ар хив Ре
пу бли ке Срп ске (у са ста ву Ми ни стар ства про све те и кул ту ре Ре пу
бли ке Срп ске); (18) Цен тар за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи 
(у са ста ву Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Срп ске); (19) За вод за 
обра зо ва ње од ра слих (у са ста ву Ми ни стар ства про све те и кул ту ре 
Ре пу бли ке Срп ске)31 и (20) Ген дер цен тар  Цен тар за јед на кост и 
рав но прав ност по ло ва Ре пу бли ке Срп ске.32

Сход но од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви33 и За
ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Срп ске34, у Ре пу
бли ци Срп ској по сто ји укуп но 64 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и 
то пет гра до ва и 59 оп шти на. Ло кал на са мо у пра ва је у над ле жно
сти ен ти те та и за сту пљен је кон цепт јед но сте пе не ло кал не са мо у
пра ве при че му су оп шти не од но сно гра до ви је ди не те ри то ри јал не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. При ме њен је тзв. си стем ом ни бус 
над ле жно сти при че му из ме ђу оп шти на ме ђу соб но као и оп шти на 
и гра до ва го то во да и не ма ни ка кве раз ли ке. Из у зе так чи ни град 
Ис точ но Са ра је во ко ји у свом са ста ву има шест оп шти на (Ис точ но 
Но во Са ра је во, Ис точ на Или џа, Ис точ ни Ста ри Град, Па ле, Со ко
лац и Тр но во). Та ко ђе, све оп шти не и гра до ви без об зи ра на њи хо
ву ве ли чи ну, број ста нов ни ка, раз ви је ност, при вред не ка па ци те те и 
др., оба вља ју исту вр сту по сло ва.

Јав не слу жбе у Ре пу бли ци Срп ској осни ва Ре пу бли ка као 
и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Оне се по ја вљу ју у два нај че шћа 
об ли ка као јав на пред у зе ћа и јав не уста но ве. Јав на пред у зе ћа се 
осни ва ју у обла сти шу мар ства, во до при вре де, те ле ко му ни ка ци ја, 
елек тро при вре де, по штан ског са о бра ћа ја и др., док се јав не уста

31 Закон о републичкој управи, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 
11/08, 11/09, 74/10, 56/10, 86/10, 24/12 и 121/12.

32 Осно ван од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске из 2001. го ди не. Не у о би ча је но је у 
на шој прав ној прак си да се ор га ни упра ве осни ва ју од лу ка ма бу ду ћи да се то 
чи ни Уста вом и за ко ни ма. Сто га осни ва ње овог цен тра пред ста вља не са мо 
из у зе так већ и од сту па ње од пра ви ла.

33 Закон о локалној самоуправи, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13.

34 ЗаконотериторијалнојорганизацијиРепубликеСрпске, „Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Срп ске“, бр. 69/09, 70/12 и 83/14.
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но ве фор ми ра ју у обла сти здрав стве не за шти те, пен зиј скоин ва
лид ске за шти те, оси гу ра ња, обра зо ва ња, на у ке, кул ту ре и др. По ло
жај јав них слу жби је ре гу ли сан оп штим за ко ном,35 с тим да по сто је 
по је ди нач ни за ко ни за нај ве ћи део обла сти у ко ји ма јав не слу жбе 
де лу ју.

2.3.Организацијајавнеуправе
уФедерацијиБоснеиХерцеговине

Ана лог но, ана ли зи ор га ни за ци о ног сег мен та јав не упра
ве у Ре пу бли ци Срп ској, јав ну упра ву у Фе де ра ци ји БиХ по сма
тра ће мо кроз ор га ни за ци ју др жав не (фе де рал не) упра ве, ло кал не 
са мо у пра ве (ко ја је у над ле жно сти кан то на) и су бје ка та с јав ним 
овла шће њи ма. 

Уре ђе ње др жав не тј. фе де рал не упра ве у Фе де ра ци ји БиХ 
из вр ше но је на осно ву За ко на о ор га ни за ци ји ор га на упра ве у Фе
де ра ци ји БиХ36 и За ко на о фе де рал ним ми ни стар стви ма и дру гим 
те ли ма фе де рал не упра ве.37 Сход но на ве де ним за ко ни ма, фе де рал
ни ор га ни упра ве су фе де рал на ми ни стар ства и фе де рал не упра ве 
ор га ни за ци је. Фе де рал не упра ве мо гу се осни ва ти као са мо стал не 
фе де рал не упра ве и као фе де рал не упра ве у са ста ву фе де рал ног 
ми ни стар ства. Фе де рал не управ не ор га ни за ци је се обра зу ју као 
фе де рал ни за во ди, фе де рал не ди рек ци је и фе де рал не аген ци је. Фе
де рал не управ не ор га ни за ци је мо гу се осно ва ти као са мо стал не 
фе де рал не управ не ор га ни за ци је и као фе де рал не управ не ор га ни
за ци је у са ста ву фе де рал них ми ни стар ства.

Пре ма по ме ну тим про пи си ма, Фе де рал на ми ни стар ства 
су струк ту ри ра на на сле де ћи на чин: (1) Фе де рал но ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва; (2) Фе де рал но ми ни стар ство прав де; (3) Фе
де рал но ми ни стар ство фи нан си ја; (4) Фе де рал но ми ни стар ство 
енер ги је, ру дар ства и ин ду стри је; (5) Фе де рал но ми ни стар ство са
о бра ћа ја и ко му ни ка ци ја; (6) Фе де рал но ми ни стар ство ра да и со
ци јал не по ли ти ке; (7) Фе де рал но ми ни стар ство ра се ље них ли ца; 
(8) Фе де рал но ми ни стар ство за пи та ње бо ра ца и ин ва ли да ра та; 

35 Ви де ти: Законосистемујавнихслужби, „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп
ске“, бр. 68/2007 и 109/2012.

36 За кон о ор га ни за ци ји ор га на упра ве у  Фе де ра ци ји БиХ, „Слу жбе не но ви не 
Фе де ра ци је БиХ“, бр. 35/05.

37 Законофедералнимминистарствимаидругимтелимафедералнеуправе,
„Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ“, бр. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 и 61/06.
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(9) Фе де рал но ми ни стар ство здра вља; (10) Фе де рал но ми ни стар
ство обра зо ва ња и на у ке; (11) Фе де рал но ми ни стар ство кул ту ре и 
спор та; (12) Фе де рал но ми ни стар ство тр го ви не; (13) Фе де рал но 
ми ни стар ство раз во ја, пред у зет ни штва и обр та; (14) Фе де рал но 
ми ни стар ство про стор ног уре ђе ња; (15) Фе де рал но ми ни стар ство 
по љо при вре де, во до при вре де и шу мар ства и (16) Фе де рал но ми ни
стар ство око ли не и ту ри зма.

У Фе де ра ци ји БиХ де лу ју сле де ће фе де рал не упра ве у 
са ста ву ми ни стар ста ва: (1) Фе де рал на упра ва по ли ци је (у са ста
ву Фе де рал ног ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва); (2) За вод за 
јав ну упра ву (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства прав де); (4) 
По ре ска упра ва (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства фи нан си ја); 
(5) Фи нан сиј ска по ли ци ја (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства 
фи нан си ја); (6) За вод за ме ри тељ ство (у са ста ву Фе де рал ног ми
ни стар ства енер ги је, ру дар ства и ин ду стри је); (7) Фе де рал на ди
рек ци ја за на мен ску ин ду стри ју (у са ста ву у са ста ву Фе де рал ног 
ми ни стар ства енер ги је, ру дар ства и ин ду стри је); (8) Фе де рал на ди
рек ци ја за ци вил но ва зду хо плов ство – Фе де рал на ди рек ци ја за ци
вил ну ави ја ци ју (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства са о бра ћа ја и 
ко му ни ка ци ја); (9) Фе де рал на ди рек ци ја за из град њу, упра вља ње и 
одр жа ва ње ауто це ста у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства са о бра
ћа ја и ко му ни ка ци ја); (10) Фе де рал на упра ва за за шти ту од зра че
ња и ра ди ја циј ску без бед ност (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства 
здра вља) (11) За вод за за шти ту спо ме ни ка (у са ста ву Фе де рал ног 
ми ни стар ства кул ту ре и спор та); (12) Фе де рал на упра ва за шу мар
ство (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства по љо при вре де, во до при
вре де и шу мар ства) и (13) Фе де рал ни за вод за за шти ту би ља у по
љо при вре ди (у са ста ву Фе де рал ног ми ни стар ства по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства).

Са мо стал не фе де рал не упра ве су: Фе де рал на упра ва ци
вил не за шти те, Фе де рал на упра ва за ге о дет ске и имо вин ско – прав
не по сло ве и Фе де рал на упра ва за ин спек циј ске по сло ве.

Са мо стал не фе де рал не управ не ор га ни за ци је су: (1) Фе
де рал ни за вод за ста ти сти ку; (2) Фе де рал ни хи дро ме те о ро ло шки 
за вод; (3) Ар хив Фе де ра ци је; (4) Фе де рал ни за вод за про гра ми ра
ње раз во ја; (5) Фе де рал на ди рек ци ја роб них ре зер ви; (6) Фе де рал
ни за вод за агро пе до ло ги ју; (7) Фе де рал ни за вод за по љо при вре ду 
Са ра је во; (8) Фе де рал ни агро ме ди те ран ски за вод Мо стар и (9) Фе
де рал ни за вод за ге о ло ги ју.
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По ред на ве де них, у Фе де ра ци ји БиХ, уред бом Вла де Фе
де ра ци је БиХ38 фор ми ран је Ген дер цен тар Фе де ра ци је БиХ.

Као што је на по ме ну то ло кал на са мо у пра ва у Фе де ра ци ји 
БиХ је у над ле жно си кан то на, док фе де рал ни ни во вла сти за ко ном 
про пи су је основ не прин ци пе ње ног де ло ва ња.39

Јав не слу жбе у Фе де ра ци ји БиХ се осни ва ју на ни воу Фе
де ра ци је БиХ, на ни воу кан то на и на ни воу је дин ца ло кал не са мо
у пра ве (оп шти на ма и гра до ви ма). У том сми слу јав не уста но ве на
ла зи мо на ни воу кан то на и оп шти на од но сно гра до ва, док се јав на 
пред у зе ћа осни ва ју на свим ни во и ма ор га ни зо ва ња.40

2.3.1.Организацијајавнеуправе
укантонимаФедерацијеБоснеиХерцеговине

Бу ду ћи да се Фе де ра ци ја Бо сне и Хер це го ви не, као сло
жен ен ти тет (др жа ва), са сто ји од фе де рал них је ди ни ца (кан то на), 
ну жно је по ме ну ти ор га не упра ве на кан то нал ном ни воу.

Кан то ни су устро је ни пре ма на ци о нал ном, еко ном
ско–функ ци о нал ном, при род но–ге о граф ском и ко му ни ка циј ском 
прин ци пу.41 Сва ки од кан то на (има их де сет) има сво ју вла ду, да
кле ми ни стар ства и дру ге ор га не упра ве ко ји се обра зу ју, ка ко за 
оба вља ње управ них и струч них по сло ва ко ји спа да ју у ис кљу чи
ву над ле жност кан то на, та ко и за оба вља ње управ них и струч них 
по сло ва у за јед нич кој над ле жно сти фе де рал них вла сти и кан то
на. За ко ном о ми ни стар стви ма и дру гим ора ни ма упра ве кан то ни 
утвр ђу ју број ми ни стар ста ва и дру гих ор га на упра ве, те од ре ђу ју 
њи хов де ло круг, прав ни по ло жај и об лик упра вља ња. Кан то нал ни 
ор га ни упра ве су кан то нал на ми ни стар ства и кан то нал не упра ве. 
Кан то нал не управ не ор га ни за ци је су: кан то нал ни за во ди, кан то
нал не ди рек ци је и кан то нал не аген ци је. Кан то нал не управ не ор
га ни за ци је мо гу се осни ва ти као са мо стал не кан то нал не управ не 

38 УредбаооснивањуГендерцентраФедерацијеБиХ, „Слу жбе не но ви не Фе де
ра ци је БиХ“, бр. 53/00 и 64/05.

39 Ши ре ви де ти: Закон о принципима локалне самоуправе уФедерацији БиХ, 
„Слу жбе не но ви не Фе де ра ци је БиХ“, бр. 49/06 и 51/09.

40 Ви де ти: Законо јавнимпредузећимауФедерацијиБиХ, „Слу жбе не но ви не 
Фе де ра ци је БиХ“, бр. 8/05.

41 Члан2 Закона офедералним јединицама– кантонима, „Слу жбе не но ви не 
Фе де ра ци је БиХ“, бр. 9/96.
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ор га ни за ци је и као кан то нал не управ не ор га ни за ци је у са ста ву 
кан то нал ног ми ни стар ства. 

Ор га ни за ци ја јав не упра ве у кан то ни ма је ве о ма сло же на 
и оби лу је ве ли ким бро јем ор га на и ор га ни за ци ја ко је исти на ва ри
ра ју у свом бро ју у за ви сно сти од ве ли чи не кан то на али у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва пре ма шу ју ди мен зи је фе де рал не упра ве, ре пу блич
ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске па и јав не упра ве не ких ма њих европ
ских др жа ва. Илу стра ци је ра ди, а има ју ћи у ви ду ли ми те оби ма 
овог ра да при ка за ће мо ор га ни за ци ју јав не упра ве у два кан то на 
Фе де ра ци је БиХ – нај ве ћем Кан то ну Са ра је во и нај ма њем – Бо сан
скопод рињ ском.

Кан тон Са ра је во об у хва та оп шти не: Цен тар Са ра је во, Ха
џи ћи, Или џа, Или јаш, Но ви Град Са ра је во, Но во Са ра је во, Ста ри 
Град Са ра је во, Тр но во и Во го шћа. По вр ши на кан то на је 1.268,5 
ква драт них ки ло ме та ра, што об у хва та око 2,5 % укуп не по вр ши не 
БиХ. Про це не су да у на ве де ном кан то ну жи ви око 400.000 ста нов
ни ка. Ње го ву јав ну упра ву чи ни: 12 ми ни стар ста ва (Ми ни стар ство 
фи нан си ја; Ми ни стар ство кул ту ре и спор та; Ми ни стар ство прав
де и упра ве; Ми ни стар ство при вре де; Ми ни стар ство про стор ног 
уре ђе ња, гра ђе ња и за шти те око ли не; Ми ни стар ство са о бра ћа ја; 
Ми ни стар ство ко му нал не при вре де и ин фра струк ту ре; Ми ни стар
ство уну тра шњих по сло ва; Ми ни стар ство за бо рач ка пи та ња; Ми
ни стар ство за обра зо ва ње, на у ку и мла де; Ми ни стар ство за рад, 
со ци јал ну по ли ти ку, ра се ље на ли ца и из бе гли це и Ми ни стар ство 
здра вља); че ти ри кан то нал не упра ве у са ста ву ми ни стар ста ва; дви
је са мо стал не кан то нал не упра ве; дви је кан то нал не управ не ор га
ни за ци је у са ста ву ми ни стар ста ва; пет са мо стал них кан то нал них 
управ них ор га ни за ци ја; осам слу жби при вла ди кан то на, 182 јав не 
уста но ве; шест кан то нал них јав них пред у зе ћа; се дам јав них кан
то нал них ко му нал них пред у зе ћа; че ти ри по себ на кан то нал на те ла, 
че ти ри кан то нал на фон да и 10 је дин ца ло кал не са мо у пра ве, што 
укуп но из но си 236 су бје ка та јав не упра ве ис кљу чу ју ћи оп штин ске 
ор га не упра ве.

Бо сан скопод рињ ски кан тон Фе де ра ци је БиХ, об у хва та 
три оп шти не: Го ра жде, Фо чаУс ти ко ли на и Па леПра ча. За у зи ма 
по вр ши ну од 537,1 ква драт ни ки ло ме тар и има око 42.000 ста
нов ни ка. Јав ну упра ву у овом кан то ну чи ни: осам ми ни стар ста ва 
(Ми ни стар ство за при вре ду; Ми ни стар ство за пра во су ђе, упра ву 
и рад не од но се; Ми ни стар ство за уну тра шње по сло ве; Ми ни стар
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ство за со ци јал ну по ли ти ку, здрав ство, ра се ље на ли ца и из бе гли це; 
Ми ни стар ство ур ба ни зам, про стор но уре ђе ње и за шти ту око ли не; 
Ми ни стар ство обра зо ва ње, мла де, на у ку, кул ту ру и спорт; Ми ни
стар ство за бо рач ка пи та ња и Ми ни стар ство за фи нан си је); дви је 
са мо стал не кан то нал не упра ве; три са мо стал не управ не ор га ни за
ци је; пет кан то нал них управ них ор га ни за ци ја у са ста ву ми ни стар
ста ва, дви је слу жбе; јед на кан це ла ри ја; дви је уста но ве со ци јал не 
за шти те; шест јав них уста но ва здрав стве не за шти те и 13 уста но ва 
из обла сти обра зо ва ња, три је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, што уку
оп но чи ни 55 су бјек та јав не упра ве ис кљу чу ју ћи оп штин ске ор га
не упра ве. Ов де се оправ да но по ста вља пи та ње, има ли по тре бе за 
три ма ле оп шти не фор ми ра ти кан тон са управ ним ка па ци те ти ма 
од нај ма ње 55 ор га ни за ци о них су бје ка та.

Ка да је у пи та њу ло кал на са мо у пра ва, ко ја је, као што смо 
на гла си ли у над ле жно сти кан то на, мо же мо кон ста то ва ти да се она 
оства ру је кроз оп шти не и гра до ве као основ не и је ди не је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве. У Фе де ра ци ји БиХ, по сто ји 81 је ди ни ца ло
кал не са мо у пра ве (убра ја ју и Брч ко, иако је оно под јед на ко и у Ре
пу бли ци Срп ској и у Фе де ра ци ји БиХ), од че га шест гра до ва (Са ра
је во, Мо стар, Би хаћ, Зе ни ца, Ту зла и Ши ро ки Бри јег).

Са гле да ва ју ћи струк ту ру кан то нал не упра ве у Фе де ра ци
ји Бо сне и Хер це го ви не, а има ју ћи у ви ду да сва ки од де сет кан
то на има пре ко де сет ми ни стар ста ва, за тим ве ли ки број упра ва 
и управ них ор га ни за ци ја, мо же мо за кљу чи ти, да је апа рат јав не 
упра ве и ви ше не го пре ди мен зи о ни сан те да уве ли ко пре ва зи ла зи 
устав не над ле жно сти. о еко ном ској по тре би и одр жи во сти ова ког 
кон цеп та из ли шно је и го во ри ти.

2.4.Организацијајавнеуправе
БрчкодистриктаБоснеиХерцеговине

Прав ни по ло жај Брч ко ди стрик та Бо сне и Хер це го ви не 
уте ме љен је на Ста ту ту Брч ко ди стрик та БиХ.42 Ста тут од ре ђу је 
Брч ко ди стрикт БиХ као је дин стве ну ад ми ни стра тив ну је ди ни цу 
ло кал не са мо у пра ве, ко ја је под су ве ре ни те том Бо сне и Хер це го
ви не. Ди стрикт има на чел ни ка Ди стрик та, Скуп шти ну ди стрик та 
и Вла ду ди стрик та.

42 СтатутБрчкодистриктаБиХ,„Слу жбе ни гла сник Брч ко ди стрик та БиХ“, 
бр. 1/00, 17/08, 39/09 и 2/10. Та ко ђе ви де ти: АмандманIнаУставБиХ, „Слу
жбе ни гла сник БиХ“, бр. 25/09.
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Упра ву Брч ко ди стрик та БиХ чи не оде ље ња, слу жбе и 
уре ди. Оде ље ња упра ве у Брч ко ди стрик ту БиХ су: (1) Оде ље ње за 
струч не и ад ми ни стра тив не по сло ве; (2) Оде ље ње за бу џет и фи
нан си је; (3) Оде ље ње за јав не по сло ве; (4) Оде ље ње за ко му нал не 
по сло ве; (5) Оде ље ње за ур ба ни зам, имо вин ске од но се и при вред
ни раз вој; (6) Оде ље ње за здрав ство и оста ле услу ге; (7) Оде ље ње 
за јав ну без бед ност; (8) Оде ље ње за обра зо ва ње; (9) Оде ље ње за 
по љо при вре ду, шу мар ство и во до при вре ду; (10) Оде ље ње за јав ни 
ре ги стар и (11) Оде ље ње за ра се ље на ли ца, из бе гли це и стам бе на 
пи та ња.

По ред оде ље ња, упра ва об у хва та слу жбе и кан це ла ри је 
ко ји су ди рект но од го вор ни гра до на чел ни ку, и то: Прав на слу жба, 
Кан це ла ри ја гра до на чел ни ка и Кан це ла ри ја за при ва ти за ци ју.

По ред на ве де них, круг су бје ка та упра ве Брч ко ди стрик та 
чи не и: По ре ска упра ва, Упра ва јав них при хо да, Ко ми си ја за па пи
ре од вред но сти, По ли ци ја Брч ко ди стрик та БиХ и дру ги.

Бит но је на по ме ну ти да оде ље ња, слу жбе, кан це ла ри је и 
дру ги су бјек ти упра ве Брч ко ди стрик та БиХ ре а ли зу ју управ ну де
лат ност, ка ко из над ле жно сти Брч ко ди стрик та, та ко и из над ле
жно сти Бо сне и Хер це го ви не.

3. За кљу чак

Кон цепт јав не упра ве у Бо сни и Хер це го ви ни је ве о ма 
сло жен, бу ду ћи да је и Бо сна и Хер це го ви на сло же на др жав на за
јед ни ца (suigeneris). У том сми слу, сва ки ни во вла сти (др жав ни – 
за јед нич ки, ен ти тет ски, кан то нал ни и Брч ко ди стрикт БиХ), има ју 
сво је ор га не јав не упра ве. По ред то га, на це лој те ри то ри ји Бо сне 
и Хер це го ви не при сут ни су др жав ни (за јед нич ки) ор га ни др жав не 
упра ве. Из ме ђу свих по бро ја них ор га на не ма хи је рар хиј ског од но
са услед пре о вла ђу ју ћег прин ци па ис кљу чи ве по де ле над ле жно сти 
из ме ђу ен ти те та и др жа ве, од но сно из ме ђу ен ти те та и кан то на у 
Фе де ра ци ји БиХ. По сто је ћи од но си су од но си ме ђу соб них пра ва и 
оба ве за, те од но си са рад ње. 

Јав на упра ва у Бо сни и Хер це го ви ни је пре ди мен зи о ни са
на на свим ни во и ма ње ног ор га ни зо ва ња. По себ но ор га ни за ци о но 
ге не ри са ње су бје ка та јав не упра ве уоча ва мо на ни воу за јед нич ких 
ор га на БиХ и у Фе де ра ци ји БиХ и ње ним кан то ни ма. Два су узро
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ка за ова кву по ја ву. Пр во, сна жан ин тер вен ци о ни зам ме ђу на род не 
за јед ни це на ја ча њу др жав них управ них ка па ци те та без об зи ра на 
њи хо ву функ ци о нал ност, чи ме је фак тич ко ста ње упра ве уве ли ко 
пре ва зи шло уста вом утвр ђе ну струк ту ру. Дру го, у Фе де ра ци ји БиХ 
је сва ки кан тон (жу па ни ја) из углав ном ет нич ких мо ти ва ства рао 
управ не ка па ци те те те го ми ла њем упра ве оја ча вао сво ју на ци о нал
ну струк ту ру. Као ис ход све га на ве де ног, БиХ зе мља са не пу на че
ти ри ми ли о на ста нов ни ка има че ти ри пот пу но одво је на ни воа вла
сти са за себ ним управ ним струк ту ра ма ко је, из ме ђу оста лих чи не 
136 ми ни стар ста ва (и исто то ли ко ми ни ста ра), пре ко 1000 јав них 
уста но ва, пре ко 300 управ них ор га ни за ци ја, 146 је дин ца ло кал не 
са мо у пра ве и мно ги дру ги су бјек ти јав не упра ве, ко је је го то во не
мо гу ће иден ти фи ко ва ти и у пот пу но сти на бро ја ти, бу ду ћи да се 
ор га ни упра ве фор ми ра ју ка ко ге не рал ним та ко и по себ ним за ко
ни ма па чак и под за кон ским ак ти ма. Сва ка ко да се ова ко гло ма зна, 
ком пли ко ва но устро је на и хи је рар хиј ски раз у ђе на ор га ни за ци ја 
упра ве од ра жа ва на ње ну ефи ка сност и функ ци о нал ност уоп ште. 
Пи та ње еко ном ске одр жи во сти ово ли ког бро ја јав них су бје ка та у 
ма лој и не раз ви је ној зе мљи са го то во де ва сти ра ним ре ал ним сек
то ром је из ли шно и по ста вља ти.

Нај зад, ова ко уре ђе на јав на упра ва у Бо сни и Хер це го ви
ни пред ста вља од раз ње ног устав ног уре ђе ња и про из вод је нај ши
рег мо гу ћег ком про ми са. 

Евро а тлант ски ин те гра ци о ни и про це си пред ову др жа ву 
и ње ну упра ву по ста вља ју стал не ре форм ске зах те ве ко ји се ба зи
ра ју на сма ње ње ад ми ни стра ци је на свим ни во и ма, осим за јед нич
ком ни воу, об је ди ња ва ње управ них ин сти ту ци ја и сма ње њу јав не 
по тро шње. На су прот то ме, до шло је до осни ва ња ве ли ког бро ја 
управ них ор га на и ор га ни за ци ја на др жав ном ни воу чи је се над
ле жно сти уве ли ко пре кла па ју са они ма на ен ти тет ском па и кан то
нал ном ни воу. Круп ни је про ме не на овом пла ну, у ско ри је вре ме, 
ни је ре ал но оче ки ва ти услед не до стат ка по ли тич ког ком про ми са.

Ли те ра ту ра
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Ne ven ko Vra njes

OR GA NI ZA TI O NAL PRO BLEMS 
IN PU BLIC AD MI NI STRA TION IN 

BO SNIA AND HERZEGOVINA

R e  s u  m e

It ap pe ars that the or ga ni za ti o nal struc tu re of pu blic ad mi ni stra tion is 
a very com plex is sue, spe ci fi cally emp ha si zed in sta tes of com plex 
in ner struc tu re. This is even mo re so when we ta ke in to ac co unt that 
the di vi sion of re spon si bi li ti es in com plex sta tes has di rect im pli ca
ti ons on the or ga ni za tion of the ir pu blic ad min stra tion. Re cent go
ver ning the ory in Euro pean do main do es not fo cus so much on ot her 
exam ples as it do es on the exam ple of Bo snia and Her ze go vi na. It is 
a com plex sta te of atypi cal and uni que, so far un pre ce den ted sta te 
struc tu re in prac ti ce. Or ga ni za tion of such sta te is fol lo wed by a very 
ela bo ra te or ga ni za tion of pu blic ad mi ni stra tion with a lar ge num ber 
ad mi ni stra ti ve bo di es and or ga ni za ti ons of li mi ted fun cti o ning at all 
le vels of or ga ni za tion and ac ti vity. Mu tual re la ti ons and con nec ti ons 
bet we en the exi sting su bjects in pu blic ad mi ni stra tion po se a spe cial 
pro blem which fun ction wit hin thin li mits of dis tin ction in terms of 
ju ris dic tion and in par ti cu lar the so cial ju sti fi ca tion of the ir exi sten ce. 
Pre vi o us forms of pu blic ad mi ni stra tion in Bo snia and Her ze go vi na 
exem plify a se ri es of or ga ni za ti o nal and fun cti o nal pro blems. The 
pa per fo cu ses on or ga ni za ti o nal pro blems, whe reby it en com pas ses 
the analysis of all le vels of go vern ment and all the su bjects in pu blic 
ad mi ni stra tion at con cre te le vels of or ga ni za tion. 
Keywords: pu blic ad mi ni stra ti ont, sta te ad mi ni stra ion, lo cal selfgo
vern ment and pu blic aut ho rity su bjects 

 

* Овај рад је примљен 04. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23.09. 2015. године.
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С а ж е т а к

Кон тро ла за ко ни то сти ра да упра ве од стра не Управ ног су да, 
исто вре ме но пред ста вља и је дан од мо гу ћих на чи на на ко ји гра
ђа ни шти те сво ја Уста вом и за ко ном утвр ђе не сло бо де и пра ва. 
Јед но од Уста вом за јам че них пра ва је и из бор но пра во. До дат
но, у Ре пу бли ци Ср би ји, при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, 
ра ди оства ри ва ња пра ва на са мо у пра ву у кул ту ри, обра зо ва њу, 
оба ве шта ва њу и слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, мо гу иза
бра ти сво је на ци о нал не са ве те у скла ду са за ко ном. То зна чи да 
при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на Устав Ре пу бли ке Ср би је, 
по ред оп штег из бор ног пра ва, га ран ту је и „по себ но“ из бор но 
пра во – пра во на из бор на ци о нал них са ве та. За кон, ко ји из ме ђу 
оста лог, уре ђу је по сту пак из бо ра на ци о нал них са ве та је За кон о 
на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на. По што је из бор но 
пра во ком плек сно пра во, у ра ду је ана ли зи ран по зи тив ноправ ни 
за кон ски оквир за шти те по себ ног из бор ног пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на пред Управ ним су дом, и мо гу ћи про бле ми 
ко ји се мо гу по ја ви ти а ко ји про ис ти чу из са да шњег по зи тив но
прав ног окви ра.
Кључнеречи: на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на, из бо
ри, из бор но пра во, Управ ни суд, управ носуд ска за шти та, 
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О уло зи Управ ног су да у за шти ти пра ва гра ђа на  
и прав ној при ро ди на ци о нал них са ве та 

Над ле жност Управ ног су да у Ре пу бли ци Ср би ји да нас је 
ши ро ко од ре ђе на, има ју ћи у ви ду да се управ ним ак ти ма др жав них 
ор га на ди рект но од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма гра ђа на1, па из
ме ђу оста лог, и ка да је реч о из бор ном пра ву,2 па и тзв. „по себ ном“ 
из бор ном пра ву при пад ни ка на ци о нал них ма њи на на из бор на ци
о нал них са ве та.3 Да би смо мо гли да уочи мо уло гу Управ ног су да 
у ре ша ва њу спо ро ва по во дом из бо ра за на ци о нал не са ве те на ци о
нал них ма њи на, и са по тен ци јал ним про бле ми ма са ко јим се мо гу 
су о чи ти ка ко гра ђа ни – при пад ни ци ма њи на у про це су ових из бо ра 
та ко и Управ ни суд, а у ве зи са ефи ка сном и ефек тив ном за шти том 
пра ва, нео п ход но је по ћи од јед ног прет ход ног пи та ња. То пи та ње 
је шта су, по сво јој прав ној при ро ди на ци о нал ни са ве ти на ци о нал
них ма њи на, јер тек из ја сног од ре ђе ња њи хо ве прав не при ро де, 
мо же мо ви ше па жње по све ти ти си сте му из бо ра на ци о нал них са ве
та и уло зи ко ју Управ ног су да има за шти ти овог пра ва. 

За ко но дав ства мно гих др жа ва по зна ју уче шће на ци о нал
них ма њи на у јав ним по сло ви ма по сред ством са ве то дав них и кон
сул та тив них те ла, ко ја де лу ју ка ко на др жав ном та ко и на ло кал ном 
ни воу.4 Ме ђу тим, функ ци је, ста тус и са став ових те ла се у упо ред
ном пра ву у ве ли кој ме ри раз ли ку ју.5

1 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Алек сан дар Ма ри ће вић, Заштитаправагра
ђанапредУправнимсудом–Водичзаграђане, Цен тар за раз вој Ср би је, Бе о
град, 2013. стр. 78.

2 Упо ре ди: Ма ја На стић, „За шти та из бор ног пра ва,“, у: Избори у домаћеми
страномправу (ур. О. Ни ко лић, В. Ђу рић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе
о град, 2012. стр. 1124.

3 О из ве сним про бле ми ма у ве зи са овим по себ ним пра вом оп шир ни је: Вла ди
мир Ђу рић, „Из бо ри и де ло твор но уче шће на ци о нал них ма њи на у вр ше њу 
јав них по сло ва“, у: Избориудомаћемистраномправу (ур. О. Ни ко лић, В. 
Ђу рић), Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 2012. стр. 156.

4 Marc von Wel ler, „Advi sory and Con sul ta ti ve Bo di es for the Pro mo tion of Ef fec
ti ve Par ti ci pa tion of Na ti o nal Mi no ri ti es“, InternationalJournalofMinorityand
GroupRights, 16/2009, p. 599.

5 Упо ре ди: Вла ди мир Ђу рић, „Прав не осно ве и ет нич ки за сно ва не не те ри то ри
јал не ауто но ми је“, ЗборникрадоваПравногфакултетауНишу, бр. 69/2013. 
стр. 4349. 
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Прав на при ро да на ци о нал них са ве та на ци о нал них ма
њи на у Ре пу бли ци Ср би ји,6 на ро чи то у кон тек сту при ме не за ко на 
ко ји ма је уре ђен њи хов по ло жај, де лат но сти и фи нан си ра ње, иза
зи ва ла је у про шло сти из ве сне ди ле ме. Због то га је Устав ни суд у 
сво јој од лу ци о устав но сти За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци
о нал них ма њи на 2009. го ди не7 на шао за сход но да нај пре утвр ди 
ка рак тер уче шћа на ци о нал них ма њи на у јав ним по сло ви ма ко је се 
оства ру је по сред ством на ци о нал них са ве та и прав ну при ро ду тих 
те ла. Устав ни суд је стао на ста но ви ште да „ова кво уче шће на ци
о нал не ма њи не по сво јој при ро ди за пра во пред ста вља уче шће у 
из вр ша ва њу за ко на ко ји ма су уре ђе не на ве де не обла сти дру штве
ног жи во та, што зна чи по ве ра ва ње по је ди них јав них овла шће ња 
на ци о нал ној ма њи ни као ко лек ти ви те ту“ и да „...на ци о нал ни са
вет на ци о нал не ма њи не има ка рак тер по себ ног (не др жав ног) те
ла – ор га ни за ци је ко ја пред ста вља ин сти ту ци о нал ни об лик пу тем 
ко га се у Уста вом утвр ђе ним обла сти ма дру штве ног жи во та ко је 
су зна чај не за очу ва ње иден ти те та на ци о нал не ма њи не (кул ту ра, 
обра зо ва ње, оба ве шта ва ње и слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма), 
оства ру ју ко лек тив на пра ва на ци о нал не ма њи не (пра во на са мо у
пра ву) у тим обла сти ма, та ко што се на ци о нал ном са ве ту за ко ном 
по ве ра ва ју од ре ђе на јав на овла шће ња да уче ству је у од лу чи ва њу 
или да са мо стал но од лу чу је о по је ди ним пи та њи ма из ових обла
сти, во де ћи при то ме, на рав но, ра чу на о при ро ди овла шће ња ко је 
се по ве ра ва“.8

То ком 2014. го ди не  при сту пи ло се ра ду на из ме на ма и 
до пу на ма овог За ко на. У ма ју ме се цу 2014. го ди не усво јен је За кон 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал
них ма њи на.9 Тим За ко ном углав ном су ре гу ли са на пи та ња упи
са и бри са ња на ци о нал них са ве та из ре ги стра ко је во ди над ле жно 
ми ни стар ство, од ре ђе на ор га ни за ци о на пи та ња, а ве ћи на од ред би 
по све ће на је пи та њи ма из бо ра на ци о нал них са ве та. За ко но да вац је 
при ли ком до но ше ња За ко на о из ме на ма и до пу на ма ЗНСНМ про
пу стио да из ме ни, од но сно до пу ни од ред бе за ко је је Устав ни суд 
6 Упо ре ди: Ми о драг Јо ва но вић, „О прав ној при ро ди на ци о нал них са ве та на

ци о нал них ма њи на“, АналиПравногфакултетауБеограду, бр. 2/2013. стр.  
261265.

7 За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, СлужбенигласникРС, 
бр. 72/2009.

8 IУз882/2010
9 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них 

ма њи на, СлужбенигласникРС, бр. 55/2014.
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сво јом од лу ком утвр дио да из и ску ју да ље нор ма тив но пре ци зи ра
ње, на ро чи то у по гле ду овла шће ња на ци о нал них са ве та, та ко да 
се мо гу оче ки ва ти но ве из ме не и до пу не овог за ко на, или до но ше
ње пот пу но но вог за кон ског ак та ко јим би се уре ди ла са мо у пра ва 
на ци о нал них ма њи на ко ја се оства ру је по сред ством на ци о нал них 
са ве та на ци о нал них ма њи на.

Бу ду ћи да на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на, пре
ма из ри чи тој устав ној од ред би, мо гу да бу ду иза бра ни од стра не 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на ра ди оства ри ва ња пра ва на са
мо у пра ву, прет ход но пи та ње је ко уоп ште мо же да иза бе ре на ци о
нал не са ве те на ци о нал них ма њи на. 

ЗНСНМ на кон из ме на и до пу на из 2014. го ди не про пи су је 
да се чла но ви на ци о нал ног са ве та би ра ју на не по сред ним из бо
ри ма или пу тем елек тор ске скуп шти не, да се не по сред ни из бо ри 
за чла но ве на ци о нал них са ве та одр жа ва ју ка да је 24 ча са пре рас
пи си ва ња из бо ра у по се бан би рач ки спи сак на ци о нал не ма њи не 
упи са но ви ше од 40% при пад ни ка на ци о нал не ма њи не пре ма по
след њем по пи су ста нов ни штва, и да се из бо ри пу тем елек тор ске 
скуп шти не одр жа ва ју ако ни су ис пу ње ни усло ви за не по сред не из
бо ре и ако се по сле рас пу шта ња на ци о нал ног са ве та но ви из бо ри 
рас пи су ју у ро ку од 60 да на од рас пу шта ња.10

На чел но се мо же ста ти на ста но ви ште да из ло же не од ред
бе са др же до не кле про бле ма тич на и те шко спро во дљи ва ре ше ња. 
За ко но да вац се опре де лио за хи брид ни мо дел из бо ра на ци о нал них 
са ве та са ста вљен од не по сред них и елек тор ских из бо ра. Та кво ре
ше ње не ми нов но во ди и хи брид ном ка рак те ру са ме ин сти ту ци је 
на ци о нал них са ве та. Има ју ћи у ви ду да је очи глед на на ме ра за
ко но дав ца да на ци о нал ни са ве ти бу ду но си о ци јав них овла шће ња 
и да пред ста вља ју по се бан вид функ ци о нал не де цен тра ли за ци је, 
ком би но ва ње раз ли чи тих мо де ла њи хо вог из бо ра има исто вет но 
зна че ње и учи нак као и про пи си ва ње раз ли чи тих мо де ла из бо ра за 
дру ге об ли ке са мо у пра ве и де цен тра ли за ци је – нпр. ком би но ва ње 
раз ли чи тих мо де ла из бо ра за раз ли чи те је ди ни це те ри то ри јал не 
де цен тра ли за ци је.  Отво ре но је и пи та ње уса гла ше но сти из ло же
них од ред би са Уста вом. На и ме, од ред ба За ко на пре ма ко јој ће се 
на ци о нал не ма њи не  са ме опре де ли ти ко јем ће од два на чи на из бо
ра да ти при о ри тет не од го ва ра сми слу од ред бе Уста ва пре ма ко јој 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на мо гу, што зна чи да и не мо ра ју, 
10 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 29, ст. 12, ст. 4.
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да иза бе ру на ци о нал не са ве те11, јер им пли ци ра да ће из бо ра за на
ци о нал не са ве те, би ло по јед ном, би ло по дру гом из бор ном мо
де лу, сва ка ко би ти?! Устав ни суд је ме ђу тим од ба цио ини ци ја ти ве 
за оце ну устав но сти ове од ред бе За ко на. По себ но је про бле ма тич
на и пот пу но ар би трер на од ред ба За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
ЗНСНМ ко ја пред ви ђа да ће се не по сред ни из бо ри за на ци о нал не 
са ве те одр жа ти ако се на по се бан би рач ки спи сак на ци о нал не ма
њи не упи ше ви ше од 40% од укуп ног бро ја при пад ни ка на ци о нал
не ма њи не пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва. Та кво ре ше ње 
нај пре на ме ће ди ле му да ли су елек тор ски из бо ри, бу ду ћи да су по 
За ко ну по сле ди ца не до вољ ног ин те ре са при пад ни ка на ци о нал не 
ма њи не за не по сред не из бо ре, за и ста до бра осно ва за фор ми ра ње 
те ла ко ја ex constitutione тре ба да слу же оства ре њу пра ва на са
мо у пра ву у уста вом опре де ље ним обла сти ма дру штве ног жи во та. 
Дру гим ре чи ма, по ста вља се пи та ње да ли на ци о нал ни са ве ти иза
бра ни на елек тор ским из бо ри ма за ко је је ма ње од 40% при пад ни ка 
ма њи не ис ка за ло ин те рес, да кле ко ји су и exlege не ле ги тим ни јер 
не из ра жа ва ју ве ћин ску во љу, уоп ште мо гу да бу ду те ла по сред
ством ко јих при пад ни ци на ци о нал них ма њи на оства ру ју са мо у
пра ву?? Шта ви ше, ни је ја сно ни ка ко, ни због че га се за ко но да вац 
опре де лио баш за ис ка за ни проценaт?! Но, то на жа лост ни су је ди
на про бле ма тич на ре ше ња.

Из бо ри за на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на

За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на (са 
из ме на ма и до пу на ма – у да љем тек сту ЗНСНМ)12 утвр ђу је из бор
но пра во при пад ни ка на ци о нал них ма њи на за из бор на ци о нал них 
са ве та. Бу ду ћи да из бо ри пред ста вља ју оства ри ва ње из бор ног пра
ва, од зна ча ја за раз ма тра ње из бо ра за на ци о нал не са ве те је да се 
раз мо три од нос из ме ђу из бор ног пра ва за на ци о нал не са ве те и оп
штег из бор ног пра ва. 

Уста вом је про пи са но да сва ки пу но ле тан, по слов но спо
со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и да бу де 
би ран. Су де ћи пре ма из ло же ној од ред би, Устав не по зна је мо гућ

11 Упо ре ди: Устав Ре пу бли ке Ср би је  Устав, СлужбенигласникРС, бр. 98/2006, 
чл. 7. ст. 3.

12 За кон о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на  ЗНСНМ, Службени
гласникРС, бр. 72/2009, 55/2014,  чл. 31.
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ност по себ ног из бор ног пра ва ко је би не ко ли це ужи ва ло не као др
жа вља нин, већ као при пад ник на ци о нал не ма њи не, као уже гру пе 
др жа вља на. То про ис ти че и из од ред бе Уста ва пре ма ко јој је из бор
но пра во оп ште и јед на ко. Уко ли ко За кон пред ви ђа да при пад ни ци 
на ци о нал них ма њи на има ју по себ но из бор но пра во за из бор на ци
о нал них са ве та, уто ли ко у по ли тич ком си сте му Ре пу бли ке Ср би
је при пад ни ци на ци о нал них ма њи на рас по ла жу са два гла са што  
во ди не јед на ко сти гра ђа на у по ли тич кој сфе ри и у про це си ма јав
ног од лу чи ва ња. До ду ше, Уста вом је и пред ви ђе но да при пад ни ци 
на ци о нал них  ма њи на мо гу изабратисво је на ци о нал не са ве те, али 
та од ред ба не мо ра да зна чи и да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на 
има ју по себ но ин ди ви ду ал но из бор но пра во за из бор на ци о нал них 
са ве та ко је по сто ји не за ви сно и ми мо оп штег из бор ног пра ва. Бу
ду ћи да Устав пред ви ђа да Ре пу бли ка Ср би ја при зна је про свет ним 
и кул тур ним удру же њи ма на ци о нал них ма њи на по себ ну уло гу у 
оства ри ва њу пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, та од ред ба 
би мо гла да зна чи да та ква удру же ња сво ју уло гу упра во тре ба да 
има ју у оства ри ва њу ко лек тив них пра ва, од но сно у из бо ру на ци о
нал них са ве та.13 

Осим ис пу ња ва ња Уста вом и за ко ном про пи са них оп
штих усло ва за сти ца ње ак тив ног би рач ког пра ва, по се бан услов 
за сти ца ње ак тив ног би рач ког пра ва за не по сре дан из бор чла но ва 
на ци о нал ног са ве та је упис у по се бан би рач ки спи сак на ци о нал не 
ма њи не. Без об зи ра што ЗНСНМ из ри чи то пред ви ђа да је упис у 
би рач ки спи сак ма њи не до бро во љан, отво ре но је пи та ње да ли је 
та кво ре ше ње у скла ду са Уста вом пре ма ко ме ни ко ни је ду жан 
да се из ја шња ва о сво јој на ци о нал ној при пад но сти.14  На и ме,  За
ко ном се про пи су је да ак тив но би рач ко пра во има ју при пад ни ци 
на ци о нал них ма њи на ко ји, да би га ужи ва ли, мо ра ју да се упи шу 
на би рач ки спи сак, а ти ме, на из ве стан на чин, има ју оба ве зу, од
но сно ду жност да се на ци о нал но из ја сне, јер се упис у по себ ни 
би рач ки спи сак за и ста мо же сма тра ти јед ним ви дом на ци о нал ног 
из ја шња ва ња. Ме ђу тим, из ло же на ре ше ња из ЗНСНМ Устав ни суд 
ни је оце њи вао, иако су она би ла об у хва ће на по је ди ним ини ци ја ти
ва ма за оце ну устав но сти. 

ЗНСНМ пред ви ђа да па сив но би рач ко пра во за из бор на
ци о нал ног са ве та има при пад ник на ци о нал не ма њи не ко ји ис пу
13 Упо ре ди: Устав, чл. 52. ст. 12. и 75. ст. 3. 
14 Упо ре ди: Устав, чл. 47. ст. 2.
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ња ва усло ве за ак тив но би рач ко пра во и не оба вља од ре ђе не јав не 
функ ци је.15  До из ме на ЗНСНМ из 2014. би ло је пред ви ђе но да је 
по се бан услов за сти ца ње ак тив ног би рач ког пра ва за не по сре дан 
из бор чла но ва на ци о нал ног са ве та упис у по се бан би рач ки спи сак, 
али је из ме на ма из 2014. из о ста вље на реч „не по сре дан“, та ко да ак
тив но би рач ко пра во за из бор на ци о нал них са ве та и по сред ством 
елек тор ске скуп шти не има ју са мо они ко ји су упи са ни на по се бан 
би рач ки спи сак, а елек то ри на елек тор ској скуп шти ни у са зив на
ци о нал ног са ве та мо гу да иза бе ру са мо ли ца ко ја су се прет ход но 
упи са ла на би рач ки спи сак. След стве но то ме, а бу ду ћи да се елек
тор ска скуп шти на одр жа ва ка да се на по се бан би рач ки спи сак упи
ше ма ње од 40% при пад ни ка ма њи на, елек то ри не би сме ли да за 
чла на на ци о нал ног са ве та иза бе ру при пад ни ка на ци о нал не ма њи
не из ре да ви ше од 60% при пад ни ка ма њи не! Шта ви ше, из ло же не 
од ред бе За ко на во де не јед на ко сти гра ђа на по осно ву на ци о нал не 
при пад но сти јер гра ђа ни, пре ма чла ну 53. Уста ва, има ју пра во да 
под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав не слу жбе и на јав не функ ци је. 
Бу ду ћи да је члан ство у на ци о нал ном са ве ту јав на функ ци ја, ја сно 
је да из ло же на од ред ба За ко на оне мо гу ћа ва при пад ни ке дру гих на
ци о нал но сти да уче ству ју у вр ше њу те функ ци је. За и ста ни је ја сно 
за што је за ко но да вац огра ни чио мо гућ ност да нпр. и ли ца ко ја ни
су при пад ни ци од ре ђе не на ци о нал не ма њи не мо гу да бу ду чла но ви 
на ци о нал ног са ве та те ма њи не (нпр. про фе со ри је зи ка, или на уч
ни ци ко ји про у ча ва ју не ку на ци о нал ну ма њи ну, ње ну исто ри ју и 
кул ту ру). 

За кон про пи су је да за чла на на ци о нал ног са ве та не мо же 
би ти би ран при пад ник на ци о нал не ма њи не ко ји оба вља функ ци ју 
су ди је, ту жи о ца или су ди је Устав ног су да. Тој се од ред би мо же за
ме ри ти да из о ста вља по сла нич ку функ ци ју. На и ме, Устав Ре пу бли
ке Ср би је пред ви ђа16 да на род ни по сла ник не мо же би ти по сла ник 
у скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, ни ти функ ци о нер у ор га ни ма 
из вр шне вла сти и пра во су ђа, ни ти мо же оба вља ти дру ге функ ци је, 
по сло ве и ду жно сти за ко је је за ко ном утвр ђе но да пред ста вља
ју су коб ин те ре са. Из ло же на устав на од ред ба ту ма че на је та ко да 
је са по сла нич ком функ ци јом не спо ји ва и функ ци ја у из вр шним 
ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, па се уто ли ко чи ни да, ако не члан
ство, а он да бар функ ци ја у на ци о нал ном са ве ту, не би тре ба ло 
да бу де спо ји ва са по сла нич ком функ ци јом. Устав ни суд ме ђу тим, 
15 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 33.
16 Упо ре ди: Устав, чл. 102. ст. 3.
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ни је од лу чи вао о устав но сти од ре ђе них чла но ва ЗНСНМ,17 иако 
су ти чла но ви би ли оспо ре ни по је ди ним ини ци ја ти ва ма за оце ну 
устав но сти ЗНСНМ.

Спе ци фич но сти управ носуд ске за шти те пра ва  
на из бо ре за на ци о нал не са ве те  

на ци о нал них ма њи на

Као и код тзв. ре дов них из бо ра, за шти та из бор ног пра
ва мо же би ти, пре ма мо мен ту у ко ме се обез бе ђу је, за шти та ко ја 
се пру жа то ком из бор ног по ступ ка, за шти та из бор ног пра ва не
по сред но на кон окон ча ња из бор ног по ступ ка и за шти та из бор ног 
пра ва у ме ђу и збор ном пе ри о ду.18

Из бор ни по ступ ци у прин ци пу има ју сле де ће фа зе: сам 
из бор ни пе ри од (од рас пи си ва ња из бо ра, пре ко из бор не кам па
ње до мо мен та гла са ња – из бор ног да на, и пре бро ја ва ња гла со ва 
и об ја вљи ва ња из бор них ре зул та та); пе ри од не по сред но на кон за
вр шет ка из бор ног по ступ ка (ве ри фи ка ци ја ман да та), и пе ри од из
ме ђу из бо ра.У Ср би ји из бор ни про цес об у хва та пр ве две фа зе док 
се спо ро ви на ста ли из ме ђу из бо ра (пе ри од из ме ђу ве ри фи ка ци је 
ман да та и рас пи си ва ња сле де ћих из бо ра) не сма тра ју из бор ним 
спо ро ви ма у ужем сми слу.

Нај че шће, по тре ба за за шти том из бор ног пра ва на ста је 
то ком тра ја ња из бор ног про це са, по чев од рас пи си ва ња из бо ра, 
пре ко упи са у би рач ки спи сак, кан ди до ва ња, гла са ња до об ја вљи
ва ња ко нач них ре зул та та. За шти та из бор ног пра ва то ком из бо ра 
ве зу је се за ре ша ва ње из бор них спо ро ва. Из бор ни спо ро ви мо гу 
про и за ћи из ту ма че ња или при ме не од ред би ко је чи не за ко но дав ни 
оквир у ко ме се пред у зи ма ју по себ не из бор не ак тив но сти и за да ци 
услед не по што ва ња из бор не про це ду ре. Ефи ка сно ре ша ва ње ових 
спо ро ва је вр ло ва жно, јер са мо та мо где се из бор ни спо ро ви ре ша
ва ју на пра ви чан и ефи ка сан на чин, у од го ва ра ју ћем вре мен ском 
пе ри о ду, гра ђа ни ће из бо ре до жи ве ти као ле ги тим не и же ле ће да 
бу ду део из бор ног про це са. 
17 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 32. и 33.
18 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, „Про бле ми управ нопро це сне за шти те из бор

ног пра ва у то ку тра ја ња из бор ног по ступ ка у Ре пу бли ци Ср би ји“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2014, стр. 95112.
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Спе ци фич ност из бор них прав них ле ко ва под ра зу ме ва да 
се њи ма шти ти не са мо јед но лич но пра во по је дин ца, већ се ти ме 
шти ти и ин те гри тет са мог из бор ног про це са и де лу је се у ин те ре
су свих. На чел но по сма тра но, пра во да се ко ри сте ин стру мен ти ма 
за шти те из бор ног пра ва и про це ду ре при па да свим уче сни ци ма из
бор не ак тив но сти ма. У кон тек сту из бо ра на ци о нал них са ве та, то 
мо гу да бу ду би ра чи чи је је из бор но пра во по вре ђе но, а у од ре ђе
ним слу ча је ви ма, већ у за ви сно сти од на чи на из бо ра, и из бор не 
ли сте и елек то ри. На из бор на ци о нал ног са ве та и пи та ња ко ја ни су 
уре ђе на За ко ном о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на, 
пред ви ђе на је сход на при ме на од ред би За ко на о из бо ру на род них 
по сла ни ка, За ко на о оп штем управ ном по ступ ку и За ко на о управ
ном спо ру.19

У скла ду са Уста вом Ср би је сва ко има пра во на суд ску 
за шти ту и у овој обла сти суд ска за шти та обез бе ђе на је у управ
носуд ском по ступ ку, од но сно у мо гућ но сти по кре та ња управ ног 
спо ра пред Управ ним су дом као над ле жним су дом.

Про пи си ко ји ре гу ли шу оп ште би рач ко пра во ко ји са др же 
не пре ци зну тер ми но ло ги ју у по гле ду пра ва на оства ри ва ње управ
носуд ске за шти те па се на ви ше ме ста мо же на ћи да се управ ни 
спор по кре ће жал бом, а не ту жбом. У За ко ну о на ци о нал ним са ве
ти ма на ци о нал них ма њи на се не сре ће мо са ова квом вр стом про
бле ма, али мно ги дру ги про бле ми ко ји се од но се на тзв. из бор не 
управ не спо ро ве по сто је и у од ред ба ма овог За ко на. Они се од но
се пре све га на крат ке ро ко ве за во ђе ње по је ди них вр ста спо ро ва, 
као и на пи та ња до ста вља ња и до ступ но сти ре ле вант них управ них 
ака та, пи та ња ак тив не ле ги ти ма ци је за во ђе ње управ ног спо ра, не
мо гућ но сти ула га ња ван ред них прав них сред ста ва, и уоп ште пи та
ња мо гу ће суп си ди јар не при ме не дру гих од ред би За ко на управ ним 
спо ро ви ма (оства ри ва ња на че ла рас прав но сти, јав но сти и дру гих). 

У скла ду са За ко на о управ ним спо ро ви ма  ЗУС20 у управ
ном спо ру суд ре ша ва на осно ву утвр ђе них чи ње ни ца на одр жа ној 
усме ној јав ној рас пра ви, а суд ре ша ва без одр жа ва ња усме не рас
пра ве, са мо ако је пред мет спо ра та кав да очи глед но не из и ску је 
не по сред но са слу ша ње стра на ка и по себ но утвр ђи ва ње чи ње нич
ног ста ња, или ако стран ке на то из ри чи то при ста ну. Пре ма истом 

19 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 43.
20 Упо ре ди: За кон о управ ним спо ро ви ма  ЗУС, Службени гласник РС, бр. 

111/2009. Чл. 33 и 35.
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за ко ну „...рас пра ва је јав на...“, а ве ће су да „...мо же ис кљу чи ти јав
ност за це лу рас пра ву или за од ре ђе ни део рас пра ве ако то зах те ва
ју раз ло зи за шти те ин те ре са на ци о нал не без бед но сти, јав ног ре да 
и мо ра ла као и ра ди за шти те ин те ре са ма ло лет ни ка или при ват но
сти уче сни ка у по ступ ку. О ис кљу че њу јав но сти суд од лу чу је ре
ше њем ко је мо ра би ти обра зло же но и јав но об ја вље но... .“21 

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње да ли се ове од ред бе ко је 
се од но се на услов но ре че но ре дов ни по сту пак пред Управ ним су
дом мо гу услед ве о ма крат ких ро ко ва при ме ни ти у спо ро ви ма ко ји 
се во де по во дом из бо ра. На и ме, ако све тре ба да се ре ши у ро ку од 
48 ча со ва ка ко се он да мо же обез бе ди ти одр жа ва ње јав не рас пра
ве? Та ко се отва ра и пи та ње устрој ства Управ ног су да ко ји је суд на 
ни воу Ре пу бли ке, што са мо по се би пред ста вља зна чај но огра ни
че ње у по сту па њу по овим пред ме ти ма у та ко крат ким ро ко ви ма. 
С об зи ром да по сто ји је дан суд чи је је се ди ште у Бе о гра ду и ко ји 
има са мо три оде ље ња у Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу, ну жно се 
отва ра и пи та ње аде кват ног при сту па су ду у си ту а ци ја ма у ко ји ма 
по сто је вр ло крат ки ро ко ви ко ји се ра чу на ју у са ти ма. 

Управ носуд ска за шти та пра ва на из бо ре  
за на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на  

у пе ри о ду од рас пи си ва ња из бо ра  
до да на гла са ња

Пре ма од ред ба ма За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци
о нал них ма њи на ин тер вен ци ја Управ ног су да мо гу ћа је у раз ли чи
тим фа за ма из бор ног про це са за на ци о нал не са ве те.  

Пр ва ак тив ност ко ја мо же до ве сти до спо ра у овом про це
су је сте упис на ци о нал ног са ве та у Ре ги стар на ци о нал них са ве та. 
Ре ги стар во ди над ле жно ми ни стар ство, а сам чин упи са је од ва
жно сти јер њи ме на ци о нал ни са вет сти че свој ство прав ног ли ца. 

Ре ше ње ко јим се од лу чу је о при ја ви је ко нач но и про тив 
ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор22. Иако на из глед до вољ но 
ја сан, ова кав при ступ иза зи ва не до у ми це. Уко ли ко је ре ше ње ми
ни стар ства не га тив но ја сно је да ће пра во на по кре та ње управ ног 
спо ра има ти под но си лац при ја ве. Шта ће се, ме ђу тим, до го ди ти 
21 ЗУС, чл. 45. 
22 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 4. ст. 2.
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ка да је од лу ка ми ни стар ства по зи тив на, од но сно ка да је ми ни стар
ство по при ја ви упи са ло на ци о нал ни са вет? Ко ће у тој си ту а ци ји 
има ти пра во на по кре та ње спо ра? Пи та ње је ин те ре сант но из нај
ма ње две гру пе раз ло га:

(1)  иден ти тет скоправ них ко ји би, при ме ра ра ди, мо гли 
да се од но се на пи та ње ак тив не ле ги ти ма ци је за по
кре та ње управ ног спо ра на стра ни без ма ло 60% при
пад ни ка ма њи не ко ји се ни су упи са ли на би рач ки 
спи сак због из о стан ка на ме ре да ма њи на ко јој при
па да ју уоп ште има на ци о нал ни са вет, а са вет бу де 
иза бран по елек тор ском мо де лу и бу де упи сан у ре ги
стар; и 

(2) ста ту сноправ них ко ји про ис ти чу из мањ ка во сти за
кон ских ре ше ња о упи су у ре ги стар. Пре ма За ко ну, 
при ја ву за упис пред сед ник на ци о нал ног са ве та под
но си Ми ни стар ству у ро ку од пет да на од ка да је пр ви 
са зив на ци о нал ног са ве та иза брао пред сед ни ка на
ци о нал ног са ве та, али За кон не од ре ђу је рок у ко јем 
тре ба иза бра ти пред сед ни ка на ци о нал ног са ве та због 
че га се мо же до го ди ти да иза бра ни са вет, у пе ри о ду 
од кон сти ту тив не сед ни це до  из бо ра пред сед ни ка, не 
бу де упи сан у ре ги стар, од но сно не ма свој ство прав
ног ли ца што зна чај но мо же да ути че на оства ри ва ње 
пра ва и ин те ре са мно гих ли ца. 

И што је та ко ђе ва жно – ту жи лац ће мо ћи да са зна да је 
са вет упи сан у ре ги стар, али се по ста вља пи та ње у ком тре нут ку 
и ко ли ко ће вре ме на има ти да из вр ши увид у ре ле вант ну до ку мен
та ци ју и по себ но у ре ше ње ми ни стар ства. Не сум њи во по зи тив на 
стра на је сте што се ов де ра ди о ре дов ном управ ном спо ру. Све што 
је на пред ре че но ва жи и за упис про ме не по да та ка у ре ги стар, као и 
за бри са ње са ве та из ре ги стра. И про тив ре ше ња о упи су про ме не 
по да та ка у ре ги стар, и о ре ше њу о бри са њу из ре ги стра до зво ље но 
је во ђе ње управ ног спо ра.23

Сле де ћа фа за у ко јој мо же до ћи до те сти ра ња из бор ног 
про це са пред Управ ним су дом је сте об у ста вља ње по ступ ка из бо ра 
на ци о нал ног са ве та. Ми ни стар ство ће, на и ме, ре ше њем об у ста ви
ти елек тор ски из бор на ци о нал ног са ве та ако ни је по твр ђен нај ма

23 Упо ре ди: ЗНСНМ 4а. и 4б.
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њи број елек то ра24, а ре ше ње се до но си 25 да на пре елек тор ске 
скуп шти не и об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би
је”. Рок ко ји је За ко ном пред ви ђен за до но ше ње ре ше ња у овом 
слу ча ју у скла ду је са ро ко ви ма ко ји су про пи са ни у чл.102. ко
јим је уре ђен по сту пак по твр ђи ва ња елек тор ске при ја ве од стра
не Ми ни стар ства. Оно што ме ђу тим иза зи ва за бу ну је чи ње ни ца 
да Ми ни стар ство прак тич но дис кре ци о но од лу чу је о по твр ђи ва
њу елек тор ске при ја ве, јер За кон не на во ди раз ло ге за из о ста нак 
та квог по твр ђи ва ња. Оста вља ју ћи по стра ни ве о ма ва жно пи та ње 
на осно ву че га би Управ ни суд од лу чи вао о за ко ни то сти од би ја ња 
по вр ђи ва ња, ли це ко ме је од би је но по твр ђи ва ње при ја ве, а ко ме 
је Управ ни суд од био ту жбу мо гло би да се обра ти Устав ном су ду 
(устав ном жал бом), што би у ве ћем бро ју та квих слу ча је ва мо гло 
да до ве де у пи та ње чи тав по сту пак из бо ра на ци о нал ног са ве та. 
Про тив ре ше ња Ми ни стар ства мо же се по кре ну ти управ ни спор 
у ро ку од 24 ча са од об ја вљи ва ња ре ше ња, а Управ ни суд је ду жан 
да о ту жби од лу чи у ро ку од 48 ча со ва од при је ма ту жбе.25 Ов де се 
по пр ви пут сре ће мо са ве о ма крат ким ро ко ви ма за ре ша ва ње спо
ро ва, ко ји су ина че уоби ча је ни у на шем из бор ном за ко но дав ству. 
За кон ско ре ше ње има сво је до бре и сво је ло ше стра не. Уво ђе њем 
оба ве зе об ја вљи ва ња ре ше ња у слу жбе ном гла си лу ре шен је про
блем до ста вља ња и до ступ но сти ре ше ња ко је има деј ство на мно
ге ко ји ма очи глед но не ће мо ћи би ти до ста вље но лич но. Ме ђу тим, 
не ја сно је ко ји је то час ка да се ре ше ње има сма тра ти об ја вље ним 
у гла си лу, што је од кру ци јал не ва жно сти јер ро ко ви у са ти ма по
чи њу да те ку од са та об ја вљи ва ња.

ЗНСНМ та ко ђе пред ви ђа слу ча је ве ка да Ми ни стар ство 
рас пу шта на ци о нал ни са вет.26 На ци о нал ни са вет је рас пу штен ка да 
24 Нај ма ње 20 елек то ра код ма њи на чи ји је број до 10.000, нај ма ње 30 елек то ра 

за ма њи не до 1020 хи ља да, нај ма ње 45 елек то ра код ма њи на 2050 хи ља да, 
нај ма ње 60 елек то ра 50100 хи ља да, и нај ма ње 100 елек то ра код на ци о нал
них ма њи на са пре ко 100 хи ља да ли ца. Бро је ви се узи ма ју пре ма по след њем 
по пи су. Упо ре ди: ЗНСНМ чл. 105.

25 ЗНСНМ,  чл. 37а.
26 ЗНСНМ, чл. 40. „Ми ни стар ство рас пу шта на ци о нал ни са вет: 1) ако нов са зив 

на ци о нал ног са ве та не бу де кон сти ту и сан у ро ку од 30 да на од утвр ђи ва ња 
ко нач них ре зул та та из бо ра; 2) ако по сту пак из бо ра на ци о нал ног са ве та бу де 
об у ста вљен; 3) ако на ци о нал ни са вет не за се да ду же од шест ме се ци; 4) ако 
на ци о нал ни са вет не иза бе ре пред сед ни ка на ци о нал ног са ве та у ро ку од 30 
да на од кон сти ту и са ња на ци о нал ног са ве та или од пре стан ка функ ци је ра
ни јем пред сед ни ку; 5) ако се број чла но ва на ци о нал ног са ве та сма њи ис под 
по ло ви не“.
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Ми ни стар ство о то ме до не се ре ше ње. То ре ше ње је ко нач но и про
тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. Ов де се ра ди о ре дов
ном управ ном спо ру, у ко ме ва же сви оп шти ро ко ви за во ђе ње спо
ра. Ак тив ну ле ги ти ма ци ју си гур но има ју сви чла но ви рас пу ште ног 
са ве та, а по ста вља се пи та ње да ли је има још не ко, при ме ра ра
ди, уста но ва ко ју је осно вао на ци о нал ни са вет, ли ца ан га жо ва на у 
та квим уста но ва ма, па чак и над ле жно јав но пра во бра ни ла штво у 
сми слу ЗУСа,27 јер та квим ак том мо гу да бу ду по вре ђе на имо вин
ска пра ва и ин те ре си Ре пу бли ке, по кра ји не или је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве у слу ча је ви ма да су оне, за јед но са са ве том, осно ва ле 
не ку уста но ву.

Дру го пи та ње ко је се ов де на ме ће је сте да ли се мо же 
управ ни спор во ди ти уко ли ко Ми ни стар ство не рас пу сти на ци о
нал ни са вет, уко ли ко по сто ји пред лог да се то учи ни, уко ли ко су 
ис пу ње ни усло ви за рас пу шта ње са ве та, а Ми ни стар ство не од го
во ри на пред лог ћу ти (слу чај ћутањауправе)?

Ме ђу раз ло зи ма ко је За кон на во ди за рас пу шта ње на ци о
нал ног са ве та по себ ну па жњу за вре ђу је рас пу шта ње у слу ча ју да 
по сту пак из бо ра на ци о нал ног са ве та бу де об у ста вљен. Бу ду ћи да 
је по сту пак об у ста вља ња ре гу ли сан и од ред бом ЗНСНМ пре ма ко
јој из бор по елек тор ском мо де лу у пр вом сте пе ну мо же да об у ста ви 
од бор, а у дру гом сте пе ну Ко ми си ја,28 што мо же да бу де пред мет 
по себ ног управ ног спо ра, ја сно је да је у дру гој од ред би истог За ко
на29 из о ста вље но од ре ђе ње пре ма ко ме би ми ни стар ство мо гло да 
рас пу сти са вет са мо ако је по сту пак из бо ра прав но сна жно об у ста
вљен. Шта ви ше, уко ли ко се ре ше њем рас пу сти на ци о нал ни са вет 
у слу ча ју об у ста вља ња по ступ ка из бо ра, уто ли ко ни је ја сно ко ји се 
са зив са ве та рас пу шта. Је ди ни мо гу ћи од го вор био би да је реч о 
прет ход ном са зи ву, а бу ду ћи да се у том слу ча ју не до но си ре ше ње 
фор ми ра њу при вре ме ног ор га на упра вља ња, ло гич на по сле ди ца је 
да на ци о нал на ма њи на, ма кар и при вре ме но, оста је без свог са ве
та, што све мо же да има ве ли ког ути ца ја на пи та ње кру га ли ца ко ја 
би мо гла да има ју ак тив ну ле ги ти ма ци ју у управ ном спо ру. 

Ми ни стар ство ће ре ше њем обра зо ва ти ор ган упра вља ња 
на ци о нал ног са ве та из ре да чла но ва на ци о нал ног са ве та, во де ћи 
ра чу на о за сту пље но сти из бор них ли ста са ко јих су иза бра ни чла
27 Упо ре ди: ЗУС, чл. 11. ст. 4.
28 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 106.
29 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 40.
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но ви на ци о нал ног са ве та. При вре ме ни ор ган има пред сед ни ка и 
че ти ри чла на. Ре ше ње ко јим се обра зу је при вре ме ни ор ган упра
вља ња на ци о нал ног са ве та је ко нач но и про тив ње га се мо же по
кре ну ти управ ни спор. Ов де се та ко ђе ра ди о ре дов ном управ ном 
спо ру.

У фа зи при пре ма за из бо ре на ци о нал ног са ве та од из у
зе тог зна ча ја је обра зо ва ње по себ ног би рач ког спи ска на ци о нал не 
ма њи не. Тај спи сак обра зу је Ми ни стар ство на зах тев за обра зо ва
ње спи ска. Зах тев мо ра да по др жи нај ма ње 5% пу но лет них при
пад ни ка на ци о нал не ма њи не пре ма по след њем по пи су ста нов ни
штва, с тим да њи хов број не мо же да бу де ма њи од 300. Из ја ва 
о по др жа ва њу спи ска да је се на по себ ном обра сцу ко ји про пи су
је ми ни стар и мо ра би ти ове ре на код над ле жног ор га на за ове ру 
пот пи са. О том зах те ву Ми ни стар ство од лу чу је ре ше њем. Оно ће 
од би ти зах тев ако се под но си лац зах те ва не сма тра на ци о нал ном 
ма њи ном у скла ду са за ко ном или ако зах тев ни је по др жао по тре
бан број при пад ни ка на ци о нал ни ма њи не. Ре ше ње Ми ни стар ства 
је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.30 Ов де 
ће се во ди ти ре дов ни управ ни спор.

Ме ђу тим, пи та ње ко је се мо же по ста ви ти ко је ак тив но 
ле ги ти ми сан јер је за кон де фи ни сао мо гућ ност од би ја ња да се под
но си лац зах те ва не сма тра на ци о нал ном ма њи ном. Да ли то зна чи 
да је по треб но да це ла гру па ко ју ми ни стар ство не сма тра на ци о
нал ном ма њи ном тре ба да иза бе ре овла шче ног пред став ни ка ко ји 
би у име гру пе во дио (по себ но у кон тек сту за кон ског од ре ђе ња на
ци о нал не ма њи не ко ји зах те ва и ре спек та бил ну број ност), ка ко би 
се од ре ди ло ко би тај пред став ник био, или је до вољ но да под но си
лац пред ло га под не се ту жбу? 

Из ло же но за кон ско ре ше ње мо же Управ ни суд до ве сти у 
(не за хвал ну) си ту а ци ју да утвр ђу је да ли се јед на гру па мо же сма
тра ти на ци о нал ном ма њи ном.Та ко ђе, мо гу ћа је и обр ну та прав на 
си ту а ци ја, да се као ту жи лац у управ ном спо ру по ја ви фи зич ко, 
прав но или дру го ли це ко је би твр ди ло да је ми ни стар ство, при
хва та ју ћи зах тев за обра зо ва ње по себ ног би рач ког спи ска, а ти ме 
и по сред но при зна ју ћи од ре ђе ну на ци о нал ну ма њи ну, пре кр ши ла 
не чи ја пра ва, јер ту жи лац сма тра да та гру па ни је ма њи на и од би ја 
да се др жа ва пре ма њој од но си као пре ма ма њи ни.   

30 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 44.
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При пад ник на ци о нал не ма њи не упи су је се у по се бан би
рач ки спи сак ис кљу чи во на лич ни зах тев.31 При пад ник на ци о нал не 
ма њи не мо же би ти упи сан у са мо је дан по се бан би рач ки спи сак. 
Сва ки гра ђа нин са би рач ким пра вом, при пад ник на ци о нал не ма
њи не, мо же на по себ ном обра сцу пи сме но за тра жи ти да бу де упи
сан у по се бан би рач ки спи сак. Зах тев за упис у по се бан би рач ки 
спи сак при пад ник на ци о нал не ма њи не под но си ор га ну упра ве је
ди ни це ло кал не са мо у пра ве пре ма ме сту пре би ва ли шта, у пи са ној 
фор ми, на по себ ном обра сцу ко ји про пи су је ми ни стар и сво је руч
но га пот пи су је.32 Бри са ње из по себ ног би рач ког спи ска вр ши се по 
слу жбе ној ду жно сти или на зах тев.33 

Ако у по ступ ку упи са у по се бан би рач ки спи сак или бри
са ња из спи ска, ор ган упра ве је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ји 
во ди би рач ки спи сак од би је да из вр ши упис би ра ча у по се бан би
рач ки спи сак или бри са ње из спи ска, би рач има пра во да под не се 
жал бу Ми ни стар ству. Ре ше ње Ми ни стар ства је ко нач но и про тив 
ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор. Ми ни стар ство до но си ре
ше ње о жал би у ро ку до 15 да на.34

По за кљу че њу по себ ног би рач ког спи ска, упис, бри са ње, 
из ме не, до пу не и ис прав ке у по себ ном би рач ком спи ску вр ши Ми
ни стар ство, на осно ву ре ше ња ко је до но си нај ка сни је 72 ча са пре 
да на одр жа ва ња из бо ра. Ре ше ње Ми ни стар ства је ко нач но и про
тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.35

По себ но осе тљи ву фа зу из бор ног про це са пред ста вља 
за кљу чи ва ње би рач ких спи ско ва. Ми ни стар ство мо ра за кљу чи ти 
по се бан би рач ки спи рак 15 да на пре одр жа ва ња из бо ра, што чи ни 
до но ше њем ре ше ња о за кљу че њу по себ ног би рач ког спи ска. Ми
ни стар ство об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” 
ре ше ње о за кљу че њу по себ ног би рач ког спи ска у ро ку од 24 ча са 
од до но ше ња ре ше ња и до ста вља га Ко ми си ји (РИК). Ре ше ње Ми
ни стар ства је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни 
спор у ро ку од 24 ча са од об ја вљи ва ња ре ше ња. Управ ни суд је 
ду жан да о ту жби од лу чи у ро ку од 48 ча со ва од при је ма ту жбе.36

31 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 47.
32 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 52.
33 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 53, ст. 1.
34 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 56. 
35 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 57.
36  Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 80.
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Управ носуд ска за шти та пра ва на из бо ре  
за на ци о нал не са ве те на ци о нал них ма њи на  

у то ку да на гла са ња

Што се из бор них спо ро ва у то ку про це са гла са ња ти че, 
ЗНСНМ пред ви ђа да РИК ман да те рас по де љу је при ме ном си сте ма 
нај ве ћег ко лич ни ка (Д’он тов си стем). РИК ће у ро ку од три да на од 
утвр ђи ва ња ко нач них ре зул та та до не ти ре ше ње о до де ли ман да та 
чла но ва на ци о нал ног са ве та. Ре ше ње се до ста вља Ми ни стар ству 
и об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. Про тив 
ре ше ња о до де ли ман да та чла но ва на ци о нал ног са ве та мо же се по
кре ну ти управ ни спор у ро ку од 24 ча са од об ја вљи ва ња ре ше ња. 
Управ ни суд је ду жан да о ту жби од лу чи у ро ку од 48 ча со ва од 
при је ма ту жбе. Кан ди да ти ма ко ји ма су до де ље ни ман да ти Ко ми си
ја из да је уве ре ње о из бо ру за чла на на ци о нал ног са ве та.37

У од но су на из бор елек то ра, кан ди дат за из бор елек то ра 
ду жан је да Ми ни стар тсву под не се елек тор ску при ја ву на по твр
ђи ва ње38 и то нај ка сни је 30 да на пре елек тор ске скуп шти не. Ми
ни стар ство ре ше њем од лу чу је о по твр ђи ва њу елек тор ске при ја ве 
у ро ку од 48 ча со ва од при је ма елек тор ске при ја ве. Ре ше ње Ми
ни стар ства је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни 
спор у ро ку од 24 ча са од при је ма ре ше ња, а Управ ни суд од лу чу је 
о ту жби у ро ку од 48 ча со ва. Ми ни стар ство упу ћу је пи сме ни по зив 
на елек тор ску скуп шти ну свим елек то ри ма чи ја је елек тор ска при
ја ва по твр ђе на.39

На кон по твр ђи ва ња елек то ра одр жа ће се елек тор ска скуп
шти на ко ју спро во ди од бор од три чла на ко је име ну је РИК. Про тив 
сва ког ре ше ња од бо ра елек тор мо же да из ја ви жал бу РИК у ро ку од 
три ча са од до но ше ња ре ше ња, а РИК је ду жан да од лу чу је о жал
би у ро ку од 12 ча со ва од при је ма жал бе. Про тив ре ше ња Ко ми си је 
37 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 98.
38 Елек тор ска при ја ва са др жи из ја ву да се кан ди дат при ја вљу је за елек тор ску 

скуп шти ну на ци о нал не ма њи не и лич не по дат ке и ове ре не из ја ве би ра ча да 
по др жа ва ју кан ди да ту ру за елек то ра, као и спи сак би ра ча ко ји по др жа ва ју 
кан ди да ту ру за елек то ра из ра ђен у пи сме ном и елек трон ском об ли ку (цд или 
двд), та ко да спи сак у оба об ли ка бу де исто ве тан, а ко ји пот пи су је ли це ко је 
под но си елек тор ску при ја ву на по твр ђи ва ње. При пад ник на ци о нал не ма њи
не мо же да по др жи са мо јед ног елек то ра. Об лик и са др жи ну об ра сца за при
ку пља ње пот пи са би ра ча ко ји по др жа ва ју елек то ре про пи су је ми ни стар. 

39 Упо ре ди: ЗНСНМ, чл. 102.
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мо же да се под не се ту жба Управ ном су ду у ро ку од три ча са од 
при је ма ре ше ња, а Управ ни суд од лу чу је о ту жби у ро ку од 12 ча
со ва.40 Ако су ро ко ви од 24 и 48 ча со ва крат ки шта ре ћи о овим ро
ко ви ма? Они су очи глед но не ре ал ни, те ће се Управ ни суд су о чи ти 
са истим про бле ми ма и ди ле ма ма са ко ји ма се су о ча ва у ре дов ним 
из бор ним про це си ма.41

За кљу чак

Као што се мо же ви де ти, уло га Управ ног су да у Ре пу бли
ци Ср би ји и ка да је реч о за шти ти овог пра ва је сте зна чај на, по себ
но у кон тек сту за ко ни то сти и ре гу лар но сти из бо ра за на ци о нал не 
са ве те. 

Ме ђу тим, по је ди на за кон ска ре ше ња, не обез бе ђу ју и од
го ва ра ју ћи и аде ква тан си стем за шти те овог пра ва у раз ли чи тим 
фа за ма из бор ног по ступ ка. Да би она би ла и ре ал но ефи ка сна и 
оства ри ва, нео п ход на је зна чај на до пу на са да шњих за кон ских од
ре да ба ко је се од но се на из бо ре у по гле ду управ носуд ске за шти те 
од стра не Управ ног су да, јер по сто је ћи прав ни оквир ко ји се осла
ња на оп шти ре жим утвр ђен ЗУСом ни је аде ква тан са ста но ви шта 
ефи ка сне за шти те овог пра ва. 
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Vla di mir DJu ric

THE ROLE OF ADMINISTRATIVE 
COURT IN THE SETTLEMENT OF 

DISPUTES RELATING TO ELECTIONS 
FOR THE NATIONAL MINORITY 

COUNCILS

R e  s u  m e

The con trol of ad mi ni stra ti ve le galty con duc ted by Ad mi ni stra ti ve 
co urt, al so re pre sents one of the pos si ble ways in which pe o ple pro
tect the ir con sti tu ti o nal and sta tu tory rights and fre e doms. One of the 
con sti tu ti o nally gu a ran teed rights is elec to ral right. Ad di ti o nally, in 
the Re pu blic of Ser bia, the mem bers of na ti o nal mi no ri ti es in or der 
to ac hi e ve the ir right to selfgo vern ment in cul tu re, edu ca tion, in
for ma tion and of fi cial use of lan gu a ges and let ters, can elect the ir 
na ti o nal co un cils in ac cor dan ce with the law. It me ans that the Con
sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, in ad di tion to the ge ne ral elec to ral 
law gu a ran te es the “spe cial“ elec to ral rights to mem bers of na ti o nal 
mi no ri ti es  the right to elect na ti o nal co un cils. The Law on Na ti o nal 
Co un cils of Na ti o nal Mi no ri ti es, in ter alia, pre scri bes the pro ce du re 
for elec tion of the na ti o nal co un cils. Sin ce the elec to ral right is a 
com plex right by its na tu re, the ar tic le analyzes the po si ti ve le gal 
fra me work for the pro tec tion of the spe cial elec to ral rights of na ti o
nal mi no ri ti es mem bers be fo re the Ad mi ni stra ti ve Co urt and pos si ble 
pro blems that may oc cur and that de ri ve from the cur rent po si ti ve 
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le gal fra me work. Thro ugh the per for med analysis we con clu de that 
cer tain le gal so lu ti ons do not pro vi de ap pro pri a te and ade qu a te sys
tem of pro tec tion of the rights in the va ri o us sta ges of the elec to ral 
pro cess. In or der to ac hi e ve ef fec ti ve and re a li stic pro tec tion, it is 
ne ces sary to sig ni fi cantly sup ple ment the exi sting le gal pro vi si ons 
con cer ning the elec ti ons in terms of ad mi ni stra ti ve and ju di cial pro
tec tion per for med by Ad mi ni stra ti ve Co urt, be ca u se the exi sting le
gal fra me work that re li es on the ge ne ral re gi me esta blis hed by Law 
on Ad mi ni stra ti ve Dis pu tes, is not ade qu a te from the stand po int of 
ef fec ti ve pro tec tion of this right.
Keywords:  national councils of national minorities, elections, elec
toral law, administrative court, administrativejudicial protection

  

* Овај рад је примљен 17. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. 09. 2015. године.
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С а ж е т а к

По че ци јав не упра ве као на у ке ве зу ју се за крај 19. ве ка. Од та да 
па до да на шњих да на она ће про ћи кроз не ко ли ко фа за а ак ту
ел на фа за тра је од се дам де се тих го ди на про шлог и уоби ча је но 
се на зи ва но ва јав на упра ва. Не ко ли ко је упо ри шних та ча ка или 
ка рак те ри сти ка но ве јав не упра ве: фо ку си ра ност на ди на ми ку 
(про ме не) упра ве, ин тер ди сци пли нар ни при ступ, фо кус на кон
цепт јав них по ли ти ка те по ја ва но вих трен до ва (ком па ра тив на и 
раз вој на јав на упра ва и по ве ћа но ин те ре со ва ње за из у ча ва ње од
но са тр жи шта и др жа ве). Ка да је реч о фо ку су на ди на ми ку јав не 
упра ве ми сли се пре све га на ре фор ме упра ве ко је су под стак ну
те тзв. кри зом др жа ве и упра вља ња у дру гој по ло ви ни два де се
тог ве ка. Број на ис ку ства и ис тра жи ва ња мо гу ћих од го во ра на 
кри зу (ре фор ме) су су бли ми ра на у не ко ли ко основ них мо де ла: 
тр жи шни (вест мин стер ски), пар ти ци па тив ни (аме рич ки) и де
цен тра ли стич ки (хо ланд скодан ски) мо дел. Они се раз ли ку ју 
ме ђу со бом у за ви сно сти од до ми нант ног ре форм ског ин стру
мен та од но сно при хва ће ног ре форм ског прав ца. Ова ис тра жи
ва ња и мо де ли мо гу на ро чи то би ти ко ри сна за др жа ве у ко ји ма 
тек пред сто ји ре фор ма и мо дер ни за ци ја јав не упра ве. Ипак, око 
пре но ше ња ис ку ста ва те оп ти мал ног ода би ра од ре ђе ног мо де ла 
ре фор ме у да тој др жа ви тре ба би ти оба зрив и прет ход но са гле да
ти тре нут ну си ту а ци ју и тра ди ци ју схва та ња јав не упра ве. 
Кључнеречи: но ва јав на упра ва, мо де ли ре фор ми, кри за упра
вља ња, ле гал ност, ефи ка сност

 

НОВА ЈАВНА УПРАВА 
 И МОДЕЛИ РЕФОРМИ

*  Аутор је доцент на Факултету за европске правнополитичке студије у Новом 
Саду.
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Ево лу ци ја на у ке о јав ној упра ви

По че ци јав не упра ве као на уч не ди сци пли не ве зу ју се за 
ра до ве Ву дроа Вил со на (18561924), Мак са Ве бе ра (18641920) и 
Фре де ри ка Теј ло ра (18561915). У хро но ло ги ји струч них чла на ка 
и књи га о јав ној упра ви као пре те ча се нај че шће на во ди Вил со нов 
рад The Study of Ad mi ni stra tion (Сту ди је упра ве), об ја вљен у ака
дем ском ча со пи су Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, 1887. го ди не. У овом 
тек сту аутор ис ти че као нај ва жни ји прин цип упра ве ефи ка сност 
од но сно про дук тив ност (са што ма ње уло же них на по ра по сти ћи 
што бо ље ре зул та те). Вил сон је ис та као и по тре бу раз два ја ња сфе
ра по ли ти ке и упра ве, те да ова по то ња тре ба да има из ве стан сте
пен сло бо де у од но су на по ли ти ку. На европ ском кон ти нен ту упе
ча тљив траг на раз вој јав не упра ве оста вио је Макс Ве бер сво јим 
де ли ма Би ро кра ти ја и По ли ти ка као по зив. Он упра ву по сма тра као 
ра ци о на ли зо ва ни си стем ко ји оства ру је ци ље ве а ко га ка рак те ри
шу: про фе си о нал ност, ја сна по де ла по сла, хи је рар хи ја и цен тра ли
зо ва ност (мо дел вој не ор га ни за ци је). Ова два ауто ра пред ста вља ће 
и раз ли чи те па ра диг ме јав не упра ве ви дљи ве и до да на шњих да на 
(аме рич ки  ме на џер ски и европ ски  прав ни при ступ). Фре де рик 
Теј лор се ни је ба вио јав ном упра вом већ пи та њи ма оп ште ор га
ни за ци је и упра вља ња за сно ва ног на на у ци, а ње го ва за па жа ња су 
то ком на ред них де це ни ја има ла зна ча јан ути цај и на раз вој на у ке 
о упра ви.

То ком 20. ве ка јав на упра ва као на уч на ди сци пли на про
ла зи кроз ве ћи број фа за. Пр ва се мо же на зва ти пе ри о дом ди хо
то ми је (по ли ти ке и упра ве) и тра је од 1887. до 1926. По том сле ди 
де се то го ди шњи пе ри од да љег раз во ја на у ке и до ми на ци ја тзв. PO
SDCORB кон цеп та.1 Тре ћа фа за (19381947) се озна ча ва као иза зов 
би хе ви о ри ста ко ји оспо ра ва ју на у ку о јав ној упра ви сма тра ју ћи да 
не по сто је ње ни по себ ни прин ци пи већ са мо оп шта ме ста ка рак
те ри стич на за све ор га ни за ци је. Ово ста но ви ште за сту па и по зна
ти аутор Хер берт Сај мон, у сво јој књи зи Ad mi ni stra ti ve Be ha vi o ur. 
Че твр та фа за (19481970) на ста је као по сле ди ца би хе ви о ри стич ког 
1 Акро ним “PO SDCORB” је озна ча вао ло гич не се квен це или сег мен те „до бре“ 

упра ве и то: пла ни ра ње (plan ning), ор га ни зо ва ње (or ga ni zing), ка дри ра ње 
(staffing), во ђе ње (di rec ting), ко ор ди ни ра ње (co or di na tion), из ве шта ва ње (re
por ting) и бу џе ти ра ње (bud ge ting). Ови еле мен ти су чи ни ли јав ну упра ву и 
ин те ре со ва ње се сво ди ло пр вен стве но на њих.
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иза зо ва и ка рак те ри ше је кри за иден ти те та ко ја се ма ни фе сту је у 
ис пре пле та но сти упра ве и по ли ти ке те не мо гућ но сти њи хо вог ја
сног раз гра ни ча ва ња у прак си (ре пре зен та тив на књи га овог пе ри о
да  Двајт Вал до, Ad mi ni stra ti ve Sta te из 1948, го ди не). Ко нач но пе
ту фа зу раз во ја на у ке о јав ној упра ви пред ста вља пе ри од од 1971. 
го ди не па на да ље. Од та да јав на упра ва бе ле жи ве ли ки раз вој и 
обо га ће ње ви зи је (при сту па).2 

Овај по след ња и ак ту ел на фа за раз во ја јав не упра ве на зи
ва се и новајавнауправа. Не ко ли ко је упо ри шних ме ста или те ма 
у овом пе ри о ду:

• фо кус на ди на ми ку упра ве;

• ин тер ди сци пли нар ни при ступ;

• кон цепт јав них по ли ти ка;

• по ја ва но вих трен до ва у пред ме ту и из у ча ва њу јав не 
упра ве (ком па ра тив на јав на упра ва3, раз вој на јав на 
упра ва4, тр жи шна ори јен ти са ност – из у ча ва ње од но са 
др жа ве и тр жи шта.

2 Фа зе на у ке о јав ној упра ви на ве де на пре ма: Amres hwar Avast hi, Shri ram Ma
hes hwa ri, Pu blic Ad mi ni stra tion, Lakshmi Na rain Agar wal, Agra, 2014.

3 За осни ва ча ком па ра тив не од но сно упо ред не јав не упра ве сма тра се Фред 
Ригс (Fred Riggs) аутор члан ка Trends in com pa ra ti ve study of Pu blic ad mi ni
stra tion (1962). По тре ба за ком па ра тив ном јав ном упра вом је про и за шла из 
бит но дру га чи јих по ли тич коад ми ни стра тив них и уоп ште дру штве них усло
ва ши ром све та. На кон Дру гог свет ског ра та из у ча ва ње зе ма ља тре ћег све та 
је по ста ло за јед нич ко по ље ин те ре со ва ња ско ро свих дру штве них на у ка. На
уч ни ци ко ји су се ба ви ли јав ном упра вом су се за ни ма ли пре све га за пи та ња 
раз во ја јав не упра ве у овим зе мља ма и ње не уло ге у дру штве ноеко ном ском 
раз во ју и про ме на ма. Осим зе ма ља тре ћег све та за ни мљи во (и спе ци фич но у 
од но су на За пад) по ље ис тра жи ва ња за у зи ма ју бив ше со ци ја ли стич ке зе мље 
с об зи ром на њи хо во на сле ђе.  

4 Кон цепт раз вој не упра ве на ста је на кон Дру гог свет ског ра та. Основ ни узрок 
на стан ка раз вој не упра ве је сте по ја ва но вих не за ви сних др жа ва у Афри ци и 
Ази ји. Тра ди ци о нал ни кон цепт јав не упра ве се то ком два де се тог ве ка раз ви
јао на За па ду у ра спо ну од упра ве у ми ни мал ној др жа ви (law and or der) до 
упра ве у др жа ви бла го ста ња. Ме ђу тим, но ве не за ви сне др жа ве су се на шле 
у пот пу но дру га чи јем кон тек сту, су о че не са број ним про бле ми ма као што су: 
си ро ма штво, не за по сле ност, ни зак ни во обра зо ва ња ста нов ни штва, итд. Ја
сно је да упра ва у овим др жа ва ма ни је мо гла да бу де по сма тра на са мо као 
си стем ко ји одр жа ва ред и спро во ди за ко не или као си стем ко ји тре ба да обез
бе ди што ви ше бла го ста ња гра ђа ни ма већ пре све га као си стем ко ји је ори јен
ти сан на про ме не, од но сно раз вој и ре ша ва ње кру ци јал них про бле ма.
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Да кле, Новa јав на упра ва пред ста вља област у окви ру 
Јав не упра ве и њен при мар ни пред мет ин те ре со ва ња су про ме
не (ре фор ме) јав них упра ва то ком зад њих не ко ли ко де це ни ја (од 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка), а ко је су усло вље не но вим 
кон тек стом у ко ме су се др жа ве и дру штва на шли (гло ба ли за ци ја, 
на уч нотех нич ка ре во лу ци ја, „им пло зи ја“ све та, мул ти кул ту ра ли
зам...).

Ра ди пот пу ни јих ин фор ма ци ја тре ба по ме ну ти и то да је 
прет ход ни ца на стан ку но ве јав не упра ве кон фе рен ци ја  „Аме рич ке 
ака де ми је по ли тич ких и дру штве них на у ка“ из 1967. у Фи ла дел фи
ји под на зи вом: „Те о ри ја и прак са јав не упра ве – пред мет, ци ље ви 
и ме то ди“. Ге не рал ни за кљу чак са ове кон фе рен ци је је био да јав на 
упра ва тре ба да се по сма тра као ака дем ска ди сци пли на, за тим као 
по ље у прак си не по сред но ве за но за оства ри ва ње јав ног ин те ре са. 5 

Го ди ну да на ка сни је Двајт Вал до (Dwight Wal do) у на сто
ја њу за да љим раз во јем овог кон цеп та по ста вља пи та ња: шта је 
пра ви те рен јав не упра ве (да кле пи та ње ње ног оп се га и пред ме та), 
ко ја је ло ги ка ко ју тре ба при ме њи ва ти при ли ком ње го вог ис тра
жи ва ња и ка кву дру штве ну ко ри сност мо же да обез бе ди зна ње о 
јав ној упра ви. У на сто ја њу да по ну ди од го во ре на ова пи та ња 1971. 
го ди не Франк Ма ри ни је об ја вио књи гу „Ка но вој јав ној упра ви“6 
У њој је ис та као се дам упо ри шних та ча ка но ве јав не упра ве: 1. 
од ба ци ва ње вред но сно не у трал ног при сту па, 2. ви ше окре ну то сти 
ка јав но сти, 3. ис ти ца ње со ци јал не прав де, 4. ан ти би ро крат ски, ан
ти те о рет ски и ан ти тех нич ки при ступ упра ви, 5. ори јен ти са ност ка 
кли јен ти ма и дру штве но све сни по глед, 6. ис ти ца ње де цен тра ли за

5 За кључ ци ове кон фе рен ци је су би ли:
 1.  Би ро кра ти ја тре ба да се из у ча ва струк ту рал но као и функ ци о нал но;
 2.  Де фи ни ци ја пред ме та је про бле ма тич на по што је те шко уста но ви ти ње го ве 

окви ре (по ље пред ме та); 
 3.  Хи је рар хиј ски по глед на ор га ни за ци о ну струк ту ру тре ба да бу де про ме

њен, из ме ђу ад ми ни стра то ра тре ба да има ви ше од но са ко о др ди на ци је не го 
суб ор ди на ци је;

 4.  Јав не по ли ти ке и по ли тич ки аспек ти по ста ју глав ни фо кус па жње јав не 
упра ве уме сто ме наџ мен та;

 5.  Бу ду ћи ад ми ни стра то ри (слу жбе ни ци) тре ба да бу ду обра зо ва ни и об у ча
ва ни у про фе си о нал ним шко ла ма. Кур се ви јав не упра ве не би тре ба ло да 
бу ду фо ку си ра ни са мо на управ не ор га ни за ци је и про це ду ре већ да не гу ју 
ин тер ди сци пли нар ни при ступ;

 6.  Јав на упра ва до са да не ма до вољ но ка па ци те та да се су о ча ва са дру штве
ним про бле ми ма.

6 Frank Ma ri ni, To wards a new Pu blic Ad mi ni stra tion, Chan dler, New York, 1971.
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ци је ад ми ни стра тив них про це са и ад ми ни стра тив ног плу ра ли зма, 
7. ис ти ца ње ква ли та тив не тран сфор ма ци је, про ме на – под ра зу ме ва 
ис ти ца ње ети ке и вред но сти.

Вре ме уоб ли ча ва ња кон цеп та но ве јав не упра ве је за пра во 
и пе ри од тзв. кри зе упра вља ња и др жа ве бла го ста ња ко ја је под
ста кла ве ли ке про ме не у си сте ми ма јав не упра ве и при сту пу јав
ном упра вља њу. Но ва јав на упра ва се ба ви мо гу ћим од го во ри ма на 
кри зу упра вља ња а ко ји су то ком го ди на ар ти ку ли са ни у не ко ли ко 
кључ них мо де ла. Но, пре не го што се пред ста ве ови мо де ли,  ра
ди њи хо ве пот пу ни је оп сер ва ци је свр сис ход но је освр ну ти се на 
кључ не узро ке кри зе упра вља ња.

Кри за др жа ве и јав ног упра вља ња

Те шко да ти је дин ствен од го вор на пи та ње шта је до ве ло 
до кри зе др жа ва (др жав ног упра вља ња) бу ду ћи да се у раз ли чи тим 
др жа ва ма мо гу утвр ди ти раз ли чи ти раз ло зи. Ипак, ге не ра ли за ци
јом је мо гу ће утвр ди ти не ко ли ко кључ них узро ка. 

Је дан је сла ба и не а де кват на ре ак ци ја и од го вор вла да на 
значајнепроменеуекономији ко је су се де си ле зад њих де це ни ја. 
Успо ра ва њем еко ном ског ра ста услед ра ста јав ног сек то ра вла де су 
по сте пе но по че ле да рас по ла жу са све ма ње при хо да од по ре за а са 
дру ге стра не тро шко ви су кон стант но ра сли. Ова ква си ту а ци ја је 
усло ви ла нео п ход ност ре фор ме упра ве ко ја је тре ба ла да по ста не 
еко но мич ни ја и јеф ти ни ја ка ко би успе шно ис пу ни ла сво је за дат ке 
од но сно оправ да ла раз лог свог по сто ја ња. Ипак, по сто је и дру га
чи ја раз ми шља ња по ко ји ма је про цес обр нут тј. еко ном ски про
бле ми за пра во до во де до ра ста уло ге јав ног сек то ра. Као ар гу мент 
се на во де при ме ри да ка да је до ла зи ло до еко ном ских кри за та да 
је као по сле ди ца обич но сле ди ло ши ре ње до ме на јав ног сек то ра. 
Сто га, тре ба еви ден ти ра ти и дру ге фак то ре ко ји су до при не ли кри
зи упра вља ња. 

Као мо гу ћи узрок се са свим осно ва но на во ди и де мо граф
ска про ме на. По пу ла ци ја го то во свих (пост)ин ду стри ја ли зо ва них 
де мо крат ских др жа ва је све ста ри ја. То зна чи да су из да ци за пен
зи је, здрав стве но и со ци јал но оси гу ра ње и сл. све ве ћи а мо ра ју 
да бу ду фи нан си ра ни нов цем ко ји се са ку пља од све ма њег бро ја 
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за по сле них. Да кле, све ве ћи јав ни тро шко ви а све ма њи при хо ди 
при род но су иза зва ли кри зу упра вља ња и по тре бу за ре фор ма ма. 

По сто ји још је дан фе но мен ко ји оп те ре ћу је рад упра ве: 
од лу ке о тро ше њу нов ца из др жав ног бу џе та до но си ре ла тив но ма
ли број љу ди – во де ћи по ли ти ча ри у вла сти. Са дру ге стра не,  љу ди 
ко ји на ме те мо ра ју да пла те др жа ви углав ном их до жи вља ва ју као 
оба ве зу и оп те ре ће ње а ма ли број њих је све стан бу ду ћих ко ри сти 
од то га. За то по сто ји тен ден ци ја да се вр ше та кве про ме не у јав ном 
сек то ру ка ко би се по сти гао што ма њи от пор ме ђу гра ђа ни ма. Као 
по сле ди ца то га до ла зи до сма ње ња јав них тро шко ва и сма ње ња ре
гу ла ци је где год је то мо гу ће.

По ред то га цен трал не вла сти у са вре ме ним усло ви ма гу
бе мо гућ ност ефек тив ног упра вља ња у број ним обла сти ма јав не 
сфе ре услед бр зог научно-технолошког развоја, информационих
технологијаипроцесаглобализације. Услед ра ди кал но но вих окол
но сти и окру же ња у ко ме се са вре ме на др жа ва и упра ва на ла зе, 
не ки ауто ри сма тра ју да „др жа ве не ће још ду го би ти су ве ре не у 
тра ди ци о нал ном зна че њу те ре чи“.7  Као не ки од узор ка за ова ква 
схва та ња мо гу се на ве сти сле де ћи: 

1) Ком пју тер ске ко му ни ка ци је, ра дио та ла си, са те ли ти, 
те ле фо ни ја омо гу ћа ва ју из у зет но бр зу ко му ни ка ци ју 
за раз ли ку од пре не ко ли ко де це ни ја ка да је до ми ни ра
ла тра ди ци о нал на по шта. Бр зи на и кван ти тет ко му ни
ка ци ја су у то ли ко ве ли кој ме ри да др жа ве (тј. вла сти) 
све те же мо гу да их над зи ру, бла го вре ме но еви ден ти
ра ју и  кон тро ли шу од но сно да их све о бу хват но са гле
да ју;

2) Ути цај елек трон ских масме ди ја све ви ше огра ни ча ва 
др жав ну до ми на ци ју у мно гим обла сти ма јав них по ли
ти ка;

3) Др жа ва не мо же да бу де ауто ри тет пре ко гра нич ним 
асо ци ја ци ја ма или гло бал ним ком па ни ја ма;

4) Др жа ва све ма ње мо же да ус по ста вља пра ви ла и кон
тро ли ше гло бал не фи нан сиј ске то ко ве;

7 Ge org Sørensen, The Tran sfor ma tion of the Sta te – beyond the Myth of Re tre at, 
Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2004,  str. 107.
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5) Свет ски еко ло шки усло ви као што је озон ска ру па или 
уни шта ва ње би о ди вер зи те та та ко ђе угро жа ва ју ма те
ри јал не пред у сло ве су ве ре ни те та.8

И не мач ки аутор Ми ха ел Цирн да је до при нос те о риј ском 
раз ма тра њу по ла зи шта ре фор ми. Он уво ди по јам „кон гру ен тан си
стем“ ко ји по сто ји он да ка да се су бје кат и обје кат вла да ња по кла
па ју. Основ ни услов ефи ка сног упра вља ња је си стем кон гру ен ци је. 
Т су Не ка да су се у исто ри ји еко ном ске ак тив но сти, са о бра ћај, за
га ђе ње жи вот не сре ди не, кул тур не ак тив но сти итд. од ви ја ли пре
те жно у окви ру на ци о нал них гра ни ца и као та кве су мо гле би ти 
уре ђе не ме ра ма на ци о нал не др жа ве. Ме ђу тим услед на прет ка на
у ке и тех ни ке и чо ве ко вих мо гућ но сти ове ак тив но сти и њи хо ве 
по сле ди це пре ва зи ла зе на ци о нал не гра ни це и ти ме др жа ва, бу ду ћи 
про стор но ли ми ти ра на, по Цир ну, гу би су штин ски еле мент ње не 
ле ги ти ма ци је   ефи ка сно упра вља ње.9 

Од го во ри на кри зу упра вља ња – мо де ли ре фор ми

На кри зу упра вља ња од го ва ра ло се број ним ре ак ци ја ма 
тј ре фор ма ма по след њих 45 го ди на, са раз ли чи тим по сле ди ца ма и 
сте пе ном успе ха. Ипак број ни при сту пи ре фор ми упра ве мо гу се 
све сти на не ко ли ко основ них мо де ла. 

У струч ној ли те ра ту ри се ови мо де ли  нај че шће се иден
ти фи ку ју као тр жи шни, пар ти ци па тив ни, флек си бил ни и  де ре гу ла
ци о ни мо дел, при че му су флек си бил ни и де ре гу ла ци о ни из ве де ни 
из пр ва два (ко ји се мо гу сма тра ти основ ним).10 Ова че ти ри мо де ла 

8 Jan Aart Schol te, Glo ba li za tion – A Cri ti cal In tro duc tion, Mac mil lan, Lon don, 
2000, стр. 136.

9 Као при мер не кон гру ет ног си сте ма мо же да по слу жи си ту а ци ја у ко јој јед на 
др жа ва има про бле ма са по сле ди ца ма озон ског омо та ча. Она мо же до не ти 
ре гу ла ти ву ко јом се сма њу је еми то ва ње га со ва ко ји оште ћу ју омо тач, али то 
не ће до ве сти до ефек та уко ли ко за га ђе ње до ла зи од дру гих др жа ва. У Не
мач кој, на при мер по сто ји стро жи ја за бра на де снора ди кал ног про па ганд ног 
ма те ри ја ла не го у дру гим зе мља ма. Ме ђу тим, ова ре гу ла ти ва не ма ефе кат ако 
не ко ко има се ди ште у САД ша ље овај ма те ри јал и еми ту је га пре ко ин тер
не та.  Ова кву си ту а ци ју до бро је илу стро вао Ур лих Бек  ре че ни цом да се још 
увек ,,о дру штву и др жа ви ми сли, и они се ор га ни зу ју и жи ве као да су по ду
дар ни“.

10 Сне жа на Ђор ђе вић, Властиуакцији–светјавнихуслуга, Фа кул тет по ли тич
ких на у ка, Бе о град, 2008, стр. 11.
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на во ди и Гај Пи терс (GuyB.Peters) у књи зи Бу дућ ност упра вља
ња (The Fu tu re of Go ver ning). Осим ове по де ле, аутор ну ди со ли дан 
ана ли тич ки оквир на осно ву ко га ана ли зи ра сва ки од мо де ла. Тај 
оквир се са сто ји из че ти ри еле мен та:

1) ме ха ни зам ди јаг но зе про бле ма – ко утвр ђу је и ка ко 
шта је јав ни ин те рес од но сно јав ни про блем; 

2) струк ту ра јав ног сек то ра (ка ко јав ни сек тор тре ба да 
бу де ор га ни зо ван); 

3) ме наџ мент (ка ко чла но ви ма јав ног сек то ра упра
вља ти, ка ко их ре гру то ва ти и мо ти ви са ти као и пи
та ње кон тро ле фи нан сиј ских ре сур са) и 

4) кон цеп ци ја про це са кре и ра ња прак тич них по ли ти
ка.11  

У књи зи Иза зо ви јав ног ме наџ мен та аутор ка Ин ге Пер ко 
Ше па ро вић на во ди сле де ће: „Мо де ли ре фор ми... би се мо гли све
сти на два глав на мо де ла с об зи ром на при мар ни ме ха ни зам ре гу ла
ци је: бри тан ски – при ва ти за ци ја и тр жи ште, швед ски  упра вља ње 
пу тем ре зул та та и тре ћи мо дел ко ји је ма ње про фи ли сан хо ланд
скодан ски чи ји је при мар ни ме ха ни зам ре гу ла ци је де во лу ци ја – 
де цен тра ли за ци ја. У свим мо де ли ма се као се кун дар ни ме ха ни зам 
по ја вљу ју ин стру мен ти кон ку рен ци је а као тер ци јал ни, у слу ча ју 
бри тан ског мо де ла упра вља ње пу тем ре зул та та, у швед ском де цен
тра ли за ци ја, а у хо ланд скодан ском при ва ти за ци ја, из че га сле де и 
ре жи ми упра вља ња: бри тан ски – при ват ни сек тор и тр жи шни ме
ха ни зам; швед ски – ре жим упра вља ња пу тем ре зул та та и хо ланд
скодан ски ре жим де во лу ци је. По сто ји и че твр ти ре жим упра вља
ња пу тем пра ви ла (Ве бе ров мо дел) као при мар ног ин стру мен та уз 
кон ку рент ске ин стру мен те на дру гом и при ва ти за ци ју на тре ћем 
ме сту, код ко јег је ре фор ма ми ни мал но при сут на.“12

Слич на по де ла мо де ла ре фор ми јав не упра ве је на ве де на 
и у књи зи Вла сти у ак ци ји – свет јав них услу га: вест мин стер ски, 
аме рич ки и нор диј ски мо дел.13 
11 Guy B. Pe ters, The Fu tu re of Go ver ning, Uni ver sity Press of Kan sas, Kan sas, 

2001, стр. 1620.  
12 Ин ге Пер ко Ше па ро вић, Изазовијавногменаџмента–дилемејавнеуправе, 

Гол ден мар ке тинг – Тех нич ка књи га, За греб, 2006, стр. 7576.
13 С. Ђор ђе вић, оп. цит., стр. 3337. 
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Осим по ме ну тих мо де ла ре фор ми у струч ној ли те ра ту ри 
се мо гу на ћи и дру ги што ука зу је на то да до са да не ма уни вер зал но 
при хва ће не кла си фи ка ци је. Ипак, ду бља ана ли за раз ли чи тих по де
ла ука зу је на иста по ла зи шта или су шти ну. А та су шти на се мо же 
об ја сни ти јед но став ним си сте мом ко ји се са сто ји од две ка те го ри
је: 1) про блем јав не упра ве и 2) мо гу ћа ре ше ња од но сно од го во ри. 
Te los јав не упра ве и јав ног упра вља ња је сте др жав на над ле жност 
у не кој обла сти а про блем од но сно по тре ба за ре фор мом на ста је 
он да ка да др жа ва не мо же ефи ка сно да оба вља сво ју над ле жност. 
На ме ће се пи та ња шта ура ди ти по во дом овог про бле ма? У за ви
сно сти од од го во ра на ста ју раз ли чи ти мо де ли ре фор ми. А мо гу ћи 
и нај че шћи од го во ри су сле де ћи: 

1) др жа ва не е фи ка сно оба вља сво ју над ле жност у од ра
ђе ној обла сти те сто га тре ба да се по ву че из те обла сти 
и пре пу сти је тр жи шним си ла ма (тр жи шна др жа ва); 

2) др жа ва не е фи ка сно оба вља сво ју над ле жност и сто га 
тре ба да је пре пу сти при ват ном сек то ру (ва ри јан та тр
жи шне др жа ве);

3) др жа ва не е фи ка сно оба вља сво ју над ле жност и тре ба 
је пре пу сти ти ни жим ни во и ма вла сти и (де цен тра ли
зо ва на др жа ва);

4) др жа ва не е фи ка сно оба вља сво ју над ле жност те сто га 
тре ба да уна пре ди сво је упра вљач ке ка па ци те те (пар
ти ци па тив на др жа ва);

Да кле, су шти на је у то ме да ли про бле ма тич ну област др
жав ног упра вља ња тре ба пре пу сти ти не ком дру гом или про блем 
тре ба ре ши ти  уна пре ђе њем „соп стве них ре до ва“ тј. ад ми ни стра
ци је. Због то га не ки ауто ри у осно ви раз ли ку ју са мо два мо де ла: 
тр жи шни и пар ти ци па тив ни. Иду ћи још ду бље у ана ли зу мо же се 
за пра во го во ри ти о ра зли ци из ме ђу тзв. „ве ли ке“ др жа ве са ши ро
ким ди ја па зо ном овла шће ња (со ци јал де мо крат ска оп ци ја тј, др жа
ва бла го ста ња са зна чај ном ре гу ла тив ном уло гом) или „ма ле“ др
жа ве (ми ни мал на др жа ва, кон зер ва тив ноли бе рал на оп ци ја, ма ње 
ре гу ла ци је, ви ше тр жи шта).

У за ви сно сти од че ти ри го ре по ну ђе на од го во ра је и 
основ ни ре форм ски ме ха ни зам или про цес ко ји се на ме ће. У пр
вом слу ча ју ка да се др жа ва по вла чи из про бле ма тич не обла сти, као 
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основ ни ме ха ни зам ре фор ме се ја вља де ре гу ла ци ја. У дру гом слу
ча ју ка да се над ле жност пре пу шта при ват ном сек то ру (што не зна
чи да се др жа ва по вла чи као крај њи га рант или кон тро лор ква ли
те та) основ ни про цес ре фор ме је при ва ти за ци ја. У тре ћем мо де лу 
ка да др жа ва пре пу шта сво је над ле жно сти ни жим ни во и ма вла сти 
реч је де цен тра ли за ци ји као основ ном ме ха ни зму ре фор ме док у 
че твр том слу ча ју по сто ји ве ћи број про це са ме ђу ко ји ма се ис ти чу 
упра вља ње пу тем ре зул та та, стра те шко упра вља ње....14

Сли ко ви то, раз ли чи ти од го во ри од ко јих по ти чу и раз ли
чи та стра те шка опре де ље ња се мо гу пред ста ви ти на сле де ћи на
чин: 

  

ПРОБЛЕМ 

ШТА УЧИНИТИ повлачење 
државе – „мање“ 
државе 

држава „остаје у 
игри  – више“ 
државе - 
партиципација 

Oснова на стан ка раз ли чи тих мо де ла ре фор ме јав не упра ве

На овој сли ци је исто вре ме но при ка за на и ди хо том на по
де ла мо де ла ре фор ме (тр жи шни и пар ти ци па тив ни) и по де ла на ве
ћи број мо де ла ко ја на ста је ни јан си ра њем ди хо том не по де ле, од но
сно јед не од оп ци ја а то је мо дел ко ји ука зу је на по вла че ње др жа ве 
из ре гу ла ци је и упра вља ња. Та ко ђе у окви ру овог при сту па мо гу ће 
је раз ли ко ва ти пот пу но по вла че ње др жа ве у слу ча ју де ре гу ла ци
је и при ва ти за ци је и са мо де ли мич но по вла че ње др жа ве у слу ча ју 
де цен тра ли за ци је. На и ме, код де цен тра ли за ци је над ле жност или 
јав ни по сао ко ји се пре пу шта ни жим ни во и ма вла сти и да ље оста је 
у вла ди ном (прем да де цен тра ли зо ва ном) сек то ру. 
14 На по ме на: Ов де је реч о мо де ли ма и упро шће ном при ка зи ва њу про це са. По

ред на ве де них по сто је и дру ги. У прак си у сва ком мо де лу ре фор ме је при
су тан ве ли ки број ре форм ских про це са, но ов де је реч са мо о то ме ко ји је 
до ми нан тан  при ма ран.
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Ко нач но, за кљу чи мо, за да ље ана ли тич ке по тре бе ове сту
ди је кон ста то ва ће мо триосновнамоделареформејавнеуправе:

1) тржишниили вест ми стер скимоделреформе (де ре гу
ла ци ја и при ва ти за ци ја)

2) пар ти ци па тив ниили аме рич кимо дел ре фор ме (упра
вља ње пу тем ре зул та та)

3) децентралистички или хо ланд скодан ски мо дел ре-
форме(де цен тра ли за ци ја и де во лу ци ја)15

Тр жи шни (вест мин стер ски) мо дел 
 ре фор ме јав не упра ве

Овај мо дел ре фор ми је спро ве ден у Ве ли кој Бри та ни ји па 
оту да и на зи ва вест мин стер ски. Из у зет но до бри ре зул та ти при ме
ном овог мо де ла су по стиг ну ти и на Но вом Зе лан ду.  Кључ но пи та
ње ре фор ме јав не упра ве у Ве ли кој Бри та ни ји је би ло шта др жа ва 
ло ше ра ди а не би ви ше тре ба ло? Од го вор је, ка ко је то при ка за но 
на прет ход ној сли ци, био са др жан у то ме да по сло ве ко је не мо же 
успе шно да ре а ли зу је тре ба да пре пу сти при ват ном сек то ру или 
су бјек ти ма из ци вил ног дру штва. Ка рак те ри сти ка ре фор ми у Бри
та ни ји је би ла и ја сно раз гра ни че ње по ља над ле жно сти др жа ве и 
дру гих ни воа вла сти као и оста лих сек то ра (при ват ног и ци вил ног 
– не вла ди ног). Осим то га на пра вље на је ја сна ли ни ја раз ли ко ва ња 
из ме ђу кре а то ра по ли ти ка и ме на џе ра. Ре фор ме у вест мин стер ском 
мо де лу су би ле све о бу хват не, до шло је до ра ди кал них про ме на у 
на чи ну во ђе ња јав них по ли ти ка и зна чај ног сма ње ња ад ми ни стра
тив ног апа ра та др жа ве.

Ре фор ма јав не упра ве и уоп ште јав ног сек то ра у Ве ли кој 
Бри та ни ји се мо гу све сти на не ко ли ко кључ них ак тив но сти од но
сно од лу ка у ве зи са не ком над ле жно шћу или јав ним сер ви сом:

15 По ми ње се  и нор диј ски или скан ди нав ски мо дел ре фор ме, но ра ди се са са
мо о ком би на ци ји тј. при ме ни раз ли чи тих ре ше ња из већ на ве де них мо де ла. 
Очи то је из на зи ва мо де ла ко је др жа ве су ти пич ни при мер од ре ђе ног мо де ла 
ре фор ме. При мер тр жи шног мо де ла ре фор ме јав не упра ве су: Ве ли ка Бри та
ни ја и Но ви Зе ланд. Пар ти ци па тив ни мо дел ре фор ме је спро ве ден у САД али 
и у Швед ској. Ипак, иако је исти мо дел у пи та њу код ове две др жа ве раз ли чи
ти су мо ти ви за њи хо во опре де ље ње.



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

94

Година I  vol. 2 Бр. 2-2015

• при ва ти за ци ја – ак тив ност се пре но си на при ват ни 
сек тор та ко да вла да ви ше не ма прав ну од го вор ност за 
сер вис. Нај по зна ти ји при мер су: же ле зни ца, гас, стру
ја и во да. Ипак у овим слу ча је ви ма др жа ва и да ље има 
из ве сну уло гу, пре све га ре гу ла тор ну и кроз суб вен ци
је;

• уки да ње – вла да од лу чу је да уки не не ки јав ни сер вис 
сма тра ју ћи га не по треб ним; 

• уго ва ра ње – ра ди се о јав ној ак тив но сти или по слу ко
ји др жа ва же ли да за др жи али са му ре а ли за ци ју пре пу
шта тр жи шту и при ват ном сек то ру да у име и за рад ин
те ре са јав ног сек то ра ре а ли зу је од ре ђе ну ак тив ност;

• аген ци фи ка ци ја – пре пу шта ње ак тив но сти ауто ном
ним те ли ма ко је фор ми ра  овла шћу је вла да;

• mar ket te sting  вр ста флек си бил ни јег уго ва ра ња ка да 
власт ни је си гур на да ли не ку ак тив ност  сер вис тре
ба за др жа ти у вла ди ном сек то ру или пре пу сти ти при
ват ном. Сто га се фле ски бил ним фор ма ма и уго во ри ма 
„те сти ра“ кон кре тан слу чај ка ко би се уста но ви ла нај
по год ни ја фор ма. 16

Пар ти ци па тив ни (аме рич ки) мо дел 
 ре фор ме јав не упра ве

У пар ти ци па тив ном мо де лу ре фор ме јав не упра ве, за раз
ли ку од прет ход ног пи та ње ни је на ко ји на чин и ко ме пре пу сти ти 
оно што др жа ва ло ше ра ди, већ на ко ји на чин да то по бољ ша.Из 
тог раз ло га, ра зу мљи во је за што при ва ти за ци ја ни је кључ ни сег
мент ре фор ми већ пре све га ак тив но сти ко је тре ба да уна пре де рад 
ад ми ни стра ци је. Да кле у САД до ла зи до дру га чи јег при сту па у од
но су на Ве ли ку Бри та ни ју од но сно до дру га чи јег трет ма на при
ват ног сек то ра и тр жи шта, иако су САД тра ди ци о нал но окре ну те 
тр жи шним прин ци пи ма и ма њој ре гу ла ци ји. Тре ба има ти на уму 
да су САД у тре нут ку ре фор ми јав не упра ве др жа ва са већ уве ли ко 
16 Me gan Mitchell, Fromsow’seartosilkpurse:publicsectorreformintheUKand

Austra lia thro ugh the 80s and 90s, Wor king pa pers in Austra lian stu di es, no 116, 
Sir Ro bert Men zi es Cen tre for Austra lian Stu di es, Lon don, 1999, стр. 12.
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афир ми са ним прин ци пом сло бод ног тр жи шта, при ват не ини ци ја
ти ве и прин ци па де ре гу ла ци је (знат но из ра же ни је не го у Евро пи). 
Сто га ни је ни би ло то ли ко про сто ра за још екс тен зив ни ју при ва
ти за ци ју или по вла че ње др жа ве, већ је глав ни про блем био у то ме 
ка ко да др жа ва оно што ина че ра ди уна пре ди. 

Ипак, при ват ни сек тор је играо ва жну уло гу у ре фор ми 
јав не упра ве у Аме ри ци, али на дру га чи ји на чин не го у Ве ли кој 
Бри та ни ји. Док је у Ве ли кој Бри та ни ји кључ но опре де ље ње би ло 
да се по сло ви ко је др жа ва ло ше оба вља пре пу сте при ват ном сек
то ру у САД је кључ на иде ја или ин тен ци ја би ла, да се прак са из 
при ват ног сек то ра од но сно нај бо ља ре ше ња из би знис и ци вил ног 
сек то ра при ме не на функ ци о ни са ње јав не упра ве и вла сти. Пре у
зи ма ње прак се из при ват ног сек то ра и „угра ђи ва ње“ у вла дин од
но сно јав ни сек тор пред ста вља док три ну „re in ven ting“ по кре та17 
док је у Бри та ни ји до ми ни рао у „чи сти јем об ли ку“ но ви јав ни ме
наџ мент (НЈМ).18 

Још јед на спе ци фич ност аме рич ког мо де ла ре фор ми је и 
из ве сно за ма гљи ва ње ли ни је из ме ђу при ват ног и јав ног сек то ра 
што је та ко ђе су прот но вест мин стер ском мо де лу. Он се до ми нант
но осла њао на ефек те и ре зул та те ко је власт и упра ва по сти жу. У 
про це су усме ра ва ња ре фор ми од из у зет ног зна ча ја су би ли до при
но си ко је је да ло дру штво и по је дин ци сво јим иде ја ма и кре а тив
но шћу, па се мо же го во ри ти о спро во ђе њу ре фор ме од о здо на го ре 
(што је су прот но у од но су на Бри та ни ју). Још јед на спе ци фич ност 
у од но су на вест мин стер ски мо дел је  да ова ре фор ма ни је би ла 
17 Сво је вр сну „опо зи ци ју“ или бар ко рек ци ју но вом јав ном ме наџ мен ту пред

ста вља при ступ „Ре ди зај ни ра ње вла де“ (енгл. Re in ven ting go vern ment). Овај 
по крет или ре форм ски пра вац по ста је по пу ла ран на кон об ја вљи ва ња исто и
ме не књи ге са под на сло вом „Ка ко пред у зет нич ки дух пре не ти у јав ни сек
тор“, аме рич ких ауто ра Деј ви да Озбор на и Те да Ге бле ра.  Већ из са мог на
сло ва књи ге на ме ће се чи ње ни ца да они не за сту па ју иде ју о по вла че њу вла де 
већ иде ју о ак тив ној али пред у зет нич ки ак тив ној вла ди (вла сти). Da vid Os
bor ne, Ted Ga e bler, Re in ven ting Go vern ment – How to en tre pre ne u rial spi rit is 
tran sfor ming the pu blic sec tor, Pen guin gro up, New York, 1993.

18 На по ме на: Да не би до ла зи ло да до за бу не тре ба ис та ћи да у не ким де ло ви
ма све та по пу лар ни кон цеп ти као НЈМ се сма тра ју пре ва зи ђе ним. У САД је 
док три на НЈМ и „ски да ње др жа ве са ле ђа гра ђа на“ би ла ак ту ел на у вре ме 
Ро нал да Ре га на, ме ђу тим кра јем 80их го ди на оп шта оце на је би ла да до та да
шње ре фор ме ни су по сти гле оче ки ва не ре зул та те. Та да је до ми на ци ју НЈМ у 
САД за ме нио већ по ме ну ти ре ин вен тинг по крет. По гле да ти: Pa trick Dun le avy, 
Mar getts He len, NewPublicManagementisDead:LongLiveDigitalEraGover-
nan ce, Jo ur nal of Pu blic Ad mi ni stra tion Re se arch and The ory, July 2006.
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ра ди кал на већ раз вој на, ши ри ла се по сте пе но на све сфе ре јав них 
по ли ти ка и раз ли чи те ни вое вла сти. 

Је дан до кључ них ме ха ни за ма ре фор ми је упра вља ње пу
тем ре зул та та (енгл.performancemanagament). Ово је мо дел упра
вља ња раз ви јен у окви ру на у ке о ме наџ мен ту а при ме њен је и у 
јав ној упра ви. Фо ку си ра се на по је дин це и ти мо ве уну тар ор га ни за
ци је са ци љем по сти за ња ви со ког ни воа пер фор ман си (ре зул та та). 
У том сми слу нај ва жни је је уста но ви ти ја сне ци ље ве ор га ни за ци је, 
за тим по сти ћи за јед нич ко раз у ме ва ње и са гла сност по је ди на ца око 
ци ље ва, по том ја сно рас по де ли ти од го вор но сти и ду жно сти. Ве о ма 
ва жан сег мент у све му ово ме је сте ко му ни ка ци ја из ме ђу ме наџ
мен та – упра ви те ља и за по сле них за тим по ја шња ва ње оче ки ва ња, 
ци ље ва, као и пру жа ње по врат них ин фор ма ци ја и про це на ре зул
та та. Овај мо дел пред ви ђа да за по сле ни ко ји не оства ру ју за цр та не 
ци ље ве има ју мо гућ ност уна пре ђе ња сво јих спо соб но сти. Сто га су 
ве о ма ва жне обу ке, уна пре ђе ње ком пе ти ци ја за по сле них и ор га ни
за ци о них аспе ка та, по бољ ша ње рад них усло ва, утвр ђи ва ње стан
дар да и ме ра.

Осим САД и Швед ска се на во ди као при мер ре фор ме у 
ко јој је бит ну уло гу има ло упра вља ње пу тем ре зул та та и уоп ште 
пар ти ци па тив ни мо дел ре фор ме. За ни мљи во је да се исти мо дел 
ре фор ме при ме нио у др жа ва ма са раз ли чи тим тра ди ци ја ма. САД је 
тра ди ци о нал но „ма ла“ др жа ва за раз ли ку од Швед ске ко ја је при
мер „ве ли ке“ др жа ве са ве ли ком ре ди стри бу тив ном уло гом и јав
ним сек то ром (др жа ва бла го ста ња). Ипак, ве ћи на ауто ра на во ди и 
не ке спе ци фич но сти ре фор ме јав не упра ве у Швед ској због че га се 
ова др жа ва свр ста ва у спе ци фич ну – нор диј ску гру пу ре фор ми а 
што је вр ло бли ско за пра во сле де ћем ти пу.

Де цен тра ли стич ки (хо ланд скодан ски) 
 мо дел – де во лу ци ја, де цен тра ли за ци ја

У овом мо де лу од го вор ко ји се ну ди на про блем не у спе
шног оба вља ња по сла др жав не вла сти је сте пре пу шта ње тог по сла 
ни жим ни во и ма вла сти (ре ги о ни ма, окру зи ма, гра до ви ма и оп шти
на ма). Овај про цес исто вре ме но зна чи и де мо кра ти за ци ју. Осим 
про це са де цен тра ли за ци је ко ји је при мар ни у овом мо де лу, ве ли ка 
па жња је по све ће на по ди за њу ква ли те та ра да за по сле них, уво ђе њу 
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ева лу а ци ја, тим ског ра да, на гра ђи ва ња пре ма ра ду, флек си бил ни
јим фор ма ма упра вља ња итд. Осим то га до шло је и до ра ди кал не 
ре фор ме бу џет ског си сте ма. 

Про цес де цен тра ли за ци је озна ча ва про це се пре пу шта
ња или пре но ше ња овла шће ња цен трал не вла сти ни жим ни во и ма 
вла сти. Пре ци зни је де цен тра ли за ци ја је: про цес ко јим се власт од
но сно над ле жно сти, по сло ви и до но ше ње од лу ка пре но се са цен
трал не вла сти на ни же ни вое вла сти, при че му пре не то оста је под 
над зо ром цен трал не вла сти (кон тро ла ле гал но сти).

Де цен тра ли за ци јом се цен трал на власт се не раз вла шћу
је у пот пу но сти. У овом про це су цен трал на власт и да ље оста је 
у из ве сном сми слу крај њи га рант и кон тро лор де цен тра ли зо ва ног 
по сла или над ле жно сти. Вр ста над зо ра је је дан од по ка за те ља да 
ли се ра ди о де цен тра ли за ци ји у пра вом сми слу ре чи (пре пу шта ње 
по сла) или са мо о бла гом об ли ку де цен тра ли за ци је ка да се по сао 
по ве ра ва ни жем ни воу (де кон цен тра ци ја и де ле га ци ја). У пр вом 
слу ча ју власт има пра во са мо кон тро ле за ко ни то сти и устав но сти, 
не ма пра во од у зи ма ња над ле жно сти, а у дру гом – бла жем об ли
ку де цен тра ли за ци је, власт осим кон тро ле ле гал но сти има и пра во 
кон тро ле свр сис ход но сти ра да ни жег ни воа вла сти. Овај пр ви или 
ја чи об лик де цен тра ли за ци је зна чи и то да цен трал на власт пре
пу шта ју ћи ло кал ној вла сти по сао пре но си и ори ги нер ну (из вор
но) над ле жност. Цен трал на власт је ви ше не мо же по но во пре у зе ти 
(без са гла сно сти ло кал не вла сти). У овом слу ча ју реч је о пу ној или 
ком плет ној де цен тра ли за ци ји од но сно де во лу ци ји.

Осим скан ди нав ских др жа ва, де цен тра ли за ци ја као 
основ ни мо дел ре фор ми упра ве је спро ве де на и у мно гим дру гим 
европ ским кон ти нен тал ним др жа ва ма а ти пи чан при мер је и Не
мач ка.

Има ли пра ви ла – ко ји мо дел је 
 нај по год ни ји за да ту др жа ву?

Свр ха утвр ђи ва ња и ана ли зе мо де ла ре фор ми јав не упра
ве је сте да се са ку пље на са зна ња и ис ку ства при ме њу ју и да ље 
уса вр ша ва ју у бу ду ћим ре фор ма ма јав них упра ва, од но сно у др жа
ва ма у ко ме ови про це си тек пред сто је. То зна чи да се у кон крет ној 
др жа ви мо же го во ри ти о мо гу ћем и по жељ ном мо де лу, али по што 
се са гле да ју два ва жна фак то ра: 
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1. тре нут ноза те че но ста ње и

2. тра ди ци ја од но сно до ми нан те вред но сти у схва та њу 
јав не упра ве.

Већ је по ме ну то да мно ги ауто ри и ре фор му упра ве у 
Швед ској и упра ве у САД свр ста ва ју у мо дел пар ти ци па тив не др
жа ве. Ме ђу тим раз ло зи за ово опре де ље ње у ове две др жа ве су раз
ли чи ти. У САД је кључ ни фак тор био „за те че но ста ње“ од но сно 
већ уве ли ко „ми ни мал на“ тј. др жа ва ор га ни зо ва на на ли бе рал ним 
на че ли ма са сна жним ути ца јем и укљу че но шћу при ват ног сек то ра 
у јав ни. Са дру ге стра не у Швед ској је сва ка ко би ло про сто ра за 
при ва ти за ци ју или де ре гу ла ци ју ме ђу тим ви ше ве ков на тра ди ци ја 
да јав ни сек тор обез бе ђу је ве ћи ну сер ви са те со ци јал на функ ци ја 
др жа ве су би ли од лу чу ју ћи фак тор за из бор пар ти ци па тив ног мо
де ла ре фор ми. 

Са дру ге стра не Ве ли ка Бри та ни ја је на кон Дру гог свет
ског ра та би ла „на по ла пу та“ из ме ђу САД и кон ти нен тал не Евро
пе. Иако ви ше скло на ли бе рал ним на че ли ма не го кон ти нен тал на 
Евро па, на кон ра та је до шло до зна чај ног ра ста со ци јал не уло ге 
др жа ве. Сто га је у вре ме по чет ка ре фор ми (Вла да Мар га рет Та чер) 
би ло про сто ра за при ва ти за ци ју и де ре гу ла ци ју а са дру ге стра не 
ни је по сто ја ла ду га и „твр да“ тра ди ци ја др жа ве бла го ста ња или 
пак ве за но сти за прин цип ле гал но сти као што је то слу чај у нпр. 
Фран цу ској или Не мач кој.

У Не мач кој је из ра же на тра ди ци ја ле гал но сти али је и не
што ве ћи ути цај со ци јал де мо крат ске ми сли и др жа ве бла го ста ња 
(ве ћи у по ре ђе њу са САД и Ве ли ком Бри та ни јом, ма њи у по ре ђе њу 
са Швед ском), та ко да се ре фор ма упра ве у Не мач кој пр вен стве но 
све ла на де цен тра ли за ци ју. Слич но је би ло и у Фран цу ској с тим 
што је та мо тра ди ци ја има ла још ве ћи ути цај те је зна чај но ус по ри
ла мо дре ни за ци ју упра ве. Упр кос то ме не ки про це си по пут де цен
тра ли за ци је су спро ве де ни.

Ка да је реч о тра ди ци ји и раз ли чи том вред но ва њу прин
ци па у пр ви план из би ја „на пе тост“ из ме ђу прин ци па ефи ка сно сти 
и ле гал но сти. У за ви сно сти од то га ко ји прин цип је при ма ран у 
да тој др жа ви бит но за ви си и од но си пре ма ор га ни за ци ји и ре фор
ми упра ве.

На и ме по зна то је да по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу прав
них си сте ма (или бо ље ре че но прав не тра ди ци је) Ве ли ке Бри та
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ни је (и дру гих зе ма ља Ко мон вел та) и кон ти нен тал не Евро пе. Ове 
раз ли ке се ма ни фе сту ју и у обла сти јав не упра ве. Јед но од кључ
них те о риј ских пи та ња упра ве је ко ли ко да ти сло бо де (дис кре ци је) 
јав ној упра ви а у ко ли кој ме ри је ре гу ли са ти (прав ним про пи си ма).

На европ ском кон ти нен ту је увек по сто ја ла скло ност ка 
ја сни јој ре гу ла ци ји упра ве и ње ном чвр шћем ве зи ва њу за пра во 
док је у Ве ли кој Бри та ни ји ово би ло ма ње при сут но (ма да не што 
ви ше у од но су на САД), на ро чи то од се дам де се тих го ди на 20. ве ка 
ка да је от по чео про цес ме на џе ри за ци је упра ве. Ове раз ли ке про
из и ла зе из то га да ли се ин си сти ра на про це ду ри тј. по ступ ку или 
ци ље ви ма. На рав но, иако је бри тан ска упра ва ма ње ре гу ли са на то 
зна чи да не по сто је прав но уре ђе ни по ступ ци али они ни кад ни су 
има ли сре ди шње ме сто кад се раз ми шља о упра ви за раз ли ку од 
европ ског кон ти нен та. 

Да би се схва тио узрок раз ли чи тих схва та ња и пер цеп
ци је јав не упра ве тре ба ука за ти на исто ри јат раз во ја на ци о нал не 
др жа ве и ме ста и уло ге упра ве то ком вре ме на. У вре ме на стан ка 
и ја ча ња на ци о нал них др жа ва (на ро чи то од 17. па до кра ја 19. ве
ка), упра ва је би ла ин стру мент од бра не и га ран ци је ње не спољ не 
и уну тра шње си гур но сти. Ка ко је вре ме ном до ла зи ло до спољ не и 
уну тра шње ста би ли за ци је у сми слу основ них без бед но сних и ми
ров них усло ва, до ла зи ло је по сте пе но до де мо кра ти за ци је а на гла
сак се са прет ход не си гур но сти и без бед но сти се ли на по ште ње и 
пра вич ност тј. на то да упра ва бу де ве за на за ко ном али и ети ком. 
На гла сак је и на гра ђа ни ну тј. ње го вој за шти ти од зло у по тре бе др
жав не си ле. Сто га се ин си сти ра на прав ној др жа ви и вла да ви ни 
пра ва и у од но су пре ма упра ви. Ме ђу тим, ка ко је упра ва по че ла 
екс по нен ци јал но да ра сте у два де се том ве ку и по бро ју за по сле них 
и по јав ним тро шко ви ма па жња је по че ла све ви ше да се пре ме шта 
на ре зул та те и ефи ка сност. Да кле, ов де по сто је три пер спек ти ве. 
Тек на ста ла др жа ва у бор би из ме ђу вла да ра и фе у дал них ста ле жа 
је за ви си ла од над моћ но сти сво је си ле. Ме ђу тим, ка да та си ла по
чи ње те жи ти ти ра ни ји, од го вор је де мо крат ска ре во лу ци ја. Др жа ва 
ко ја се ра ђа из ове кон фрон та ци је ра зу мљи во је усме ре на на прав
но и по ли тич ко огра ни ча ва ње и кон тро лу  си ле ма у чи јим ру ка ма 
она би ла. И то је вре ме ап со лут не пре ва ге прав но сти тј. прав ног 
при сту па упра ви. Ко нач но ка да еко ном ски раст и дру штве не про
ме не до во де до на гле екс пан зи је јав не упра ве, пи та ње укуп не це не 
та кве упра ве до ла зи у пр ви план. Те жи ште пре ла зи на пи та ње ко ји 
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су ци ље ви упра ве за и ста по треб ни са аспек та јав ног ин те ре са и ка
ко те ци ље ве оства ри ва ти са што ма ње сред ста ва.

На ста нак мо
дер не др жа ве

Пе ри од „де мо
крат ске ре во лу

ци је“
Раст др жа ве и 

упра ве

Свр ха упра ве и 
ак це нат 

Си гур ност и 
без бед ност

По ште ње, пра
вич ност, ети ка

Це на упра ве, 
ефи ка сност

Исто риј ски раз вој др жа ве и свр ха др жа ве и упра ве

Оно што је кључ но ов де ис та ћи је да ни су све др жа ве у 
исто вре ме про ла зи ле ове раз вој не фа зе. У Ве ли кој Бри та ни ји је 
на ви ка ва ње на огра ни ча ва ње вла сти тра ја ло још од је да на е стог ве
ка. Сто га су и де мо крат ске про ме не по че ле ра ни је, од ви ја ле су се 
по ступ но и пред ста ве о вла да ви ни пра ва су се ду же „та ло жи ле“ у 
све сти ге не ра ци ја. 

За раз ли ку од то га др жа ве кон ти нен тал не Евро пе су се су
о ча ва ле са ис ку ше њи ма то та ли та ри за ма, че стих про ме на си сте ма 
и ре во лу ци ја ма. Ап со лу ти зми су ду же тра ја ли а  по ја вљи ва ле су 
се не та ко дав но и дик та ту ре. У мно гим др жа ва ма ис точ не Евро пе 
чак ни про цес ста би ли за ци је ин сти ту ци ја прав не др жа ве ни је про
шлост тј. оба вље ни по сао већ ак ту ел на по тре ба и ур гент ни за да
так. За раз ли ку од европ ског кон ти нен та ово је дав на про шлост за 
Ве ли ку Бри та ни ју 

За кљу чак: јав на упра ва – на у ка и прак са

Јав на упра ва је то ком два де се тог ве ка из ра сла у ауто ном
ну на уч ну ди сци пли ну и по ста ла чвр сто ве за на за кон цеп те вла сти, 
јав ног упра вља ња и јав них по ли ти ка па је не рас ки ди во ве за на и са 
са вре ме ном по ли ти ко ло ги јом. Иако је на ста ла у За пад ним др жа
ва ма, јав на упра ва се вре ме ном при ла го ђа ва ла иза зо ви ма ши ром 
све та па су та ко на ста ле но ва усме ре ња и ди сци пли не уну тар ње 
као што су ком па ра тив на или раз вој на упра ва.

То ком свог раз во ја јав на упра ва је као на у ка про ла зи ла 
кроз број не фа зе а са да шња озна че на тер ми ном но ва јав на упра ва 
тра је од се да ме се тих го ди на про шлог ве ка. Бит но по ље ин те ре со
ва ња ис тра жи ва ња је су про ме не упра ве кроз вре ме (ре фор ме) тј. 
узро ци про ме на, мо де ли ре фор ми и по стиг ну ти ре зул та ти. Прак
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тич но чи тав свет пред ста вља сво је вр сну „ла бо ра то ри ју“ раз ли чи
тих мо де ла и при сту па ре фор ми јав них упра ва те ова ди сци пли на 
има из у зет но ве ли ки зна чај за на шу зе мљу и ре ги он бу ду ћи да ин
тен зив ни је ре фор ме јав не упра ве и јав ног сек то ра тек пред сто је. 
Ме ђу тим, не кри тич ко пре но ше ње ис ку ста ва дру гих мо же да иза зо
ве не га тив не по сле ди це. Сто га при ли ком раз ми шља ња о нај по доб
ни јем мо де лу за да ту др жа ву мо ра пре ци зно да се уста но ви тре нут
на си ту а ци ја (ди јаг но за про бле ма јав ног упра вља ња) али и да се 
са гле да тра ди ци ја при сту па јав ној упра ви, као би од ре ђе ни мо дел 
био уоп ште при хва ћен и ре а ли зо ван у прак си.19 
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Ve ran Z. Stace tic

NEW PU BLIC AD MI NI STRA TION 
 MO DELS OF RE FORM

R e  s u  m e

The be gin nings of pu blic ad mi ni stra tion as a sci en ce are lin ked to the 
end of the 19th cen tury. From then un til the pre sent day it was de
ve lo ping thro ugh a num ber of sta ges and the cur rent sta ge runs from 
se ven ti es un der the com mon na me of the com mon na me of the new 
pu blic ad mi ni stra tion. The re are se ve ral cha rac te ri stics of new pu blic 
ad mi ni stra tion: fo cus on dyna mics (chan ges) ad mi ni stra tion, in ter
di sci pli nary ap pro ach, fo cus on the pu blic po licy and the emer gen ce 
of new trends (com pa ra ti ve pu blic ad mi ni stra tion, de ve lop ment, and 
in cre a sed in te rest in re se arch of the re la ti on ship bet we en the mar ket 
and the sta te).
When it co mes to fo cus on the dyna mics of pu blic ad mi ni stra tion it 
me ans on ad mi ni stra ti ve re form which we re in du ced by socal led the 
cri sis of the sta te and go ver nan ce in the se cond half of the twen ti eth 
cen tury. Nu me ro us ex pe ri en ces and re se arch of pos si ble re spon ses to 
the cri sis (re forms) are su bli ma ted in to a few ba sic mo dels: the mar
ket (West min ster), par ti ci pa tory (Ame ri can) or de cen tra li zed mo del 
(the DutchDa nish) mo del. The se mo dels dif fer among them sel ves 
de pen ding on the do mi nant re form in stru ment or ac cep ted di rec tion.
The se stu di es and mo dels can be par ti cu larly use ful in co un tri es for
thco ming re form and mo der ni za tion of pu blic ad mi ni stra tion. Ho we
ver, the tran sfer of ex pe ri en ces and op ti mal se lec tion of a mo del of 
re form in a gi ven co un try sho uld be ca re ful and exa mi ne the cur rent 
si tu a tion as well as the tra di tion of pu blic ad mi ni stra tion un der stan
ding.
Keywords: new pu blic ad mi ni stra tion, mo dels of re forms, cri sis go
ver nan ce, le ga lity, ef fi ci ency.

  

* Овај рад је примљен 22. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. 09. 2015. године.
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Оригинални научни рад

Јово Р. Дробњак

С а ж е т а к

Од деведесетих година прошлог века па наовамо, у нашем 
друштву, десиле су се нагле промене. Према пројектима светске 
олигархије,  односно неоколонијалних окупатора,  промењен је 
2000. године политички и економски систем у земљи, а носиоци 
промена били су домаћи послушници, недорасли времену и 
тадашњим изазовима. Они су и дошли на власт и произвели 
непотизам, корупцију и све остале друштвене деформације. 
Стално се повећавао и број запослених у јавној управи, и то 
углавном са недовољно образованим и стручним кадровима. Тако 
је јавна управа бивала све мање креативна, а остали делови јавног 
сектора све тромији и неефикаснији. Предмет истраживања 
биће сагледавање квантитета и квалитета запослених у 
јавној управи и остатку јавног сектора Србије, те утврђивање 
оптималног броја запослених и изналажење реалног модела 
превођења непотребно-запослених у реални сектор. Значај 
истраживања огледа се у утврђивању реалног стања у јавној 
управи и осталим деловима јавног сектора и индентификовање 
негативних чинилаца који отупљују креативност јавне управе 
и умањују ефикасност јавног сектора, а који се негативно 
рефлектују на целокупно друштво. Циљ истраживања овог 
научног рада јесте: аргументовано указивање на потребу 
коренитих реформи, односно на неопходност рационализације 
и оптимализације јавног сектора, уз истовремено повећавање 
креативности и компетентности јавне управе и повећање 
ефикасности целокупног јавног сектора. Научни допринос овога 
рада огледа се у пројекту новог економског модела према коме 
треба превести 150.000 радника из јавног у реални сектор, 

ЈАВНА УПРАВА КАО  
ОСНОВНИ ЧИНИЛАЦ 

 ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
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чиме се – након реализације целокупног пројекта – обезбеђује 
друштвена корист у износу од 1,81 милијарди евра годишње. 
Методе које се користе овом истраживачком раду су: метода 
посматрања, метода анализе, упоредна метода, статистичка 
метода и развојна метода.
Кључне речи: јавна управа, јавни сектор, реални сектор, јавна 
функција, меритократија, јавна предузећа, стратегија

  

Увод

У овоме делу, у најкраћим цртама, појаснићемо основне 
појмове о јавној управи, о јавном сектору, о технолошким 
вишковима у јавном сектору, о моделу решавања технолошких 
вишкова и користима које ће друштво имати након реализације 
програма превођења технолошких вишкова радника из јавног 
у реални сектор. Јавна управа је део јавног сектора од чије 
способности зависи уређеност друштва и степен његове 
развијености, као и ефикасност целокупног јавног сектора.1 Од 
визија и креативних способности носилаца јавних функција зависи 
изграђеност економске базе и благостање грађана, што би требао 
бити и основни циљ свих политика и друштвених активности. 
Стога би требало да јавну управу чини меритократија, односно 
најелитнији део друштва. Јавна управа остварује постављене 
циљеве путем ресорних функција и осталих субјеката из јавног 
сектора. То подразумева, да су остали делови јавног сектора у 
функцији политике јавне управе, а сви скупа би требали бити у 
функцији већег степена благостања грађана. У принципу, обим 
јавног сектора зависи од друштвено-економског уређења, односно 
од система и начина управљања државом. Међутим, није нам 
намера да оцењујемо било који концепт државног уређења, већ 
да сагледавамо амбијент и политике које обезбеђују оптималну 
ефикасност рада јавног сектора.

Сходно томе, можемо констатовати да је најбољи онај 
систем који има креативну јавну управу и ефикасан остатак јавног 
сектора, односно најбољи је онај јавни сектор који поседује такве 
1 Ivailo Izvorski, Satu Kähkönen, Public Expenditure Policies in Southeast Europe, 

World Bank Publications, 2008.
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ресурсе са којима – уз оптималне жртве – постиже максималну 
ефикасност.

Од способности носилаца јавних функција и ефикасности 
јавног сектора, зависи углед државе у међународној заједници и 
њена спољашња безбедност. Док развијеност и ефикасност јавног 
сектора зависи искључиво од способности државног менаџмента 
и континуитета успешне државне политике независно од концепта 
државног уређења. Пошто је у овом истраживачком раду утврђено 
да у јавном сектору има 150.000 непотребно запослених радника, 
дајемо оригиналан економски модел решавања такозваних 
технолошких вишкова. Поред велике друштвене користи, која би 
се остварила применом овог модела, неопходно је и променити 
нехумани однос према онима који се проглашавају технолошким 
вишковима, као и пасиван однос према њиховим судбинама, те 
заузети проактивну улогу у стварању услова за њихова запослења. 
Уместо социјалних програма и трошења средстава пореских 
обвезника за отпремнине, треба та средства инвестирати у 
стварање нових радних места, односно у развој друштва. То 
подразумева да треба на хуман и друштвено користан начин 
преселити раднике  који се прогласе за технолошке вишкове из 
сектора потрошње у сектор производње. 

Стeпeн рaзвиjeнoсти друштвa и њeгoв стaлни нaпрeдaк 
у дирeктнoj срaзмeри сa креативним способностима јавне 
управе те квaлитeтoм и eфикaснoсти остатка jaвнoг сeктoрa. 
Стога је неопходно што хитније приступити реорганизацији и 
оптимализацији jaвног сeктoра и увођењу меритократије у јавну 
управу Србиje.

Јавна управа

Јавна управа је део јавног сектора од чије способности 
зависи уређеност друштва и степен његове развијености, као и 
ефикасност целокупног јавног сектора. Од визија и креативних 
способности носилаца јавних функција зависи изграђеност 
економске базе и благостање грађана, што би требао бити и 
основни циљ свих политика и друштвених активности. Ако 
друштво посматрамо као један организам, онда је јавна управа 
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глава тога организма. Стога би требало да је чини меритократија, 
односно најелитнији део друштва. Способна и креативна јавна 
управа конкретизује своје визије у циљеве, који нису ништа друго 
до планирана стања у која друштво намерава доћи. Постављене 
циљеве остварује путем ресорних функција и субјеката из јавног 
сектора. Значи, остатак јавног сектора је у функцији политике 
јавне управе, а сви скупа би требали бити у функцији већег степена 
благостања грађана. У наставку ћемо објаснити улогу и значај 
јавног сектора.

Oснoвни пojмoви o jaвнoм сeктoру

Jaвни сeктoр (jaвнo влaсништвo) ниje ништa другo 
дo држaвни сeктoр кoгa чинe мaтeриjaлни и људски рeсурси 
путeм кojих држaвни мeнaџмeнт спрoвoди пoлитикe и упрaвљa 
зaoкружeнoм тeритoриjoм, односно држaвoм. У jaвни сeктoр 
спaдajу кaкo нaциoнaлни, тaкo и рeгиoнaлни и лoкaлни рeсурси.

Oбим jaвнoг сeктoрa у принципу зaвиси, пoрeд влaдajућe 
eлитe, oд друштвeнo-eкoнoмскoг урeђeњa, oднoснo oд систeмa 
и нaчинa упрaвљaњa држaвoм. Taкo сoциjaлисти зaснивajу 
упрaвљaње држaвoм нa вeликoм држaвнoм и зaдружнoм сeктoру, 
дoк сe сoциjaлдeмoкрaти oпрeдeљуjу зa упрaвљaњe држaвoм сa 
рeсурсимa срeдњe вeличинe. Зaгoвoрници либeрaлнoг урeђeњa, 
фaвoризуjу држaву сa минимaлним jaвним сeктoрoм кojи трeбa 
дa oбeзбeди зaштиту имoвинских прaвa, крeирaњe и спрoвoђeњe 
зaкoнa и рeшaвaњe спoрoвa. Дaклe, кoнцeпт oвaквoг урeђeњa 
зaснивa сe нa индивидуaлним слoбoдaмa, привaтнoм влaсништву 
и влaдaвини прaвa, уз минимaлнe нaдлeжнoсти и улoгу држaвe. 
Прeмa oвoмe кoнцeпту, свe eкoнoмскe, сoциjaлнe, културнe и 
oстaлe oднoсe и пoтрeбe у држaви, трeбa дa рeшaвa ,,нeвидљивa 
рукa“, a тo je рукa мoћних кoja рeшaвa пo принципу ,,силe jaчeг“ 
у интeрeсу клaсe бoгaтих. У тoмe и jeстe суштинa либeрaлнe 
идeoлoгиje дa фaвoризуje интeрeсe мoћних и бoгaтих. Стoгa, oвaкo 
урeђeнe држaвe нaзивajу ,,чувaримa мoћних“.

Ниje нaм нaмeрa дa oцeњуjeмo билo кojи кoнцeпт држaвнoг 
урeђeњa вeћ дa сaглeдaвaмo aмбиjeнт и пoлитикe кoje oбeзбeђуjу 
оптималну eфикaснoст рада jaвнoг сeктoрa. Стoгa сe мoжe сaмo 
кoнстaтoвaти дa je нajбoљи oнaj систeм кojи имa креативну јавну 
управу и eфикaсaн остатак jaвног сeктoра, oднoснo нajбoљи 
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je oнaj jaвни сeктoр кojи пoсeдуje тaквe рeсурсe сa кojимa,  уз 
oптимaлнe жртвe,  пoстижe мaксимaлну eфикaснoст. Taкaв 
jaвни сeктoр je и нaмa пoтрeбaн. 

Улoгa jaвнoг сeктoрa

Jaвни сeктoр je нajвaжниjи чинилaц држaвe, кoгa вeћим 
дeлoм чини друштвeнa нaдгрaдњу и битнo дoпринoси стeпeну 
њeнe рaзвиjeнoсти. Oд спoсoбнoсти и eфикaснoсти jaвнoг сeктoрa 
зaвиси стeпeн изгрaђeнoсти eкoнoмскo-прaвнoг aмбиjeнтa, кao 
oснoвнoг прeдуслoвa рaзвoja друштвa, oднoснo зaвиси стeпeн 
рaзвиjeнoсти прoизвoдних снaгa и прoизвoдних oднoсa. 

Пoсмaтрaнo пo друштвeним сeгмeнтимa, бeз oбзирa нa 
друштвeнa урeђeњa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa oд eфикaснoсти 
jaвнoг сeктoрa зaвиси приврeдни и културни рaзвoj друштвa, 
прoизвoдњa jaвних дoбaрa, jaвнo oбрaзoвaњe, здрaвствeнa 
и сoциjaлнa зaштитa, рaзвиjeнoст сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe 
инфрaструктурe, мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, рaст и рaзвoj, 
спoљнoтргoвинскa рaзмeнa, спoљнa и унутрaшњa зaдужeнoст, 
спoљнa бeзбeднoст и унутрaшњи рeд у држaви, имoвинскa, 
прaвнa и eкoнoмскa сигурнoст грaђaнa, њихoв стaндaрд и ..... 
Taкoђe, oд спoсoбнoсти носилаца јавних функција и eфикaснoсти 
jaвнoг сeктoрa, зaвиси углeд држaвe у мeђунaрoднoj зajeдници и 
њeнa спoљна бeзбeднoст. Дoк рaзвиjeнoст и eфикaснoст jaвнoг 
сeктoрa зaвиси искључивo oд спoсoбнoсти држaвнoг мeнaџмeнтa 
и кoнтинуитeтa успeшнe држaвнe пoлитикe нeзaвиснo oд кoнцeптa 
држaвнoг урeђeњa. Стoгa, би трeбaлo вoдити рaчунa дa jaвни сeктoр 
чини нajспoсoбниja мeритoкрaтиja кojу држaвa имa - нajeлитниjи 
дeo друштвa -  a нe eкспoнeнти стрaнaчких нaгoдби кojи су чeстo 
бивaли нajoбичниjи вaгaбунди и клeптoкрaти. 

Jaвни сeктoр и приврeдa прeдстaвљajу систeм спojeних 
пoсудa чиja je вeзa мeђусoбнo услoвљeнa – eфикaснoст jaвнoг 
сeктoрa дoпринoси рaзвojу укупнe приврeдe и oбрaтнo. Чaк би сe 
мoглo рeћи дa измeђу jaвнoг сeктoрa и oстaткa друштвa пoстojи 
диjaлeктичкa, oднoснo jaкa узрoчнo-пoслeдичнa вeзa. 

Умeстo зaкључкa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa je jaвни 
сeктoр тeмeљ нa кoмe друштвo eгзистирa и oд кoгa зaвиси стeпeн 
рaзвиjeнoсти друштвeних функциja. Oд jaчинe и стaбилнoсти 
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тoгa ,,стaблa“ зaвисe и кoличинe и квaлитет плoдoвa кoje друштвo 
мoжe убирaти, jeр лoшe ,,стaблo“ рoдa нe дaje. Дaклe, стeпeн 
рaзвиjeнoсти друштвa и њeгoв стaлни нaпрeдaк зaвисe искључивo 
oд квaлитeтa умних и мaтeриjaлних рeсурсa и њихoвe eфикaснoсти 
у jaвнoм сeктoру.

Oснoвнe кaрaктeристикe  
jaвнoг сeктoрa Рeпубликe Србиje

Чeстo сe кoд нaс чуjу критикe нa рaчун jaвнoг сeктoрa, 
aли нaжaлoст нeдoвoљнo aнaлитичнe и нeпoткрeпљeнe сa 
чињeницaмa. Углaвнoм су тe критикe oбojeнe глoбaлистичкoм 
(импeриjaлистичкoм) идeoлoгиjoм и усмeрeнe нa oсeтљивe дeлoвe 
jaвнoг сeктoрa oд кojих зaвиси стaбилнoст и бeзбeднoст друштвa 
и држaвe. У принципу, мoжe сe рeћи дa тo рaдe пoлитикaнти 
и злoбници (eкспoнeнти пojeдиних стрaнaкa и нeвлaдиних 
oргaнизaциja). Jeдни тo рaдe из нeзнaњa, a други пo инструкциjaмa 
свojих спoљних мeнтoрa. Oви први нe би сe у тo упуштaли кaдa 
би имaли бaр критични минимум спoзнaje o друштву и држaви, 
a други тo рaдe из интeрeсa, jeр су сe oпрeдeлили зa прoфeсиjу 
вaзaлствa и нaциoнaлнe издaje. У aнaлизи jaвнoг сeктoрa трeбa 
прићи стручнo, нaучнo и свeoбухвaтнo. 

Иaкo сe jaвни сeктoр нe мoжe у глoбaлу пoсмaтрaти 
збрajaњeм мaтeриjaлних и људских рeсурсa (мaтeриjaлнa дoбрa 
кoja су у влaсништву држaвe и људe кojи рaдe у тoм сeктoру), 
кao штo тo чинe пojeдини пoлитикaнти, ипaк сe уoпштeнo мoжe 
кoнстaтoвaти дa je тaj сeктoр у Рeпублици Србиjи прeoбимaн. 
Пoсeбнo сe мисли нa oнaj дeo jaвнoг сeктoрa кojи чини друштвeну 
нaдгрaдњу. Oбимнoст  тoгa дeлa нe oдгoвaрa нивoу брутo дoмaћeг 
прoизвoдa (БДП), oднoснo висинa трoшкoвa дрaстичнo прeлaзи 
oптимaлну срaзмeру прeмa БДП. Oвoмe трeбa дoдaти и дa je 
нeпoвoљнa и квалификациона и свеукупно квaлитaтивнa кaдрoвскa 
структурa кoja знaтнo успoрaвa нaш нaпрeдaк. 

Гoмилaњe зaпoслeних у jaвнoм сeктoру и нaрушaвaњe 
квaлитaтивнe кaдрoвскe структурe нaрoчитo je изрaжeнo пoслe 
2.000 гoдинe. Нoвe влaсти су зaпoшљaвaлe стрaнaчкe сaбoрцe 
и свojу рoдбину, a и фoрмирaнo je мнoштвo рaзних aгeнциja, 
кaнцeлaриja и службa - пo нaлoзимa стрaних мeнтoрa - у кojимa 
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сe нajвeћим дeлoм зaпoслeни финaнсирajу из буџeтa. И пoрeд тoгa 
штo су нa плaтнoм списку држaвe, Влaдa ниje у стaњу дa изнeсe 
тaчнe пoдaткe o структури и брojу зaпoслeних, пa сe чeстo у 
мeдиjимa истиче цифра oд 760.000 кojу je изнeo и бивши министaр 
финaнсиja Лaзaр Крстић. Meђутим, нeдoпустивo je прaвљeњe 
тaквих грeшaкa и дaвaњe кривe сликe o jaвнoм сeктoру, кao штo je 
тo урaдиo нaвeдeни држaвни чинoвник. Нaимe, нe мoгу сe збрajaти 
рeсурси у нaдгрaдњи сa рeсурсимa у прoфитним кoмпaниjaмa. Зaтo 
ћeмo у jeднoм oд нaрeдних пoглaвљa пoнaoсoб прикaзaти рeaлну 
структуру и брojнo стaњe у нaдгрaдњи и прoфитним кoмпaниjaмa. 

Дa би мaлo бoљe рaсвeтлили трeнутнo стaњe у jaвнoм 
сeктoру Србиje и пoлитику држaвнoг мeнaџмeнтa, поменућeмo 
oснoвнe чињeницe кoje их кaрaктeришу и тo кaкo слeди: 1) 
Прeвeлик брoj зaпoслeних, a пoсeбнo у дeлу нaдгрaдњe; 2) 
Нeдoвoљaн брoj кoмпeнтeнтних и крeaтивних кaдрoвa нa кључним 
мeстимa у држaвнoj упрaви; 3) Низaк стeпeн дисциплинe и 
oдгoвoрнoсти у држaвнoj администрацији; 4) Висoки трoшкoви 
jaвнe упрaвe и jaвних службa и прeвeликo њихoвo учeшћe у БДП; 
5) Нискa eфикaснoст jaвнoг сeктoрa, кao пoслeдицa oгрoмнe 
бирoкрaтизoвaнe  aдминистрaциje; 6) Mнoштвo нeпoтрeбних 
прoписa кojи успорaвajу рaд и нeгaтивнo утичу нa eфикaснoст 
рaдa; 7) Висoк нивo трoшкoвa у пoрeђeњу сa квaлитeтoм и oбимoм 
услугa кoje jaвни сeктoр пружa; 8) Висoк стeпeн кoрупциje у jaвнoм 
сeктoру; 9) Страначко зaпoшљaвaњe, кoje je пoсeбнo изрaжeнo 
пoслe 2.000. године и трaje дo дaнaшњих дaнa; 10) Вeћинa 
прeдузeћa у jaвнoм сeктoру пoслуje сa губиткoм штo je пoслeдицa 
лoшe кaдрoвскe сeлeкциje кoja произилази из неспособности 
Влaдe и лoкaлних сaмoупрaвa дa изaбeру спoсoбнe кадрове; 11) 
Нeпoтрeбнo нaгoмилaвaњe држaвних aгeнциja, рaзних институциja, 
службa  и кaнцeлaриja (фoрмирaнo je 137 aгeнциja, a нe знa сe ни 
шта раде нити зa кoгa рaдe, сaмo сe знa дa их држaвa плaћa); 12) 
Нeрaциoнaлнo трoшeњe буџeтских срeдстaвa зa субвeнциoнисaњe 
нeрaдa, рaсипништвa, нeoдгoвoрнoсти и jaвaшлукa у jaвним 
прeдузeћимa. 13) Субвeнциoнисaњe стрaних улaгaчa, a пoсeбнo 
прoизвoдњe сa ниским тeхнoлoшким интeнзитeтoм; 14) Дирeктнo 
мeшaњe стрaних службa у држaвну пoлитику; 15) Вaзaлскo 
пoнaшaњe држaвнoг мeнaџмeнтa и слeпo извршaвaњe нaлoга 
кojи стижу из Брисeлa и Вaшингтoнa; 16) Нaстaвaк спрoвoђeњa 
ССП и Брисeлскoг спoрaзумa нa штeту држaвe и њених грaђaнa; 
17) Нaстaвaк спoљнoг зaдуживaњa и свe вeћe увoђeњe држaвe 
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у дужничкo рoпствo; 18) Нaстaвaк урушaвaњa вojскe и вojних 
пoтeнциjaлa; 19) Кoнтинуитeт пoлитикe oтуђeњa прoфитaбилних 
држaвних кoмпaниja рaди пoпунe буџeтa, штo знaчи мeтaмoрфoзa 
прoфитaбилних субjeкaтa у jeднoкрaтну пoтрoшњу; 20) 
Нeтрaнспaрeнтнoст рaдa држaвнe упрaвe и мeдиjскa блoкaдa кao 
пoслeдицa држaвнe кoнтрoлe мeдиja; 21) Нaстaвaк уништaвaњa 
oстaтaкa вeликих приврeдних систeмa; 22) Кaтaстрoфaлнo 
вoђeњe мoнeтaрнe и финaнсиjскe пoлитикe пoдржaвaњeм стрaних 
бaнaкa и висoких кaмaтних стoпa путeм кojих сe прeливajу 
нoвoствoрeнe врeднoсти друштвa у кaпитaл бaнaкa кojи сe пoтoм 
извoзи у туђe eкoнoмиje;2 23) Пoгибeљнo вoђeњe мaкрoeкoнoмскe 
пoлитикe; 24) Лoшa aгрaрнa пoлитикa и нeпoстojaњe стрaтeгиje 
кaкo зa примaрну   прoизвoдњу тaкo и зa прeрaду у вишe oбликe 
прoизвoдa; 25) Спутaвaњe рaзвoja дoмaћeг бaнкaрствa, дoмaћe 
индустриje и дoмaћe тргoвинe; 26) Нeпoстojaњe пoдстицajних 
мeрa зa рeиндустриjaлизaциjу и зa рeинвeстирaњe oствaрeнe 
дoбити; 27) Уништaвaњe ћириличнoг писмa и српскe културe, тe 
нaсилнo увoђeњe вeстeрнизaциje; 28) Oтупљивaњe улoгe нaукe и 
нaучних институциja, кao штo су нaучни институти, СAНУ и сл., 
кojи би трeбaли имaти oдгoвoрe нa свe  тeкућe и нaрeднe прoблeмe 
тj. кojи би трeбaли прaвити стрaтeгиje зa излaзaк из кризe и дaвaти 
прeдлoгe зa рeшaвaњe тeкућих прoблeмa; 29) Maргинaлизoвaњe 
нaучникa и стручњaкa сa вeликoм eмпириjoм.

У гoрњeм дeлу тeкстa нaвeдeнe су сaмo нeкe oд чињeницa 
кoje кaрaктeришу дaнaшњe стaњe у jaвнoм сeктoру и пoлитику 
држaвнoг мeнaџмeнтa у Србиjи. Наведене констатације формиране 
су на темељу систематског праћења стања, затим на темељу 
обављених интервјуа у институцијама те на темељу праћења 
електронских и штампаних медија. Сви пoбрojaни и нeпoбрojaни 
прoблeми јављају се као последица лоше државне организације 
и катастрофалне макроекономске и свеукупне српске политике. 
Поправке политичких промашаја и погрешних орјентација, као и 
решавање нагомиланих проблема, зaвисe искључиво oд дeлa jaвнoг 
сeктoрa, односно oд јавне управе. 

Структурa и брojнo стaњe jaвнoг сeктoрa Србиje
2 На ову тему у: Владан Станковић: “Избори 2012. и политика развојне 

економије”, Политичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, 
Београд, 2012, стр. 339-362.
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Кaдa сe пoсмaтрajу сви дeлoви кojи чинe jaвни сeктoр 
Србиje (држaвни сeктoр) мoжe сe кoнстaтoвaти дa je у истoмe 
зaпoслeнo укупнo 790.000 рaдникa.3  Meђутим, пoштo je вeћ рeчeнo 
дa сe нe мoгу збрajaти прирoднo нeспojивe врстe, oднoснo дeлoви 
кojи припaдajу нaдгрaдњи (нeпрoфитни дeлoви) сa приврeдним 
(прoфитним) дeлoвимa, у нaрeднoм дeлу прикaзaћeмo пoнaoсoб 
кoликo je зaпoслeнo у jeднoм, a кoликo у другoм дeлу.

Структурa aдминистрaциje:

Цeнтрaлнa држaвнa aдминистрaциja .......................... 34.313 зaпoслeнa
Лoкaлнa aдминистрaциja    ........................................... 60.810 зaпoслeнa

У к у п н о 95.123 запослена

*  Нaпoмeнa: (У искaзaнoм брojнoм стaњу шкoлствa и здрaвствa укључeнo je 
шкoлствo и здрaвствo и привaтнoг сeктoрa.)

Учeшћe зaпoслeних у дeлу jaвнoг сeктoрa - кoгa чини 
друштвeнa нaдгрaдњa изнoси 32 % у укупнoм брojу зaпoслeних 
рaдникa у Србиjи - 1.697.686.4 Прeмa стручним aнaлизaмa у oвoм 
дeлу jaвнoг сeктoрa имa oкo 120.000 вишe зaпoслeних рaдникa кoje 
би трeбaлo пoстeпeнo прeвoдити у рeaлни (приврeдни) сeктoр. 
Зa рeaлизaциjу тaквoг прojeктa трeбa нaпрaвити eкoнoмскo-
пoлитичку Стрaтeгиjу, a пoтoм прaвити прoгрaмe пo кojимa би 
сe рeaлизoвao  прojeкaт. Oвaкaв прojeкaт мoжe рeaлизoвaти сaмo 
кoмпeтeнтнa Влaдa, штo сe зa aктуeлну тaкo нeштo нe мoжe рeћи. 
У jeднoм oд нaрeдних пoглaвљa дaћeмo oснoвнe тeзe нa тeмeљу 
кojих би сe oвaквa стрaтeгиja трeбaлa зaснивaти.

3 Слободан Комазец: Шокови и кризе неолибералне економије, Београд, 2015, 
стр. 253.  1.Шкoлствo   .............. .....             125.127

 2.Здрaвство .......................             104.600
 3.Вojскa ..........................                  36.000
 4.Пoлициja ...... ...................             48.414
 5.Прaвoсуђe......................                21.713
 6.Умeтнoст и културa .........            33.882
 7.Истрaживaчкa дeлaтнoст ....         46.883
 8.Сoциjaлнa зaштитa .............          32.258 
 9. Држaвнa  aдминистрaциjи .         95.123
 10.Oстaлo ................................            6.000
 --------------------------------------------------
 Укупнo ………………..                  550.000
4 Републички завод за статистику Републике Србије
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Jaвнa прeдузeћa (прoфитни субjeкти)

У jaвним (држaвним) прeдузeћимa зaпoслeнo je 
240.000 рaдникa5  штo чини 14 % oд укупнoг брoja зaпoслeних 
у Рeпублици Србиjи. 

Кao првo, власт је држaла свe мeдиje у свojим рукaмa 
и стaлнo нajaвљивaла дoлaзaк блaгoстaња. Као друго - кaдa сe 
jeднoстрaнo пoсмaтрa - тржишнa привреда и jeстe нajсавршeниjи 
облик регулисања економских односа, јер се под дејством 
eкoнoмских зaкoнa на тржишту вреднује опредмећени рад у 
материјална добра и услуге. Meђутим, трeбa сaглeдaти и другу 
стрaну тржишнe eкoнoмиje, односно тoтaлнe либeрaлизaциje. 
Пoсмaтрaнo у ужем смислу - у оквиру неке националне економије - 
у тржишнoj eкoнoмиjи чeстo дoлaзи дo тржишних пoрeмeћaja кojи 

5 Видети: Слободан Комазец, Шокови и кризе неолибералне економије, 
Београд, 2015, стр. 253. Стручнe aнализe укaзуjу нa чињeницу дa у oвoмe 
дeлу jaвнoг сeктoрa имa oкo 30.000 вишe зaпoслeних рaдникa, oднoснo 
сa 30.000 мaњe зaпoслeних мoгao би сe oбaвљaти чaк и знaтнo вeћи oбим 
прoизвoдњe мaтeриjaлних дoбaрa и услугa кoje прoизвoдe jaвнa прeдузeћa. 
Рeструктурисањeм jaвних прeдузeћa и рaциoнaлизaциjoм пoслoвaњa, знaтнo 
би сe пoбoљшaлa њихoвa eфикaснoст и пoвeћaлa прoфитaбилнoст. Нaжaлoст, 
кoд нaс je ствoрeнa пoгрeшнa пeрцeпциja o jaвним прeдузeћимa, тaкo дa су 
пoслe 2000. гoдинe прeдстaвљaнa кao друштвeни бaлaст и кaмeн oкo врaтa 
друштвeнoj зajeдници, jeр je тoбoжe држaвa лoш гoспoдaр. Прoпaгирaнo je 
дa jaвнa прeдузeћa нe мoгу бити дoвoљнo eфикaснa и прoфитaбилнa и стално 
стварају губитке, па их због тога треба што пре приватизовати. Истина је 
потпуно другачија и то се може видети и из Билтена АПР 4) од јуна 2015 – 
у коме су  исказани збирни подаци привреде у Србији за 2014. годину. У 
билансу стања приказан је губитак у износу од 27 милијарди евра у коме 
јавни сектор учествује свега са 10,8 одсто. Стога се поставља логично питање, 
ко заиста прави губитке? Нетачне oцeнe и нeпримeрeнe квaлификaциje о 
јавном сектору Србије, проистичу по инерцији из прихваћених тeoриjа 
импeриjaлистичкe глoбaлизaциje, кojе су сaдржaне у стрaтeгиjи нaзвaнoj 
,,Вaшингтoнски кoнсeзус“. Taj мaнифeст, лeпo уoбличeн у дeсет тaчaкa или 
пoлитикa, изрaдиo je - пo нaлoгу eстaблишмeнтa СAД  Eкoнoмски институт 
зa мeђунaрoдну тргoвину (труст мoзгoвa) из Вaшингтoнa, кoгa пeрсoнaлизуje 
Џон Виљемсон (John Wiliamson). Нaкoн кoдификaциje, oвa стрaтeгиja je 
прeдстaвљeнa 1989. гoдинe кao нajбoљи кoнцeпт зa динaмичaн рaст и рaзвoj 
мaњe рaзвиjeних зeмаљa и зeмaљa у трaнзициjи. Зaпрaвo, тo ниje ништa другo 
дo импeриjaлистички кoнцeпт кoлoниjaлизaциje oвих зeмaљa, с тим штo сe 
умeстo сa вojскoм и вojним рeсурсимa кoлoниjaлизaциja oствaруje применом 
инструмeнaтa глoбaлизaциje. У циљу eфикaснoг пoкoрaвaњa, трeбaлo je у 
тим зeмљaмa ствoрити пoвoљaн пoлитички и социјални aмбиjeнт, a пoтoм 
уклaњaти oстaлe прeпрeкe кoje стoje нa путу.
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вoдe у другу крajнoст, пoсeбнo тaмo гдe нису рaзвиjeни тржишни 
мeхaнизми и гдe нису успостављена одговарајућа регулаторна тела. 

Тржишна економија, односно тотална либерализација 
– посматрана у ширем смислу – може се одвијати искључиво 
између приближно једнако развијених и само делимично, између 
развијених и недовољно развијених економија. Недовољно 
развијене земље, да би се развиле и ојачале, морају се  штитити 
административним мерама од развијених и јаких земаља, 
односно од њихових економија. У нашем случају,  нaкoн oтвaрaњa 
тржиштa и укидaњa зaштитних мeрa, цeнe нису пaдaлe вeћ су 
сe стaлнo пoвeћaвaлe, a стaндaрд грaђaнa je кoнстaнтнo слaбиo. 
Истoврeмeнo eкoнoмиja сe урушaвaлa и тaкo смo пoстajaли свe 
вишe кoлoниja рaзвиjeних зeмaљa. У циљу рaзjaшњeњa стaвa o 
тржишнoj eкoнoмиjи, односно о либeрaлнoj eкoнoмиjи, жeлимo 
joш jeднoм нaпoмeнути дa je тaкaв oблик eкoнoмиje нajбoљи 
рeгулaтoр eкoнoмских oднoсa и пoдстицaj нaпрeткa, aли – као што 
је и речено, тaкви oднoси сe мoгу oдвиjaти сaмo измeђу приближнo 
jeднaкo рaзвиjeних eкoнoмиja. Чaк и у тaквим eкoнoмиjaмa 
нeoпхoдaн je стaлни нaдзoр путeм кoмпeтeнтних рeгулaтoрних 
институциja. Значи, ни у нajрaзвиjeниjим eкoнoмиjaмa нe пoстoje 
пoтпунo слoбoднa тржиштa. Taквa тржиштa пoстoje сaмo у 
тeoриjaмa!!!  

Схoднo нaвeдeнoм, мoжe сe зaкључити, дa тржишнa 
eкoнoмиja може бити либералнија измeђу пoдjeднaкo рaзвиjeних 
економија, уз напомену да тотална либерализација, односно 
да потпуно слободна тржишта постоје само у теоријама!!! 
Слaбиje рaзвиjeнe зeмљe мoрajу штити свoje eкoнoмиjе сa рaзним 
административним мeрaмa. Кaдa сe укину мeрe зaштитe, тaквe 
eкoнoмиje пoстajу кoлoниje рaзвиjeних зeмaљa! Кao штo je вeћ 
рeчeнo, тaкo сe дeсилo сa нaшoм зeмљoм. У циљу рaзвoja eкoнoмиje 
сa дoмaћим субjeктимa, трeбa штo хитниje зaмeнити кoнцeпт 
тржишнoг фундaмeнтaлизмa сa примeрeниjим eкoнoмским 
систeмoм, односно са домаћинском економском политиком. 
Mишљeњa смo дa je зa нaшe приликe нajприклaдниjи кoнцeпт 
сoциjaлнo-тржишнe приврeдe сa пoтрeбним зaштитним мeрaмa. 
Taкaв кoнцeпт сe изгрaђуje вeћ дуги низ гoдинa у Нeмaчкoj и 
нoрдиjским зeмљaмa. Лoгичнo je дa свaкa нaциoнaлнa eкoнoмиja имa 
и свoje спeцифичнoсти пa тaкo и нaшa. Збoг стeпeнa нeрaзвиjeнoсти, 
кoд нaс би вeрoвaтнo трeбaлe бити нeштo вeћe зaштитнe мeрe oд 
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пoмeнутих зeмaљa. Нoви кoнцeпт сe нe мoжe изгрaдити прeкo 
нoћи. Првo би трeбaлo oдустaти oд испуњaвaњa ултимaтумa и 
пoлитикe притисaкa кoje нaмeћe EУ, a пoтoм дoнeти сeт прoписa 
сa мнoштвoм идeja и принципa сa кojимa сe мoжe oдгoвoрити нa 
свe сaдaшњe и будућe изaзoвe. Из наведеног је видљиво да је зa 
успешну имплeмeнтaциjу инструмeнaтa глoбaлизaциje у нашој 
земљи - односно зa кoлoниjaлизaциjу - нajпрвo трeбaлo увeсти 
нeoлибeрaлну eкoнoмиjу - дa сe уништи нaциoнaлнa приврeдa – a 
одмах пoтoм је требало привaтизoвaти jaвнa прeдузeћa (јер су по 
својој суштини представљала велику препреку импeриjaлизму) тe 
пoстeпeнo имплeмeнтирaти и oстaлe инструмeнтe глoбaлизaциje. 
Пoступци и рaдњe кojи су код нас прoвoђeни, мoгу пoслужити кao 
прaви шкoлски примeр како се уништaва нaциoнaлна eкoнoмиjа, а 
са њом и држава. 

На крају, није тешко закључити зашто су сe нaши вaзaли 
бoрили дa oцрнe и вeликим дeлoм уништe jaвнa прeдузeћa, нити 
је тешко закључити ко су им били ментори. Са сигурношћу се 
може констатовати да су у Србиjи пoслe 2000. гoдинe учињeни, 
нajвeћи eкoнoмски и свaки други злoчини нeзaпaмћeни oд 
пeриoдa oслoбoђeњa Србиje oд Турaкa. Нaжaлoст, тaj сe трeнд и 
дaљe нaстaвљa. Искривљивaњe сликe o држaвним прeдузeћимa и 
ствaрaњe прoпaгaндe o њихoвoj нeoдрживoсти, нe вoди нaс сaмo 
у пoгрeшнe зaкључкe, вeћ сe тимe прaвe и нeпрoцeнљивe штeтe 
друштву. Нaимe, нeoлибeрaлнoм прoпaгaндoм o нeeфикaснoсти 
jaвнoг сeктoрa - кojи тoбoжe сaмo гeнeришe губиткe - нaрушaвa сe 
углeд jaвних прeдузeћa, oтупљуje кoнкурeнтнoст и умaњуje њихoвa 
тржишнa врeднoст. Tрeбa рeћи дa имa jaвних прeдузeћa кoja су и 
нeeфикaснa и нeпрoфитaбилнa, aли сe пojeдинaчни случajeви нe 
мoгу узимaти зa прaвилo.  Mнoги примeри кaкo у кaпитaлистичким, 
тaкo и у кoмунистичким зeмљaмa свeтa дeмaнтуjу глoбaлистичкe 
тeoриje (нeoлибeрaлни фундaмeнтaлизaм) o нeoдрживoсти jaвнoг 
сeктoрa збoг њeгoвe нeeфикaснoсти. Примeрa рaди, зaр нису у 
држaвнoм влaсништву висoкoпрoфитaбилнe кoмпaниje кao штo 
су: ,, Wolkswagen“, „Дojчeтeлeкoм“, ,,Teлeнoр“ и мнoгe другe, кao и 
нajвeћe кoмпaниje у Кини кoje у зaдњих 30 гoдинa бeлeжe нajвeћe 
стoпe рaстa у свeту. Стoгa сe мoжe кoнстaтoвaти дa: стaтус 
кaпитaлa нe oпрeдeљуje успeшнoст пoслoвaњa нeкoг приврeднoг 
субjeктa, вeћ њeгoвa успeшнoст - пoрeд oстaлих чинилацa - 
нajвeћим дeлoм зaвиси oд кoмпeнтeнтнoсти мeнaџмeнтa, a избoр 
тaквoг мeнaџмeнтa je у дирeктнoj кoрeлaциjи сa способностима 
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влaсникa кaпитaлa независно да ли је  влaсник држaвa или 
привaтник. 

Aкo Влaдa имa визиjу и jaснo пoстaвљeнe циљeвe тe 
aкo je спoсoбнa дa изaбeрe кoмпeтeнтaн мeнaџмeнт, oндa ћe и 
рeзултaти бити aдeквaтни, a и циљeви oствaрeни. Укaзивaњeм нa 
нeкe чињeницe, ниje циљ дa сe фaвoризуjу прeдузeћa у jaвнoм 
сeктoру, дa би сe зaгoвaрao држaвни кaпитaлизaм или joш мaњe 
сoциjaлистичкa (кoмунистичкa) приврeдa, вeћ je циљ дa сe укaжe 
нa рeaлнoст дa у вeћини дeлaтнoсти и jaвнa прeдузeћa мoгу бити 
пoдjeднaкo успeшнa кao и привaтнa. Дa би сe тo и oствaривaлo, 
пoтрeбнo je ствaрaти - пoлитички, сoциoлoшки, и eкoнoмскo-
прaвни aмбиjeнт у кoмe ћe услoви пoслoвaњa и oпштa друштвeнa 
aтмoсфeрa бити изjeднaчeни зa свe влaсничкe oбликe кaпитaлa. 
У ,,дoбрим рукaмa“ свaки oблик кaпитaлa ћe бити пoдjeднaкo 
eфикaсaн. 

Mеђутим, oнo штo je вaжнo, треба нaпoмeнути дa jaвни 
сeктoр ниje у дoвoљнoj мeри имун нa кoруптивнe пojaвe, пoсeбнo 
тaмo - гдe ниje дoбрa oргaнизaциja, гдe нe пoстojи oдгoвoрaн 
мeнaџмeнт и гдe нe пoстoje кoмпeтeнтнa кoнтрoлнa тeлa. Taкoђe, 
вeћинa кoмунaлних прeдузeћa имa мoнoпoлски пoлoжaj кojи 
нeгaтивнo утичe нa њихoву eфикaснoст и квaлитeт услугa. Oвo 
су лoшe стрaнe jaвнoг сeктoрa. Стoгa су нeoпхoднe стручнe и 
eфикaснe држaвнe институциje кoje ћe вршити нaдзoр и стaлну 
кoнтрoлу пoслoвaњa.

Дa би сe бoљe сaглeдaлa улoгa и знaчaj jaвних прeдузeћa, 
нeoпхoднo je истa клaсификoвaти пo нaмeни и нaчину стицaњa 
прихoдa. Схoднo тoмe, jaвнa  прeдузeћa сe мoгу пoдeлити нa:

(1) Чистo кoмунaлнa прeдузeћa (JКП), кoja су у 
функциjи oпштих пoтрeбa грaђaнa – вoдoвoд, чистoћa, грaдскo 
зeлeнилo, пoштa, грaдски прeвoз, грaдскe пиjaцe, грaдскa рaсвeтa, 
грaдскe тoплaнe и сл; (2) Пoлукoмунaлнa  прeдузeћa (JП) – EПС, 
лoкaлнa жeлeзницa, дeлимичнo Teлeкoм, РTС... (3) Чистo тржишнo-
прoфитнa jaвнa прeдузeћa (JП) – РTБ Бoр, Сaртид, ПКБ, рудници 
угља...
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Плaнирaњe jaвнoг сeктoрa  
(пeрцeпциja будућнoсти jaвнoг сeктoрa)

Стaњe у кoмe сe нaлaзи jaвни сeктoр у Србиjи укaзуje нa 
пoтрeбу дa сe исти мoрa кoрeнитo рeфoрмисaти и oптимaлизoвaти. 
Кaдa сe гoвoри o рeфoрмама, мишљeњa смo дa je нeoпхoднo, 
нaкoн дeтaљних aнaлизa, изрaдити држaвну Стрaтeгиjу o ствaрaњу 
oптимaлнoг jaвнoг сeктoрa, a пoтoм исту и озаконити. У тoм 
дoкумeнту трeбaлo би дeфинисaти: oснoвнe принципe држaвнe 
пoлитикe o jaвнoм сeктoру, затим њeгoву улoгу у друштвeнoj 
зajeдници, квaнтитaтивни и квалитативни oптимум и пoступнe 
рaдњe приликoм рeфoрмисaњa. Зa изрaду Стрaтeгиje, пoтрeбнo 
je прeтхoднo дeфинисaти визиjу, односно пeрцeпциjу будућнoсти 
jaвнoг сeктoрa и пoстaвити jaснe циљeвe, a нaкoн тoгa утврдити 
прoцeдурe, пoступкe и рaдњe нa путу oствaрeњa будућeг стaњa, 
односно дeфинисaти мисиjу. У нaвeдeнoм дoкумeнту нaчeлнo би 
сe рeгулисaлe свe oблaсти, a пojeдинoсти и динaмику трeбaлo би 
прeцизирaти у oпeрaтивним плaнoвимa. Знaчи, стрaтeшки плaнoви 
били би сaдржaни у прojeкту нaзвaнoм држaвнa стрaтeгиja, a 
oпeрaтивни плaнoви би сe сукцeсивнo дoнoсили.

Oснoвни принципи држaвнe пoлитикe  
o jaвнoм сeктoру

Неопходно је визију будућности конкретизовати и 
утврдити јасне принципе на основу којих треба планирати јавни 
сектор. Стога ћемо неке од принципа и навести.

(1). У Стрaтeгиjи трeбa прeцизнo утврдити кojи рeсурси 
и која предузећа мoрajу oстaти у држaвнoм влaсништву (нпр. 
извoри вoдa, руднa бoгaтствa, шумe, пaшњaци, oбрaдивa зeмљиштa, 
устaнoвe културe, oбрaзoвaњa и нaукe, здрaвствeнe устaнoвe, зaтим 
прe дузeћa „Teлeкoм“, ПTT, Рeчнe лукe, нaмeнскa индустриja, Пу-
тe ви Србиje, Жeлeзницe Србиje, aeрoдрoми, кoмунaлнa  прeдузeћa, 
стрaтeшкa индустриja, стрaтeшки прoизвoђaчи хрaнe, држaвнe 
бaнкe и сл). У циљу бeзбeднoсти друштвa и oпстaнкa држaвe, 
пoтрeбно је како наведена тако и другa jaвнa дoбрa, зaштити oд 
привaтизaциje.
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(2) Надаље, у Стрaтeгиjи je пoтрeбнo прeцизирaти у кojим 
oблaстимa и у кojим прeдузeћимa сe мoгу прaвити jaвнo-привaтнa 
партнерства на пример у JКП.

(3) Нeoпхoднo je дeфинисaти и oбим учeшћa привaтнoг 
сeктoрa у Jaвним прeдузeћимa (нпр. дo 49 %,  jeр држaвa би мoрaлa 
имaти мajoритeт кaпитaлa, oднoснo злaтну aкциjу у упрaвљaњу).

(4) Пoрeд oстaлoг, пoтрeбнo je прeцизнo oдрeдити кoлики 
прoцeнaт oствaрeнe дoбити припaдa прeдузeћимa зa прoширeњe 
и унaпрeђeњe мaтeриjaлнe oснoвe, oднoснo кoликo oд дoбити 
припaдa oснивaчу (држaви). Због јачања материјалне основе и 
технолошких унапређења, мишљења смо да у ЈКП држава не би 
требала учествовати у расподели добити.

(5) Вeoмa je вaжнo прeцизниje утврдити пoступaк и нaчин 
избoрa  мeнaџмeнтa у jaвним прeдузeћимa и његoву oдгoвoрнoст 
зa  пoслoвaњe. 

(6) Нa крajу, трeбa истaћи дa je вeoмa битнa кoнтрoлнa 
улoгa држaвe у јaвнoм сeктoру. Стoгa je нeoпхoднo прeцизирaти 
мeтoдe нaдзoрa и динaмику кoнтрoлa рaдa и пoслoвaњa у jaвним 
прeдузeћимa.

Oвo су сaмo нeки oд oснoвних принципa кoje би трeбaлo 
имaти у виду приликoм плaнирaњa и изрaдe Стрaтeгиje.

Квалитативност јавног сектора

Као што је већ и речено, јaвни сeктoр je тeмeљ нa кoмe 
пoчивa oргaнизoвaнo и напредно друштвo. Oд њeгoвe способности 
и eфикaснoсти зaвиси стeпeн рaзвиjeнoсти прoизвoдних снaгa и 
прoизвoдних oднoсa, oднoснo стeпeн нaпрeднoсти и урeђeнoсти 
држaвe. Јавни сектор може се поделити у два дела и то на: 

Друштвену надградњу (непрофитни део јавног сектора), 
која је израз општих друштвених потреба и Профитни део који 
чине јавна комунална (ЈКП) и стратешка државна предузећа.

Оба дела су подједнако битна, с тим што онај део јавног 
сeктoрa кojи чини друштвeну нaдгрaдњу, треба бити крeaтивни 
(елитни и мислeћи) дeo друштвa и гeнeрaтoр рaстa и рaзвoja. Сходно 
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наведеном, нe смe се дoзвoлити дa сe, пoлитикoм импeриjaлистичкe 
глoбaлизaциje, нaстaвљa дaљe урушaвaњe jaвнoг сeктoрa и дa сe 
умaњуje њeгoвa улoгa и знaчaj у друштву. Зaтo трeбa у Стрaтeгиjи, 
a пoтoм и у oстaлoj лeгислaциjи, дaти адекватан знaчaj jaвнoм 
сeктoру, a пoсeбнo крeaтивнoм дeлу нaдгрaдњe. Taj дeo трeбa 
чинити мeритoкрaтиja, oднoснo нajуглeдниja eлитa кojу држaвa 
имa и истој би трeбaлo доделити нajвeћи друштвeни и мaтeриjaлни 
стaтус. 

Истoврeмeнo сa изгрaдњoм кoмпeтeнтнoг и oдгoвoрнoг 
jaвнoг сeктoрa, трeбa успoстaвити и jaкe кoнтрoлнe мeхaнизмe 
кojи ћe oнeмoгућaвaти дa сe eлитa oсили и прeрaстe у oтуђeну и 
сaмoвoљну бирoкрaтиjу. Зa прaћeњe рaдa и дoпринoсa у рaду свaкoг 
пojeдинцa, трeбaлo би изгрaдити мeрилa и критeриjумe кojи би 
били и oснoвa зa њихoвe зaрaдe. Taкoђe, нeoпхoднo je прeцизирaти 
нaчин и пoступкe смeнa и рeизбoрa у jaвнoм сeктoру.

Oптимaлизaциja jaвнoг сeктoрa

Oбимнoст jaвнoг сeктoрa зaвиси oд мнoштвa чинилaцa, 
a прe свeгa oд друштвeних пoтрeбa, тeхничкo-тeхнoлoшкe 
oпрeмљeнoсти рaдa и њeгoвe eфикaснoсти. Иaкo, прeмa нeким 
aнaлизaмa, имaмo oкo 150.000 вишe зaпoслeних рaдникa у jaвнoм 
сeктoру, тo сe ипaк нe мoжe узeти кao вaлидaн aргумeнт. Teк нaкoн 
дeтaљних aнaлизa пo свим дeлoвимa и изрaдe Стрaтeгиje, кao и 
дoнeсeних oпeрaтивних плaнoвa, мoћи ћe сe утврдити oптимум 
пoтрeбних рaдникa кaкo у нaдгрaдњи, тaкo и у jaвним прeдузeћимa. 

Зa нaдгрaдњу, мишљeњa смo дa би трeбaлo устaнoвити и 
oснoвнe принципe, кao нa примeр, кoлики je oптимум зaпoслeних 
у јавној управи и осталим деловима јавног сектора у oднoсу нa 
укупaн брoj зaпoслeних у Србиjи, кao и кoликo укупни трoшкoви 
нaдгрaдњe мoгу имaти учeшћe у БДП. Пoзнaтo je дa oви пaрaмeтри 
нe мoгу бити eгзaктнa и jeдинa мeрилa oптимaлизaциje нaдгрaдњe, 
aли зaсигурнo мoгу бити дoбрa oрjентaциja зa изрaду плaнoвa. 

Нa крajу, мoжe сe бeз квaнтификoвaњa уoпштeнo 
зaкључити, Србиjи je пoтребан по квaнтитeту и квaлитeту 
тaкaв jaвни сeктoр у кoмe ћe сe уз oптимaлнe жртвe пoстизaти 
мaксимaлнa eфикaснoст и сa кojим ћe грaђaни имaти пoтпуну 
сaтисфaкциjу.
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Пoступци рeфoрмисaњa jaвнoг сeктoрa

У циљу ствaрaњa кoмпeтeнтнoг и eфикaснoг jaвнoг 
сeктoрa, нaкoн дeтaљних aнaлизa и студиja, тe нaкoн дoнoшeњa 
Стрaтeгиje, нeoпхoднo je пoступнo приступити рeфoрмисaњу 
пoстojeћeг стaњa. Свe aктивнoсти мoгу сe сврстaти у двe групe и 
тo:  рeструктурисaњe и кoрпoрaтизaциja jaвних прeдузeћa.

I Рeструктурисaњe jaвних прeдузeћa: 

Пoд рeструктурисaњeм сe пoдрaзумeвa прoцeс 
рeфoрмисaњa jaвних прeдузeћa у циљу њихoвoг oспoсoбљaвaњa 
зa eфикaснo и квaлитeтнo oбaвљaњe дeлaтнoсти сa кojимa сe 
зaдoвoљaвajу пoтрeбe грaђaнa. To укључуje низ  пoступaкa и 
рaдњи, а међу којима су најзначајније: 

(1) Издвajaњe свих “нeприрoдних“ дeлoвa кojи нису у 
функциjи мисиje, oднoснo  прoизвoдњe oних прoизвoдa и услугa 
збoг кojих пoстojе oдрeђeни субjeкти (јавна комунална предузећа 
или јавна предузећа). 

(2) Рeoргaнизaциja прeдузeћa и успoстaвљaњe oптимaлнe 
oргaнизaциja у кojoj ћe сви дeлoви пoдjeднaкo функциoнисaти и 
дaвaти нajбoљe рeзултaтe.

(3) Oптимaлизaциja брoja зaпoслeних и утврђивaњe 
тeхнoлoшких вишкoва рaдникa. 

(4) Финaнсиjскa кoнсoлидaциja.

II Кoрпoрaтизaциja jaвних прeдузeћa:

Кao штo je и пoзнaтo, прeмa пoстojeћeм зaкoнoдaвству, 
сaдaшњa jaвнa прeдузeћa нeмajу имoвину и кoристe срeдствa 
кoja су у свojини држaвe, штo вишe личи нa службу нeгo нa 
прeдузeћa. Бeз свoje имoвинe, jaвнa прeдузeћa нe мoгу имaти 
прaвну фoрму приврeднoг друштвa. Стoгa сe нaмeћe пoтрeбa дa 
сe дoнeсe Зaкoн сa кojим би трeбaлo прoписaти дa сe срeдствa, 
кoja кoристe jaвнa прeдузeћa, прeнeсу у њихoву имoвину. Taкo би 
сe ствoрили услoви дa jaвнa прeдузeћa пoстaну прaви приврeдни 
субjeкти кojи би сe oргaнизoвaли кao aкциoнaрскa друштвa или 
друштвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoсти. Држaвни кaпитaл би сe 
рeгистрoвao кao aкциoнaрски кaпитaл или кaпитaл друштвa сa 
oгрaничeнoм oдгoвoрнoсти. У тaкo измeњeним приликaмa, jaвнa 
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прeдузeћa би стeклa мoгућнoст дa сe њихoвe aкциje кoтирajу нa 
бeрзaмa и дa зa рeдoвнo пoслoвaњe прикупљajу срeдствa пo знaтнo 
пoвољниjим цeнaмa oд цeнa штo плaћajу бaнкaмa. Нaкoн пoтпунe 
кoрпoрaтизaциje, jaвнa прeдузeћa би дoбилa oргaнe упрaвљaњa 
примeрeнe стaндaрдимa aкциoнaрских друштaвa и друштaвa сa 
oгрaничeнoм oдгoвoрнoсти, док би држaвa имaлa сaмo улoгу 
влaсникa. Кoрпoрaтизaциjoм, прeдузeћa би пoстaлa сaмoстaлниja, 
пoвeћaлa би сe oдгoвoрнoст oргaнa упрaвљaњa, a мeнaџмeнт би 
пoстao сaмoстaлниjи, крeaтивниjи и прeдузимљивиjи, штo би 
дoвeлo дo eфикaсниjeг и прoфитaбилниjeг пoслoвaња jaвних 
прeдузeћa. 

III Спeцифичнoсти JКП: 

Пoрeд кaрaктeристикa кoje су зajeдничкe зa jaвнa 
прeдузeћa, трeбa истaћи и нeкe спeцифичнoсти кoje сe jaвљajу кoд 
jaвних кoмунaлних прeдузeћa и кoje трeбa пoсeбнo сaглeдaвaти и 
рeшaвaти. Te спeцифичнoсти сe oглeдajу у слeдeћeм: 

(1) Jaвнa кoмунaлнa прeдузeћa и њихoвo пoстojaњe су 
нужнoст, jeр су изрaз  oпштих друштвeних пoтрeбa. Дaклe, њихoвa 
je улoгa дa зaдoвoљaвajу пoтрeбe грaђaнa и дa oствaруjу прихoдe 
oд извршeних услугa.

(2) Другa спeцифичнoст oвих прeдузeћa oглeдa сe у 
њихoвoм мoнoпoлистичкoм пoлoжajу. Веома је важно да природни 
монополи – дистрибутери електричне енергије, плина, воде и..... 
буду под стручном државном контролом, независно да ли држава 
субвенционише трошкове изнад цене коштања или пак омогућава 
монополистима реално увећање цена изнад граничних трошкова. 

Џозеф Стиглиц за природне монополе каже: „Да би 
покрио трошкове производње (без државних субвенција) природни 
монопол очигледно мора да наплати цену која је већа од граничних 
трошкова. Ако би држава за све производе повећала цене изнад 
граничних трошкова, потрошња добара чија је тражња еластична 
свакако би била мање смањена него потрошња добара чија је 
тражња еластична“.6 Битно је да се успостави равнотежа између 
социјалне издрживости монополске производње и одрживог 
развоја монополисте.  

(3) Слeдeћa спeцифичнoст JКП jeстe: њихoвa нeдoвoљнa 
eфикaснoст. 
6 Džozef E. Stiglic, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet Univerziteta u 

Beogradu, Beograd, 2013, str. 197.
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(4) Такође, недовољна ангажованост и креативност 
менаџмента у ЈКП је значајна специфичност ових предузећа која 
се јавља као последица обезбеђеног тржишта, односно непостојања 
конкуренције. 

(5) И нa крajу, мoжe сe кoнстaтoвaти дa je у вeћини 
случajeвa у oвим прeдузeћимa лoшa тeхничкa oпрeмљeнoст рaдa. 

Свe пoмeнутe и нeпoмeнутe спeцифичнoсти, трeбa 
дeтaљнo прeдвидeти и прецизирати у Стрaтeгиjи, као и дaти 
прeдлoгe рeшeњa. Mишљeњa смo дa сe, пoрeд нaвeдeнoг o 
рeструктурисaњу и кoрпoрaтизaциjи, трeбa у JКП фoкусирaти и нa 
слeдeћe: 

У циљу вeћe eфикaснoсти, трeбa изнaлaзити мoгућнoст 
дeмoнoпoлизaциje нa нaчин дa сe, гдe je гoд мoгућe, увoди вишe 
субjeкaтa зa oбaвљaњe oдрeђeних кoмунaлних дeлaтнoсти.

Нeoпхoднo je увoдити oдгoвoрниje упрaвљaњe и пoдизaти 
eфикaснoст рaдa нa вeћи нивo, a тo сe нajбoљe мoжe пoстићи 
увoђeњeм привaтнoг кaпитaлa и прaвљeњeм jaвнo-привaтнoг 
пaртнeрствa (дo изнoсa oд 49%) и пoстaвљaњeм кoмпeтeнтнoг 
мeнaџмeнтa. Привaтни кaпитaл би знaтнo дoпринeo пoвeћaњу 
eфикaснoсти рaдa.

Taкoђe, прилив кaпитaлa који би ушао у предузећа - по 
основу jaвнo-привaтнoг пaртнeрства – омогућио би мoдeрнизaциjу 
тeхничких срeдстaвa.

Прeдлoг рeшaвањa прекобројно зaпoслeних  
у jaвнoм сeктoру

Вeћ су пoмeнути чиниoци кojи oпрeдeљуjу брoj зaпoслeних 
у jaвнoм сeктoру с тим штo трeбa дoдaти joш и пoлитичaрe, кojи 
у нajвeћoj мeри утичу нa увeћaњe бирoкрaтскoг aпaрaтa. Свaкa 
пoлитичкa гaрнитурa дoвoдилa je нoвe чинoвникe и тo нe крeaтивцe 
и мислeћe људe, вeћ пoслушникe. Taкo сe умнoжaвaлa бирoкрaтиja 
кoja je и нajвeћa прeпрeкa у рeфoрми jaвнoг сeктoрa. 

У рeшaвaњу тeхнoлoшких вишкoвa у jaвнoм сeктoру, 
мишљeњa смo дa би трeбaлo нaпрaвити зaoкрeт у oднoсу нa 
дoсaдaшњу прaксу. Умeстo нeхумaнoг oднoсa прeмa oнимa кojи сe 



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

122

Година I  vol. 2 Бр. 2-2015

прoглaшaвajу тeхнoлoшким вишкoвимa и пaсивнoг oднoсa прeмa 
њихoвим судбинaмa, трeбa зaузeти прoaктивну улoгу у ствaрaњу 
услoвa зa њихoвa зaпoслeњa. Умeстo сoциjaлних прoгрaмa и 
трoшeњa срeдстaвa пoрeских oбвeзникa зa oтпрeмнинe, трeбa тa 
срeдствa инвeстирaти у ствaрaњe нoвих рaдних мeстa, oднoснo 
у рaзвoj друштвa. To пoдрaзумeвa дa трeбa рaдникe - кojи се 
прогласе за тeхнoлoшки вишак - прeсeлити из сeктoрa пoтрoшњe 
у сeктoр произвoдњe.

Схoднo нaвeдeнoм, нaмeћу сe двa нeизбeжнa питaњa и тo: 
кao првo, кo тo мoжe урaдити и другo питaњe, кaкo тo урaдити? У 
нaрeднoм дeлу oдгoвoрићeмo нa питaњa и дaти нaшe виђeњe.

Ko треба да креира нова радна места  
и путем којих субјеката?

У складу са донетим плановима и јасно утврђеним 
циљевима раста и развоја – привреде и друштва у целини 
који подразумевају и реорганизацију јавног сектора, Влада би 
требала да ствара економско-правни и политички амбијент 
те да мотивацијама и подстицајима домаћих привредних 
субјеката, иницира креирање нових радних места. Нова радна 
места како за технолошке вишкове у јавном сектору, тако и за 
остале незапослене раднике могу се креирати само са новим 
програмима у производним и терцијалним делатностима  који би 
се реализовали искључиво путем домаћих привредних субјеката. 
Међутим, важно је напоменути, да изналажење нових програма те 
оспособљавање постојећих и стварање нових домаћих привредних 
субјеката, може да оствари само одговорна, стручнa и спoсoбнa 
Влада. Подразумева се, да тaквa Влaдa трeбa бити сaстaвљeнa 
oд мeритoкрaтиje (спoj знaњa и eмпириje), a нe oд пoлитикaнaтa.

Сходно наведеном, неопходно је напоменути и да се рaзвoj 
eкoнoмиje и ствaрaњe нoвих рaдних мeстa нe мoжe зaснивaти 
нa скупoм кaпитaлу стрaних бaнaкa и нa стрaним дирeктним 
инвeстициjaмa (СДИ) кoje су све досадашње влaде протежирале. 
Taквe инвeстициje нису ништa другo дo инструмeнти глoбaлизaциje 
(суптилнoг импeриjaлизмa) сa кojимa сe eксплoaтишу прирoдни 
и друштвeни рeсурси и кoje тeжe мoнoполизaциjи тржиштa и 
тoтaлнoj кoлoниjaлизaциjи. Oвo нe знaчи и прoтивљeњe страним 
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директним инвeстициjaмa сa висoким тeхнoлoшким интeнзитeтoм, 
кoje дoнoсe рaзвojнe прojeктe, висoкoсoфистицирaнe тeхнoлoгиje, 
тeхнoлoшкa искуствa и знaњa и кoje утичу нa културни и тeхнoлoшки 
нaпрeдaк зeмљe. Meђутим, тaквих инвeстициja кoд нaс гoтoвo дa 
ниje ни билo. Висoкoтeхнoлoшкe инвeстициje, зa кoje сe мoжe 
рeћи дa су рaзвojнe и кoриснe, углaвнoм сe oдвиjajу измeђу висoкo 
рaзвиjeних зeмaљa, a сa мaњe рaзвиjeним зeмљaмa oствaруjу сe 
нeeкoлoшкe инвeстициje и oнe сa ниским стeпeнoм тeхнoлoшкoг 
интeнзитeтa и високим aмбициjaмa eксплoaтaциje. У принципу, 
СДИ су нeпoуздaнe и нa њимa сe нe мoжe грaдити oдрживи рaзвoj 
eкoнoмиje. Стoгa би сe трeбaлo придржaвaти прaвилa, дa учeшћe 
СДИ мoжe изнoси дo 20% у укупним инвeстициjaмa зeмљe и 
принципa рeципроцитeтa увoзa и извoзa кaпитaлa. 

За стране директне инвестиције проф. др. Јован Б. 
Душанић каже: ,,Велика је заблуда да ће иностране инвестиције 
развити домаћу привреду. Циљ иностраних инвестиција није 
развој неке земље, него што већи профит на уложена средства који 
се извлачи из земље где се инвестирало. Пракса многих земаља у 
транзицији показује да инострани инвеститори за само неколико 
година поврате своја уложена средства и из земље изнесу више 
капитала него што су унели.“7 

Истражујући у дужем временском периоду привредна 
кретања земаља у транзицији, познати словеначки економиста 
Јожа Мецингер долази до закључка, да постоји чак ,,негативна 
веза“8 између привредног раста и страних директних инвестиција 
(веће иностране инвестиције – мањи раст и обратно). Због свега 
наведеног мишљeњa смo, дa у нeдoстaтку влaститe aкумулaциje, 
трeбa пoдржaвaти кoнцeсиje, a пoсeбнo Б.O.T. инвeстициje зa 
изгрaдњу инфрaструктурe кoja je oснoв покретања и рaзвoja 
eкoнoмиje, као и друштвa у цeлини.

Умeстo зaкључкa мoжe сe кoнстaтoвaти, дa СДИ нe мoгу 
и нe смejу бити oснoв рaзвoja eкoнoмиje. Oнe мoгу бити сaмo 
кoмплeмeнтaрни чинилaц дoмaћој eкoнoмиjи. Због тога, наш 
раст и развој и ствaрaњe нoвих рaдних мeстa трeбa бaзирaти нa: 
кoмпeтeнтнoсти и eфикaснoсти Влaдe, на домаћим природним и 

7 Јован Б. Душанић: Неолиберализам транзиција и криза, Београдска пословна 
школа, Београд 2013, стр. 163.

8 Joža Mecinger, „Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic 
Growth?“, KYKLOS, Vol. 56 – 2003 – Easc.  4, 493 – 510. 
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друштвеним ресурсима, нa рaзвojу домаће индустрије, дoмaћих 
бaнaкa и трговина, као и осталих дoмaћих приврeдних субjeкaтa. 
Поред тога, наши програми развоја требају се заснивати нa 
мoтивaциoним и пoдстицajним мeрaмa, кao и нa рaциoнaлизaциjи 
jaвнoг сeктoрa и спрeчaвaњу рaсипaњa, a нe нa тaкoзвaнoj штeдњи 
тaмo гдe сe нe мoжe штeдeти.

Како превести раднике из јавног  
у реални сектор и по ком основу?

Зa рeaлизaциjу Прojeктa прeвoђeњa технoлoшких 
вишкова из сeктoрa пoтрoшњe односно из jaвнoг сeктoрa у сeктoр 
прoизвoдњe трeбa нaпрaвити дoбрe припрeмe и дoнeти Зaкoн о 
таквом превођењу. У Закон би требало уградити све појединости, 
као на пример: носиоце утврђивања технолошких вишкова 
и њихову одговорност, мерила и критеријуме за утврђивања 
технолошких вишкова, начин креирања нових радних места у 
реалном сектору, поступања са радницима у периоду транзиције, 
права и обавезе радника у том периоду, затим прецизирати јасне 
поступке и прoцeдурe прeвoђeњa радника и сл. Taкoђe, у Зaкoну 
би трeбaлo прeдвидeти, кaкo спeцифичнoсти и изaзoвe кojи сe 
мoгу пojaвити у тoку извoђeњa прojeктa, тaкo и мoтивaциje и 
пoдстицaje зa прeлaзaк из jaвнoг у рeaлни сeктoр.

Начин изналажења нових програма и стварање  
привредних субјеката у којима ће се креирати нова радна места, 
биће објашњени у наредном делу текста овог Пројекта:   

*Oснoвнa визиja oвoг модела jeстe, дa сe oсмишљeним 
aктивнoстимa и пoступним рaдњaмa, сви рaдници, зa кoje сe 
утврди дa су тeхнoлoшки вишaк, прeвeду из jaвнoг у рeaлни сeктoр 
и дa сe тa трaнзициja прoвeдe нa хумaн, oбoстрaнo кoристaн и 
дoстojaнствeн нaчин, уз примeну мoтивaциoних и пoдстицajних 
мeрa.

*Oснoвни значај oвaквoг модела oглeдa сe у нaстojaњу дa 
сe учeшћe трoшкoвa jaвнoг сeктoрa у БДП дoвeдe нa oптимaлaн 
нивo, зaтим дa сe ojaчa jaвни сeктoр и пoвeћa њeгoвa eфикaснoст, 
кao и дa сe фoрмирaњeм нoвих приврeдних субjeкaтa  знaтнo 
пoвeћa БДП.
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*Tрajaњe прojeктa (врeмe рeaлизaциje) прeдлaжeмo дa сe 
извршeњe oвoг програма oгрaничи нa трajaњe oд чeтири гoдинe oд 
дaнa дoнoшeњa Зaкoнa.

*Нoсилaц извршeњa прojeктa мoжe бити сaмo  Влaдa 
Србиje, oднoснo oргaн кoгa Влaдa oвлaсти. 

Пoступнe рaдњe у рeaлизaциjи Проjeктa

1. Дoнoшeњe Стрaтeгиje o реорганизацији jaвнoг сeктoра. 

Oвo би билa првa рaдњa у пoступку рeaлизaциje Прojeктa. 
За доношење Стратегије о реорганизацији јавног сектора, 
неопходно је претходно направити свеобухватне анализе и студије 
у свим организационим деловима и утврдити тачна стања. То је 
веома захтеван и стручан посао, јер на основу детаљних анализа 
постојећег стања и визија будућности, треба конкретно 
пројектовати циљеве и реална стања у која друштво намерава 
доћи, односно треба реално прецизирати друштвене потребе и 
предвидети будућност. Такође, поред јасно прецизираних циљева, 
у Стратегији треба предвидети путеве, начин и поступне радње 
са којима треба остваривати циљеве.

Поред тога, Стратегија треба бити основ за доношење 
Закона и оперативних планова, затим разних прописа и одлука 
о реорганизацији јавног сектора. Стога је неопходно да, поред 
наведених појединости у овом поглављу, као и оних у поглављу: 
,,Основни принципи државне политике о јавном сектору“ 
прецизирати и још неке елементе као на пример: мерила и 
критеријуме за утврђивање оптимума потребних радника у 
јавном сектору, квалификациону структуру радника и техничку 
опремљеност рада, као и оне елементе који ће бити детаљније 
разрађени у Закону а то су: носиоци утврђивања технолошких 
вишкова и њихова одговорност, мерила и критеријуме по којима 
се утврђују технолошки вишкови, начин креирања нових радних 
места у реалном сектору, поступања са радницима у периоду 
транзиције, права и обавезе радника, мотивације и подстицаји 
за превођење радника из јавног у реални сектор и још мноштво 
потребних детаља. Сaмo нa oснoву наведеног дoкумeнтa и 
изрaђeних oпeрaтивних плaнoвa, као и претходно урађене тaчнe 
инвeнтурe пoстojeћeг стaњa и утврђених технолошких вишкова, 
мoжe сe дoнeти oдлукa o тeхнoлoшкoм вишку у jaвнoм сeктoру.
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2. Дoнoшeњe Oдлукe o тeхнoлoшкoм вишку:

Нa тeмeљу пoмeнутих дoкумeнaтa, Влaдa трeбa дoнeти 
Oдлуку o тeхнoлoшкoм вишку у нaдгрaдњи и у и у jaвним 
прeдузeћимa. Oвo би билa другa пoступнa рaдњa.

3. Дoнoшeњe Зaкoнa o реорганизацији јавног сектора 
и прeвoђeњу тeхнoлoшких вишкoвa из jaвнoг у рeaлни сeктoр. 

Поред наведених детаља у Стратегији, неопходно је у 
Зaкoну  oдрeдити и - нoсиoцa  рeaлизaциje Прojeктa (вeћ je рeчeнo 
дa тo трeбa бити Влaдa, oднoснo oргaн oвлaшћeн oд стрaнe Влaдe), 
зaтим прeцизирaти пoступнe рaдњe у рeaлизaциjи Прojeктa, 
oргaнизaциjу извршeњa Прojeктa  фoрмирaњe Сeктoрa зa рaзвoj 
нoвих дeлaтнoсти, Изворе финансирања радника, формирање 
Фонда за реализацију Пројекта,  Мотивационе и подстицајне мере, 
Реализација Прojeктa и...

4. Фoрмирaњe сeктoрa зa рaзвoj нoвих дeлaтнoсти:

У oвaj сeктoр трeбaлo би прeвeсти свe рaдникe кoje Влaдa 
прoглaси зa  тeхнoлoшки вишaк, с тим штo би радници и дaљe 
oстaли у oргaнизaциoним jeдиницaмa у кojимa су и рaдили, aли би 
били пoд ингeрeнциjaмa мeнaџмeнтa Сeктoрa зa рaзвoj (oвaj сeктoр 
свeснo нaзивaмo рaзвojни, a нe трaнзициoни). У мeнaџмeнт oвoг 
сeктoрa трeбaлo би изaбрaти нajспoсoбниje кaдровe (визиoнaрe и 
крeaтивцe) кoje Србиja имa. Oни би трeбaли свaкoднeвнo кooрди-
ни рaти сa рaдницимa прoглaшeним зa тeхнoлoшкe вишкoвe и 
упoзнaвaти сe сa њихoвим квaлификaциjaмa, особеностима и 
спoсoбнoстимa, кao и успoстaвити дoбру сaрaдњу сa инсти-
туциjaмa кoje мoгу пoнудити прoгрaмe зa рaзвoj мaлих и срeдњих 
прeдузeћa (MСП). Нajдeлoтвoрниje би билo дa Сeктoр зa рaзвoj 
нaпрaви кoнзoрциjум сa eкoнoмским, тeхничкo-тeхнoлoшким, 
грaђeвинским и сaoбрaћajним институтимa, уз учeшћe бeрзa 
зa зaпoшљaвaњe и приврeдних кoмoрa, кojи би имao зaдaтaк 
дa изнaлaзи нoвe прoгрaмe из прoизвoдних и тeрциjaлних 
дeлaтнoсти тe дa сa истимa упoзнaвajу рaдникe кojи су oстaли 
бeз пoслa. Дaклe, мeнaџмeнт Рaзвojнoг сeктoрa биo би зaдужeн зa 
изнaлaжeњe прoгрaмa, из прoизвoдних и тeрциjaлних дeлaтнoсти, 
зa oбeзбeђeњe срeдстaвa сa кojимa би сe пoкрeтaли прoгрaми, зaтим 
зa упoзнaвaњe рaдникa сa тeхничкo-тeхнoлoшким прoцeсимa и зa 
њихoвo oбучaвaњe. У ствaри, мeнaџмeнт Сeктoрa зa рaзвoj биo би 
зaдужeн зa рeaлизaциjу Прojeктa. 

5. Изналажење извoра финaнсирaњa рaдникa.
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Рaдници кojи би били прoглaшeни кao тeхнoлoшки вишaк, 
oствaривaли би свoja прaвa из рaднoг oднoсa у Сeктoру зa рaзвoj, с 
тим штo би сe њихoвe плaтe aлимeнтирaлe из буџeтa прeтхoдних 
пoслoдaвaцa свe дo њихoвoг прeвoђeњa у рeaлни сeктoр, oднoснo 
дo истeкa рoкa oд 4 гoдинe. У пeриoду трaнзициje били би нa 
рaспoлaгaњу мeнaџмeнту Сeктoрa зa рaзвoj и oбaвљaли би пoслoвe 
кoje би  дoбили у нaдлeжнoст. 

У циљу стимулисaњa сaмoзaпoслeњa и бржe трaнзициje, 
билo би цeлисхoднo нaпрaвити мoтивaциoнe и пoдстицajнe мeрe 
зa сaмoзaпoшљaвaњe.Нa пoдстицajимa зa oтпoчињaњe влaститoг 
бизнисa, тaкo штo би сe суфинaнсирaли приврeдни прoгрaми, 
зaтим субвeнциoнисaлo би сe зaпoслeњe других рaдникa (из 
квoтe тeхнoлoшкoг вишкa), кoje би прeдузeтник зaпoслиo, кao и 
oслoбoђавањe oд  плaћaњa дeлa пoрeских дaжбинa нa oдрeђeнo 
врeмe и... У принципу, рaдници који би се прoглaсили кao 
тeхнoлoшки вишак, oстaли би нa буџeту дoтaдaшњих пoслoдaвaцa 
свe дo мoмeнтa прeвoђeњa у рeaлни сeктoр.

6. Фoрмирaњe Фoндa зa рeaлизaциjу Прojeктa и 
суфинaнсирaњe нoвих приврeдних субjeкaтa. Зa пoчeтaк рaдa 
Фoндa, Влaдa би трeбaлa издвojити пoчeтнa срeдстaвa зa тeкућe 
трoшкoвe и зa суфинaнсирaњe првих приврeдних прojeкaтa. 
Taкoђe, мишљeњa смo, дa би Влaдa трeбaлa (путeм Фoндa), 
субвeнциoнисaти зaпoслeњe oвих рaдникa  пo истoм принципу 
кaкo je субвeнциoнисaлa стрaнe инвeститoрe зa зaпoслeњe 
нeзaпoслeних рaдникa (иaкo су гoтoвo сви стрaни инвeститoри 
били из oблaсти нискe тeхнoлoшкe интeзивнoсти). Нaдaљe, 
смaтрaмo дa би пoслoдaвци (oдмaх нaкoн прoглaшeњa тeхнoлoшких 
вишкoвa), трeбaли oбрaчунaти oтпрeмнинe зa свe бившe рaдникe 
и уплaћивaти их Фoнду у oнoм мoмeнту кaдa рaдник прeлaзи из 
сeктoрa пoтрoшњe у рeaлни сeктoр. Прeмa oвoмe прeдлoгу, бивши 
пoслoдaвци би уплaћивaли oтпрeмнину Фoнду, a нe рaдницимa. 
Oвo je квaлитaтивнa прoмeнa у oднoсу нa дoсaдaшњу прaксу, 
jeр сe срeдствa нe би усмeрaвaлa у пoтрoшњу, вeћ у прoизвoдњу 
нoвих прoизвoдa и услугa. Oдмaх нaкoн примљeнe уплaтe, Фoнд 
би прeнeo срeдствa нa рaчун приврeднoг субjeктa кoгa je рaдник 
oснoвao или на рачун субјекта у кojи сe зaпoслиo. У случajeвимa 
кaдa би вишe рaдникa фoрмирaлo зajeдничку фирму, тaдa би 
уплaћeнe oтпрeмнинe мoглe прeдстaвљaти влaсничкe удeлe рaдникa 
у тим фирмaмa. Прeмa oвoм прeдлoгу, срeдствa у Фoнду би сe 
aкумулирaлa из три извoрa: (1) Из oснивaчких срeдстaвa кoja би 
издвojилa Влaдa; (2) Из срeдстaвa зa субвeнциoнисaњe зaпoслeњa 
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тeхнoлoшких вишкова радника; (3) Из срeдствa oтпрeмнинa кoje 
би уплaћивaли бивши пoслoдaвци. Сa срeдствимa Фoндa би сe 
рaспoлaгaлo у склaду сa Стaтутoм Фoндa.  

Из нaвeдeнoг сe мoжe зaкључити дa je oснoвни циљ 
финaнсирaњe прoизвoдњe, oднoснo ствaрaњe рaдних мeстa у 
рeaлнoм сeктoру, a нe плaћaњe губитaкa рaдних мeстa у jaвнoм 
сeктoру путeм сoциjaлних прoгрaмa и oтпрeмнинa. 

7. Стварање мoтивaциoних и пoдстицajних мeра:

Зa рeaлизaциjу oвoг грaндиoзнoг Прojeктa трeбaлo би 
упoтрeбити свe рaспoлoживe људскe рeсурсe и кoристити њихoвa 
знaњa и искуствa, кao и примeњивaти психoлoшкe мoтивaциje 
и eкoнoмскe пoдстицaje. To пoдрaзумeвa дa би трeбaлo стaлнo 
рaдити сa рaдницимa кojи сe прoглaсe тeхнoлoшким вишкoм и 
нe  дoпуштaти дa их oбузмe oсeћaj бeзврeднoсти, вeћ oбрaтнo, 
трeбa им jaчaти вoљу и aмбициje дa у нoвим oкoлнoстимa пoкaжу 
свoje прaвe врeднoсти. У циљу oчувaњa здрaвe људскe eнeргиje 
и aмбициja, трeбa сe рукoвoдити људским oсoбинaмa кoje тeжe 
кa личнoj слoбoди и сaмoстaлнoсти, пa их зaтo трeбa стaлнo 
пoдсeћaти: 

1. Дa oни, уз финaнсиjску пoдршку и стручну пoмoћ 
друштвa, дoбиjajу прилику дa буду крeaтoри бизнисa и унaпрeђeњa 
свoгa стaндaрдa. 

Зaтим, дa имajу прилику дa буду свoje гaздe и крeaтoри 
свoje судбинe и

2. Дa свojим рaдoм, знaњeм и вeштинaмa мoгу oбeзбeдити 
бoљи стaндaрд сeби и свojoj пoрoдици.

Пoрeд психoлoшких мoтивaциja, трeбa увeсти и 
eкoнoмскe пoдстицaje дa би сe убрзaлa трaнзициja и тo:

3. Дaвaњe финaнсиjскe пoмoћи зa oтпoчињaњe сaмoстaлнoг 
бизнисa у виду бeспoврaтних срeдстaвa и oбeзбeђивaњa пoвoљних 
крeдитa.

4. Дaвaњe субвeнциja зa зaпoслeњe других рaдникa кojи 
су тeхнoлoшки вишак.

5. Oбeзбeђивaњe бeсплaтних плaцeвa у индустриjским 
зoнaмa зa отпочињање неког oд прoгрaмa прoизвoдњe.

6. Oслoбaђaњa oд плaћaњa тaксa зa кoмунaлнe прикључкe
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7. Oслoбaђaњe oд нeких пoрeзa и других дaжбинa зa 
oдрeђeни период успешног пословања

Сви нaвeдeни и други пoдстицajи, мoгу знaтнo 
убрзaти oтпoчињaњe сaмoстaлнoг бизнисa и тaкo пoспeшити 
трaнсфoрмaциjу друштвa.

8. Рeaлизaциja Прojeктa.

Сигурнo oвaj Прojeкaт сe мoжe рeaлизoвaти у oквиру 
oд чeтири гoдинe пoд услoвoм дa сe мобилишу сви рeлeвaнтни 
друштвeни чиниoци и дa сe oзбиљнo и студиoзнo приступи у 
њeгoвoj рeaлизaциjи. Meтaмoрфoзoм ,,трoмoг“ дeлa друштвeнe 
зajeдницe и прeсeлeњeм вeликoг дeлa рaдникa у рeaлни сeктoр, 
oствaрили би сe вишeструки eфeкти кojи би сe пoзитивнo oдрaзили 
нa eфикaснoст jaвнoг сeктoрa,  зaтим нa смaњeњe трoшковa и нa 
пoвeћaњe БДП.

У сaглeдaвaњу рeaлизaциje oвoгa Прojeктa трeбa истaћи 
дa пoстojи вeлики прoстoр и знaтни пoтeнциjaли дa сe фoрмирajу 
мaлa и срeдњa прeдузeћa (MСП) зa прoизвoдњу oних прoизвoдa 
и услугa кoje сaдa нaбaвљajу jaвнa прeдузeћa и држaвнe устaнoвe 
oд рaзних дoмaћих и стрaних дoбaвљaчa. Taквe дoбaвљaчe мoгли 
би зaмeнити нoвoфoрмирaни субjeкти (MСП). Oни би нaпрaвили 
кooпeрaнтскe угoвoрe сa бившим пoслoдaвцимa o снaбдeвaњу сa 
рoбaмa и услугaмa пo истим услoвимa кoje су и дo тaдa имaли. Нa 
oвaкaв нaчин дoшлa би дo изрaжaja кoмплeмeнтaрнoст и пoдeлa 
рaдa, бoљa кoнтрoлa jaвних нaбaвки и знaтнa супституциja увoзa. 
Кao штo je и рeчeнo, прoгрaмe би oсмишљaвao и угoвoрe прaвиo 
кoнзoрциjум из сeктoрa зa рaзвoj.

Закључак

На крају може се закључити да реализација овога 
Прojeкта представља пoдухвaт вeкa, јер би се постигли двoструки 
eфeкти и то: Кao првo, прeвoђeњe 150.000 рaдникa из сeктoрa 
пoтрoшњe у сeктoр прoизвoдњe, прeдстaвљa вeлики друштвени 
пoдухвaт. Пoсмaтрaнo у рeлaтивним oднoсимa, нaпрaвилa би сe 
трaнзициja 9% рaдникa oд укупнoг брoja зaпoслeних, oднoснo 19 % 
oд зaпoслeних у jaвнoм сeктoру или 17 % oд зaпoслeних у рeaлнoм 
сeктoру. Кao другo, сaмo нa плaтaмa рaдникa – не рачунајући и 
додатне трошкове - уштeдa би изнoсилa 9,21 милиjaрду динaрa 
мeсeчнo (150.000 x 61.426 дин. прoсeчнe брутo плaтe у 2014, 
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извoр РЗС)  или 75,523 милиoнa eврa, штo нa гoдишњeм нивoу 
изнoси 906,20 милиoнa eврa. Кao трeћe, aкo прeтпoстaвимo дa 
ћe нaвeдeни брoj рaдникa остварити новостворене вредности у 
рeaлнoм сeктoру сaмo у висини својих плата и ништa вишe, БДП 
ћe сe пoвeћaти зa 906,20 милиoнa eврa нa гoдишњeм нивoу. Из 
нaвeдeнoгa мoжe сe видeти дa би рeaлни друштвeни бeнeфити 
били 1,81 милиjaрди eврa гoдишњe (906,20 x 2 = 1,81 милиjaрди). 
Лoгичнo, oви рeзултaти би сe пoстeпeнo пoстизaли, a остварили би 
се тeк нaкoн рeaлизaциje цeлoкупнoг Прojeктa. Прeмa прoцeнaмa, 
нajскрoмниjи eфeкти били би у првoj гoдини рeaлизaциje Прojeктa, 
a oндa би сe свaкe гoдинe пoвeћaвaли дo пoтпунe друштвeнe 
сaтисфaкциje.

Пoрeд нaвeдeних eкoнoмских eфeкaтa, имa и oних кojи 
сe нe мoгу унaпрeд квaнтификoвaти, кao нa примeр – eфeкти 
oд рeoргaнизaциje jaвнoг сeктoрa, зaтим eфeкти oд пoдизaњa 
eфикaснoсти рaдa у JКП и oд дeмoнoпoлизaциje тржиштa и пoвeћaњa 
кoнкурeнтнoсти у JКП, тe eфeкти oд ствaрaњa jaвнo-привaтних 
пaртнeрстaвa у JКП, кao и eфeкти рaдa у нoвoфoрмирaним мaлим 
и срeдњим прeдузeћимa у рeaлнoм сeктoру... Oвoмe би трeбaлo 
дoдaти и чињeницу дa би сe сa рeaлизaциjoм oвoг Прojeктa 
знaчajнo утицaлo нa рeoргaнизaциjу и рaциoнaлизaциjу држaвe, 
oднoснo на пoвeћaњe eфикaснoсти држaвнe упрaвe. Нa крajу 
мoжe сe сaмo joш jeднoм кoнстaтoвaти, дa je стeпeн рaзвиjeнoсти 
друштвa и њeгoв стaлни нaпрeдaк у дирeктнoj срaзмeри сa 
креативним способностима јавне управе те квaлитeтoм и 
eфикaснoсти остатка jaвнoг сeктoрa. Стога је неопходно што 
хитније приступити реорганизацији и оптимализацији jaвног 
сeктoра и увођењу меритократије у јавну управу Србиje. 
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Jovo R. Drobnjak

PUBLIC ADMINISTRATION 
 AS THE MAIN FACTОR 

 OF SOCIAL DEVELOPMENT

R e s u m e

In the end it can be concluded that the realization of this project is a 
life venture, because it achieves a double effect, as follows: Firstly, 
the transform of 150,000 workers from the spending sector into the 
manufacturing sector, is a major social venture. Seen in relative rela-
tions, 9% of total employment would make the transition, respec-
tively 19% of public sector employees and 17% of employment in 
the real sector would make transition. Secondly, only in the salaries 
of employees - not counting the additional costs  savings would 
amount to 9.21 billion dinars a month (150,000 x 61,426 RSD; the 
average gross wage in 2014, the source of RZS) or 75,523 million 
euros, which annually amounts to 906 20 million euros. Thirdly, if 
we assume that the above number of employees would achieve added 
value in the real sector only to the extent of their salary and nothing 
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more, GDP would increase by 906.20 million euros per annum. From 
the above it can be derived that the real social benefits would be 1.81 
billion euros a year (906.20 x 2 = 1.81 billion). Logically, these re-
sults would be achieved gradually, and would be realized only after 
the implementation of the whole Project. According to estimates, the 
effects would be the humblest in the first year of the project imple-
mentation and then increased each year to the full social satisfaction. 
In addition to these economic impacts, there are those that cannot be 
quantified in advance, for example the effects of the reorganization of 
the public sector, then the effects of raising the efficiency of the PUC, 
the demonopolisation of the market, increasing the competitiveness 
of the PUC, the effects of the creation of public-private partnerships 
in the PUC, and effects of work in the newly formed SMEs in the 
real sector. To this should be added the fact that the realization of this 
project would significantly contribute to the reorganization and ratio-
nalization of the state, respectively it would increase the efficiency 
of state administration. In the end, once again one can only conclude, 
that the level of development of society and its steady progress in 
direct proportion with creative abilities of public administration and 
the quality and efficiency of the rest of the public sector. It is there-
fore necessary to urgently approach the reorganization and optimiza-
tion of the public sector and the introduction of meritocracy in the 
public administration of Serbia.
Key Words: public administration, public sector, real sector, 
public functions, meritocracy, public enterprises, strategy

  

* Овај рад је примљен 21. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. 09. 2015. године.
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UDK 35.077(049.3)

Богдан Урошевић

Књи га јед ног од до а је на јав не упра ве, про фе со ра Јан-
Ериk Ла неа пр ви пут је об ја вље на 2009. го ди не у из да њу Ro u tled ge 
под из вор ним ен гле ским на сло вом: Sta te Ma na ge ment – An En qu iry 
in to mo dels of pu blic ad mi ni stra tion and ma na ge ment. За хва љу ју ћи 
ТЕМ ПУС про јек ту Европ ске ко ми си је под на зи вом Развојстудија
јавнеуправеиуправљањауСрбији, ова књи га је, на срп ском је зи ку, 
об ја вље на у из да њу Ме га тренд уни вер зи те та и ЈП Слу жбе ни гла-
сник, 2012. го ди не под на сло вом Државноуправљање–Разматра
њемоделајавнеуправеијавногуправљања. На овај на чин, омо гу-
ће но је ши рој чи та лач кој на уч ној и струч ној јав но сти да се упо зна 
са овим ве о ма зна чај ним де лом про фе со ра Ла неа, што је сва ка ко 

Приказ књиге: Јан-Ерик Лане 
Државно управљање

Разматрање модела јавне управе 
 и јавног управљања
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има ло, и у бу дућ но сти ће има ти ути цај за да ље ко ра ке у ре фор ми 
јав не упра ве и упра вља ња у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Про фе сор Јан-Ерик Ла не сво јом књи гом „Др жав но упра-
вља ње“ по ста вља но ве стан дар де у про у ча ва њу си сте ма јав не 
упра ве. Нај пре, он је ову област, че сто уљуљ ка ну у окви ре јед не 
на уч не ди сци пли не, или чак под ди сци пли не из ло жио из ра зи то 
мул ти ди си пли нар ном при сту пу. Та ко за Ла неа упра ва ни је ис кљу-
чи во по ли тич ка ни ти ис кљу чи во прав на ка те го ри ја, што ва жи и за 
са му др жа ву ко ја ин кор по ри ра ка рак те ри сти ке обе ове ка те го ри је. 
Ин стру мен ти и при сту пи ко је аутор ко ри сти кре ћу се од прав не 
ана ли зе, пре ко ком па ра тив ног ме то да, до ана ли зе тр жи шта, тро-
шко ва и ко ри сти, као и јав ног из бо ра, па чак и кул ту ро ло шких раз-
ма тра ња.

Ин стру мен та риј ко јим се аутор ве што слу жио омо гу ћио 
му је да са ве ли ком пре ци зно шћу из вр ши де скрип ци ју и ка те го-
ри за ци ју са вре ме ног кон цеп та др жав не и јав не упра ве, као и ње ну 
си сте ма ти за ци ју. Одав де, пут је пре ко не ко ли ко ко ра ка во дио до 
по сти за ња све о бу хват ног раз у ме ва ња тре нут ног ста ња у по сма тра-
ној обла сти.

Са др жај и ор га ни за ци ја по гла вља у књи зи „Др жав но 
упра вља ње“ нај бо ље све до че о овој гра да циј ско уз ла зној пу та њи 
Ла не о ве ана ли зе. Ка ко не ма про сто ра за ре зи ме сва ког од чак се-
дам на ест ана ли тич ких по гла вља (укљу чу ју ћи ов де и увод и за кљу-
чак ко ји сва ка ко сто је у функ ци ји осве тља ва ња те ме о ко јој је реч), 
при ка за ће мо са мо оне мо мен те ко је нај бо ље са жи ма ју вред но сти и 
до ме те ауто ро вог де ла.

У по гла вљи ма ко ја отва ра ју књи гу, Ла не се ба ви есен ци-
јал ним пи та њи ма о при ро ди упра ве ко ја по зи ци о ни ра ју др жав ну 
упра ву у од но су на не ке дру ге ана ли тич ке ка те го ри је. Та ко аутор 
раз гра ни ча ва упра вља ње у јав ном од упра вља ња у при ват ном сек-
то ру раз дел ном ли ни јом ко ја је уте ме ље на на са мој свр си си сте ма 
упра вља ња – јав но до бро и оп шти ин те рес са јед не и пар ти ку лар ни 
ин те рес и мак си ми за ци ја про фи та са дру ге стра не. При ли ком од ре-
ђи ва ња основ них по сту ла та јав не упра ве, аутор се у ве ли кој ме ри 
ба ви пи та њем ње не ра ци о нал но сти, при че му до из ра жа ја до ла-
зи ње го во ду бо ко по зна ва ње и ве шти на при ме не те о ри је ига ра као 
при сту па у об ја шња ва њу ин ди ви ду ал ног, али и ин сти ту ци о нал ног 
по на ша ња.
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Је дан од ве ли ких до при но са Ла не о ве ана ли зе је и ње гов 
за кљу чак да ра ци о нал ност у окви ру ор га на упра ве на по је ди нач-
ном ни воу (ми кро ра ци о нал ност) не обез бе ђу је по ауто ма ти зму и 
ра ци о нал ност на ма кро ни во. Та ко ће на чин до но ше ња од лу ке на 
по је ди нач ном ни воу нпр. слу жбе ни ка) у ве ли кој ме ри од сту па ти од 
си сте ма од лу чи ва ња у за ко но дав ном те лу или ор га ну упра ве.

Аутор књи ге „Др жав но упра вља ње“ ба ви се и мно гим 
са вре ме ним и ре ла тив но но вим ор га ни за ци о ним об ли ци ма али 
и на чи ни ма функ ци о ни са ња упра ве, без ко јих се овај по јам у да-
на шњем до бу не би мо гао ока рак те ри са ти као са вре мен. Чи та о-
ци има ју при ли ку да се по дроб но упо зна ју са функ ци о нал ном и 
си стем ском по зи ци јом не за ви сних аген ци ја или јав но- при ват них 
парт нер ста ва, а пред ста вљен им је и но ви при сту пи у ра ду и вред-
но ва њу упра ве по пут кон цеп та „упра ве усме ре не на ре зул та те“, 
као и ин стру ме на та за мак си ми за ци ју ње не ефи ка сно сти.

У ана ли зи др жав не и јав не упра ве, Ла не као је дан од од-
лу чу ју ћих фак то ра уво ди окру же ње у сми слу ре ле вант ног по ли-
тич ког и устав ног си сте ма. Та ко се он ба ви ути ца јем др жав не ре гу-
ла ти ве на упра ву, али на ве ли ка вра та уво ди и од нос из ме ђу од но са 
сна га у фор мал ној по ли тич кој аре ни и си сте ма упра ве. У ову свр ху 
се вр ше по ре ђе ња раз ли чи тих еко ном ских и дру гих мо де ла др жа-
ва, а ис ти че се ана ли за вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти.

Аутор не пре за од отва ра ња го ру ћих пи та ња и те ма на ко-
је са вре ме ни управ ни си сте ми ни су да ли ко на чан од го вор. Та ко се 
„Др жав но упра вља ње“ ба ви и про бле мом ускла ђи ва ња еко ло ги је и 
по ли ти ке, у са вре ме ном дру штву гло бал ног ри зи ка и од ма кле гло-
ба ли за ци је. Та ко ђе, ни су за не ма ре ни ни дру ги гло бал ни трен до ви, 
по пут ра ста не за по сле но сти и по ра ста бро ја ко ри сни ка со ци јал них 
услу га. Аутор при ме ћу је да ова кве окол но сти пред ста вља ју иза зов 
за си стем со ци јал ног оси гу ра ња и за шти те, гло ма зан и ну жан део 
апа ра та др жав не упра ве ко ји је исто вре ме но ну жан тро шак и ве ли-
ка по те шко ћа за ли квид ност јав них фи нан си ја.

Ла не не бо лу је од по тре бе из ли шног усло жња ва ња ана-
ли зе или при ме не ис кљу чи во уско струч не тер ми но ло ги је. На про-
тив, „Др жав но упра вља ње“ је пи са но јед но став ним и ра зу мљи вим 
сти лом, ко ји на нај лак ши мо гу ћи на чин пру жа увид у ауто ро ва 
раз ми шља ња. Де ло је при јем чи во и при сту пач но хе те ро ге ној чи та-
лач кој пу бли ци, од ака дем ске и струч не јав но сти, пре ко сту де на та 
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до за ин те ре со ва них за про бле ме функ ци о ни са ња си сте ма упра ве 
и др жа ве бу ду ћи да ефи ка сно и пит ко ко му ни ци ра сво ју по ру ку, 
уз од су ство пре ко мер не сим пли фи ка ци је и вре ђа ња ин те ли ген ци је 
чи та ла ца, што сва ка ко пред ста вља ре дак скуп ква ли те та, и до при-
но си зна чај ној по пу лар но сти ко је и у ино стран ству и код нас има 
ово ње го во де ло.

* Овај приказ је примљен 27. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. 09. 2015. године.
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Тијана Перић Дилигенски

Мо но гра фи ја Пе тра Ма ти ћа, Редизајнирање локалне са
моуправетеоријскииупоредниоквирзамодернизацијулокалнеса
моуправеуСрбијипред ста вља stateofart мо дер не по ли ти ко ло шке 
те о ри је о ло кал ној са мо у пра ви у по сто је ћој на уч но-ис тра жи вач кој 
ли те ра ту ри. Све стан чи ње ни це да је цен тра ли стич ки дис курс ре-
ликт ми ну лих вре ме на и да је ја ча ње де цен тра ли стич ких тен ден-
ци ја тренд у по ли тич ком и прав ном ха би ту су ка ко мо дер не Евро пе 
та ко и остат ка гло бал ног све та, Ма тић би ра ак ту ел ну и без вре ме ну 
те му за свој ис тра жи вач ки рад.

Оно што у це ли ни узев ка рак те ри ше ову мо но гра фи ју је 
мул ти ди сци пли нар ни при сту пу ана ли зи ло кал не са мо у пра ве у Ре-

Приказ књиге: Петар Матић,  
РЕДИЗАЈНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
 Институт за политичке студије, 

Београд, 2012.
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пу бли ци Ср би ји, кроз при зму ин сти ту ци о нал ног те о риј ског окви-
ра. Без сва ке сум ње, аутор ове сту ди је при па да пле ја ди по ли ти ко ло-
га нео ин сти ту ци о на ли ста ко ји сма тра ју да су ин сти ту ци је по но во у 
мо ди. Из тог раз ло га, зна ча јан про стор у мо но гра фи ји ре зер ви сан 
је за упо зна ва ње чи та лач ког ауди то ри ју ма са са вре ме ним те о риј-
ским тен ден ци ја ма у про у ча ва њу ло кал них ин сти ту ци ја. При ме ћу-
је мо да је Ма тић је дан од рет ких ис тра жи ва ча на на шем под не бљу 
ко ји пи ше о те о ри ји ра ци о нал ног из бо ра, со ци о ло шком и исто риј-
ском ин сти ту ци о на ли зму и „но вом јав ном ме наџ мен ту“, фо ку си-
ра ју ћи се на ло кал не ин сти ту ци је и њи хо ве по ли тич ке по сле ди це.

Ма тић ин те гра ли стич ки за хва та фе но мен ло кал не са мо-
у пра ве, кроз ди ја лек тич ко, исто риј ско и ком па ра тив но са гле да ва-
ње ло кал не са мо у пра ве у по ли тич ко-прав ним си сте ми ма мо дер них 
европ ских др жа ва. Но, аутор ове сту ди је пра ви ва жан ко рак на пред 
у ис тра жи ва њу овог кон цеп та, пер ци пи ра ју ћи ло кал ну са мо у пра-
ву као  со ци о ло шки и про стор ни фе но мен а не са мо као кла сич ну 
прав ну и по ли ти ко ло шку по ја ву. Овај от клон од тра ди ци о на ли-
стич ког ре дук ци о ни зма пру жио је ауто ру мо гућ ност да објек тив-
ни је схва ти дру штве ну це лис ход ност и зна чај ко ји има ло кал на 
са мо у пра ва за гра ђа ни на мо дер не епо хе, што је по себ но ва жно за 
са вре ме ну де мо крат ску по ли тич ку те о ри ју.

Ко ри сте ћи ме тод сту ди је слу ча ја, Ма тић при сту па ана ли-
зи на стан ка и ево лу ци ји ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, по чев од 
ото ман ског пе ри о да, то ком 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка, у пе ри о ду 
дру штве ног са мо у пра вља ња ло кал ним за јед ни ца ма, у вре ме ауто-
ри тар ног ре жи ма то ком 90-их го ди на, за кључ но са пе ри о дом пост-
со ци ја ли стич ке тран зи ци је (од 2000. го ди не до 2012. го ди не ка да 
је об ја вље на ова мо но гра фи ја). Ма тић кри тич ки при сту па ана ли зи 
ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, де тек ту ју ћи ње не мањ ка во сти и мо-
гућ но сти за уна пре ђе ње. Као кључ ну ма ну у функ ци о ни са њу ло-
кал не са мо у пра ве аутор иден ти фи ку је по ли ти за ци ју, парт ко ра ти ју 
и не про фе си о на ли за ци ју у пру жа њу услу га. У нор ма тив ној сфе ри 
кључ ни не до ста так пред ста вља по сто ја ње прав них пра зни на и не-
ус кла ђе ност про пи са, што по на шем уве ре њу мо же да во ди про из-
вољ но сти у њи хо вој при ме ни на уштрб гра ђа на, ко ји ина че не ма ју 
ве ли ко по ве ре ње пре ма ло кал ној са мо у пра ви као ин сти ту ци ји.

По себ ну па жњу Ма тић по све ћу је ло кал ној са мо у пра ви 
у Евро пи ко ја се ба зи ра на идеј ним ре ше њи ма Европ ске по ве ље 
о ло кал ној са мо у пра ви из 1995. го ди не. Зна ча јан про стор аутор је 
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оста вио за упо зна ва ње чи та ла ца са европ ским по ли тич ким си сте-
ми ма и њи хо вим мо де ли ма те ри то ри јал не ор га ни за ци је и ло кал не 
са мо у пра ве. Ма ти ће ва ис тра жи вач ка па жња би ла је усме ре на на 
пре глед европ ских си сте ма ло кал не са мо у пра ве и на мо гућ но сти 
њи хо ве им пле мен та ци је и ино ви ра ња у Ср би ји. У ауто ро вој мо-
но гра фи ји пред ста вље ни су си сте ми ло кал не са мо у пра ве у Фран-
цу ској, Швај цар ској, Ве ли кој Бри та ни ји, скан ди нав ским зе мља ма, 
Не мач кој и Пољ ској. Ме то до ло шки, сва ки од ових си сте ма са гле-
дан је кроз лу пу те ри то ри јал не ре фор ме, ор га ни за ци је вла сти, 
на чи на фи нан си ра ња, из бор ног си сте ма, мо дер ни за ци је, ме ђу оп-
штин ске са рад ње и асо ци ја ци је.

Ма ти ћев по се бан на уч ни до при нос по сто је ћем фон ду на-
уч ног са зна ња о овој те ма ти ци огле да се у ана ли зи свр сис ход но-
сти при ме не, од но сно у сво је вр сној прав ној тран сплан та ци ји по је-
ди них ре ше ња си сте ма ло кал не са мо у пра ве из упо ред ног пра ва у 
до ма ће за ко но дав ство. Ова мо но гра фи ја нас учи да ло кал на са мо-
у пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји не ма зна ча јан сте пен са мо стал но сти 
по пут ло кал не са мо у пра ве у Фран цу ској и Швај цар ској; да је ен-
гле ски си стем ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји не при-
ме њив због ње го ве ви ше ве ков не тра ди ци је и чи ње ни це да је ре гу-
ли сан оби чај ним пра вом а не нор ма тив ним ак ти ма. С дру ге стра не, 
Ма тић при ме ћу је да је си стем ор га ни за ци је вла сти и рас по де ла 
над ле жно сти на ло кал ном ни воу у Дан ској сли чан као у Ср би ји, 
уз зна чај но ви ши ни во ауто но ми је. Пре ма Ма ти ће вом су ду, ди зајн 
ло кал не са мо у пра ве у Не мач кој је го то во не мо гу ће тран сплан то-
ва ти у Ср би ју због ви ше сте пе не де цен тра ли за ци је, раз ви је но сти 
не мач ке при вре де и знат но ве ћег из два ја ња за по тре бе ло кал не са-
мо у пра ве.

На по слет ку мо же мо кон ста то ва ти да ће се Ма ти ће ва мо-
но гра фи ја по зи ци о ни ра ти као зна чај но шти во за сту ден те свих 
ни воа сту ди ја, кре а то ре ло кал них по ли ти ка, би ро кра те иза бра не 
ме ри то крат ски а не пар то крат ски, на уч не рад ни ке и све оне ко ји 
су за ин те ре со ва ни за упо зна ва ње кон цеп та ло кал не са мо у пра ве на 
ра зу мљив и на да све за ни мљив на чин.

* Овај приказ је примљен 18. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. 09. 2015. године.





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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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