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ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

У ОБЛАСТИ ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЊИХОВА 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

UDK 351.824.11:620.9(4-672EU)(497.11)
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Оригинални научни рад

Дејан Миленковић,  

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 

Милица Степановић

С а ж е т а к

Предмет овог рада су политике Европске уније и њени стан-
дарди у облсати обновљивих избора енергије и њихов утицај 
на јавне политике Србије, стандарде, као и законе и поџаконске 
акте од значаја за ову област. Под појмом обновљиви извори 
енергије се најчешће подразумевају хидроенергија, ветроенер-
гија, геотермална енергија, соларна енергија и био енергија. У 
овом раду фокусирамо се на на три вида обновљивих извора 
енергије и њихове потенцијале у Републици Србији тачније, 
ветроенергију, геотермалну енергију и соларну енергија, као 
и на правне стандарде који се односе на њихово коришћење 
у ЕУ и Републици Србији. Данас постоје бројни проблеми са 
захтевима и условима ЕУ који се односе на усвајање и импле-
ментацију стандарда о области обновљивих извора, посебно 
оних који су садржани у ЕУ Директиви 2009/28/ЕЦ. Влада Ре-
публике Србије се обавезала да ће повећати удео обновљивих 
извора енергије са 21,2% на 27% већ 2020 године, али упркос 
прокламованим циљевима  и усвојеном законодавном оквиру, 
Србија још заостаје за њиховом имплементацијом. Енергетски 
потенцијали обновљивих извора до данас су још увек недо-
вољно искоришћени, а даља хармонизација јавних политика 



Година III vol. 7 Бр. 1, 2017АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

8

Републике Србије кроз будуће политичко-правне документе у 
овој области нам тек предстоји.   
Кључне речи: јавне политике, документи јавних полика, 
обновљиви извори енергије, директиве ЕУ, стратегије, правни 
оквир, ветроенергија, соларна енергија, геотермална енергија

Увод

Један од потенцијално највећих проблема у 21. веку са 
којим се суочава човечанство, јесу климатске промене. Оне убрза-
но мењају квалитет живота више милиона људи на нашој планети, 
утичу на биолошку разноврсност, доводе до све већег угржавања 
па и нестанка дивље флоре и фауне у појединим деловима света, 
једном речју, прете опстанку човечанства и његовом животном ок-
ружењу. Питање климатских промена данас је и глобално поли-
тичко и научно питање. Политика посебно у САД, под утицајем 
индустријског лобија, утиче и на један део научне заједнице, која 
заступа тезу да историја планете Земље показује да се климатске 
промене дешавају циклично, те да утицај индустријског развоја и 
коришћење фосилних горива нема значајнији утицај на глобално 
загревање. Друга, доминатнија група научника широм света, сма-
тра и износи егзактне научне доказе, да један од најзначајнијих 
фактора услед кога долази до климатских промена јесте ефекат 
стаклене баште, који узрочно-последично, доводи до глобалног 
загревања на планети. Овај ефекат, управо је изазван масовним ко-
ришћењем фосилних горива посебно у индустрији, што изазива 
повећану концентрацију нарочито гасова са елементима угљеника 
у атомосфери, услед чега долази до глобалног загревање, а затим и 
климатских промена.

Глобалне, регионалне и националне јавне политике већи-
не међународних и регионалних организација као и националних 
држава усмерене су на изналажење начина за смањење емисије 
гасова које изазивају ефекат стаклене баште у атомосверу. Такве 
међународне, регионалне и националне јавне политике подстичу 
научна истраживања и технолошке иновације које, између осталог 
треба да омогуће ширу примену обновљивих („чистих“) извора 
енергије, као што су то на пример, соларна, ветро, геотерманл-
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на и био енергија. Њихово значајније коришћење у будућности, 
смањиће и емисију гасова које изазивају ефекат стаклене баште у 
атмосвери, што би обезбедило могућност „контролисаног“ глобал-
ног загревања. Дугорочно, то би дало могућност човеку и животној 
средини  да се прилагоде климатским променама, а на овај начин, 
посетепено би био реализован и концепт енергетске безбедности 
одрживих заједница.

У погледу глобаних јавних политика, Уједињене нације 
су већ од почетка деведесетих година 20. века чврсто посвећене 
овом концепту. То се посебно може видити најпре кроз доношење 
и касније ступање на снагу Оквирне конвенције о промени климе 
1992. године, и Кјото протокола из 1997. године, који је њен сас-
тавни и имплементациони део.1)  Ова посвећеност УН данас поно-
во добија на значају, посебно кроз усвајање Париског споразума о 
климатским променама из 2015. године2)  који треба од 2020. годи-
не да замени садашњи Кјото протокол.  

Слична је и регионална политика Европске уније. Ев-
ропска унија данас је регионална организација која је „глобална“ 
предводница како у погледу примене досадашњег Којото протоко-
ла, тако и у погледу садашњег и будућег коришћења обновљивих 
извора енергије. На то указују бројни секундарди извори права 
ЕУ (уредбе и директиве), којима је Европска унија, и поред проти-
вљења појединих држава чланица ЕУ у прошлости, увела значај-
не стандарде које подржавају концепт одрживих заједница, укљу-
чујући и борбу против климатских промена, смањење коришћења 
фосилних извора енергије, мониторинг атмосверског загађења, и 
све већу примену обновљивих извора.3)  

Република Србија у приступним преговорима мора 
постићи значајне резултате у вези са реализацијом поглавља 27 
који се односи на заштиту животне средине. То подразумева и хар-
монизацију нашег правног система са уредбама и директивама ЕУ 

1 Опширније: Дејан Миленковић, Право заштите животне средине, Виша по-
литехничка школа, Београд, 2006, стр. 35-39.

2 Опшириније: Данијела Божовић, Мирко Поповић, Тамара Скрозза (ур.) Пре-
говори по преговорима (билтен), Београдска отворена школа,  бр. 12/2015, 
стр. 3-7.

3 Упореди: Дејан Миленковић, Ибид, 2006, стр. 37-38, стр. 50-51; Тања Миш-
чевић, Милан Симурдрић (ур.), Енергетика – Водич кроз ЕУ политике, Ев-
ропски покрет у Србији, Београд, 2010, стр. 94; Тања Мишчевић, Наташа 
Драгојловић (ур.), Животна средина – Водич кроз ЕУ политике, стр. 151-159.
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у овој области, па и оних који се односе на обновљиве изворе енер-
гије. 

Народна скупштина Републике Србије, ратификовала је 
Париски споразум УН 29. маја 2017. године.4) То подразумева и им-
плементацију стандарда и обавеза који и из њега проистичу, како 
у погледу смањења емисије гасова који изазивају ефекат стаклене 
баште, тако и у погледу значајнијег коришћења енергије из обно-
вљивих избора. Република Србија на тај начин, након ратифика-
ције Кјото протокола 2008. године, још једном показала чврсто 
опредељење да следи глобалне и регионалне јавне политике Ује-
дињених нација и Европске уније у овој области. Међутим, ово 
опредељење мора бити доказано и у пракси.

Врсте и потенцијали обновљивих извора енергије  
у Републици Србији

„Обновљиви извори енергије – енергија ветра, соларна 
енергија (топлотна и фотонапонска), енергија из хидро-електра-
на, енергија плиме и осеке, геотермална енергија и биомаса су 
суштинске алтернативе за фосилна горива“.5) 

Наука и струка, често указују на значај коришћења обно-
вљивих избора енергије. „Неки од разлога коришћења обновљивих 
извора енергије су: обновљиви извори енергије имају веома важну 
улогу у смањењу емисије угљен диоксида у атмосферу; повећање 
удела обновљивих извора енергије повећава енергетску одрживост 
система а њихово коришћење помаже у побољшавању сигурности 
достављања енергије јер смањује зависност од увоза енергетских 
сировина и електричне енергије.”6) 

Република Србија располаже веома значајним потен-
цијали енергије из обновљивих извора. То може представљати 
јаку потпору за енергетску стабилност у будућности. Што се тиче 

4 Закон о потврђивању Споразума из Париза, „Службени гласник РС – Међу-
народни уговори“, бр. 4/2017.  

5 Ибид: Тања Мишчевић, Милан Симурдрић (ур.), Енергетика – Водич кроз 
ЕУ политике, стр. 90.

6 Ибид: Снежана Немеш, Обновљиви извори енергије (дипломски рад), Универ-
зитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за физику, 
Нови Сад, 2007, стр. 5.
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свеобухватног расположивог потенцијала у Србији, он ствара мо-
гућност да се на годишњем нивоу задовољи четвртина садашњих 
енергетских потреба. „Процењена вредност обновљивих избора у 
Србији је око 4.3 милиона „тен-а“ (50000GW) на годишњем нивоу 
и то по следећој енергетској структури:

- биомаса 2.7 мил. тен-а (31400GW) – 63% укупних по-
тенцијала (1мил.тен-пољопривредна маса);

- хидропотенцијали 0.5 мил. тен-а (5815GW) – 14% 
укупних потенцијала 

- геотермални извори око 0.2мил.тен-а (2326GW) – 4.5% 
од укупних потенцијала

- енергија ветра око 0.2мил.тен-а (2326GW) – 4.5 од 
укупних потенцијала

- соларна енергија око 0.6мил.тен-а (6978MW) – 14.5% 
од укупних потенцијала.“7) 

У наставку овог рада, акценат ћемо ставити на три об-
новљива извора енергије која су за сада недовољно искоришћена 
у Републици Србији. То су: ветроенергија, соларна и геотермална 
енергија.

„Од свих обновљивих енергетских извора, производња 
електричне енергије помоћу снаге ветра, последњих година у Ев-
ропи бележи најбржи раст. Слично је и на планетарном нивоу. 
Према доступним подацима, нека важнија постигнућа у погледу 
коришћења овог извора у 2008. години, била су следећа: годишња 
стопа раста ветроенергетских постројења је достигла 29%; приме-
на енергије ветра запошљавала је 440.000 људи а ветроенергетски 
сектор је остварио годишњи финансијски обрт од 400 милијарди 
евра. ...Резултат истраживања показују да Србија располаже нат-
просечним ресурсима енергије ветра у односу на земље континен-
талне Европе. Укупна расположива годишња количина енергија 
ветра за целу територију Републике Србије је процењена на 2.100 
TW (милијарди киловат сати). Максималне вредности ове енергије 
јављају се у региону кошаве и неким планинским локалитетима, док 
су „врло искористиви“ потенцијали  идентификовани у централној 
Србији, односно у Поморављу и Тимочкој крајини“.8)  

7 Жељко Деспотовић, Обновљици извори енергије - стање и перспективе 
у свету и у Србији, Београд, 2012, (ПП презентација), доступно на: www.
researchgate.net.,  Прегледано дана:18.03.2017. 

8 Милица Степановић, Правна регулатива употребе обновљивих извора енер-
гије (мастер рад), Факултет политичких наука, јун 2016. стр. 47.
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Када је реч о соларној енергији, „број часова сунчевог 
зрачења на територији Републике Србије износи између 1.500 и 
2.200 часова годишње; просечан интезитет сунчевог зрачења је од 
1,1 KW/м2/дан на северу до 1,7 KW/м2/дан на југу – током јануара, 
а од 5,9 до 6,6 KW/м2/дан – током јула. ... Технички искористив 
енергетски потенцијал за конверзију соларне енергије у топлотну 
енергију је процењен на 0,194 милион тен годишње уз предпос-
тавку примене соларних термалних колектора на 50% расположи-
вих објеката у земљи. У производњи електричне енергије основно 
техничко ограничење представља могућност електроенергетског 
система да ову енергију прихвати у летњим месецима јер је у пи-
тању варијабилна производња. На основу тренутно расположивих 
капацитета електроенергетског система Републике Србије за обез-
беђење терцијалне резерве усвојено је да је максимални техни-
чки искористив капацитет соларних електрана 450MW, односно, 
њихов технички искористив потенцијал износи 540 GW/годишње 
(0,046 Мтое/годишње).“9)  Према томе, просечно сунчево зрачење 
је око 40% веће од европског просека, али је коришћење ове енер-
гије далеко мање него у земљама ЕУ. За сада, потенцијали у погле-
ду коришћења соларне енергије су углавном неискоришћени.10)  

Слично се може констатовати и када је реч о коришћењу 
гетермалне енергије у Републици Србији. Они се слабо користе, 
иако потенцијали геотермалне енергије износе око 2300 GW го-
дишње на преко сто локација са врелинама, од чега више од 50 
локација има потенцијал већи од 1MW, а које имају огроман потен-
цијал за развој бањског, здравсвеног и рекретивног туризма.11)  

Из претходно наведеног јасно произилази да би импле-
ментирање стандарда ЕУ могу да значајно допринесу повећању 
искоришћеност енергије ветра, соларне и геотемралне енергије  у 
Републици Србији  у будућности.

9 Упореди: Енергија Сунца, Енергетски портал Србије, доступно на: http//www.
energetskiportal.rs/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/, прегледано дана 
11.03. 2017.

10 Милица Степановић,  Ибид, 2016. стр. 56. 
11 Милица Степановић,  Ибид, 2016. стр. 59-60.
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Јавне политике Европске уније  

у области обновљивих извора енергије

Јавне политике Европске уније у области обновљивих 
избора, дефинисане су најпре кроз стратешки документ Уније из 
1997. године, када је Комисија издала Белу књигу о обновљивим 
изворима енергије. Овај политички документ је прописао да је циљ 
ЕУ да до 2010. године, у производњи електричне енергије учест-
вују обновљиви извори са 12%. У дефиницију обновљивих извора 
енергије ушла су сва горива која нису фосилног порекла и то: ве-
тар, сунце, геотермални извори, таласи, плима и осека, хидроенер-
гија, биомаса, депонијски гас, гас из третмана отпадних вода и био 
гас. 

Бела књига је затим, добила и своју нормативну разраду 
кроз две дикретиве које се односе на обновљиве изборе из 2001. и 
2003. године: Директиву 2001/77/ЕЗ о промоцији електричне енер-
гије произведене из обновљивих извора енергије на унутрашњем 
тржишту електричне енергије и Директиву 2003/30/ЕЗ за промо-
цију употребе биогорива или другог горива произведеног из обно-
вљивих извора за транспорт. 

Претходне директиве 2009. године, замењује за сада, 
најзначајнији секундарини извор права Европске уније који се од-
носи на обновљиве изворе енергије која истовремено представља 
имплементациони инструмент ЕУ полтике у области обновљивих 
извора: Директива 2009/28/ЕЗ Европског Парламента и Савета о 
подстицању употребе енергије из обновљивих избора и изменама, 
допунама и делимичном стављању ван снаге Директиве 2001/77/
ЕЗ и Директиве 2003/30/ЕЗ (у даљем тексту Директива 2009/28/
ЕЗ). 

Ова Директива је много детаљнијa и обухватнијa од Ди-
рективе бр. 2001/77ЕЦ и Директиве бр. 2003/30/ЕЦ, које мења 
и делимично ставља ван снаге, што указује на повећање значаја 
коришћења обновљивих извора енергије и повећање озбиљности 
којом се прилази овог теми у Европској унији 

Реч је о обимном правном документу, те ћемо у наставку 
указати само на неке стандарде који су овим документом предвиђе-
ни. 
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Већ у преамбули Директиве ЕУ 2009/28/ЕЗ се истиче да 
државе чланице ЕУ морају обезбедити значајна финансијска сред-
ства како би се поспешио развој обновљивих извора. Затим, да је 
неопходно остварити сарадњу између држава чланица у погледу 
већег подстицања употребе обновљивих извора, убрзати реализа-
цију свих пројеката који се односе на употребу обновљивих извора 
као и програме за трансевропску енергетску мрежу (ТЕН-Е), који 
би били изузетно значајни за Европу.12)  

У другом делу Директиве, најпре се уводи стандард да је 
свака држава чланица дужна да донесе национали акциони план за 
коришћење обновљивих извора енергије, те да у њему морају да 
буду одређени национални цљеви држава како би се остварио удео 
енергије из обновљивих извора до 2020. од 20%, у коначној бруто 
потрошњи енергије у ЕУ. За сваку појединачну земљу ЕУ, табе-
ларно је исказан проценат повећања учешћа обновљивих извора у 
прилогу ове Директиве. Значајну улогу у његовој реализацији има 
и Европска комисија која на национални акциони план држава чла-
ница и његове измене одговара државама препоруком.13) 

Директива даје могућност да државе чланице међу собом 
склопе споразуме о преносу договорених количина енергије из 
једне државе чланице у другу, а то се управо односи на енергију 
која је добијена из обновљивих извора. У том случају, пренесена 
количина енергије из обновљивих избора одбија се из количине 
енергије која се узима у обзир при оцењивању да ли држава ис-
пуњава своје обавезе или не. Међутим, статистички пренос не ути-
че на остваривање националног циља државе чланице која обавља 
пренос. Уговори о преносу између држава могу трајати једну или 
више година, о о склопљеним уговорима обавештава се Европска 
комисија. Комисији се шаље и информација о количини и цени 
енергије о којој је реч.14) “Такође, важно је истаћи да државе чла-
нице уколико желе и имају потребу, могу међусобно сарађивати на 
свим пројектима који се тичу производње енергије из обновљивих 
извора.”15)  

„Управо оваква ситуација је довела до потребе да се на-
веде и могућност рада на заједничким пројектима између држава 

12 Упореди: Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ Европског Парламента и Савета, пар. 20 
и даље.

13 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 4
14 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 6
15 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 7
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чланица и трећих држава, како би се повећала употреба енергије 
добијене из обновљивих извора.”16)  Један од најзначајнијих члано-
ва Директиве је онај који се односи на административне поступке, 
затим прописе и поџаконске акте. Разлог томе је што је немогуће 
започети и остварити било који пројекат за обновљиве изворе 
енергије а да пре тога за њих нису добије одређене дозволе, сер-
тификати као и лиценце.17)  Такође,  „…ова Директива поставља 
обавезне националне циљеве за опште учешће енергије из обно-
вљивих извора у укупној финалној потрошњи енергије и учешћу 
енергије из обновљивих извора у транспорту“.18)  „На крају је ва-
жно истаћи да су све државе чланице у обавези да извештавају 
Комисију о развоју, напретку, и употреби енергије добијене из об-
новљивих извора.“19)

Јавне политике Републике Србије  
у области обновљивих извора и њихова 

усаглашеност са политиком  
Европске уније

Република Србија усвојила је веома амбициозна поли-
тичко-правна документа која значајно треба да допринесу већој 
употреби обновљивих избора енергије у блиској будућности.  Реч 
је о Националном акционом плану за коришћење обновљивих из-
бора енергије из 2013. године, и Стратегија развоја енергетике Ре-
публике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, 
такође из 2013. године. Стратегија и Национални акциони план 
представљају суштинске одреднице јавне политике Републике Ср-
бије за област обновљивих избора. 

Најпре, треба поменути Национални акциони план за ко-
ришћење обновљивих избора енергије из 2013. године.20)  Нацио-
нални акциони план за коришћење обновљивих извора (у даљем 

16 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 9
17 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 13
18 Тања Мишчевић, Милан Симурдрић (ур.), Ибид, стр. 96.
19 Директива ЕУ 2009/28/ЕЗ, чл. 22
20 Упореди: Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енер-

гије Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 53/2013,  доступно на: 
www.mre.gov.rs, прегледано дана: 11.03.2017.
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тексту НАПОИЕ), има за циљ подстицање инвестиција у овој об-
ласти. Република Србија је 2006. године ратификовала уговор о 
оснивању Енергетске заједнице и на тај начин се обавезала да ће 
преузети међународне обавезе које се односе на обновљиве изворе 
енергије, из чега је управо и проистекла израда НАПОИЕ. Оба-
везујући циљеви за чланице ЕУ и чланице Енергетске заједнице 
постављени су како би обновљиви извори енергије у 2020. години, 
учествовали са 20% у бруто финалној потрошњи. Што се тиче Ре-
публике Србије, она има веома амбициозан обавезујући циљ, који 
је донет Одлуком Министарског савета Енергетске заједнице, а 
који подразумева 27% обновљивих избора у бруто финалној пот-
рошњи Србије у 2020. години. Да би се могли остварити циљеви, 
испунити захтеви и реализовати пројекти, остварују се могућности 
за финансијску подршку и то кроз међународне и домаће изворе 
финансирања али и кроз помоћ међународних организација, пред-
виђено је овим Акционим планом. 

Други значајан правно-политички документ је Стратегија 
развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекци-
јама до 2030. године. „Стратегија развоја енергетике суштински 
представља улагања у технолошку модернизацију енергетског 
система као и реконструкције већ постојећих постројења, како би 
се на адекватан начин снизили економски трошкови не само у при-
вреди већ у целокупној држави укључујући и грађанство, што ће 
довести до повећања стандарда становништва а све то уз еколошку 
одрживост и заштиту животне средине. Како би се достигао урав-
нотежен и пре свега одржив економски развој у Републици Србији, 
потребно је убрзати размену добара и извоза на пољопривредном 
и индустријском нивоу, што поприлично зависи од политичке ста-
билности, степена корупције, страних улагање, праве сигурности, 
владавине закона и других облика који су корисни за унапређења 
енергетског система. Кључни фактор за привредни и друштвени 
развој Републике Србије јесте управо обезбеђење енергетске без-
бедности тј. сигурно и квалитетно снабдевање енергијом. По пи-
тању увозне енергетске зависности Република Србија не одмиче 
превише од већине европских земаља, међутим, очигледна је за-
висност по питању нафте и њених деривата као и природног гаса. 
Требало би навести да је један од разлога овог проблема такође 
и кашњење у изградњи нових енергетских објеката, што време-
ном може резултирати томе да Република Србија постане значајан 
увозник електричне енергије. Како до ове ситуације не би дошло, 
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потребно је рационално расподелити и користити енергију, обез-
бедити резерве нафте и природног гаса, почети са изградњом но-
вих енергетских система и повећати употребу обновљивих извора 
енергије. У складу са овим, свакако би требало навести три групе 
пројеката који су кључни за стратешку и развојну важност и то 
управо у периоду од 2025. године до 2030. године на националном, 
регионалном и паневропском нивоу. Прва група пројеката се од-
носи на јачање интерних преносних капацитета као и капацитета 
регионалног коридора преко преносне мреже (400 кВ) у Републици 
Србији, и то у правцу североисток – југозапад. Друга група проје-
ката је фокусирана на исте капацитете као и прва, само у правцу 
исток – запад. Трећа група пројеката има за циљ јачање капацитета 
стратешких праваца у мрежи (110 кВ). Што се тиче обновљивих 
извора енергије, веома је важно да напоменемо преоритетне актив-
ности за ову област, као што је на пример реализација Акционог 
плана за обновљиве изворе до 2020. године. То се односи на реа-
лизацију обавеза које је Република Србија преузела ратификацијом 
Уговора о оснивању Енергетске заједнице (Директива 2009/28/ЕЗ), 
као и обавеза које су проистекле усвајањем Националног акционог 
плана за обновљиве изворе. За развој енергетике Републике Србије 
после 2030. године, изузетно је важно да се већ сада повећа упо-
треба обновљивих извора енергије, а у складу са тим, потребно је 
створити кадрове за реализацију пројеката у овој области, како би 
се пратио, промовисао и подстицао раст коришћења обновљивих 
извора. Исто тако је важно истаћи проблеме које би требала управо 
ова стратегија да реши. Надлежни органи и енергетски субјекти се 
морају посветити решавању проблема као што су смањење еми-
сија стаклене баште, повећање употребе обновљивих извора и 
унапређење енергетске ефикасности. На крају би требало образ-
ложити разлоге због којих је ова Стратегија донета. Један од њих 
је анализа садашњег стања, која нам говори о томе да иако је ова 
Стратегија имала приоритете који су одговарали онима које је по-
ставила ЕУ, није успела да достигне ниво развоја који је захтеван 
од стране ЕУ, а који обавезује државе чланице и чланице Енер-
гетске заједнице.“21) 

На крају, када је реч о обновљивим изворима, треба по-
менути и најзначајнији правни документ – закон у овој области, а 

21 Упореди: Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. годи-
не са пројекцијама до 2030. године, „Службени гласник РС“, бр. 53/2013, 
доступно на:  www.mre.gov.rs, прегледано дана 11. 03. 2017.



Година III vol. 7 Бр. 1, 2017АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

18

то је Закон о енергетици из 2014. године. Он је, попут директива 
Европске уније, нормативно-правни, имплементациони инстру-
мент који се даље операционализује кроз ниже опште правне актне 
надлежних органа, попут, уредби Владе, или правилника, наредби 
или упутстава које доносе органи државне управе. Кроз њих се 
ближе разрађују поједине одредбе закона и других прописа, а по-
средно и реализују поменуте стратегије и акциони планови.

Закон о енергентици најпре предвиђа да се„...овим за-
коном дефинише се и унапређује употреба обновљивих извора 
енергије који су од кључног значаја за Републику Србију, затим, 
одређују се циљеви енергетске политике и стварају могућности за 
њихово остваривање, обезбеђује се квалитетна испорука енергије 
потрошачима, подстиче се изградња нових енергетских капаците-
та, организује се функционисање на тржишту електричне енергије 
и дефинишу се права и обавезе учесника на том истом тржишту.“22) 

„Енергетска политика и планирање развоја енергетике ва-
жан су фактор за испуњење циљева енергетске политике. Енергет-
ска политика подразумева мере и активности како би се ти циље-
ви и могли имплементирати. Мере које су по нама најзначајније 
и које смо желели да издвоијимо су: развој тржишта електричне 
енергије и његово повезивање са паневропским и регионалним тр-
жиштем, сигурност при снабдевању енергијом, унапређење енер-
гетске ефикасности, стварање услова за прелаз на употребу нових 
извора енергије, повезивање РС са енергетским системима других 
земаља, инвестирање у енергетику и унапређење заштите животне 
средине у овој области.“23)  

Законом је предвиђено да Национални план коришћења 
обновљивих извора енергије доноси Влада на предлог Министар-
ства, што је претходно, 2013, године већ и учињено. Законом је 
такође утврђено које све елементе овај Акциони план треба да 
садржи. Законодавац је предвидео да Национални акциони план 
мора бити усаглашен са прописима којима се уређује енергет-
ска ефикасност и смањење емисије гасова који изазивају ефекат 
стаклене баште. Национални акциони план се мења и усклађује 
са економским развојем и енергетском политиком. Министарство 
надлежно за област енергетике прати спровођење Нациоанлног ак-

22 Упореди: Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, бр. 145/2014. 
23 Упореди: Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, бр. 145/2014, чл. 3.
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ционог плана и свеке друге године о његовој рализацији доставља 
извештај Влади.24) 

Важан део који се тиче обновљивих извора енергије јесте 
обрачун удела енергије добијене из ових извора. Начине за из-
рачунавање удела енергије која се добија из обновљивих извора 
као прописује министарство задужено за ову област.25) „Исто тако, 
треба навести механизме сарадње по питању обновљивих извора 
енергије, који се односе на могућности сарадње Републике Србије 
са другим државама, кроз сарадњу на пројектима и стварање шема 
подршке а све то у циљу смањења трошкова за испуњење оба-
везујућих удела у овој области.26)

Коришћење обновљивих избора енергије у Србији 
и прокламоване јавне политике – студија случаја

Ветроенергија

Што се тиче коришћења ветроенергије, најпре треба по-
менути да је од момента иницијалне идеје до пуне реализације и 
стављања у погон оваквих постројења, неопходан читав низ годи-
на. У провом кораку, потребно је обезбедити поуздана мерења која 
би показала могућност и најбољу искоришћеност енергије ветра на 
конкретној локацији. Затим долази до израде пројекта, планских и 
других докумената, процена утицаја на животну средину, могуће 
експропријације одређених површина и на крају, обезбеђења фи-
нансијске констукције. У том смислу реч је о вишегодишњем про-
цесу, те је планирање, изградња и стављање у погон ветропаркова 
на различитим локацијама, пре свега у Војводини у различитим 
фазама. 

Први ветропарк у Србији заопочео је са радом тек 2015. 
године, што указује на чињеницу да је Србија веома касно започе-

24 Упореди: Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, бр. 145/2014, чл. 65-
66.

25 Упореди: Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, бр. 145/2014, чл. 67.  
26 Упореди: Закон о енергетици, „Службени гласник РС“, бр. 145/2014, чл. 68.
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ла са израдом пројеката ветропаркова. Реч је о ветропарку „Кула“ 
компаније „MK Fintel Wind“, снаге 9.9 мегавата (MW). Иста ком-
панија ставила је у погон и први ветропарк на подручју Јужног Ба-
ната поред места Загајица под називом „Ла Пицолина“ у октобру 
2016. године, снаге 6.6 MW. Иста компанија започела је са реали-
зацијом пројекта ветропарка „Кошава“ у околини Вршца. Очекује 
се да годишња производња енергије овог новог ветропарка буде 20 
гигават-сати, што је довољно енергије за око 5.500 домаћинстава.27)  
Следећа интересанта локацијa је Ковачица. Започињање изградње 
ветропарка Ковачица у овом моменту, налази се у завршној фази. 
Након вишегодишњих напора, спроведених мерења и усвајања не-
опходних пројектних и планских докумената и студија о процени 
утицаја на животну средину, у септембру 2017. године обезбеђе-
на је и финансијска конструкција за изградњу једног од највећих 
ветропаркова у Србији са 38 турбина, инсталисаног производног 
капацитета од 104.5 MW. Власник пројекта је Enlight Renewable 
Energies, израелска компанија чије се акције продају на берзи. Кре-
дит у висини од 142 милиона евра намењен за изградњу овог по-
стројења обезбедила је Erste Group Bank и EBRD. Ветропарк би 
требао да буде стављен у погон крајем 2018. године,  и требао би 
да смањи годишњу емисију CO2 у Србији за око 247.000 тона.28)  У 
припреми је и изградња ветропарка Чибук. Први кораци у погледу 
његове изградње учињени су још 2008. године, када су извршена 
прва испитивања снаге и потенцијала изградње на овој локацији. 
Изградњом ветропарка Чибук биће постављено 57 ветротурбина 
снаге од по 2.78MW. Када ветротурбине буду постављене и када 
се покрену елисе, ветропарк ће имати укупну снагу од 158,4MW. 
Изградња ветропарка Чибук би у целини могла да буде завршена 
крајем 2018. године.“29)  Најављена је и израда планских докуме-
ната и изградња ветропаркова и на више других локација, првен-
ствено у јужном Банату, нпр. на подручују општина Пландиште, 
Алибунар, Бела Црква и Панчево.30) 
27 Упореди: РТС, „Први вегтропарк у јужном Банату стављен у рад“, доступно 

на:  http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/2475129/prvi-vetropark-
u-juznom-banatu-pusten-u-rad.html, прегледано дана: 10.03.2017. године.

28 Упореди: Тањуг, Плантиште - Започета изградња првог ветропарка у Ср-
бији, доступно на: http://www.novosti.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017, Е-ка-
пија, У плану изградња ветропарка у Белој Цркви, доступно на: http://www.
energetskiportal.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017. 

29 Упореди: Ветропарк Чибук, Continental Wind Serbia, доступно на:  http://www.
wpc.rs/sr/o-nama/vetropark-čibuk, прегледано дана:  08.03.2017. године.

30 Упореди: Тањуг, Плантиште - Започета изградња првог ветропарка у Ср-
бији, доступно на: http://www.novosti.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017, Е-ка-
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Соларна енергија

Потенцијали соларне енергије у Републици Србији су, ви-
дели смо већ, значајни али још век недовољно искоришћени. У по-
следњих неколико година на пример, пуштено је у рад постројење 
код Кладова „Соларис 2“. „Prima Energy“ отворила је недавно по-
стројење у Беочину, „Fortuna Solar“ покренула је почетком 2016. 
године производњу у Лесковцу. Прва која је са Електропривредом 
Србије потписала уговор као повлашћени произвођач, била је со-
ларна електрана „Стублине“ код Обреновца, снаге 2,1 KW. Њу је 
изградио Центар за промовисање, развој и примену обновљивих 
извора енергије. Интересовање није јењавало, па тако ЕПС данас 
откупљује струју од 89 соларних електрана (са статусом повлаше-
ног произвођача), а број стално расте, зависно од фазе изградње и 
тренутка прикључења на систем. Од једног од највећи потенцијал-
них пројеката, чија је реализација најављена још 2011. године, а 
која је требала да буде највећи соларни парк на свету, под називом  
„One Giga“  у међувремену се одустало.31)  С друге стране, чини се 
да не постоји прави подстицај од стране држава за производњу со-
ларне енергије за индивидуалне потребе домаћинстава или мањих 
индустријских објеката о чему би се требало више размишљати у 
будућности.

Геотермална енергија

„Република Србија се налази у зони повољних ге-
отермалних потенцијала и ресурса, са петротермалним и 
хидрогеотермалним енергетским изворима којима обилује у 
значајној мери. Коришћење овог вида енергије за производњу 
електричне и топлотне енергије је у почетној развојној фази 
у односу на процењени потенцијал и ресурсе, попут великог 
броја бања и природних извора са температурама вода већим 
од 30°Ц и различитим степеном издашности. На основу 
урађених мерења топлотни ток је изнад просечног за Европу 
(60MW/м²), односно 80 до 120 MW/м². Природни и вештач-
ки извори термалне воде су идентификовани на територији 

пија, У плану изградња ветропарка у Белој Цркви, доступно на: http://www.
energetskiportal.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017.

31 Милица Стевуљевић, Златни кораци за зелене киловате, Тематски билтен, 
Обновљиви извори енергије – Шанса или обавеза, „еКапија“, доступно на: 
www.ekapija.com, стр. 9-10, прегледано дана: 09. 03. 2017.
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преко 60 општина. Температура воде је најчешће у опсегу до 
40°С, а на територији шест општина (Врање, Шабац, Кур-
шумлија,. Рашка, Медвеђа, Апатин) температура воде је пре-
ко 60°С. Просечни протоци воде из постојећих извора и бу-
шотина у просеку износе до 20 И/с. На неколико локалитета 
проток воде прелази 50 И/с (Богатић, Куршумлија, Пробојска 
Бања, Нишка Бања), а на једној локацији проток воде изно-
си преко 100 И/с (Бања Ковиљача). Укупна топлотна снага 
која се може добити искоришћењем свих постојећих извора 
термалне воде износи око 216 МW, са производњом топлот-
не енергије од 180 хиљада тен. Такође, значајан геотермални 
потенцијал лежи у коришћењу заводњених нафтних и гасних 
бушотина у Војводини на којима је завршена експлоатација. 
На крају, напоменимо и то  да је „...на теријторији Београда, 
регистровано је више од десет поџемних, минералних вода 
са повишеном температуром (изнад 20 степени Целзијуса), 
што вештачких попут бунара, то природних поџемних изво-
ра топле воде. Ови извори налазе се у Лештанима, насељу 
Браће Јерковић, Врчину, Обреновцу, Лазаревцу, Коњарнику, у 
Младеновцу а три у самом центру Београда, у Скадарлији.“32)  
Прописана квота Владе Републике Србије до краја 2020. го-
дине за геотермалне електране износи 1MW.“33)  

Закључак

Република Србија обилује веома значајним ресурсима об-
новљивих извора енергије, и управо нам ово стање показује да је 
простор у развијање и инвестирање у обновљиве изворе велики и 
не треба га запоставити. Значајан проблем у експлоатацији обно-
вљивих извора у блиској прошлости било је непостојање усмере-
них јавних политика  ни правног оквира који би омогућио њихово 
шире коришћење. Усвајање Закона о енергетици 2014. године, а 
претходно и Националног акционог плана за коришћење обно-
32 Упореди: Тањуг, Плантиште - Започета изградња првог ветропарка у Ср-

бији, доступно на: http://www.novosti.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017, Е-ка-
пија, У плану изградња ветропарка у Белој Цркви, доступно на: http://www.
energetskiportal.rs, прегледано дана: 08. 03. 2017.

33 Милица Стевуљевић, Златни кораци за зелене киловате, Тематски билтен, 
Обновљиви извори енергије – Шанса или обавеза, „еКапија“, доступно на: 
www.ekapija.com, стр. 9-10, прегледано дана: 09. 03. 2017.



ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ...Дејан Миленковић, Милица Степановић    –

23

вљивих извора енергије и Стратегије развоја енергетике били су 
први значајнији кораци у остваривању постављених циљева јавних 
политика по питању обновљивих извора у Републици Србији, као 
и њиховог усаглашавања односно хармонизације са јавним поли-
тикама ЕУ и нормативним стандардима садржаним у Директиви 
2009/28/ЕЗ. У складу са Директивом, то потразумева и веће инвес-
тирање у пројекте коришћења обновљивих извора. 

Чињенице говоре да уколико би се интезивирало ин-
вестирање што страних то и инвеститора из Србије, знатно би се 
смањила тражња за енергијом на тржишту. Бесплатна енергија која 
се добија из обновљивих извора допринела би смањењу цене елек-
тричне енергије, а повећала би и број радних места и допринела 
би. економској стабилности. Међутим, свакако да би најзначајнији 
резултат био смањањење загађености и очување животне средине, 
чиме би Република Србија дала и значајан допринос у борби про-
тив климатских промена.

Једини начин да се постигну овакви циљеви и реализују 
обавезе Републике Србије према ЕУ и Енергетској заједници јесте 
да се употреба обновљивих извора поткрепи свим неопходним 
правним процесима како до непоштовања регулатива од стране 
инвеститора не би долазило, и убрзају процедуре прикупљања по-
требних документација како би се управо ти инвеститори подста-
кли на нова улагања и на тај начин мотивисали друге на стварање 
нових пројеката за обновљиве изворе енергије у Србији. О овој 
потреби, посебно о усаглашеном систему дозвола, лиценци и одо-
брења говори и 2009/28/ЕЗ.

Поред овога, битно је напоменути да је од кључног зна-
чаја ширење свести о предностима и користима повећања упо-
требе обновљивих извора енергије, затим укључивање јавности 
у виду информиснаја о процесима реализације пројеката везаних 
за ове изворе енергије, као и пружање подршке Министарству на-
длежном за послове енергетике од стране других министарстава, 
владиних и невладиних организација и свих других заинтересова-
них страна. На крају, важно је дати шансу и независним актирима 
да се прикључе започетим или сами покрену нове пројекте у овој 
области. 

Из свега наведеног, закључујемо да места за напредовање 
и инвестирање у обновљиве изворе енергије у Србији свакако има, 
да потенцијали не оскудевају, те да исти представљају значајне ви-
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дове енергетске сигурности не само за садашње већ и за наредне 
генерације, што треба да обезбеди и концепт Републике Србије као 
одрживе заједнице у блиској али и даљој будућности.
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Dejan Milenkovic, Milica Stepanovic

EU AND SERBIAN  PUBLIC POLICY 
 IN THE FIELD OF RENEWABLE  

ENERGY AND THAIR PRACTICAL 
 IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC 

 OF SERBIA

Abs t rac t

Subject of this paper is EU public polticy and Eu standards in the 
field of renewable energy sources and thair reflection on serbian 
public policy, and standards, law and regulations in this domain. 
Renewable energy sources are usually referred to as hydropower, 
wind energy, geothermal energy, solar energy and bio energy. In 
this paper we focus on three types of renewable energy sources 
and their potentials in the Republic of Serbia, namely, wind energy, 
geothermal energy and solar energy, as well as legal standards relat-
ed to their use in the EU and the Republic of Serbia. Today there are 
numerous problems with the requirements and conditions of the EU 
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related to the adoption and implementation of standards in the field 
of renewable sources, especially those contained in the EU Direc-
tive 2009/28 /EC. Government of the Republic of Serbia has com-
mitted itself to increase the share of renewable energy from 21.2% 
to 27% already in 2020, but despite the proclaimed objectives and 
the adopted legislative framework, Serbia still significantly lags 
with their implementation. In this way, energy potentials of renew-
able sources to date are still underused, and further harmonization 
of serbian public policy, through adopted and future political-legal 
documents in this area is in front of us.
Keywords: Public policy, Policy documents, Renewable energy 
sources, EU directives, strategies, legal framework, wind energy, 
solar energy, geothermal energy

* Овај рад је примљен 14. 04. 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
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ДА ЛИ БИРАЧИ ЕКОНОМСКИ 
ГЛАСАЈУ – СРБИЈА, ХРВАТСКА, 

ЦРНА ГОРА?

УДК 324:338.2(497.11)(497.5(497.16)

DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.712017.2

?Оригинални научни рад

Бобан Стојановић 

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

С а ж е т а к

Рад представља наставак претходног истраживања на тему еко-
номског гласања у Србији. У раду испитујемо мотиве изборне 
одлуке бирача када гласају на изборима. Односно, питамо се да 
ли бирачи у Србији, Хрватској и Црној Гори економски гласа-
ју? Економско гласање претпоставља да бирачи доносе одлуке 
на основу резултата економских политика. У раду користимо 
пет показатеља на основу којих меримо резултате економских 
политика. У Хрватској и Црној Гори истражујемо претходна 
три изборна циклуса, док у Србији истражујемо последњи из-
борни циклус што представља наставак претходног истражи-
вања. Након анализе економских показатеља и резултата избо-
ра долазимо до закључка да бирачи у Хрватској и Црној Гори 
гласају економски, за разлику од бирача у Србији.
Кључне речи: гласање, економско гласање, економске 
политике, резултати избора, бирачка одлука
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1. Увод

овај рад се надовезује на претходно истраживања које смо 
радили1), који је концепт економског гласања приказао на студији 
случаја Републике Србије. У овом раду концепт економског гласа-
ња истражујемо путем компаративне анализе три земље у регио-
ну са сличним политичким системима. У другом поглављу пред-
стављамо концепт економског гласања и хипотезу Белена Берера 
према којој партије на власти губе гласове на наредним изборима 
у зависности од исхода економских политика. У трећем поглављу 
представљамо методологију истраживања, односно зашто смо иза-
брали баш ове две земље да компарирамо са Републиком Србијом, 
као и индикаторе путем којих меримо исходе економских полити-
ка. У четвртом поглављу представљамо резултате истраживања у 
ове три земље.

2. Економско гласање и избори

Економско гласање се сматра тематским гласањем. Пре-
цизније речено, економско гласање представља избор бирача на 
изборима у односу на исходе економских политика и предлога еко-
номских политика које партије нуде бирачима на изборима. „По-
литиколози су се одавно питали како економски услови утичу на 
изборне резултате“.2) Односно, често се поставља питање који све 
фактори утичу на изборну одлуку бирача и да ли су економски ус-
лови, како на државном нивоу, тако и на индивидуалном, пресудни 
приликом доношења одлуке при гласању?

Економско гласање се сматра рационалним избором би-
рача у изборном понашању. „Рационалан је онај бирач, који излази 
на изборе и гласа за партију или кандидата за које верује, на основу 
прорачуна, да ће му донети више погодности и (материјалне) ко-
ристи, уколико дођу на власт.”3) Економско гласање је облик policy 

1) Boban Stojanović, „Da li birači u Srbiji „ekonomski“ glasaju?“, Politički život, br. 
11, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2014, str. 73 – 85.

2) Joshua A. Tucker, Regional Economic Voting: Russia, Poland, Hungary, Slovakia, 
and The Czech Republic, 1990 – 1999., Cambridge Univerity Press, Cambridge, 
2006. p. 4

3) Zoran Stojiljković, “Izborna odluka”, u: Zašto glasam, kako glasam, ako uopšte 
glasam (Ur. Zoran Stojiljković), Fondacija Friedrich Ebert, Beograd, 2012, str. 27
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гласања, односно гласања у односу на једну тему јавних политика. 
Економско гласање претпоставља да бирачи умеју да препознају 
релевантне политичке (економске) исходе и да процењују одговор-
ност доносиоца одлука на изборима, награђујући или кажњавајући 
их.4)

“Економско гласање је инструменталан чин. Идеалти-
пски, бирачко тело кроз гласање изражава своје преференције у од-
носу на управљање економијом као најважнијом облашћу унутра-
шње политике. Бирачи процењују актуелну власт у односу на 
исходе економских политика као што су инфлација, незапосленост, 
привредни раст, вредност националне валуте, итд.“5) Под економ-
ским гласањем се подразумевају два нивоа на основу којих бирачи 
доносе одлуке. Са једне стране, то су резултати/исходи економских 
политика владе и њихови програми за будућност, а са друге стра-
не предлози економских политика које нуде опозиционе партије. 
„Поједностављено речено, бирачи гласају за оне изборне актере за 
које верују да ће донети најбоље економске резултате (раст живот-
ног стандарда).”6)

Међутим, за потребе овог истраживања се ослањамо само 
на први ниво концепта економског гласања – резултате/исходе вла-
де у економским политикама. Други ниво избора за бираче који 
представљају предлози економских политика није релевантан за 
истраживање јер су изборне кампање ретко засноване на суштин-
ски конкретним предлозима јавних политика. Партијски програми 
који представљају скуп предложених јавних политика за изборе 
би требало да одреде позицију партије на изборима и да бирачи 
гласају на основу партијских програма које партије предлажу7) али 
посебно у неконсолидованим демократијама то често није случај. 
„Глас бирача се своди на глас за партију и питање јавних поли-
тика које лидери и партије презентују јавности у време изборног 
4) Видети више у: Harvey D. Palmer; Guy D. Whitten, „Economics, Politics, and 

the Cost of Ruling in Advanced Industrial Democracies: How Much Does Context 
Matter?“ in: Economic Voting, (Eds. Han Dorussen, Michaell Taylor), Routledge, 
New York and London, 2002, p. 66

5) Han Dorussen; Harvey D. Palmer, “The Context od Economic Voting: An Intro-
duction”, in: Economic Voting, (Eds. Han Dorussen, Michaell Taylor), Routledge, 
New York and London, 2002, p. 1

6) Boban Stojanović, „Da li birači u Srbiji „ekonomski“ glasaju?“, Politički život, br. 
11, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2014, str. 75

7) Hans-Dieter Klingemann et al, Mapping Policy Preferences II Estimates for Par-
ties, Electors, and Governments in Eastern Europe, European Union, and OECD 
1990–2003, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 4
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периода (изборне кампање) није фактор који доминантно утиче на 
одлуку бирача.“8) Потврду тога да се изборне кампање не заснивају 
на довољно развијеним предлозима јавних политика (економских 
политика) имамо у неколико истраживања која су рађена у вези са 
изборима у Србији.9) 

Уместо тога, у овом компаративном истраживању се ба-
вимо само исходима економских политика, односно истражујемо 
да ли бирачи на изборима воде рачуна о исходима економских по-
литика. У овом раду ћемо тестирати хипотезу Белена Барера да 
партије на власти губе гласове на наредним изборима на основу 
исхода јавних политика под њиховим мандатом, односно на основу 
резултата економских политика и испитујемо да ли бирачи у Ср-
бији, Хрватској и Црној Гори гласају економски. Бареро истражује 
да ли партије у влади губе или добијају гласове на основу поли-
тичких исхода под њиховим мандатом.10) 

“Бареро се ослања на претходне радове са истом и слич-
ним темама, а сви радови обухватају анализу 83 демократије у 

8) Бобан, Стојановић, „Партијски предлози јавних политика на изборима 2014. 
године“, у: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (Ур. Милан 
Јовановић; Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 
2014, стр. 182

9) Видети више: - Dušan Spasojević, “Socio-ekonomske teme u izbor-
noj kampanji 2012.”, u: Javne politike u izbornoj ponudi: Izbori i formi-
ranje vlasti u Srbiji 2012. godine (Ur. Zoran Stojiljković; Gordana 
Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2012.str. 51 – 72. 
- Dušan Spasojević; Boban Stojanović, “Ekonomske i socijalne politike u izbornoj 
kampanji 2014.”, u: Izborne ponude i rezultati – evropski izbori i izbori u Srbiji 
2014. godine, (Ur. Zoran Stojiljković, Gordana Pilipović, Dušan Spasojević), Cen-
tar za demokratiju Fakulteta političkih nauka i Konrad Adenauer fondacija, Beo-
grad, 2014.str. 45 – 62.

 - Душан Павловић, Иван Станојевић, “Понуда економских политика у 
изборној кампањи 2014. године”, у: Избори у Србији 2014. године: Политичка 
рокада (Ур. Милан Јовановић; Душан Вучићевић), Институт за политичке 
студије, Београд, 2014, str. 161 – 176.

 - Бобан, Стојановић, „Партијски предлози јавних политика на изборима 2014. 
Године“, у: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (Ур. Милан 
Јовановић; Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 
2014, стр. 177 – 201.

 - Boban Stojanović, „Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine“, u: Stranke 
i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine“ (Ur. Zoran Stojiljković, Gordana 
Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2017, str. 69 – 100.

10) Видети више: Belen Barreiro, „Explaining the Electoral Performance of Incum-
bents in Democracies“, in: Controlling Governments: Voters, Institutions, and Ac-
countability (Eds. Jose Maravall, Ignacio Sanchez-Cuenca),  Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2008, pp. 17 – 40.
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периоду од 1950. до 1999. године. Рад се заснива на принципу 
„економског гласања“ и исхода економских политика. Аутор је у 
анализу ушао знајући могућа ограничења таквих истраживања, 
али обим података је био довољан да се извуку одређени закључци. 
Као неке од варијабли које утичу на економско гласање се наво-
де: бруто домаћи производ (БДП) по глави становника, инфлација, 
незапосленост, ниво јавне потрошње. Аутор такође уводи и неке 
„контролне“ варијабле попут постојања спољних фактора или пот-
рошње на образовање и здравство. Као закључке анализе 83 демо-
кратије у периоду од 50 година износи:

1) Партије на власти губе гласове. Највећи губици (изнад 
20% гласова) настају у ванредним ситуацијама у земљама нових 
демократија и слабог економског развоја;

2) Бирачи заиста воде рачуна о исходима економских по-
литика;

3) Што партија има више посланика то губи више гласова. 
У Србији би се то могло превести на начин да највећа партија у 
коалиционој влади губи највише гласова јер грађани њу виде као 
одговорну;

4) Владајуће партије у слабим (новим) демократијама 
губе више бирача него оне у консолидованим и богатијим демо-
кратијама.

Аутор наводи да је просечан губитак у процентима гласо-
ва око 8,3%, а на примерима екстремних губљења гласова, партије 
на власти губиле су преко 20% гласова, па чак и до 50%.”11) 

3. Методологија компаративног истраживања

Циљ истраживања јесте да упоредимо економске показа-
теље са резултатима избора, односно да утврдимо да ли су бира-
чи били вођени економском логиком гласања. Прво представљамо 
зашто смо у истраживање узели ове три земље, а након тога пред-
стављамо индикаторе помоћу којих меримо економске перформан-
се сваке од држава. Кључна методолошка одредница јесте да се 

11) Belen Barreiro, 2008 према: Boban Stojanović, „Da li birači u Srbiji „ekonomski“ 
glasaju?“, Politički život, br. 11, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 
Beograd, 2014, str. 76
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истраживање бави упоређивањем економских показатеља земље 
у време мандата владе и резултате које су на изборима оствариле 
партије које су биле у влади. На тај начин можемо да изводимо 
закључке да ли су бирачи гласали на основу резултата/исхода еко-
номских политика за време трајања мандата владе. 

За ово компаративно истраживање су изабране две земље 
које имају сличан политички систем као Србија, као и заједничку 
историју. Све три земље имају непосредно изабраног председника 
републике који се бира на пет година уз максимум од два манда-
та. Такође, све три земље имају једнодомни парламент који бира 
владу. Посланици имају мандат који траје четири године. Све три 
земље су биле део некадашње комунистичке Југославије. Према 
томе, с обзиром да ово истраживање представља надградњу истра-
живања економског гласања у Србији, ове две посткомунистичке 
земље су најбоље за компарацију концепта економског гласања. 
Једино ограничење приликом компарације концепта економског 
гласања имамо у изборном систему у ове три земље. У све три 
земље имамо пропорционални изборни систем, али са различитим 
бројем изборних јединица (Србија – 1; Хрватска – 12, Црна Гора 
– 2). Због тога је тешко поредити економско гласање према самом 
броју гласова које партије добијају/губе на изборима, тако да ћемо 
се у истраживању водити искључиво бројем освојених/изгубље-
них мандата.

Када се ради о економским индикаторима за потребе овог 
рада користићемо: 1) инфлација, 2) годишњи раст БДП-а, 3) не-
запосленост, 4) јавни дуг, 5) просечну месечну зараду. Битна на-
помена је да се у различитим земљама различито мере и бележе 
одређене варијабле, с тога има разлика у рачунању, али то не утиче 
на упоређивање економских показатеља и резултата избора.

4. Економски показатељи и резултати избори

У овом поглављу дефинишемо временске оквире истра-
живања у појединачним државама, приказујемо економске пока-
затеље и резултате на изборима партија које су биле у владама и 
анализирамо да ли су бирачи гласали економски.
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4.1. Република Хрватска

Када истражујемо Републику Хрватску прво морамо да 
дефинишемо временске оквире којима се бавимо. Три временска 
оквира која истражујемо су 2003. – 2007. година, 2007. – 2011. го-
дина и 2011. – 2015. година. 

1. Влада Иве Санадера и избори 2007. године

Иво Санадер (ХДЗ) је био премијер Владе Републике Хр-
ватске у периоду од 2003. до 2007. године. Владу су чинили ис-
кључиво министри из редова ХДЗ-а, међутим ХДЗ је подршку за 
формирање владе добио од коалиције ХСЛС-ДЦ, као и од ХСС и 
ХСУ-а.  Економски резултати ове владе су према индикаторима 
следећи: 

Табела 1. Економски показатељи у Хрватској  
                    у периоду 2003. –  2007.

Година Инфлација 
(у %)12

Раст БДП 
(у %)13

Незапосленост 
(у %)14

Јавни дуг 
(% БДП)15

Зарада 
(реални раст 

у %)16

2002. 1,7 5,2 22,3 44 3,4
2003. 1,8 5,6 19,1 44,5 4
2004. 2,1 4,1 18 46,5 3,8
2005. 3,3 4,2 17,9 46,9 1,4
2006. 3,2 4.8 16,6 43,5 2,1
2007. 2,9 5,2 14,8 41,8 1,9

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2003. године и резултате избора 2007. године када се 
завршио мандат Владе Иве Санадера. 

12) Извор података: Исто: Хрватска народна банка http://www.hnb.hr (приступље-
но: 12.03.2017.)

13) Извор података: Исто
14) Извор података: Исто
15) Извор података: Исто
16) Реална стопа зарада, Извор података: Исто
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Табела 2. Упоредни приказ избора у Хрватској 2003. и избора 
2007. године17)

Избори 2003. Избори 2007.

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата

ХДЗ 66 ХДЗ 66
ХСЛС - ДЦ 3 ХСЛС - ХСС 8
ХСС 10 ДЦ 0
ХСУ 3 ХСУ 1

Када погледамо економске показатеље владе Иве Сана-
дера долазимо до следећих закључака. Инфлација није прелазила 
3,3%, са друге стране БДП је константно растао уз стопе између 
4,1 до 5,6% што се може окарактерисати као снажан раст. Такође, 
незапосленост је константно опадала и за време мандата владе Иве 
Санадера је смањена за 1/3. Што се тиче јавног дуга, он је у првим 
годинама мандата растао, међутим на крају мандата ове владе је 
био нижи у односу на затечено стање. Што се тиче реалног раста 
плата оне су расле, не у великом проценту, од 1,9% до 3,8%. Као 
што видимо, Република Хрватска је у овом периоду бележила еко-
номски раст и имала позитивне економске показатеље. 

Када посматрамо резултате избора 2007. године видећемо 
да су актери који су били у влади, или су је подржавали, задржали 
сличан број мандата. ХДЗ је освојио идентичан број мандата, док 
су партије које су подржавале владу изгубиле део мандата. ХСЛС 
и ХСС су заједно имале 2003. године на одвојеним листама 12 ман-
дата, док су након избора 2007. након заједничког изласка на избо-
ре на истој листи освојиле 8 мандата. ХСУ је пао са 3 на 1 мандат. 

Овакви економски показатељи и резултати избора 2007. 
године показују да су бирачи водили рачуна о економским пока-
затељима и да нису ускратили подршку партији на власти (ХДЗ). 
Према томе, закључак је да су бирачи водили рачуна о исходима 
економских политика и да су дали прилику влади да обнови свој 
мандат. 

17) Извор података: Државно изборно повјереништво Републике Хрватске http://
www.izbori.hr/ws/index.html (приступљено: 12.03.2017.)
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2. Владе Иве Санадера и Јадранке Косор и избори 2011. 

године

Иво Санадер (ХДЗ) је био премијер Владе Републике Хр-
ватске и у периоду од 2008. до 01. јула 2009. године када је поднео 
оставку на место премијера. Од 2009. до избора 2011. године, пре-
мијерка је била Јадранка Косор (ХДЗ). Обе владе су биле коалици-
оне, уз ХДЗ у влади су били ХСЛС, ХСС, СДСС уз подршку ХСУ-
а. Економски резултати ове владе су према индикаторима следећи: 

Табела 3. Економски показатељи у Хрватској  
у периоду 2008. – 2011.

Година Инфлација 
(у %)

Раст БДП 
(у %)

Незапосленост 
(у %)

Јавни дуг 
(% БДП)

Зарада 
(реални 

раст у %)
2008. 6,1 2,1 13,2 43 1,1
2009. 2,4 - 7,4 14,9 52,2 -1
2010. 1,1 - 1,7 17,4 61,7 -1
2011. 2,3 - 0,3 17,8 66,7 1.5

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2007. године и резултате избора 2011. године када се 
завршио мандат Владе Јадранке Косор. 

Табела 4. Упоредни приказ избора у Хрватској 2007.  
и избора 2011. године

Избори 2007. Избори 2011.

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата

ХДЗ 66 ХДЗ 30
ХСЛС - ХСС 8 ХСЛС 0
ХСУ 1 ХСС 1
СДСС 3 СДСС 3

Када погледамо економске показатеље владе које су пред-
водили лидери ХДЗ-а у периоду од 2008. године до избора 2011. 
године, Иве Санадера и Јадранке Косор, видећемо да су економски 
показатељи у опадању. Инфлација је у првој години мандата скочи-
ла на рекордних 6,1%, а БДП је био у позитивном расту само 2008. 
године. Након тога, БДП негативно расте, у 2009. години чак иде 
на минус 7,4%, а тренд негативног раста се наставља све до избора 
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2011. године. Незапосленост у овом периоду је расла и на крају 
мандата владе Јадранке Косор је нарасла до 17,8%. Јавни дуг је у 
овом периоду скочио са 43% БДП-а до 66,7% БДП-а, док је реалан 
раст плата у 2009. и 2010. години био негативан. 

Са друге стране, резултати избора 2011. године су такви 
да је ХДЗ изгубио више од половине мандата. Од 66 мандата на 
изборима 2007. године до само 30 мандата на изборима 2011. годи-
не. ХСЛС и ХСС су заједничком листом на изборима 2007. годи-
не освојиле 8 мандата, а 2011. године на одвојеним листама само 
један мандат. СДСС је задржала исти број мандата, али пре свега 
треба имати у виду изборни систем и гарантована места за српску 
националну мањину. Имајући у виду економске показатеље у овом 
периоду, као и резултате избора, закључак је да су бирачи на избо-
рима 2011. године гласали економски и да су казнили партије на 
власти за лоше исходе економских политика. 

3. Влада Зорана Милановића и избори 2015. године

Зоран Милановић (СДП) је био премијер Владе Републи-
ке Хрватске у периоду од 2011. до почетка 2016. године. Ова Влада 
је била коалициона, уз СДП у влади су били ХНС - ЛД и ИДС. 
Економски резултати ове владе су према индикаторима следећи: 

Табела 5. Економски показатељи у Хрватској  
у периоду 2011. – 2015.

Година Инфлација 
(у %)

Раст БДП 
(у %)

Незапосленост 
(у %)

Јавни 
дуг (% 
БДП)

Зарада 
(реални 

раст у %)

2011. 2,3 - 0,3 17,8 66,7 1.5

2012. 3,4 -2,2 15,9 70,7 0,1

2013. 2,2 -1,1 17,3 82,2 0,2

2014. - 0,2 -0,5 17,3 86,6 0,1

2015. - 0,5 1,6 16,3 86,7 0,3

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2011. године и резултате избора 2015. године када се 
завршио мандат Владе Зорана Милановића 
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Табела 6. Упоредни приказ избора у Хрватској 2011.  

и избора 2015. године
Избори 2011. Избори 2015.

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата
СДП – ХНС – 
ЛД – ИДС - ХСУ 80

СДП, ХНС, ХСУ, 
Хрватски лабуристи 
– странка рада, А – 
ХСС, ЗС 

56

Када погледамо економске показатеље владе које је пред-
водио Зоран Милановић у периоду 2011. – 2015. година, видећемо 
да су економски показатељи у опадању или стагнирању. Инфла-
ција је у прве три године мандата расла, па кренула незнатно да 
опада, а БДП је био у позитивном расту само 2015. године. Пре 
тога раст БДП је био негативан што је утицало да проценат јавног 
дуга у БДП-у скочи са 66,7% на 86,7% за пет година. Незапосле-
ност у овом периоду је минимално смањена, док је реалан раст 
плата био занемарљив.  

Са друге стране, резултати избора 2015. године су такви 
да је коалиција окупљена око СДП-а која је и проширена у односу 
на 2011. годину изгубила готово 1/3 мандата. Од 80 мандата на из-
борима 2011. године на само 56 мандата на изборима 2015. године. 
Имајући у виду економске показатеље у овом периоду, као и ре-
зултате избора, закључак је да су бирачи на изборима 2015. године 
гласали економски и да су казнили партије на власти за лоше исхо-
де економских политика. 

Посматрајући економске индикаторе у сва три временска 
оквира, периоде од 2003. до 2007. године, као и од 2008. године 
до 2011. године и од 2011. до 2015. године, као и резултате избора 
након истека мандата влада, више је него јасно да бирачи у Репу-
блици Хрватској гласају економски и да су у време избора 2007. 
године позитивно гледали на резултате економских политика владе 
и дали подршку тој влади. Исто тако, 2011. и 2015. године су на 
основу лоших резултата економских политика ускратили подршку 
владајућим партијама и на тај начин потврдили Барерову хипотезу 
да бирачи воде рачуна о резултатима економских политика.
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4.2. Република Црна Гора

Када истражујемо Републику Црну Гору прво морамо да 
дефинишемо временске оквире којима се бавимо. Три временска 
оквира која истражујемо су 2006. – 2009. година, 2009. – 2012. го-
дина и 2012. – 2016. година. 

1. Владе Жељка Штурановића и Мила Ђукановића  
и избори 2009. године 

Након што је Црна Гора постала самостална држава 2006. 
године одржани су избори. Први премијер Владе Црне Горе је био 
Жељко Штурановић (ДПС) у периоду од 2006. до јануара 2008. го-
дине када је поднео оставку због здравствених проблема. Њега је 
наследио Мило Ђукановић који је био премијер до избора 2009. 
године. Владу су чиниле ДПС и СДП које су заједно и изашле на 
изборе 2006. године у коалицији “Европска Црна Гора”. Економски 
резултати ове владе су према индикаторима следећи: 

Табела 7. Економски показатељи у Црној Гори  
               у периоду 2006. – 2009.

Година Инфлација 
(у %)18

Раст БДП19 
(у %)

Незапосленост 
(број 

незапослених)20

Јавни дуг (у 
милионима 

евра)21

Зарада 
(нето у 

еврима)22

2006. 2,8 8,6 43,190 197 282

2007. 7,7 10,7 34,396 275 338

2008. 7,2 6,9 29,535 413 416

2009. 1,5 - 5,7 28,385 440 463

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2006. године и резултате избора 2009. године када је 
престао мандат владе Мила Ђукановића.

18) Извор података: Централна банка Црне Горе http://www.cb-cg.org/index.
php?mn1=statistika&mn2=realni_sektor (приступљено: 12.03.2017.)

19) Извор података: Исто
20) Извор података: Исто
21) Извор података: Министарство финансија Црне Горе http://www.mf.gov.me/ru-

brike/drzavni-dug/130711/Analiza-odrzivosti-javnog-duga.html (приступљено: 
12.03.2017.)

22) Извор података: Централна банка Црне Горе
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Табела 8. Упоредни приказ избора у Црној Гори 2006.  

и избора 2009. године23)

Избори 2006. Избори 2009. 

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата

Европска Црна 
Гора (ДПС - 
СДП)

41
Европска Црна 
Гора (ДПС - 
СДП)

48

Када погледамо резултате економских политика влада 
Жељка Штурановића и Мила Ђукановића у периоду између избо-
ра 2006. и 2009. године видећемо да је инфлација 2007. године до-
шла до 7,7%, али се у изборној години спустила на 1,5%. Са друге 
стране БДП је имао високу стопу раста све до 2009. године када 
је негативно растао 5,7%. Незапосленост је константно опадала, а 
просечна нето зарада је расла. Оно што је негативно у овом пери-
оду то јесте раст јавног дуга који се више него удвостручио у овом 
периоду.

Са друге стране, када погледамо резултате избора и број 
освојених мандата долазимо до закључка да су бирачи награди-
ли партије на власти. Владајућа коалиција ДПС/СДП је освојила 
већину места у Парламенту (48 од 81), што је бољи учинак него на 
изборима 2006. Исходи економских политика се могу оценити као 
добри и закључак је да су бирачи економски гласали и дали нови 
мандат коалицији “Европска Црна Гора”.

2. Владе Мила Ђукановића и Игора Лукшића  
и избори 2012. године

Након избора 2009. године премијер Владе Црне Горе је 
био Мило Ђукановић (ДПС) у периоду од 2009. до децембра 2010. 
године када је позицију премијера преузео Игор Лукшић. Обе вла-
де су чиниле ДПС и СДП које су заједно изашле на изборе 2009. 
године у коалицији “Европска Црна Гора”.

23) Извор података: Vladimir Goati, Izbori u Srbiji i Crnoj Gori od 1990. do 2013. 
i u SRJ od 1992. do 2003., Centar za slobodne izbore i demokratiju i Nacionalni 
demokratski institut za međunarodne odnose, Beograd, 2013.
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Табела 9. Економски показатељи у Црној Гори  

у периоду 2010. – 2012.

Година Инфлација 
(у %)

Раст 
БДП (у 

%)

Незапосленост 
(број 

незапослених)

Јавни дуг (у 
милионима 

евра)

Зарада 
(нето у 
еврима)

2010 0,8 2,5 31,864 358 479
2011. 3,5 3,2 30,869 420 484
2012. 4,2 - 2,5 30,182 404 487

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2009. године и резултате избора 2012. године када је 
престао мандат владе Игора Лукшића.

Табела 10. Упоредни приказ избора у Црној Гори 2009.  
и избора 2012. године

Избори 2009. Избори 2012. 

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата

Европска Црна 
Гора (ДПС - 
СДП)

48 Европска Црна Гора 
(ДПС – СДП - ЛПЦГ) 39

Када погледамо резултате економских политика вла-
да Мила Ђукановића и Игора Лукшића у периоду између избора 
2009. и 2012. године видећемо да је инфлација расла како су године 
мандата одмицале и да је у изборној години била највиша - 4,2%. 
Са друге стране БДП је растао, да би у изборној години био негати-
ван. Незапосленост је стагнирала, а просечна нето зарада је такође 
била на истом нивоу. Раст јавног дуга је осцилирао, односно прво 
је јавни дуг смањен, да би се 2011. године повећао, а наредне 2012. 
године опет смањио. 

Са друге стране, када погледамо резултате избора и број 
освојених мандата долазимо до закључка да су бирачи умерено 
казнили партије на власти, односно потврдили Барерову хипотезу 
да партије на власти губе гласове у зависности од исхода економ-
ских политика. Мањи број мандата који је коалиција “Европска 
Црна Гора” освојила ипак није утицао на структуру будуће владе, 
јер су посланици мањинских партија подржали ову коалицију и са 
њима формирали коалициону Владу Црне Горе, а за премијера је 
изабран Мило Ђукановић. 
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3. Влада Мила Ђукановића и избори 2016. године

Након избора 2012. године премијер Владе Црне Горе је 
био Мило Ђукановић (ДПС) а Владу су чиниле ДПС и СДП које 
су заједно изашле на изборе 2012. године у коалицији “Европска 
Црна Гора” заједно са ЛПЦГ.

Табела 11. Економски показатељи у Црној Гори  
у периоду 2012. – 2016.24)

Година Инфлација 
(у %)

Раст 
БДП 
(у %)

Незапосленост 
(број 

незапослених)

Јавни 
дуг (у % 
БДП-а)24

Зарада 
(нето у 
еврима)

2012. 4,2 - 2,5 30,182 53,9 487
2013. 2,2 3,5% 34,514 56,8 486
2014. - 0,7 1,8% 34,687 54,8 484
2015. 1,7 3,4% 39,991 61,4 489
2016. 0,1 2,4 47,757 61,8 503

Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2012. године и резултате избора 2016. године када је 
престао мандат владе Мила Ђукановића.

Табела 12. Упоредни приказ избора у Црној Гори 2012.  
и избора 2016. године

Избори 2012. Избори 2016. 

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата
Европска Црна Гора 

(ДПС – СДП - ЛПЦГ) 39 ДПС 35

СДП 4

Када погледамо резултате економских политика влада 
Мила Ђукановића у периоду између избора 2009. и 2012. године 
видећемо да је инфлација снажно порасла 2012. године, али је на-
кон тога стабилизована. Са друге стране БДП је од изборне године 
константно био у позитивном расту. Незапосленост је порасла за 
17 000 људи у току мандата Владе, а просечна нето зарада је по-
расла тек неколико процената. Раст јавног дуга је био константан, 
али с обзиром на трендове у свету није превише порастао и мандат 
Владе је завршен са 61,8% удела јавног дуга у БДП-у. 

24) Извор података: http://www.tradingeconomics.com/montenegro/government-
debt-to-gdp (приступљено 12.03.2017)
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Када погледамо резултате избора и број освојених манда-
та и економске индикаторе који су такви да се могу пронаћи како 
позитивне, тако и негативне тенденције, закључак је да су бирачи 
неутрално (ни позитивно ни негативно) гледали на резултате еко-
номских политика. ДПС и СДП су на одвојеним листама освојиле 
исти број мандата као пре четири године. Број мандата ДПС-а није 
утицао одлучујуће на структуру будуће владе, јер су посланици 
мањинских партија подржали ДПС и са њима формирали коалици-
ону Владу Црне Горе, а за премијера је изабран Душко Марковић.

Посматрајући економске индикаторе у ова три временска 
оквира, периоде од 2006. до 2009. године, као и од 2009. године 
до 2012. године и од 2012. године до 2016. године као и резултате 
избора након истека мандата владе, евидентно је да бирачи у Репу-
блици Црној Гори гласају економски и да су у време избора 2009. 
године позитивно гледали на резултате економских политика владе 
и дали подршку тој влади. Исто тако, 2012. године су на основу 
нешто лошијих резултата економских политика умањили подршку 
владајућој предизборној коалицији (ДПС/СДП) приморавајући је 
тако да формира коалициону владу (са мањинским партијама), као 
и резултат ДПС-а 2016. године и на тај начин потврдили Барерову 
хипотезу да бирачи воде рачуна о резултатима економских поли-
тика.

4.3. Република Србија

Истраживање које се бави економским гласањем у Ре-
публици Србији је утврдило да бирачи у Србији не гласају еко-
номски. Истраживање је обухватило три временска оквира: 2003. 
– 2007. година, 2008. – 2012. година и 2012. – 2014. година. Тада 
смо дошли до следећег закључка: 

„Уколико погледамо ове три студије случаја, као закључке 
можемо изнети следеће. Прво, бирачи су казнили само партије у 
влади у периоду између 2004. и 2007. године. Друго, оно што је 
кључно за наш рад, то је да је та влада имала убедљиво најбоље 
економске перформансе и поправљала је економско стање земље. 
Треће, јасно се може закључити да теза коју Бареро поставља да 
бирачи заиста воде рачуна о исходима економских политика у Ср-
бији није тачна, нити да партије на власти губе гласове. Видели 
смо да то некада јесте случај, некада није, али је јасно да се бирач-
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ке одлуке не могу тумачити тако да су бирачи вођени економском 
логиком гласања.”25) 

У овој студији надограђујемо истраживање у Србији са 
анализом економског гласања у периоду 2014. – 2016. година. У 
Србији су 2016. одржани још једни ванредни парламентарни ре-
зултати на којима је премијер Србије Александар Вучић као оп-
равдање за изборе навео да тражи подршку грађана и пун мандат 
за наставак започетих реформи које су Србије учиниле политички 
и економски стабилном и да су након година пропадања успели 
да изведу Србију из рецесије и да су испред године динамичног 
раста.26) 

1. Влада Александра Вучића и избори 2016. године

Након избора 2014. године премијер Владе Републике 
Србије је био Александар Вучић (СНС), а Владу су чиниле осим 
коалиције окупљене око СНС-а и коалиција око СПС које су на 
изборима 2014. године освојиле 202 од 250 мандата. 

Табела 13. Економски показатељи у Србији  
                    у периоду 2014. – 2016.

Година Инфлација 
(у %)27

Раст 
БДП (у 

%)28

Незапосленост 
(број 

незапослених)29

Јавни 
дуг (у % 
БДП-а)30

Зарада (нето 
у еврима) 31

2014. 2,7 - 1,8 767 435 70,4 326
2015. 1,2 0,8 743 158 77 361

25) Видети више у: Boban Stojanović, „Da li birači u Srbiji „ekonomski“ glasaju?“, 
Politički život, br. 11, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, Beograd, 
2014, str. 82

26) Boban Stojanović, „Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine“, u: Stranke 
i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine“ (Ur. Zoran Stojiljković, Gordana 
Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2017, str. 71.

27) Извор података: Народна банка Србије http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/
ioi.html (приступљено: 12.03.2017.)

28) Извор података: Народна банка Србије http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/
ioi.html (приступљено: 12.03.2017.)

29) Извор података: Републички завод за статистику http://www.stat.gov.rs/Web-
Site/Default.aspx (приступљено: 12.03.2017.)

30) Извор података: Народна банка Србије http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/
ioi.html (приступљено: 12.03.2017.)

31) Извор података: Републички завод за статистику http://www.stat.gov.rs/Web-
Site/Default.aspx (приступљено: 12.03.2017.)
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Након прегледа економских индикатора, поредимо резул-
тате избора 2012. године и резултате избора 2016. године:

Табела 14. Упоредни приказ избора у Србији 2014.  
и избора 2016. године32)

Избори 2014. Избори 2016. 

Изборни актери Број мандата Изборни актери Број мандата

Александар Вучић 
– Будућност у коју 
верујемо (Српска 
напредна странка, 
Социјалдемократска 
партија Србије, Нова 
Србија, Српски 
покрет обнове, 
Покрет социјалиста)

158

Александар Вучић 
– Србија побеђује 
(СНС, СДПС,  
НС, СПО, ПС, 
ПУПС) 131

Ивица Дачић - 
„Социјалистичка 
партија Србије (СПС), 
Партија уједињених 
пензионера Србије 
(ПУПС), Јединствена 
Србија (ЈС)“

44

Ивица Дачић - 
СПС,  
ЈС - Драган 
Марковић Палма 29

Када погледамо резултате економских политика владе 
Александра Вучића која је трајала мање од две године видећемо 
да је инфлација опала, да је БДП био негативан (пре свега због 
великих поплава) 2014. године, а затим незнатно порастао у 2015. 
години. Број незапослених је формално смањен, али су чак и др-
жавни актери сумњали у поузданост ових података.33) Јавни дуг је 
наставио да расте, а у Србији је спроведен план фискалне консо-
лидације за економски опоравак Србије од краја 2014. године са 
главним мерама смањења плата и пензија.34)

Са друге стране, када погледамо резултате избора и број 
освојених мандата долазимо до закључка да су бирачи казнили 
партије на власти с обзиром на мањи број мандата које су коали-

32) Извор података: Републичка изборна комисија http://www.rik.parlament.gov.rs 
(приступљено 12.03.2017)

33) Фискални савет: Оцена Предлога закона о буџету за 2016. годину.
34)  Видети више: Boban Stojanović, „Socioekonomske teme u kampanji 2016. 

godine“, u: Stranke i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine“ (Ur. Zoran 
Stojiljković, Gordana Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2017, str. 
73 – 78.
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ције око СНС-а и СПС-а освојиле на изборима 2016. године (са 202 
на 160), међутим то је искључиво последица изборног система и 
тога што је значајно већи број изборних актера прескочио изборни 
праг па се мањи број мандата прелио ка највећим странкама као 
последице формуле расподеле мандата. Број гласова које су ове ко-
алиције освојиле на изборима 2014. је био 2 221 527 гласова, док 
су 2016. године освојиле 2 293 537 гласова, тако да бирачи нису 
казнили лоше економске резултате Владе Александра Вучића. Ови 
подаци говоре да је настављен тренд да бирачи у Србији не воде 
рачуна о исходима економских политика и да партије на власти не 
губе гласове.

5. Закључак

Овај рад је представљао наставак истраживања концеп-
та економског гласања. Након првог истраживања које се бавило 
Србијом (период 2003. – 2014.) у којем смо дошли до закључка да 
бирачи у Србији не гласају економски, односно да бирачи не воде 
рачуна о исходима економских политика решили смо да исти кон-
цепт компаративно истражимо у још две државе сличне историје и 
сличног политичког система. Резултати до којих смо дошли у овом 
истраживању јесте да бирачи у Републици Хрватској и Републици 
Црној Гори, за разлику од бирача у Републици Србији воде рачуна 
о исходима економских политика, односно да “економски гласају”. 
Јача потврда Барерове хипотезе и економског гласања је приказана 
у примеру Републике Хрватске када су бирачи на изборима 2007. 
године наградили партије из владе за добре економске показатеље 
и омогућиле им нови мандат, а онда их 2011. године казнили због 
лоших исхода економских политика. Нешто слабија потврда хипо-
тезе је уочена у примеру Црне Горе. 
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ARE VOTERS VOTING  
“ECONOMICALLY” – SERBIA, 

 CROATIA, MONTENEGRO?

Abs t rac t

Thис paper is a continuation of previous research of economic vot-
ing in Serbia . In this paper we tested the motives of the election 
decisions when the voters vote on elections. We ask the question 
whether the voters in Serbia, Croatia and Montenegro vote eco-
nomically? Economic voting assumes that voters make decisions 
based on the results of economic policies. We use five indicators 
based on which we measure the results of economic policies. In 
Croatia and Montenegro we tested past three election cycles, while 
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in Serbia we tested last elections, which represents a continuation 
of our previous research. After the analysis of economic indicators 
and election results, we conclude that voters in Croatia and Monte-
negro vote economically as opposed to voters in Serbia.
Keywords: voting, economic voting, economic policy, election 
results, voting choice

* Овај рад је примљен 07. 04 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 11. 05. 2017. године.
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ПРОАКТИВНА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

АНТИКОРУПТИВНОГ 
ПОНАШАЊА КОНТРОЛНИХ 

ТЕЛА У СРБИЈИ
УДК 343.85:343.352(497.11)
DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.712017.3 
?Оригинални научни рад

Милош Д. Хркаловић

Докторанд, Факултет политичких наука, Универзитет у 
Београду

С а ж е т а к

Предмет рада јесте проактивна транспарентност органа јавне 
власти, тачније проактивна транспарентност антикоруптивног 
понашања контролних тела у Србији. Циљ рада је да укаже на 
значај који са собом носи проактивна транспарентност кон-
тролних тела, посебно антикоруптивних аспеката у њиховом 
раду, али и да се покажe тренутни правни оквир и релевант-
не слабости које постоје у појединачним српским независним 
контролним телима. Конкретно, обрадиће се проактивна 
транспарентност понашања три контролна тела – Заштитника 
грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заш-
титу података о личности и Комисије за заштиту конкуренције, 
у три антикоруптивна сегмента – јавним набавкама, заштити 
узбуњивача и плану интегритета посредством њихових интер-
нет страница. Три студије случаја контролних тела ће нам на 
јасан начин пружити увид у реално стање. Питање на које рад 
жели да одговори јесте колико су анализирана контролна тела 
проактивно транспарентна у антикоруптивном понашању и на 
који начин се она може унапредити. Закључак до којег се до-
шло јесте да је проактивна транспарентност антикоруптивног 
понашања највећа у законски прописаним сегментима, али да 
постоје и одређени изузеци.
Кључне речи: проактивна транспарентност, корупција, 
контролна тела, Заштитник грађана, Повереник, Комисија 
за заштиту конкуренције, јавне набавке, узбуњивачи, план 
интегритета.
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1. Уместо увода – проактивна транспарентност

Проактивна транспарентност је термин који у друштве-
ним наукама, практичним истраживањима, политичком животу, 
али и свакодневној комуникацији, почиње да се све више упо-
требљава. Како се не би замаглила суштина тог појма, осветлаће 
се његови основни постулати. Како бисмо се јасније усредсредили 
на проактивну транспарентност, морамо поменути и сам концепт 
транспарентности.

Транспарентност, у домену који је нама релевантан, се 
дефинише као доступност и приступачност нечијег рада.1) Тиме 
се постиже пружање информација широј јавности која се са тим 
радом може на једноставан начин упознати, наравно, уколико то 
жели. Друга дефиниција сугерише да је транспарентност једна од 
најважнијих брана корупцији и да представља „отвореност, јав-
ност рада, изложеност погледу и критици јавности.“2) Дакле, прин-
ципом транспарентности се постиже и борба против корупције, 
односно, „једна од основних идеја у вези са питањем транспарет-
ности јесте та да што више светла обасјава одређене аспекте одлу-
чивања, мање ће простора бити за корупцију.“3) Додатно, изабрани 
антикоруптивни аспекти који ће бити анализирани у раду заокру-
жују једну целину борбе против корупције унутар независних кон-
тролних тела и њихову отвореност према споља. 

Проактивна транспарентност се налази у директном од-
носу са проактивним објављивањем. Наиме, објављене информа-
ције би требало да буду благовремено доступне и од значаја за што 
већи број људи, али једноставне за претрагу, као и разумљиве и 
доступне без утрошка великих ресурса. Овакав концепт је познат 
под називом „проактивно објављивање“, док његов резултат пред-

1) Martin Lodge, „Accountability and transparency in regulation: critiques, doctrines 
and instruments“, in: Politics of Regulation. CRC Series on Competition, Regu-
lation and Development (eds.: Jacint Jordana, David Levi-Faur), Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, 2004, p. 129.

2) Чедомир Чупић, Златко Минић, Речник корупције, Асоцијација независних 
електронских медија (АНЕМ), Београд, 2014, стр. 66.

3) Robert Baldwin et al., Understanding regulation: theory, strategy, practice, Ox-
ford University Press, Oxford, 2012, p. 340.
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ставља проактивну транспарентност.4) Овај вид транспарентности 
доноси вишеструке добити најразноврснијим друштвеним чини-
оцима, чиме они постају информисанији и спремнији за парти-
ципацију у јавном животу заједнице, што и представља један од 
основних обележја проактивне транспарентности. Тиме грађани, 
медији и невладине организације добијају већу могућност за ефи-
касније надгледање рада институција, без излагања администра-
тивним процедурама и трошковима који могу да настану у том 
процесу.5) Када је цивилно друштво у прилици да се на једноставан 
начин упозна са радом органа јавне власти, али и да врши његов 
мониторинг, можемо рећи да су држава и друштво достигли висок 
степен продубљене демократије. Са друге стране, „за органе јавне 
власти проактивна транспарентност је важна јер она задовољава 
принцип добре управе. Принцип проактивне транспарентности у 
потпуности је у складу са принципима отворене управе које про-
кламује и иницијатива Партнерство за отворену управу, којој је 
Република Србија приступила 2012. године.“6) Дакле, као што смо 
аргументовали, проактивна транспарентност је једнако значајна 
за грађане, њихове асоцијације и медије, и за органе јавне власти. 
Схвативши ово на почетку, релевантност наше анализе, у општем 
смислу, није упитна.  

2. Правни оквир у домену проактивне 
транспарентности

Квалитетно уређен правни оквир у домену проактивне 
транспарентности представља нужан, али не и довољан услов за 
примену наведеног принципа. Када је реч о Републици Србији, 
одређени законски и подзаконски акти дефинишу ту област. Пр-
венствено, Закон о слободном приступу информацијама од јавног 

4) Helen Darbishire, Proactive Transparency: The Future of the Right to Informa-
tion? A Review of Standards, Challenges and Opportunities, The World Bank, 
Washington D.C., 2011, p. 3.

5) Нермина Володер, Занемарени стандард у Босни и Херцеговини: Проактив-
на димензија права на приступ информацијама, Policy Brief, Аналитика – 
Центар за друштвена истраживања, Сарајево, 2014, стр. 2.

6) Јована Трипуновић et al., Проактивна транспарентност јавне управе у Ср-
бији: (Не)достижан циљ?, Београдска отворена школа, Београд, 2016, стр. 
14.
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значаја7) (у даљем тексту: ЗСПИЈЗ) је тај који је нама релевантан. 
Члан 39. предметног закона обавезује државни орган да најмање 
једном годишње објави информатор са основним подацима о свом 
раду, са јасно назначеном садржином. Међутим, ближе дефини-
сање садржаја информатора о раду се налази у једном подзакон-
ском акту – Упутству за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа8) (у даљем тексту: Упутство) који је донео Повере-
ник за информације од јавног значаја и заштиту података о лично-
сти, на основу члана 40. ЗСПИЈЗ. Према Упутству, тачније његовој 
тачки 19, обавезни делови информатора (који се, иначе, објављују 
на интернет страници) су следећи: 1. садржај; 2. основни подаци 
о државном органу и информатору; 3. организациона структура; 
4. опис функција старешина; 5. опис правила у вези са јавношћу 
рада; 6. списак најчешће тражених информација од јавног значаја; 
7. опис надлежности, овлашћења и обавеза; 8. опис поступања у 
оквиру надлежности, овлашћења и обавеза; 9. навођење прописа; 
10. услуге које орган пружа заинтересованим лицима; 11. поступак 
ради пружања услуга; 12. преглед података о пруженим услугама; 
13. подаци о приходима и расходима; 14. подаци о јавним набавка-
ма; 15. подаци о државној помоћи; 16. подаци о исплаћеним плата-
ма, зарадама и другим примањима; 17. подаци о средствима рада; 
18. чување носача информација; 19. врсте информација у поседу; 
20. врсте информација којима државни орган омогућава приступ и 
21. информације о подношењу захтева за приступ информацијама.

Исцрпан списак неопходних саставних делова инфор-
матора, не изражава нужну појаву проактивне транспарентности. 
Наиме, постоје органи јавни власти који уопште не израђују и/или 
не објављују информатор о раду, као и они који својим информа-
торима не нуде све информације које су прописане законом или 
подзаконским актом. Посебно упозорава следећа констатација: 
„Генерално, најслабије су обрађена поглавља која треба да садр-
же ‘осетљиве’ податке, оне који се тичу потрошње новца, односно 
подаци о приходима и расходима, подаци о јавним набавкама, 
средствима из међународне помоћи а врло често и подаци о услу-
гама које државни органи пружају грађанима.“9) Додатни проблем 
7) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени 

гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.
8) Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа, 

Службени гласник Републике Србије, бр. 68/2010.
9) Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личнос-

ти, Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од 
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представља релативна застарелост Упутства. Прво упутство које је 
регулисало објављивање информатора је донето 2005. године, док 
је Упутство које је на снази из 2010. године. У периоду од 2010. 
године до данас је усвојен већи број модерних принципа значајних 
за рад органа јавне власти, али и од значаја за грађане, односно 
њихову спознају рада јавних органа, што ће се у закључним разма-
трањима проблематизовати у антикоруптивном домену.

3. Проактивна транспарентност контролних  
тела – концептуализација у сфери  

борбе против корупције

Једно од основних питања које се поставља у вези са не-
зависним контролним телима („четвртом граном власти“) јесте 
коме су оне одговорне, које постављено у форми „ко контролише 
контролоре?“ на довитљив начин указује на сложеност феноме-
на. Вертикална контрола се налази у домену, најчешће, Народне 
скупштине и/или Владе, у зависности од тога о којим се конкрет-
ним телима ради. Законске обавезе контролних тела су јасне, не-
двосмислене и обављају се према стриктним процедурама. Са дру-
ге стране, број актера који могу бити контролори у хоризонталном 
пољу одговорности је знатно шири и обухвата спектар од сваког 
грађанина као појединца до целокупне јавности.

Питање које је потребно поставити и на које је веома лако 
дати одговор, јесте „на који начин је могуће обезбедити адекватну 
транспарентност рада контролних органа?“ Рудиментарно, обез-
беђивање принципа јавности рада се врши(ло) посредством оглас-
них табли, а, уколико бисмо се вратили много уназад, могли бисмо 
констатовати да су се одлуке власти објављивале путем добошара, 
што је сасвим непримерено за данашње поимање света око нас. 
Ово је у неким ранијим периодима био задовољавајући принцип, 
али се развојем савремених друштава мора проширити, будући да 
су аспекти попут надлежности, права и обавеза различитих тела 
бројни, а у обзир се мора узети и технолошки напредак. Стога, „у 
савременом свету, најјефтинији и најефикаснији начин за обез-

јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину, 
Београд, 2013, стр. 43.



Година III vol. 7 Бр. 1, 2017АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

54

беђивање јавности рада је коришћење интернета.“10) Самим тим, 
за нас ће у овом раду срж анализе представљати интернет страни-
це/презентације (веб-сајтови) одабраних контролних тела, што је 
у потпуности комплементарно са принципом проактивне транспа-
рентности и правним оквиром у Србији. Посредством њих ћемо 
доћи до података који ће нам дати одговор на питање да ли су и 
у ком степену оне проактивно транспарентне у антикоруптивним 
аспектима.

Пре него што се пређе на одабир антикоруптивних сег-
мената и контролних тела који ће се користити у анализи, навешће 
се елемент транспарентности који је од централног значаја. Све-
обухватни концепт транспарентности обухвата пет елемената: 1) 
транспарентност процеса доношења одлука; 2) транспарентност 
правила; 3) транспарентност регулисаних субјеката; 4) транспа-
рентност понашања регулатора11); 5) транспарентност повратне 
информације.12) Сваки од ових елемената транспарентности се 
може посматрати посебно, уколико желимо да снажније осветлимо 
појединачни део или уколико нам ограниченост рада тако налаже. 
Аутор ће се из наведеног оквира фокусирати на четвртонаведени 
елемент – транспарентност понашања контролора, тачније проак-
тивну транспарентност понашања контролора, чиме ћемо видети 
да ли путем веб-сајтова тела можемо да сазнамо како се они сами 
понашају. Анализа ће бити ограничена на антикоруптивне обрасце 
понашања. У складу са српским позитивним правом, извор пода-
така представљају информатори о раду који су објављени на ин-
тернет страницама за области које су правно регулисане, док ће, 
секундарно, бити претражен остали садржај веб-презентација.

3.1. Одабир контролних тела

У првом реду се мора истаћи да ће се испитивати три кон-
тролна тела. Контролна тела која су наш предмет истраживања су 
Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја 

10) Немања Ненадић, Развијање планова интегритета и јавно тужилаштво, 
Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Београд, 2010, стр. 71.

11) Појам „регулатори“ је тако дат у литератури на коју се реферише. У нашем 
случају се односи на контролна тела.

12) Martin Lodge, „Accountability and transparency in regulation: critiques, doctrines 
and instruments“, in: Politics of Regulation. CRC Series on Competition, Regula-
tion and Development (eds.: Jacint Jordana, David Levi-Faur), нав. дело, p. 128.
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и заштиту података о личности, као и Комисија за заштиту конку-
ренције. На овом месту ћемо одмах указати да ће се кратак преглед 
сваког предметног контролног тела наћи на почетку одељка у којем 
тестирамо проактивну транспарентност понашања тог тела.

Разлози за одабир ова три контролна тела су у одређе-
ној мери различити, али у суштини сваког од њих лежи релевант-
ност. Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности су у јавности препознати 
као најприсутнији и најактивнији актери из делокруга „четврте 
гране власти“. Као додатак овоме, Заштитник грађана се попео на 
посебан правно-институционални пијадестал тиме што је постао 
уставна категорија у Уставу Републике Србије13). Њихов значај у 
српском систему није неопходно посебно наглашавати. Са друге 
стране, Комисија за заштиту конкуренције је прилично непознато 
тело. Притом, Комисија за заштиту конкуренције има незамењив 
значај из два разлога. Прво, делокруг рада јој је у оквиру великог 
система: у оквиру система привреде и финансија. Други разлог се 
надовезује на првонаведени и оличен је у процесу прикључивања 
Србије Европској унији, што је циљ свих владајућих гарнитура у 
нашој земљи од промена 2000. године. Област заштите конкурен-
ције је високо рангиран услови Европске уније у оквиру којих су 
стандарди на завидном нивоу. Достизање тих стандарда значи нео-
пходност укључивања свих заинтересованих и компетентних акте-
ра, међу којима су и независна контролна тела.

3.2. Одабир антикоруптивних сегмената

Одабир антикоруптивних сегмената је веома захтеван 
посао услед чињенице да ни борба против корупције ни антико-
руптивне политике нису једнозначне, односно оне „нису секторски 
омеђене политике баш зато што је корупција раширена од поли-
тике до здравства и спорта.“14) Олакшавајућа околност се огледа у 
чињеници да је нама од интереса да мапирамо постоји ли или не 
проактивна транспарентност унутрашњих антикоруптивних обра-
заца понашања три контролна тела, чиме може да се сузи потен-
цијални избор који би био релевантан.
13) Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, 

чл. 138.
14) Зоран Стојиљковић, „Политичка корупција и антикоруптивне јавне 

политике“, у: Јавне политике (уредник: Стево Мук), Институт алтернатива, 
Подгорица, 2014, стр. 21.
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Јавне набавке, заштита узбуњивача и план интегритета 
су три домена која на најбољи начин могу да покажу унутрашњу 
спремност на борбу против корупције и унутрашње механизме у 
пуном опсегу. Наравно, корак унапред је проактивна транспарент-
ност тих података. Због схватања суштине одабира јавних набавки, 
заштите узбуњивача и плана интегритета, потребно је да се украт-
ко представе та три концепта.

Јавне набавке би требало да обухватају поступке и проце-
дуре у којима се на највиши ниво поставља сврсисходно трошење 
јавних средстава, односно „одговорно, разумно, економично и са 
јавним интересом усклађено задовољавање потреба које се фи-
нансирају из буџета.“15) Међутим, у пракси често то није случај. 
Одмах се може препознати широк спектар могућности за коруп-
тивно деловање у свим фазама јавне набавке, од планирања, преко 
поступка, до реализације, уз велики број конкретних коруптивних 
механизама.16) Услед коруптивних активности у области јавних на-
бавки, губи се значајан део буџета, из којег се средства, уместо на 
добра и услуге од јавног интереса, сливају у џепове функционера, 
политичара и бизнисмена који су са њима у спрези. Без жеље да се 
детаљније опишу могућа дела корупције, само ће се напоменути 
да се у процесу јавних набавки препознају злоупотреба службе-
ног положаја, трговина утицајем, примање и давање мита, али и 
намештање понуда (bid rigging) када учесници заједнички насту-
пају на тендерима чиме се подиже цена или смањује квалитет за 
исту цену.17) Заправо, најбоља брана корупцији у јавним набавкама 
и јесте (проактивна) транспарентност. Ово се појашњава тиме што 
„од слободног приступа информацијама бољи механизам за борбу 
против корупције у јавним набавкама, и генерално, не постоји, а 
и када би постојао морао би да буде заснован на јавно доступним 
информацијама.“18) На крају, али никако не и најмање значајно, јаве 
набавке су једини сегмент (борбе против) корупције који је у Упут-

15) Чедомир Чупић, Златко Минић, Речник корупције, нав. дело, стр. 64.
16) Видети детаљније у: Саша Варинац et al., Корупцијска мапа система јавних 

набавки у Републици Србији, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2014, стр. 5-47.
17) Видети детаљније у: Александар Завишић, „Јавне набавке – основа (за борбу 

против) корупције“, у: Приручник антикоруптивне вештине (уредник: 
Владимир Тодоровић), Центар за нову политику, Београд, 2013, стр. 93-95.

18) Миодраг Милосављевић, Како против корупције у јавним набавкама, Ин-
тер нет, http://www.cpes.org.rs/Downloads/Analize/Kako%20protiv%20ko rup ci-
je%20u%20javnim%20nabavkama%20-%20dosije%20korupcija.pdf, 25/04/2017, 
стр. 5.
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ству препознат као неопходан конститутивни део информатора, уз 
јасно назначене неопходне елементе.19) Из свих наведених разлога, 
јавне набавке не смеју бити изостављене из наше анализе.

Под узбуњивачима се, најједноставније, подразумевају 
„људи који откривају инсајдерске информације које нису намење-
не да постану јавне.“20) Како не бисмо упали у замку симплифи-
кације, узбуњивач је „државни службеник, односно запослени у 
јавним установама или предузећима који у доброј вери пријави 
сумњу на корупцију у органу, јавној установи или предузећу у 
којем ради.“21) Ова дефиниција се може сматрати ужом верзијом 
из разлога што узбуњивач не мора нужно бити запослен у неком 
делу јавног сектора. За потребе рада је изнета дефиниција сасвим 
задовољавајућа, тако да се неће наводити шире схватани контексти 
појма. Ћутање оних који сумњају на дела корупције готово извесно 
доводи до тога да она остаје некажњена. Међутим, она лица која 
су спремна да пријаве корупцију, и то учине, су неретко изложена 
различитим видовима притисака, од шиканирања на радном месту, 
преко оптужби за корупцију, до озбиљних претњи њима лично и 
члановима њихове породице, што доводи до тога да велики део 
грађана не би много ризиковао на личном нивоу како би учинио 
дело у јавном интересу. Најснажнији мотив, који су потврдиле сту-
дије, јесте довођење до неке промене – „узбуњивачи ће ризиковати 
да буду предмет одмазде уколико верују да ће подношење пријаве 
против оних који су злоупотребили овлашћења или издали пове-
рење јавности довести до неке промене.“22) Имајући наведено у 
виду, узбуњивачи су један од најзначајнијих, али и најрањивијих 
фактора у борби против корупције. Самим тим, неопходна је сис-
темска уређеност заштите, и унутрашње и спољне.

План интегритета је један релативно нов концепт у нашој 
пракси. У широј јавности уопште не постоји свест о његовом пос-
тојању, те не могу постојати ни представе о томе шта је он у суш-

19) Видети детаљније у: Упутство за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа, Службени гласник Републике Србије, бр. 68/2010, тачка 33.

20) Transparency International, „Узбуњивање у Европи: правна заштита за 
узбуњиваче у ЕУ“, у: Заштита узбуњивача (уреднице: Бојана Меденица, 
Невена Ружић), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, Београд, 2013, стр. 14.

21) Чедомир Чупић, Златко Минић, Речник корупције, нав. дело, стр. 71.
22) Мирјана Мартић, Маријана Шарац, Приручник за примену Закона о заштити 

узбуњивача, USAID Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт, 
Београд, 2015, стр. 23.
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тини. „План интегритета је интерни антикорупцијски документ 
у коме је садржан скуп мера правне и практичне природе којим 
се спречавају и отклањају могућности за настанак и развој разли-
читих облика коруптивног понашања у оквиру органа, појединих 
организационих јединица и појединачних радних места.“23) Отуда 
јасно произилази да план интегритета има високо постављен циљ 
– да се подигне одбрана организације од коруптивних деловања, 
односно да се њени капацитети подигну на тај ниво на којем ће 
ризик од корупције бити сведен на минимум, мада, објективно го-
ворећи, никада неће моћи бити у потпуности уклоњен. Сваки план 
интегритета има обавезну садржину која је заједничка без обзи-
ра на карактер правног лица који га доноси, а чији су елементи 
следећи: „а) оцена изложености институције корупцији; б) утврђи-
вање лица које се одговорно стара за установљавање и примену 
плана интегритета; в) опис процеса рада и начина одлучивања, уз 
утврђивање ризичних делатности; г) дефинисање превентивних 
мера за смањење могућности корупције.“24) Када је реч конкрет-
но о Републици Србији, Агенција за борбу против корупције је та 
којој су достављани планови интегритета. Планове интегритета су 
до 31. марта 2013. године били у обавези да израде сви државни 
органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне 
сaмоуправе, уз напомену да је Агенција за борбу против корупције 
својим Смерницама за израду и спровођење плана интегритета и 
Приручником за израду плана интегритета, као и едукацијама на 
ту тему, покушала да олакша читав процес. Из свега поменутог 
следи да је план интегритета значајан унутрашњи акт са чијим пос-
тојањем и садржајем јавност мора да буде упозната, како би могла 
да увиди основне коруптивне системске недостатке када су у пи-
тању правна лица.

23) Биљана Дуловић, „Закон о државним службеницима и намјештеницима“, 
у: Интегритет или корупција – питања и одговори (уредници: Весна 
Ратковић, Holger-Michael Arndt), ИПА 2010 Твининг пројекат „Подршка 
имплементацији антикорупцијске стратегије и акционог плана“, Подгорица, 
2014, стр. 14-15.

24) Немања Ненадић, Развијање планова интегритета и јавно тужилаштво, 
нав. дело, стр. 17.
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4. Заштитник грађана

Заштитник грађана (у даљем тексту: Заштитник) је неза-
висно контролно тело које је у правни поредак Републике Србије 
уведено доношењем Закона о Заштитнику грађана25). Како је то 
чланом 1 предметног закона уређено, Заштитник грађана штити 
права грађана и контролише рад органа државне управе, органа 
надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Ре-
публике Србије, као и других органа и организација, предузећа 
и установа којима су поверена јавна овлашћења. Додатно, што је 
већ и констатовано, правни основ се налази и у Уставу Републике 
Србије, чиме је Заштитник заузео посебно место у нашем цело-
купном правном систему. Како бисмо увидели институционалну 
хијерархију, само ћемо поменути да Заштитника бира и разрешава 
Народна скупштина којој је он дужан да подноси редован годишњи 
извештај, док се, са друге стране, средства за рад и функционио-
нисање Заштитника обезбеђују се буџетом Републике Србије, на 
предлог Заштитника, који доставља Влади. Анализа проактивне 
транспарентности ће бити фокусирана на преглед веб-сајта За-
штитника (www.ombudsman.rs).

Када је реч о јавним набавкама, оне нам доносе јасну си-
туацију. Наиме, реализоване јавне набавке и планови јавних на-
бавки по годинама се налазе у Информатору о раду за период од 
2008. до 2016. године, ажурираном 28.04.2017. године26), који је 
доступан на интернет презентацији Заштитника. Упоређујући Ин-
форматор о раду за период од 2008. до 2016. године са тачком 33. 
Упутства, примећује се испуњеност свих ставова предметне тачке. 
Такође, веома је лако пронаћи и видети садржај Правилника о бли-
жем уређивању поступка јавне набавке27). Предметни правилник 
је донет 11. фебруара 2014. године, а на веб-презентацију поста-
вљен тек 13. октобра 2015. године, дакле након више од годину и 
по дана, што се не може сматрати ефикасним делањем. Занимљи-
во, он својим члановима не прописује обавезу објављивања, било 
на огласној табли или интернет страници. Додатно, на веб-сајту 
25) Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/2005 

и 54/2007.
26) Информатор о раду Заштитника грађана – 2008-2016, стр. 168-208.
27) Заштитник грађана – Правилник о ближем уређивању поступка јавне 

набавке, бр. 34-102/14
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се у одељку у којем се налази Правилник о ближем уређивању 
поступка јавне набавке налазе и позиви за јавне набавке уз пратећу 
документацију. Општа оцена јесте да постоји проактивна транспа-
рентност антикоруптивног понашања Заштитника у домену јавних 
набавки.У домену заштите узбуњивача, као наредног аспекта који 
анализирамо, утврђује се да је релевантни унутрашњи акт донет, 
да је транспарентан и да је веома прегледан, будући да је само 
потребно једноставно га отворити, без неке специјалне претраге, 
како бисмо се упознали са његовом садржином. Важно је истаћи 
да је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у стручној 
служби Заштитника грађана28) донет 2. децембра 2015. године, а 
на веб-сајт је постављен свега пет дана касније, дакле 7. децембра 
исте године. Оваква динамика нас наводи на закључак да је процес 
објављивања био веома ефикасан. Без жеље да се улази у садр-
жину одредби Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у 
стручној служби Заштитника грађана, будући да то није локус наше 
пажње, само ће се поменути да је завршним чланом – чланом 25, 
дефинисано да се овај правилник мора објавити на огласној табли 
Заштитника и на његовој интернет страници. Општа оцена јесте да 
постоји проактивна транспарентност антикоруптивног понашања 
Заштитника у домену заштите узбуњивача, уз напомену да се она 
не може очитати у Информатору о раду Заштитника грађана.

План интегритета је сегмент који је потпуно другачији у 
светлу проактивне транспарентности у односу на претходна два. 
Нити једна страница на веб-сајту Заштитника, као ни извештаји 
ни информатори не уређује питање плана интегритета. На тај на-
чин не можемо сазнати да ли је Заштитник уопште донео тај план, 
а камоли да се упознамо са његовим садржајем. Истаћи ћемо да 
посредством интернет презентације Агенције за борбу против 
корупције (www.acas.rs) можемо сазнати да је Заштитник изра-
дио план интегритета и доставио га Агенцији за борбу против ко-
рупције, али то није никакво оправдање за инертност Заштитни-
ка по овом питању. Општа оцена јесте да не постоји проактивна 
транспарентност антикоруптивног понашања Заштитника у доме-
ну плана интегритета.

28) Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у стручној служби Заштит-
ника грађана, бр. 31-254/15
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5. Повереник за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности (у даљем тексту: Повереник) је независно 
контролно тело које је у правни поредак Републике Србије уведе-
но доношењем ЗСПИЈЗ29). Како је то чланом 1. предметног зако-
на уређено, Повереник је установљен ради остваривања права на 
приступ информацијама од јавног значаја којим располажу органи 
јавне власти. Оваквим дефинисањем, улога Повереника је, у бити, 
да обезбеди већу транспарентност органа јавне власти. Тиме би 
било делимично лицемерно да сам Повереник није на челу колоне 
која промовише све облике транспарентности. Као што је то ре-
гулисано и у случају Заштитника, Повереника бира и разрешава 
Народна скупштина, док Повереник има обавезу да јој подноси ре-
довни годишњи извештај. Са друге стране, средства за рад и фун-
кционисање Повереника обезбеђују се буџетом Републике Србије, 
на његов предлог. Анализа проактивне транспарентности ће бити 
фокусирана на преглед веб-сајта Повереника (www.poverenik.rs).

Проактивна транспарентност јавних набавки је код По-
вереника доведена на заиста висок ниво. План јавних набавки и 
реализоване јавне набавке се налазе у Информатору о раду Пове-
реника за информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности за период од 2005. до 2016. године, ажурираном 28.04.2017. 
године30). Упоређујући Информатор о раду за период од 2005. до 
2016. године са тачком 33. Упутства, примећује се испуњеност 
свих ставова предметне тачке. Додатно, Повереник на свом веб-
сајту има објављен и план јавних набавки. Тако је за 2017. годину 
могуће видети Одлуку о Плану јавних набавки за 2017. годину31) 
уз пратећи План јавних набавки. У овом плану се на веома систе-
матичан, прецизан и јасан начин, у форми табеле, налазе сви нео-
пходни елементи. Правилник о ближем уређивању поступка јавне 

29) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени 
гласник Републике Србије, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010.

30) Информатор о раду Повереника за информације од јавног значаја и зашти-
ту података о личности – 2005-2016, стр. 145-182.

31) Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личнос-
ти – Одлука о плану јавних набавки за 2017. годину, бр. 404-00-00027/2016-04
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набавке32), донет 26. октобра 2015. године, је прегледно постављен 
и једноставно је утврдити његову садржину. Овај правилник инди-
ректно прописује захтев да се објави на огласној табли, без ближег 
уређивања постављања на интернет презентацију. Општа оцена 
јесте да постоји проактивна транспарентност антикоруптивног по-
нашања Повереника у домену јавних набавки.

Заштита узбуњивача је дефинисана донетим Правилни-
ком о поступку унутрашњег узбуњивања код Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности33), којег 
је лако пронаћи и преузети. Овај правилник је донесен 30. новем-
бра 2015. године, а увидом у интернет презентацију се не може ус-
тановити ког датума је објављен на истој. Тај пропуст би могао да 
се исправи без утрошка значајних ресурса, што је препорука и за 
остале акте који су јавно доступни, будући да пракса датумирања 
на веб-сајту Повереника не постоји. Завршном одредбом анализи-
раног правилника, тј. чланом 25, је дефинисано да правилник сту-
па на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли По-
вереника. Овим је индиректно прописана обавеза објављивања на 
огласној табли, али не и на сајту Повереника. Општа оцена јесте да 
постоји проактивна транспарентност антикоруптивног понашања 
Повереника у домену заштите узбуњивача, уз напомену да се она 
не може очитати у Информатору о раду Повереника за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података о личности.

На крају студије случаја Повереника, морамо рећи да је 
план интегритета потпуно неприметан, будући да не постоји ни 
као део Информатора о раду или неког извештаја, ни директно на 
интернет презентацији. Дакле, када посматрамо веб-сајт, не мо-
жемо доћи до закључка да ли је тај план донесен, који је његов 
садржај и мапирани ризици. Исто као што смо констатовали у слу-
чају Заштитника, на интернет страници Агенције за борбу против 
корупције можемо доћи до податка да је Повереник израдио план 
интегритета и доставио јој га, али то не може представљати Пове-
реников алиби, нарочито што уопште није могуће увидети садржи-
ну плана интегритета. Општа оцена јесте да не постоји проактивна 

32) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 011-00-
001368/2015-04

33) Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, бр. 110-00-
5/2015-05
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транспарентност антикоруптивног понашања Повереника у доме-
ну плана интегритета.

6. Комисија за заштиту конкуренције

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Ко-
мисија) је независно контролно тело које је у правни поредак 
Републике Србије уведено доношењем Закона о заштити конку-
ренције34). Чланом 1 овог закона се напомиње да се њиме уређује 
оснивање, положај, организација и овлашћења Комисије, док члан 
21 наводи њене надлежности који су, наравно, у уској вези са пи-
тањима тржишта, конкуренције и заштите конкуренције. Хије-
рархијски гледано, председника Комисије и чланове Савета бира 
и разрешава Народна скупштина, при чему Комисија за свој рад 
одговара Народној скупштини, којој подноси годишњи извештај о 
раду. Другачије од Заштитника и Повереника, услед разлике у де-
локругу послова, средства за рад Комисије обезбеђују се из прихо-
да које Комисија оствари обављањем послова, али на финансијски 
план који за сваку годину доноси, Комисија мора да се обрати Вла-
ди ради добијања сагласности. Анализа проактивне транспарент-
ности ће се вршити прегледом интернет странице Комисије (www.
kzk.org.rs).

Планови јавних набавки по годинама се налазе у Инфор-
матору о раду Комисије за заштиту конкуренције35). Са друге стра-
не, сама Комисија је истакла да су реализација јавних набавки у 
2016. години и извештај о јавним набавкама Комисије доступни на 
Порталу Управе за јавне набавке36), али остаје нејасно зашто они 
нису доступни и на веб-сајту Комисије, чиме постоји несагласје са 
тачком 33. Упутства. Правилник о поступку јавне набавке у Коми-
сији за заштиту конкуренције37) је донет 30. октобра 2015. године. 
Лак проналазак овог правилника и исти такав увид у његову садр-

34) Закон о заштити конкуренције, Службени гласник Републике Србије, бр. 
51/2009 и 95/2013.

35) Информатор о раду Комисије за заштиту конкуренције,  април 2017, стр. 
21-26.

36) Исто, стр. 27.
37) Правилник о поступку јавне набавке у Комисији за заштиту конкуренције, 

бр. 1/0-03-796/2015-1
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жину је свакако додатни квалитет. Његова завршна одредба инди-
ректно захтева да се објави на огласној табли, али не постоји ни 
директна ни индиректна обавеза постављања на веб-презентацији. 
Такође, Комисија је на своју интернет страницу уврстила позиве за 
појединачне јавне набавке, уз пратећу документацију. Општа оце-
на јесте да постоји парцијална проактивна транспарентност анти-
коруптивног понашања Комисије у домену јавних набавки.

Заштита узбуњивача и унутрашња дефинисаност тог поља 
је, барем када је проактивна транспарентност понашања Комисије 
у питању, потпуно непознат појам. Нити једна страница веб-сајта 
Комисије нам не пружа податак да ли постоји неки унутрашњи акт 
који је у вези са пољем заштите узбуњивача. Такође, ни информа-
тори ни извештаји нам не дају те податке. Будући да ни на другим 
интернет презентацијама није излистан списак тела који поседују 
овакве интерне акте, остаје нејасно да ли га је Комисија сачинила 
и донела. Општа оцена јесте да не постоји проактивна транспа-
рентност антикоруптивног понашања Комисије у домену заштите 
узбуњивача.

План интегритета није присутан директно на интернет 
презентацији Комисије, али се напомена о његовом усвајању на-
лази у Годишњем извештају о раду Комисије за заштиту конку-
ренције за 2013. годину38), који је доступан на сајту Комисије. У 
њему се наводи да је на основу анкетирања запослених у Комиси-
ји, Радна група, коју је решењем образовао председник Комисије, 
израдила план интегритета који је усвојен од стране председни-
ка Комисије 27. марта 2013. године и који је објављен на огласној 
табли. Подсећамо да ми испитујемо веб-сајт сваког појединачног 
контролног тела, те да нам огласна табла није релевантна. Такође, 
Агенција за борбу против корупције је на својој интернет страни-
ци констатовала да је Комисија израдила план интегритета. Општа 
оцена јесте да не постоји проактивна транспарентност антикоруп-
тивног понашања Комисије у домену плана интегритета.

38) Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2013. 
годину, стр. 11-12.
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7. Закључна разматрања

Проактивна транспарентност је важан принцип којим 
можемо да увидимо на који начин орган са јавним овлашћењем 
врши поједине послове из свог делокруга, да ли поштује концепт 
отворене управе, као и да ли разуме потребу да грађанима предочи 
информације од значаја или, у крајњој линији, придржава ли се за-
кона. Самим тим, овај принцип је од великог значаја и за независна 
контролна тела.

Одабрани елемент транспарентности – проактивна транс-
парентност понашања контролора, је испитаван путем веб-сајтова 
појединачних контролних тела – Заштитника грађана, Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и 
Комисије за заштиту конкуренције. У анализу су уврштена и три 
конкретна антикоруптивна сегмента – јавне набавке, заштита уз-
буњивача и план интегритета, чиме смо максимално конкретизо-
вали анализу. Резултати истраживања су систематично приказани 
у Табели 1.

Табела 1. Постојање проактивне транспарентности  
контролних тела по антикоруптивним сегментима39)

Јавне 
набавке

Заштита 
узбуњивача

План 
интегритета

Заштитник грађана х x

Повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података 
о личности

х x

Комисија за заштиту конкуренције п х

Као што се из Табеле 1. може видети, најалармантнија си-
туација је у делу који се тиче плана интегритета, док је Комисија 
за заштиту конкуренције најмање проактивно транспарентна. Та-
кође, примећује се да једина правно уређена област када је реч о 
принципу проактивне транспарентости (јавне набавке) стоји знат-
но повољније него преостале две, уз важну напомену да је висок 

39) Ознаком „х“ се подразумева да је у одређеном антикоруптивном сегменту 
контролно тело проактивно транспарентно; ознаком „п х“ се подразумева 
да је у одређеном антикоруптивном сегменту контролно тело парцијално 
проактивно транспарентно.
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степен проактивне транспарентности и у домену заштите узбуњи-
вача, али без детаља о томе у информатору о раду, већ директно 
путем интернет презентација. Премда Комисија за заштиту кон-
куренције и у области јавних набавки остварује тек парцијалну 
проактивну транспарентност, јасно је да се законском или подза-
конском обавезом недвосмислено унапређује предметни принцип. 
Као што смо констатовали, најрелевантнији правни акти којима се 
обезбеђује проактивна транспарентност су мало пажње обратили 
на терен борбе против корупције, делимично и због тога што су 
заштита узбуњивача и, нарочито, план интегритета, области које 
су актуелизоване последњих пар година, односно након доношења 
тих правних аката. Требало би размислити на који начин и у ком 
смеру би могла да иде допуна правно обавезујућег садржаја који 
је неопходно објавити. Јавно доступни подаци у домену заштите 
узбуњивача би могли да, информатором о раду, обухвате информа-
ције о броју пријављених случајева корупције и коначном решењу 
тих случајева. Мапирањем у којим организационим јединицама су 
они присутни, бисмо, компарирајући са планом интегритета, који 
би такође требало да буде доступан на веб-сајту, дошли до сазнања 
да ли су органи своје обавезе испуњавали pro forme или су истин-
ски посвећени борби против корупције. Истраживачима корупције 
би ти подаци били од великог значаја, а уједно би и широка јавност 
могла да се упозна са одређеним антикоруптивним сегментима 
појединачних органа. Измене правних аката би, дубоко смо увере-
ни, на најједноставнији довеле до веће проактивне транспарентно-
сти антикоруптивног понашања контролних тела у Србији.
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Мilos D. Hrkalovic

PROACTIVE TRANSPARENCY  
OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR 
 OF CONTROL BODIES IN SERBIA

Abs t rac t

Proactive transparency is a principle that ensures available infor-
mation before a public request is made, and can be considered to 
represent a means of civil participation in the public life of a com-
munity. On the other side, significance for the public authorities 
is reflected in achieving or coming close to the principle of good 
management. This paper indicated the importance of proactive 
transparency of control bodies, especially anti-corruptive aspects 
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in their work, but it also shows the existing legal framework and 
relevant weaknesses that are present in individual independent 
control bodies in Serbia. Although the Internet is the basic form 
of communication through which proactive transparency of public 
authorities is achieved, it was necessary to focus on the positive law 
of the Republic of Serbia, partly to focus the subject of our analysis, 
and to point out the Information Booklet. Thus, proactive transpar-
ency behavior of three control bodies was covered – the Ombuds-
man, the Commissioner for Information of Public Importance and 
Personal Data Protection, and the Commission for Protection of 
Competition, in three anti-corruptive segments – public procure-
ment, protection of whistleblowers, and integrity plans. Case stud-
ies of given control bodies in these anti-corruptive segments gave 
us clear results. The Ombudsman and the Commissioner for In-
formation of Public Importance and Personal Data Protection, em-
pirically shown, have a higher degree of anti-corruptive proactive 
transparency than the Commission for Protection of Competition. 
Sorted by anti-corruptive segments, in public procurement sphere 
there is partial or complete transparency of all control bodies, while 
the worst situation is with integrity plans, as with not a single con-
trol body even partial transparency was identified. Additionally, 
positive law in Serbia prescribes a duty to publish data on public 
procurement, while other two anti-corruptive principles where not 
taken into consideration. This brings us to the conclusion that le-
gal obligation is the strongest motive for action with these three 
examined control bodies. Bearing in mind that protection of whis-
tleblowers, and integrity plan especially, are modern concepts that 
have recently gained traction in Serbia, lawmakers should consider 
which model and in what scope data from these segments should be 
available to all. Thus, the way to an increased proactive transpar-
ency of anti-corruptive behavior lies in legal norms.
Keywords: proactive transparency, corruption, control bodies, 
Ombudsman, Comissioner, Comission for Protection of Competi-
tion, public procurement, whistleblowers, integrity plan.

* Овај рад је примљен 11. 04 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 11. 05. 2017. године.
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Сажет ак

Рад се фокусира на анализу еколошког и феминистичког 
приступа јавној управи као научној и наставној дисциплини 
третирајући је као мултидисциплинарно поље. У првом делу 
рада указујемо на потребу мултидисциплинарног проучавања 
јавне управе кроз визуру и еколошког и феминистичког 
приступа. Други део рада односи си се на еколошки приступ 
јавној управи и улогу oкружења у њеном проучавању. 
Феминистичком приступу, у трећем делу рада, приступићемо 
кроз испитивање: рода и родне мотивација за рад у јавној 
управи. У последњем делу рада износе се предлози за примену 
еколошког и феминистичког приступа у јавној управи као 
наставне дисциплине. Циљ овог рада је да укаже на значај 
примене еколошког и феминистичког приступа јавној управи 
као научној и као наставној дисциплини како би овај динамични 
подсистем државе одговорио на потребе савременог друштва.
Кључне речи: јавна управа, мултидисциплинарност, 
еколошки приступ, окружење, компаративна јавна управа, 
феминистички приступ, род, родна димензија мотивацијe за 
рад у јавној управи.

* Мастер политиколог, контакт: milovanovicjovana92@gmail.com.
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Мултидисциплинарност јавне управе

Сама кованица јавна управа има три значења: научна, на-
ставна дисциплина и занимање. Ова три значења су међусобно по-
везана, а њихова основа и даље разумевање базирају се на јавној 
управи као научној дисциплини. 

Промене у теоријском концепту јавне управе: јавна уп-
рава као власт, јавна управа као јавна служба и јавна управа као 
систем за регулацију друштвених процеса у корелацији су и са раз-
војем мултидисциплинарног приступа  јавној управи. Јавна упра-
ва поред ауторитативних, све више обавља и неауторитативне де-
латности, што условљава и промену природе њеног односа према 
грађанима, те се све више перципира као сервис грађана.1) Стога, 
модеран концепт јавне управе подразумева њено мултидисципли-
нарно проучавање како би што боље разумела и одговорила на по-
требе савременог друштва. 

Европски приступ јавној управи као научној дисципли-
ни, у њеној формативној фази развоја, одликује се доминатношћу 
правног приступа што има корене још од грађанско-демократских 
револуција. У западној Европи утемељена је током последње чети-
ри деценије, а у земљама централне и источне Европе током деве-
десетих година прошлог века.2) 

У  Сједињеним Америчким Државама током формативне 
фазе развоја јавне управе фокус је на менаџерском приступу на 
трагу њеног схватања као „поље бизниса“, те се овај приступ раз-
вија још крајем 19. века.3)

Менаџерски приступ пропагира, између осталог, безличан 
приступ људима, насупрот правном приступу који сваку особу тре-
тира појединачно. Политиколошки приступ наглашава вредности 
као што су представљање, политичко одговарање и одговорност, 

1 Дејан Миленковић, „Јавна управа – одабране теме“, ФПН, Чигоја, 2013, стр. 
42-54.

2 Tony Verheijen, Bernadette Connaughton, „Public administration education and 
Europeanization: prospects the emancipation of a discipline”, Public Administra-
tion, 83 (4), 2003, p. 836.

3 W. Vilson, „А Study of Public Administration“, Jay M, Albert C. Hyde, Sandra J. 
Parkes (eds.), Classics of Public Administration, Wadsworth, 2004, p. 14-18.
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а појединци се доживљавају као део здружене групе. Неретко су 
вредности које ови приступи пропагирају у својеврсној тензији.4)

Јавна управа као наставна дисциплина реферира на појам 
управног образовања и неопходну мултидисциплинарну оријента-
цију. „Под управним образовањем подразумева се формално об-
разовање од средњошколског,  па до високог образовања (обухва-
тајући сва три нивоа студија) за раду у јавној управи, па и њеном 
подсистему државној управи. Дакле, савремени приступ управном 
образовању карактерише мултидисциплинарна оријентација и ува-
жавање потреба савремене управе.“5) 

Ова два поимања јавне управе неопходна су за њено раз-
умевање као занимања, односно каква знања би требало да имају 
државни службеници како би јавна управа ефикасно могла да одго-
вори на потребе савременог друштва. 

У овом раду фокусираћемо се на еколошки и феминис-
тички приступ јавној управи као, у односу на правни, менаџерски 
и политиколошки, новије приступе јавној управи. Ови приступи 
развијају се као одговор на друштвене промене које условљавају 
и саму трансформацију јавне управе. Мултидициплинарност поља 
јавне управе имплицира њену комплексност и друштвени значај. 
Њеним сагледавањем кроз визуру различитих приступа непобитно 
можемо уочити и природу саме извршне власти, ако идемо трагом 
Валдове тврдње да је извршавање донетих одлука задатак управе, 
а њихове доношење задатак извршне власти.6) 

Такође, овај рад се значајно ослања на научни опус два 
велика имена у проучавању јавне управе као научне дисциплине – 
Фред Ригс и Камила Стиверс.

Ригс је један од пионира у развијању компаративне јавне 
управе као научне дисциплине, а највећи допринос њеном упоред-
ном поимању дао је изучавањем окружења и његове интеракције 
са системом јавне управе. 

4 David H. Rosenbloom, Public Administrative Theory and the Separation of Pow-
ers,  Jay M, Albert C. Hyde, Sandra J. Parkes (eds.), Classics of Public Administra-
tion, Wadsworth, 2004, p. 432-438.

5 Јована Миловановић, Образовање и стручно усавршавање у државној управи 
2005 - 2016. година, (мастер рад), Факултет политичких наука, Београд,  
2015,  стр. 33. 

6 Dwight Waldo, The Administration State: Conclusion,  Jay M, Albert C. Hyde, 
Sandra J. Parkes (eds.), Classics of Public Administration, Wadsworth, 2004, p. 142.
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Стиверс је као аналитичко средство користила категорију 
род изучавајући положај жена запослених у јавној управи као и 
постављањем основа јавне управе на феминистички терен.

Еколошки приступ јавној управи

Компаративна јавна управа

У склопу анализе еколошког приступа  јавној управи не-
опходно је осврнути се на настанак и развој компаративне јавне 
управе као засебне научне дисциплине. Фред Ригс, који се сматра 
утемељивачем еколошког приступа, „залагао се за емпиријска ис-
траживања и проналажење заједничких обележја управних систе-
ма различитих земаља и проучавање институција у контексту њи-
ховог окружења“. Овај аутор се у Трендовима у компаративном 
истраживању јавне управе из 1952. године недвосмислено залаже 
за примену еколошког приступа, што имплицира компаративно 
третирање јавне управе.7) Један од пионира компаративне јавне уп-
раве увидео је и какве могућности за развој јавне управе отвара 
све већа глобална међузависност, те је и на тим основама засновао 
њено проучавање.8)

„Компаративну јавну управу могуће је дефинисати као 
изучавање управних система коришћењем методе компарације, 
као истраживање јавних управа у другим земљама или као потрагу 
за узорцима и правилностима које се појављују у организацијама 
управе и управном деловању у различитим земљама (компарација 
као дескрипција и као начин провере теоријског оквира).“9) Та-
кође, компаративна јавна управа је грана јавне управе и фокусира 
се на њено изучавање у различитим социо-економским и култур-
ним околностима. Налик јавној управи и компаративна јавна упра-
ва покрива широки спектар активности.10)

7 Горанка Лалић Новак, „Компаративна метода у проучавању јавне управе: по-
тенцијали и проблеми“,Хрватска и компаративна јавна управа, 15 (1), стр. 13.

8 Eric E. Otenyo, Nancy S. Lind (eds.), Comparative Public Administration: The 
Essential Readings, San Diego, 2006, p. xxxi.

9 Горанка Лалић Новак, „Компаративна метода у проучавању јавне управе: 
потенцијали и проблеми“, оп. цит, стр. 11.

10 Eric E. Otenyo and Nancy S. Lind, „Comparative public administration: growth, 
method and ecology“, Eric E.  Otenyo, Lind S. Nancy (eds.), Comparative Public 
Administration: The Essential Readings, San Diego, 2006, p. 1.
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Копрић примећује да предмет истраживања компара-
тивне јавне управе могу бити. „управне организације и делатности 
јавног управљања, посебно њихова улога у друштвеној заједници, 
управљачка, односно менаџерска технологија у јавној управи, по-
нашање управних службеника, односи управе и грађана, правила 
која регулишу јавну управу и друге управне појаве“.11)

Као посебна научна дисциплина развија се након Другог 
светског рата. Међутим, европски камералисти у 18. веку и фран-
цуски научници у 19. веку били компаративисти. Такође, Вудро 
Вилсон у пионирском есеју из 1887. године наговестио је компа-
ративно проучавање јавне управе.12) Некадашњи амерички пред-
седник је кроз свој научни опус понудио и компаративну анализу 
америчког и британског кабинетског система, те се сматра и ком-
паративистом.13)

Поред дефинисања и идентификовања временског окви-
ра настанка компаративне јавне управе неопходно је указати и на 
иницијаторе њеног развоја: аутори окупљени око Групе за компа-
ративну управу коју је основало Америчко друштво за јавну уп-
раву 1960. године и међународне организације и удружења чије је 
деловање на овом пољу посебно видљиво од почетка 21. века. 

„Примарни циљ Групе за компаративну управу био је 
увећање административног знања кроз упоређивање администра-
тивног искуства у различитим контекстима.“ Сам појам контекст 
(екологија и окружење) у овом смислу указује на друштвене, по-
литичке, економске и историјске факторе који утичу на јавну уп-
раву.14) Група је првобитно била фокусирана на развој администра-
ција у трећем делу свету, мада се постепено преоријентисала на 
поимање јавне управе различитих земаља у глобалном контексту. 
Иако су, Сједињене Америчке Државе тло на којем се развија ова 
научна дисциплина и европски континент је дао свој допринос. Го-
дине 1975. основана је Европска група за јавну управу.

11 Иван Копрић, Гордана Марчетић, Анамарија Муса, Ведран Ђулабић, Горанка 
Лалић Новак, „Управна знаност – у сувременом европском контексту“, 
Правни факултет свеучилишта у Загребу, Загреб, 2014. у Горанка Лалић 
Новак, „Компаративна метода у проучавању јавне управе: потенцијали и 
проблеми“, оп. цит, стр. 15.

12 Исто, стр. 11. и 12.
13 P. B. Rathod, Comparative Public Administration, ABD Publishers, Jaipur, India, 

2007, p. 24.
14 Eric Е. Otenyo, Nancy S. Lind (eds.), Compаrative Public Administration: The 

Essential Readings, San Diеgo, 2006, p. xxix. 
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У развоју компаративне јавне управе током 1970-тих 
уочљива је фаза стагнације, да би већ деценију касније почела ве-
ома убрзано да се развија. Ова деценија обележена је и значајним 
догађајем, падом Берлинског зида 1989. године, чије су последице 
уочљиве и у јавној управи, па и компаративној јавној управи. Од 
тог периода, па до данас значајну улогу у развоју ове дисциплине 
имају и Организација за економску сарадњу и развој (ОЕБС) као и  
Одбор за јавни менаџмент (ПУМА).15)

Еколошки приступ јавној управи – Фред Ригс

Фред Ригс у једном од својих радова, указује на еволуцију 
појма екологије. Првобитно, екологија је проучавала животиње и 
њихово окружења. Потом се социолози оријентишу на проучавање  
градског живота људи – социјална екологија. У даљем развоју све 
више се окреће изучавање људи као популације и окружења. На-
послетку, све више се говори о политичкој и управној екологији 
или екологији доношења одлука, односно политичко-управној еко-
логији.16) Битно је приметити да је стална константа током развоја 
поља проучавања екологије – окружење и интеракција коју оно 
остварује са променљивом предметом проучавања.

Поменути аутор је још осамдесетих година закључио да 
се све државе на свету у мањој или већој мери суочавају са пробле-
мима које воде порекло из њиховог природног окружења. Нафтна 
криза, демографски раст светске популације, миграције, асимила-
ција избеглица, пресељења у урбана подручја и повлачење из ур-
баних делова града (субурбанизација) неки су од проблема којима 
се управо бави јавна управа. Међутим, поставља се питање да ли 
је могуће применити у свим земљама исти модел усмерен на ре-
шавање поменутих проблема. Ригс сматра да поједине управне ор-
ганизације не поседују довољни капацитет да би се њима бавиле, 
те предлаже делегирање надлежности на организације приватног 
сектора или трећег непрофитног сектора. Но, како у земљама у 
транзицији ови сектори нису довољно развијени и ојачани немо-
гуће је поставити  јединствени начин делања. Стога је јасно, да је 
суштина еколошког приступа у карактеристикама окружења и да 

15 Горанка Лалић Новак, „Компаративна метода у проучавању јавне управе: 
потенцијали и проблеми“, оп. цит, стр. 13. и 14.

16 Fred Riggs, „The Ecology and Context of Public Administration: A Comparative 
perspective“,Public Administration Review, 40 (2), p. 109.
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је то главни фактор који диктира примену и садржину одређених 
решења.17)

Ригс је и један од зачетника структуралистичко-функцио-
налистичког приступа. Овај приступ даје предност нормативној 
анализи и тежи проналажењу правила путем анализе управних 
структура (институција) и функција (активности).18) Међутим, поје-
дини аутори примећују да се политички систем сматра основним 
систем, чији је један од подсистема јавна управа, те је политички 
систем основа за деловање и преживљавање и управног систем 
који је са њим у интеракцији.19) Примењујући структуралистичко- 
функционалистички приступ у проучавању различитих друштава 
овај аутор је закључио да у једном друштву одређена структура 
врши све функције у друштву, док у другима таква структура од-
говара само једној друштвеној функцији.20) Структура се дефи-
нише као образац понашања који је постао стандардно обележје 
друштвеног система. Под функцијом подразумевају се „последице 
које одређена структура изазива уколико утиче на друге структуре 
или систем чији су део”. Такође, структуре се разликују по броју 
функција које реализују. Ригс као пример наводи породице, однос-
но удружене породице која поред репродуктивне функције обавља 
и едукативну, економску, политичку, социјалну и религијску функ-
цију. 21)

 Наведено представља основу на којој Ригс базира класи-
фикацију друштава на: фузиона, преламајућа и призматична (fused, 
diffracted, prismatic). Оваква подела је, заправо, идеално-типска и 
тешко је уочљива у реалним околностима.

Фузиона друштва су друштва у којима једна структура 
врши све друштвене функције, у којима не постоји специјализа-
ција правила.22) Како су она еквивалент аграрним друштвима за 

17 Исто.
18 Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, Fifth Edition, 

New York etc: Marcel Dekker, Inc, 1996. у Горанка Лалић Новак, „Компаративна 
метода у проучавању јавне управе: потенцијали и проблеми“, оп. цит, стр. 28.

19 Горанка Лалић Новак, „Компаративна метода у проучавању јавне управе: 
потенцијали и проблеми“, оп. цит, стр. 13. и 14.

20 P. B. Rathod, Comparative Public Administration, оp. cit, p. 50.
21 Fred Riggs, „The prismatic Model: Conceptualizing Transitional Societies”, Ote-

nyo E. Eric, Lind S. Nancy (eds.), Comparative Public Administration: The Es-
sential Readings, op. cit, p. 32.  

22  P. B. Rathod, Comparative Public Administration, op. cit, p. 51.
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њих је типична „стабилност локалних заједница, ограничена мо-
билност, једноставност и ниска раздвојеност занимања као и ниска 
подела рада, наглашене породичне и друге солидаристичке везе 
(локална заједница, религијска идентификација, порекло) дифузна 
социјална стратификација“.23) Примери су империјалистичка Кина 
(моћ, централизована бирократија) и средњевековна Европа (моћ 
локалних феудалних подручја).24)

У преламајућим друштвима свака структура има пандан 
у одговарајућој друштвеној функцији. Карактеристика оваквих 
друштава је висок ниво социјалне диференцијације. Уочљива је 
„доминација универзалних норми (једнаких за све без обзира на 
порекло), индивидуализам појединца, високи степен друштвене 
мобилности, високи степен поделе рада и спецификације зани-
мања, егалитарни систем социјалне стратификације и доминација 
функционалних веза у структурама“.25)

 „Карактеристика призматичних друштава је баш то да 
постоје законске норме, овлашћења, ограничења и процедуре ост-
варења права, али се оне реално не могу искористити. Уз постојање 
права треба и одговарајућа подршка моћног покровитеља, прија-
теља који нуди услугу, рођака или земљака.“26) У оваквим друшт-
вима чланови елитних слојева уживају многе привилегије, чак и 
оне које су без правне потпоре. Како појединац као такав нема ре-
алне изгледе за остваривање тих привилегија формирају се клике 
као скупине чије чланове одликује дељење истих традиционалних 
вредности и мање више сличан начин васпитања. Овакав систем 
делује на основу веза и познанстава, односно на подлози солида-
ристичких фактора.27) Три значајне карактеристике призматичних 
друштава су: хетерогеност, преклапање и формализам. Хетероге-
ност се огледа у постојању и урбаних и руралних подручја: Индија, 
Бразил, Италија. Преклапање карактерише привидна независност 
административног апарата који и даље трпи економски и политич-

23 Јосип Крегер, „Теорија призматичког друштва: Држава предмодерног 
друштва“,Законитост, 45 (7-8), стр. 824.

24 Fred Riggs, „The prismatic Model: Conceptualizing Transitional Societies”, 
Otenyo E .Eric, Lind S. Nancy (eds.), Comparative Public Administration: The 
Essential Readings, op. cit, p. 42.

25 Јосип Крегер, „Теорија призматичког друштва: Држава предмодерног 
друштва“, оп. цит, стр. 824-825.

26 Јосип Крегер, „Теорија призматичког друштва: Држава предмодерног 
друштва“, оп. цит, стр. 827.

27 Исто, стр. 827.
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ки утицај старог система. Формализам, као трећа особина, односи 
се на постојање закона, али не и на њихову примену.28)

Фузиони модел                                           Призматични модел                   
Преламајући модел29)

Такође, Ригс разликује ендопризматична и егзопризма-
тична друштва. Ова подела базира се на разликовању примене или 
процеса иновације или процеса адаптације. У друштвима у којима 
се одвија процес иновације долази до појаве нових структура или 
образаца понашања и то су ендопризматична друштва. У егзопри-
зматичним реализује се адаптација, односно преузима се већ при-
мењена иновација из одређеног друштва. Ова аутор истиче да су за 
западна друштва карактеристичне ендопризматичне промене, док 
су за остале типичне егзопризматичне. Преко концепта егзопри-
зматичног друштва јасно се могу уочити промене у јавној управи 
у друштвима у транзицији, које зависе од степена јачине ендопри-
зматичних снага. Како Ригс објашњава уколико су ове силе ути-
цајне друштво се трансформише како би одржало своју политичку 
независност. У супротном друштво је изложено утицајима страних 
елита или, како Ригс прецизира, колонијализму.30)

Значај еколошког приступа у проучавању јавне управе 
највише долази до изражаја кроз компаративна проучавања јавне 
управе. Идеја водиља еколошког приступа током његове форма-
тивне фазе објашњење и разумевање функционисања једног од 

28 Fred Riggs, „The prismatic Model: Conceptualizing Transitional societies”, 
Otenyo E. Eric, Lind S. Nancy (eds.), Compаrative Public Administration: The 
Essential Readings, op. cit, p. 27-28.

29 Исто, p. 38.
30 Исто, p. 51.
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најзначајнијих подсистема државе у различитим друштвима. Та 
различитост условљена је економским, политичким и  културо-
лошким особеностима одређеног друштва. Еколошко апострофи-
рање значаја животне средине, односно окружења кроз еколошки 
приступ у јавној управи добија продубљену димензију. Конкрет-
није, окружење се третира као критеријум развоја јавне управе. 

Феминистички приступ јавној управи

Камила Стиверс једна је од најзначајнијих ауторки која 
се бави феминистичким приступом јавној управи. Ова ауторка 
категорију рода31) третира као једно од веома важних аналитич-
ких средстава за поимање јавне управе, посебно феминистичког 
приступа овом пољу. Примена феминистичких концепата  у разу-
мевању и анализи јавне управе непобитно потврђује њену мулти-
дисциплинарности. 

Стиверс испитује четири области јавне управе: управно 
знање, модел идеалног јавног службеника, административну дис-
крецију и административну државу. Ауторка поменуте области 
критички сагледава кроз визуру феминистичког приступа дајући 
им нову димензију.

Вудро Вилсон, један од утемељивача јавне управе као на-
учне дисциплине, посебно се залагао за њену неутралност што је 
резултирало и дихотомијом политика - управа. Феминистички те-
оретичари сматрају да концепт неутралности може да прати инси-
стирање либералног индивидуализма да држава одржава моралну 
неутралност поштовањем преференција аутономних индивидуа. 
Међутим, ова идеја је страна искуствима жена које су током труд-
ноће и одгајања деце увиделе колико је однос зависности значајан 

31 Род се користи за објашњење социјално конструисаних карактеристика жена 
и мушкараца, док пол реферише на биолошки детерминисане карактеристике. 
Званични сајт Светске здравствене организације за Европу, доступно на: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-
definitions.  „Разликовање између појмова пол и род постоји зато што је 
потребно разумети да све што раде жене и мушкарци и све оно што се од њих 
очекује, са изузетком њихових биолошки заснованих функција, друштвено 
условљено, и да се као такво може променити пратећи промену различитих 
друштвених и културних ситуација.“, Родна равноправност, ОЕБС, Треће 
допуњено издање, Београд, 2005, стр. 2.
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за преживљавање.32) Дакле, сагледано из визуре феминистичког 
приступа захтев за неутралношћу није потпуно спроводљив.

Камила Стиверс истиче да  је модел идеалног јавног 
службеника обликован под утицајем старогрчке перцепције агре-
сивности, јунаштва и видљивих дела. Слика хероја је доминантна 
у поимању идеалног јавног службеника – мушкарца. Феминистич-
ки приступ наглашава могућност потенцијалне трансформације 
оваквог поимања кроз два примера. Први истиче  везу између рода 
и понашања. Ако жене чине херојска дела као и мушкарци, везу 
између физичке храбрости и мушкости је нарушена. Други истиче 
да се саосећање  које је својственије женама посматра као херојски 
поступак.33) На трагу постојећег модела идеалног јавног службени-
ка уочљиво је да је он полно и родно детерминисан.  Модела иде-
алног државног службеника не би требао да буде обојен полним и 
родним карактеристикама, већ да реферира на државног службе-
ника који у духу добре управе обавља свој посао.

Теоретичари који управу виде као форму управљања, а 
не неутралну технику, наглашавају да као таква подразумева упо-
требу дискреције. Белексбург теоретичари критички су усмерени 
према административној дискрецији сматрајући је последицом 
постиндустријског начина живота. Феминистички теоретичари 
који се посебно баве концептима моћи, ауторитета и хијерархије 
подржавају сагледавање моћи не само кроз призму успостављања 
односа доминације, већ и као облика омогућавајућег капаците-
та. Такође, сагласни су да се вођство чешће може схватити  као  
олакшавање, него као издавање наређења као што се и власт де-
монстрира кроз одговорност, а мање као командни ланац.  Овакво 
представљање поново покреће аргументе да се све мање видљиви 
и уочљиви ефекти који наглашавају контролу над друштвом, па и 
управом.34) Сагледавање управе као форме управљања заснованој 
на принципима олакшавања и одговорности потпуно одговара ње-
ном теоријском поимању као сервиса грађана, које управо ослика-
ва описани начин управљања који се драстично разликује од оне 
форме управљања где је управа схваћена као власт.

32 Camilla Stivers, „Toward a Feminist Perspective in Public Administration“, Jay 
M, Albert C. Hyde, Sandra J. Parkes (eds.), Classics of Public Administration, 
Wadsworth, 2004, p. 477.

33 Исто, p. 480-481.
34 Исто, p. 481-482.
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Сам појам административна држава односи се на наслов 
Валдове књиге која је настала на основу његове докторске дисер-
тације коју је одбранио на Јејлу. Овај аутор испитује „идеолош-
ки оквир америчке јавне акције, веровање у демократију и демо-
кратске идеале, основни закон, доктрину прогреса, веру у науку”. 
Појам административна држава реферира на поделу власти на три 
гране извршну, законодавну и судску. У већ поменутом делу аутор 
заступа идеју да је „теорија јавне управе, заправо, теорија државе и 
управне праксе”. Што се тиче концепта административне државе и 
њених импликација за феминистичке теоретичаре битно је размот-
рити: дихотомију јавно-приватно и концепт слободе.35)   

Познато је да се либерална држава развила као одговор 
на монархију. У једној студији о француској револуцији указује на 
улогу салона у тадашњем француском друштву наглашавајући њи-
хов значај као друштвене институције и културног терена који су 
контролисале жене. Ова ауторка истиче да су и мушкарци и жене 
током монархистичког уређења подједнако били беспомоћни у од-
носу на владара. Међутим, како су у салонима жене имале доми-
нантнију улогу може се направити паралела између утицаја жена у 
приватној сфери  и утицаја владара у јавној сфери. 

Политичка теорија сагласна је да слобода зависи од поде-
ле на јавну и приватну сферу. Жене су обављањем кућних послова 
као облика неплаћеног рада везане за приватну сферу. Такође, по-
себно се наглашава њихова улога у васпитању, првенствено дечака, 
за јавну сферу. Стога, сматра се да је потребно реконцептуализова-
ти јавну сферу, јер у јавној сфери у којој су мушкарци доминант-
нији од жена не могу бити изједначене са њима.36)

Де Харт-Давис (DeHart - Davis) и остали полазећи од Пе-
ријевог концепта мотивације за рад у јавној управи испитују родну 
димензију овакве мотивације.37) 

„Пери, један од водећих истраживача овог концепта, мо-
тивацију у јавној управи дефинише као „индивидуалну предиспо-
зицију да се одговори на мотиве који су првенствено или једин-

35 James D. Carroll, H. George Frederickson, „Dwight Waldo 1913-2000”, Public 
Administration Review, 61 (1), p. 1 - 4.

36 Camilla Stivers, „Toward a Feminist Perspective in Public Administration“, Jay 
M, Albert C. Hyde, Sandra J. Parkes (eds.), Classics of Public Administration, 
Wadsworth, 2004, p. 483.

37 Leisha DeHart - Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, Public Administration Review, 66 (6), p. 873.
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ствено засновани у јавним институцијама и организацијама.”38) 
Такође, сматра да се она заснива на четири компоненте: интересо-
вању за креирање политика, доприносу јавном интересу, емпатији 
и самопожртвовању. Најкраће речено запослени у јавној управи 
мотивисани су жељом да раде у јавном интересу.”39)

Мотивација за рад у јавној управи садржи три компоненте 
– рационалну, емоционалну и нормативну. Де Харт-Давис и остали 
заступају став да рационалној компоненти одговара привлачност 
учествовања у обликовању јавних политика, саосећање је афектив-
ни, а приврженост јавном интересу нормирано базирани мотив. 40)

Привлачност учествовања у обликовању јавних полити-
ка је рационални мотив који се темељи „на жељи за задовољењем 
личних потреба радећи у јавном интересу”.41)  Неки аутори сма-
трају да је својственија мушкарцима због испољавања доминант-
ности и индивидуалних постигнућа, као и да су мушкарци моти-
висани такмичењем и вођством, а жене друштвеним вештинама.42)

Елдер примећује да је искључење жена из политике ре-
зултирало доминантношћу мушкараца стварајући утисак да је „по-
литика о мушкарцима и за мушкарце”.43)

Саосећање је афективни мотив који подразумева љубав и 
бригу о другима и жељу да други буду заштићени.44) Стиверс на-

38 James L. Perry, „Bringing Society In: Toward a Theory of Public-Service 
Motivation”, Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 
2000, p. 471. у Јована Миловановић, Образовање и стручно усавршавање 
у државној управи 2005-2016.  године  (мастер рад), Факултет политичких 
наука, Београд, 2016, стр. 28. 

39 David J. Houston, „Public-Service Motivation: A Multivariate Test”, Journal 
of Public Administration Research and Theory, 10 (4), 2000. p. 714. у Јована 
Миловановић, Образовање и стручно усавршавање у државној управи 2005-
2016. године (мастер рад), Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 
28. 

40 Leisha DeHart-Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, Public Administration Review, 66 (6), p. 875.

41 James L. Perry, Lois Recasino Wise, „The Motivational Bases of Public Service, 
Public Administration Review, 50 (3), p. 367-73. у Leisha DeHart-Davis, Justin 
Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of Public Service Motivation”, 
Public Administration Review, 66 (6), p. 875.

42 Leisha DeHart - Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, op. cit, p. 875.

43 Laurel Elder, „Why Women Don’t Run: Explaining Women’s Underrepresentation 
in America Political Institutions”, Women and Politics, 26 (2), p. 27-56.

44 James L. Perry, Lois Recascino Wise, „The Motivational Bases of Public Service, 
Public Administration Review, 50 ( 3), p. 367-73. у Leisha DeHart-Davis, Justin 
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глашава да су историјске и бихевијористичке студије саосећање 
повезале са женама због њихове наглашене улоге у социјалној по-
литици током касног 19. и почетком 20. века.45)

Приврженост јавном интересу је нормирано базирани мо-
тив који се фокусира на „лојалности према дужности  и држави 
као и жељи да се служи јавном интересу”.46) Пери је 1997. годи-
не изнео податак да је приврженост јавном интересу својственија 
мушкарцима, а један од аргумената који за ову тврдњу може бити 
да друштво нема иста очекивања од жена и мушкараца.47)

Де Харт-Давис и остали пошли су од претпоставке да 
је саосећање женска димензија мотивације за рад у јавној упра-
ви, док су привлачност учешћа у обликовању јавних политика и 
приврженост јавном интересу мушке димензије. Међутим, резул-
тати истраживања48) показали су да је жене јавни менаџери имају 
израженију приврженост јавном интересу као и наглашено интере-
совање за обликовање јавних политика.49) Мек Глен и остали сма-
трају да је приврженост јавном интересу израженија код жена због 
тога што оне сад рад ван куће радо посматрају као један од глав-
них фокуса и примарнијих дужности.50) Што се тиче привлачности 
учешћа у обликовању јавних политика истраживање је показало да 
је то више женска димензија мотивације за рад у јавној управи, а 
Стиверс примећује да је то због потребне дозе одговорности која је 
својственија женама.51)

Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of Public Service Motivation”, 
op. cit,  p. 876.

45 Camilla Stivers, Bureau Men, Settlement Women, University Press of Kansas, у 
Leisha DeHart - Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions 
of Public Service Motivation”, op. cit, p. 876.

46 James L. Perry, Lois Recascino Wise, „The Motivational Bases of Public Service, 
Public Administration Review, 50 (3), p. 367-73. у Leisha DeHart - Davis, Justin 
Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of Public Service Motivation”, 
op. cit, p. 877.

47 Leisha DeHart-Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, op. cit, p. 877.

48 Подаци за ово истраживање прикупљени су у оквиру Phase II of the National 
Administrative Studies Project (NASP-II). Учествовало је 570 јавних менаџера 
из 50 америчких држава укључујући и Вашингтон. Укључени су јавни 
менаџери који су задужени за информационе менаџерске активности на 
државном нивоу у здравству и human service agencies.

49 Leisha DeHart-Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, Public Administration Review, 66 (6), p. 881.

50 Исто.
51 Camilla Stivers, Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the 

Administrative State, 2nd.ed. Thousand Oaks, CA Sage Publications, Leisha 
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 Мотивација за рад у јавној управи садржи родну димен-
зију, али да одабир кандидата за запослење у јавној управи као и 
оцењивање ефикасности на основу родне димензије захтева још 
многа научна истраживања. 52) 

Проучавање јавне управе кроз визуру феминистичког 
приступа значајно је за разумевање начина њеног функционисања. 
Такође, овај приступ јасно указује да су жене равноправни чинио-
ци јавне управе схваћене као занимање као и да начин нечијег рада 
није полно и родно условљен. 

Примена еколошког и феминистичког приступа 
у јавној управи као наставној дисциплини

Управно образовање у Републици Србији недовољно је 
мултидисциплинарно оријентисано у погледу садржине наставних 
програма, а на високошколским установама једино је заступљено 
на мастер студијама на Факултету политичких наука у Београду. 

 Мастер програм Јавна управа, локална самоуправа и јавне 
политике реакредитован је 2015. године. „Овај мастер програм кон-
цептуализован је тако да подразумева два обавезна предмета: ло-
кална самоуправа, јавне услуге и локални економски развој и нову 
јавну управу. Изборни предмети подељени су на системске и сек-
торске дисциплина. Системске су: анализа јавних политика, јавне 
финансије, одлучивање у јавном сектору, конфликти и дијалог - ци-
вилно друштво, синдикати и стратегије промена, управљање људ-
ским ресурсима и морал и политика. Секторске јавне политике су: 
образовна политика, здравствена и социјална политика, еколошка 
политика, урбанизам, просторно планирање и стамбена политика 
и теорије и политике правде

На основу компаративних искустава сам назив актуелног 
мастер програма на Факултету политичких наука је преобиман. 
Најчешће се компоненте овог мастер програма изучавају на посеб-
ним мастер програмима, иако се међусобно не искључују. На ос-
нову наставног програма приметно је одсуство било какве праксе у 

DeHart - Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of Public 
Service Motivation”, Public Administration Review, 66 (6), p. 881.

52 Leisha DeHart - Davis, Justin Marlowe, Sanjay K. Pandey, „Gender Dimensions of 
Public Service Motivation”, Public Administration Review, 66 (6), p. 882.
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јавном сектору. Што се тиче самих предмета нагласак је на сектор-
ским политикама, што је донекле и оправдано с обзиром да се део 
мастера односи на јавне политике, али са становишта изучавања 
јавне управе није толико релевантно. Даље, предмет као што је мо-
рал и политика асоцира на филозофски приступ јавној управи што 
је пожељно. Но, филозофски приступ требало би заснивати у смеру 
изучавања предмета који су у вези са етиком, у смислу изучавања 
етике јавних службеника/државних службеника или етике у јавној 
управи. Предмет конфликти и дијалог - цивилно друштво, синди-
кати и стратегије промена, иако обрађује значајну област не налази 
се на списку предмета на европским мастер програмима јавне уп-
раве. Предмети који су окарактерисани као обавезни – нова јавна 
управа, по самом свом називу упућују на изучавање јавне управе у 
светлу промена од 1980 - тих, што је апсолутно релевантно. Други 
обавезни предмет локална самоуправа, јавне услуге и локални еко-
номски развој је значајан за изучавање јавне управе, али чини се да 
више реферира да други део назива овог програма, а то је локална 
самоуправа. Предмет управљање људским ресурсима прати тренд 
менаџерског приступа јавној управи што је за савремену управу 
веома значајно.“53)

Како би овај мастер програм у потпуности добио мулти-
дисциплинарни карактер и испратио савремене трендове у управ-
ном образовању неопходно је и увођење нових предмета којима 
би се обухватили и  еколошки и феминистички приступи јавној 
управи. 

Примена еколошког приступа у јавној управи као настав-
ној дисциплини подразумевала би њено компаративно проуча-
вање. Како се заснива на интеракцији окружења и управног систе-
ма и обрнуто, подразумева проучавање интеракције најзначајнијих 
фактора утицаја на окружење (политички, економски систем, 
култура…) и управног система. Садржај предмета компаративна 
јавна управа треба да обухвати класификацију земаља чији ће се 
управни системи изучавати кроз визуру већ поменуте интеракције. 
Фокус би свакако требао да буде на развијеним земљама западне 
Европе, земљама које су успешно изашле из процеса транзиције, 
али и проучавању управних система старих цивилизација.

Феминистички приступ јавној управи као наставној дис-
циплини подразумева првенствено изучавање предмета род и јавна 

53 Исто, стр.  62–63. 
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управа. Садржај предмета поред дефинисања ових појмова, тре-
бало би да се фокусира и на родну равноправност у јавној управи 
(заступљеност јавних функционерки, државних службеница на по-
ложају, државних службеница на извршилачким радним местима), 
родне аспекте реформе јавне управе.54)

Факултет политичких наука у будућности, а сходно ев-
ропској пракси требао би да буде место где ће се успоставити сту-
дије јавне управе уз подразумевану реформу већ поменутих мастер 
студија. 
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Jovana Milovanovic

THE ECOLOGICAL AND FEMINIST 
 APPROACH TO PUBLIC 

 ADMINISTRATION

Abs t rac t 

The paper focuses on the analysis of the ecological and 
feminist approaches to public administration as a scien-
tific and teaching discipline treating it as a multidisci-
plinary field. In the first part of the paper, we will discuss 
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about the need for multidisciplinary approach to public ad-
ministration toward the vizur of ecological and feminist 
approach. The second part of this paper refers to ecologi-
cal approach to the public administration and the role of  
the environment in that study. Feminist approach, in the third 
part of this paper, is presented by examining the gender and 
gender dimensions of public service motivation. In the last part 
of this paper we present proposals for the use of ecological 
and feminist approaches in public administration as a teach-
ing discipline. The purpose of this paper is to point out the 
importance of ecological and feminist approaches to public 
administration as a scientific and teaching discipline, so that 
this dynamic states subsystem would respond to the requisi-
ties of contemporary society.
Key words: public administration, multidisciplinary, eco-
logical approach, environment, comparative public admin-
istration, feminist approach, gender, gender dimensions of 
public service motivation.

* Овај рад је примљен 21. 04 2017. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 11. 05. 2017. године.
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У оквиру првог поглавља аутор истражује однос упра-
вљања државом и глобализма. Аутор с правом наглашава да у ак-
туелном тренутку ми живимо у времену административне државе. 
Процес преласка у тзв. „административну државу“ уочен је још 
са крајем II светског рата када долази до ширења улоге државе и 
јачања ресурса у сфери јавне администрације. Аутор са правом ис-
тиче кључну улогу администрације као средства за практичну при-
мену јавних политика и политичких одлука. У том контексту јавна 
управа се посматра као средство помоћу кога се уочава шира слика 
у адаптирању система на промене у свом окружењу. 

Друго поглавље под насловом „Упоредна јавна админи-
страција“ односи се на моделе и типологије административних 
система широм света. По аутору, компаративна јавна управа пред-
ставља метод помоћу којег се мери учинак административних сис-
тема, њихова обележја као и утицај група и појединаца на процесе у 
јавној управи. У том смислу, упоредним методом се утврђују слич-
ности и разлике у ефикасности и ефективности међу диферентним 
управним системима. Допринос упоредне парадигме у изучавању 
јавне управе огледа се у сагледавању потенцијалних иновација у 
циљу креирања ефикасније јавне администрације. 

Треће поглавље разматра феномен јавне бирократије. Ау-
тор јавну бирократију схвата као сектор који чине хиљаде, а у слу-
чају већих система и милиони запослених. У срцу упоредне анализе 
јавне управе налази се бирократија, а међузависност и повезаност 
политичког и админстративног система директно утиче и обликује 
структуру бирократије. За аутора, основу бирократске структуре 
чине елементи као што су: специјализација, хијерархијска органи-
зација, постојање јасно дефинисаних задатака и правила, писане 
забелешке и процес селекције заснован на одређеним мерилима 
попут образовања, тренинга и вештина. Аутор се у највећој мери 
ослања на типологије које је развио чувени немачки социолог Макс 
Вебер. Он с правом истиче негативну конотацију која упркос својој 
снажној улози у савременим друштвима карактерише јавну биро-
кратију. Према виђењу аутора, прегломазна бирократија са концен-
трацијом моћи у својим рукама може драстично ослабити државне 
институције и довести до застоја у демократским процесима. 

Четврто поглавље је методолошког карактера и односи се 
на улогу упоредне парадигме у проучавању јавне администрације 
и њених карактеристика. Посматрано из угла компаративне пара-
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дигме, јавна администрација представља плодно поље анализе. 
Упоредни метод омогућава приступ различитим административ-
ним системима чиме се омогућава примена модела добре праксе 
и јачање административних капацитета у бројним државама. Ту се 
нагласак првенствено ставља на системе у развоју којима се упра-
во кроз упоредне студије пружају могућности за примену адекват-
них модела организације јавне управе.

Пето поглавље се односи на процес креирања и импле-
ментације јавних политика кроз призму упоредног приступа. Ау-
тор јавне политике дефинише као производ деловања бројних акте-
ра у политичком систему, али превасходно као последицу циљног 
и смисленог деловања влада. Иако је у многим студијама указано 
да је јавна управа превасходно задужена за процес примене јавних 
политика, аутор наглашава да ово није њена искључива улога, већ 
да у савременим управним системима јавна администрација та-
кође има значајну улогу и у другим фазама јавнополитичких про-
цеса. Из тог разлога и услед сложености одлука које се доносе у 
савременим условима јавна администрација може имати и веома 
запажену улогу у процесу формулисања јавних циљева и мера као 
и у њиховој евалуацији. 

Шесто поглавље разматра улогу администрације у земља-
ма у развоју. Аутор исправно примећује да ¾ светске популације 
тренутно живи у земљама у развоју а да су многе од тих земаља 
биле принуђене да се у организацији сопствене управе ослоне на 
различите моделе развијених држава. У центру изградње админи-
стративних капацитета налази се примена адекватних стратегија 
које долазе извана али и ослањање на сопствене административне 
традиције и културе. Према том тумачењу, процес администрати-
вног развоја одвија се кроз два правца. Први подразумева модер-
низацију административног апарата кроз процес инкременталних, 
рационалних одлука које доносе кључни политички актери. Други 
правац је веза за прихватање начела модернизације и развоја уну-
тар саме јавне администрације. 

Унутар седмог поглавља аутор истражује јавну админи-
страцију у развијеним системима. Аутор наглашава да је кључна 
одлика ових система управљање које је ефикасно у процесу креи-
рања и имплементације јавних политика. Ове државе поседују јас-
но дефинисане стратегије за примену јавних политика, а оне су у 
највећој мери усаглашене са ставовима и тежњама грађана. Аутор 
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у овом поглављу наглашава да се јавна администрација у овим др-
жавама налази у процесу сталног развоја те да се успешност ових 
административних система огледа управо у могућности њиховог 
константног прилагођавања променама у унутрашњем и спољном 
окружењу. 

Завршно поглавље односи се на примену принципа 
глобалне етике унутар администрације као јавног сервиса. 
Аутор исправно запажа да развој у многобројним областима 
није био једносмеран процес који је текао путем константног 
и континуираног процеса. У том смислу, и развој јавне уп-
раве је у различитим сферама био прожет бројним тешкоћа-
ма. Аутор у овом поглављу истражује утицај великог броја 
међународних актера на примену етичких принципа у оквиру 
управних система. Као кључни проблем аутор издваја коруп-
цију, а моделе за њено успешно превазилажење проналази 
унутар бројних докумената, регулатива и стандарда које про-
мовишу кључне међународне организације.   

Књига Џамила Џреисата „Глобализам и упоредна 
јавна управа“ представља актуелно и неизбежно штиво за 
разумевање утицаја глобалних процеса на развој и реформе 
административних система из упоредне перспективе. Раз-
матрајући све значајне феномене који утичу на администра-
тивни капацитет аутор овом књигом умногоме доприноси 
теоријском истраживању проблема јавне управе. Из горе на-
ведених разлога књига може послужити као корисно штиво 
како истраживачима и академској заједници, тако и практича-
рима у јавној управи.   



95

Приказ зборника:  
Dicky Sofjan, (ed.), RELIGION,  

PUBLIC POLICY AND SOCIAL TRANSFORMA-
TION IN SOUTHEAST ASIA: MANAGING RELI-

GIOUS DIVERSITY, Globalethics. net, 2016.
УДК 316.74:2(5-12)(049.3)

DOI: https://doi.org/10.22182/ajp.712017.6

Драган Траиловић*

Зборник радова „Религија, јавна политика и друштве-
на трансформација у Југоисточној Азији“ разматра проблем 

* Истраживач-сарадник Института за политичке студије из Београда. Приказ је 
настао као резултат рада на пројекту бр. 179009 који финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



Година III vol. 7 Бр. 1, 2017АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

96

улоге религије и јавних политика у друштвеној трансформа-
цији Југоисточне Азије. Уредник овог зборника Дики Софџан 
у уводном делу наглашава бројност и разноврсност религија 
које у овом делу света егзистирају. Она закључује да је упр-
кос овако разгранатој мултиконфесионалности држава често 
у сукобу са одређеним религијским групама, те да је главни 
циљ зборника да укаже на природу тих религија и могућност 
њихове адаптације на сложене друштвено-политичке проме-
не које се одигравају у овом делу света. Ове промене које се 
одигравају у овом региону, али и осталим деловима света до-
веле су до развоја бројних нових дисциплина које истражују 
однос религије и других друштвених феномена. Тако се раз-
вијају Историја религије, Социологија религије, Политико-
логија религије и економија религије. За уредницу зборника 
питање од највећег значаја у овако религијски хетерогеним 
друштвима је како формулисати јавне политике које ће ре-
лигијски неутралне, те неће задирати у теолошка уверења 
одређених група.  

У другом делу, аутор Билвер Синг истражује однос ре-
лигије, мултикултурализма и управљања различитостима у Син-
гапуру. Он исправно запажа да Сингапур, упркос свом израженом 
економском напретку, умногоме зависи од других држава када су 
у питању ресурси, капитал и тржишта. Издваја се неколико тачки 
преко којих религиозна уверења и мултикултуралност обликују по-
литику у Сингапуру. Прво, улога етницитета и религија је одувек 
била кључни фактор у формулисању политика у Сингапуру. Друго, 
због израженог етничког и религиозног баланса, раса и религија 
су биле један од кључних фактора у управљању државом. У том 
контексту, и расподела кључних државних функција одвија се по 
етничком и религијском кључу. Треће, јавне политике се форму-
лишу тако да обезбеде државно и национално јединство. Четврто, 
спољна политика Сингапура усмерена је на одржавање блиских 
веза са суседима и са најзначајнијим светским силама. Пето, спољ-
на политика Сингапура је повезана и са државама Блиског Истока. 
Повезаност са САД нарочито је изражена у економској и политич-
кој, као и у сфери безбедности. Коначно, политике које се у Синга-
пуру примењују усмерене су на спречавање тзв. исламске претње. 

У трећем поглављу зборника, К. С. Нејтан разматра пи-
тање управљања етничким и религиозним различитостима у Ма-
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лезији. У актуелном тренутку, јавне политике су у највећој мери 
обликоване муслиманском традицијом и покушајем да се помену-
та традиција угради у Устав, административне праксе и политике, 
као и у друштво. Овако изражена исламска црта у политици у Ма-
лезији до изражаја је дошла након Иранске револуције. За аутора 
примарна компонента која дефинише јавне политике је религија. 
То је дефинисано и у малезијском Уставу, где се наглашава етнич-
ка хетерогеност друштва али се и истиче главна улога исламског 
фактора. 

Четврто поглавље зборника односи се на управљање ре-
лигијским разликама у Индонезији. Аутор Џени Девајани истиче 
да су међурелигијски конфликти у Индонезији обележили полити-
ку током последњих декада. У циљу сузбијања међурелигијских 
конфликата индонежанска влада је промовисала концепт „хармо-
нија међу религијским заједницама“. У том контексту, влада Ин-
донезије настоји да формулише јавне политике које би требало да 
подстакну међурелигијску толеранцију. Аутор исправно наглашава 
да је основни проблем када је реч о националном јединству у ула-
гању у економску политику, без истовременог улагања у образо-
вање које би требало да продукује људски, а последично и социјал-
ни капитал. 

Пето поглавље под називом „Увод у секуларни будизам“ 
покушава да пружи одговор на питање да ли будизам као једна 
од водећих светских религија може бити секуларан. Према ауто-
ру, Атипорну Лортонгу, исходиште секуларног будизма је Европа, 
а такав модел будизма могуће је применити и у осталим делови-
ма света. Модернизација Тао-будизма неопходна је како би се и 
у земљама које су извор ове религије формирало јако цивилно 
друштво. Ту се издвајају три битне тачке које омогућавају да буди-
зам подстакне развој цивилног друштва. Прво, на нивоу понашања, 
будизам подстиче развој несебичности чиме се у први план истиче 
компонента заједништва неопходна за кристализацију цивилног 
друштва. На унутрашњем нивоу, будизам води хармонији чиме се 
такође истиче потреба за заједништвом. Напослетку, будистичке 
вредности доприносе груписању појединаца који желе добробит 
читавој заједници.

Шесто поглавље проучава улогу будистичких монаха у 
промоцији политике јавног здравља на Тајланду. Аутор Прама-
ха Бончуај Дохаи примећује да је током протекле декаде Тајланд 
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значајно напредовао у смислу економског и друштвеног развоја. 
Примарни циљ истраживања је да се на примеру конзумирања ци-
гарета покаже улога монаха у редукцији њиховог коришћења. На 
Тајланду је уведено правило о забрани употребе цигарета у храмо-
вима како би се смањила масовна употреба цигарета. У овом раду 
наглашава се и улога цивилног сектора и јавних форума у промо-
цији јавног здравља. Та улога умногоме је одређена и начином на 
који су организације цивилног друштва и сами грађани укључени 
у бројне програме који се односе на јавно здравље.

 Седмо поглавље разматра улогу религије у развоју 
цивилног друштва у Мијанмару. Аутор Маунг Маунг Јин стоји на 
становишту да је религиозни диверзивитет дао основ за сукобе на 
Мијанмару али и да може послужити као добра основа да би се 
они превазишли. Иако многи аналитичари Мијанмар оцењују као 
„палу“ државу, аутор тврди да није дошло до тоталног колапса др-
жаве иако не постоји развијено цивилно друштво. Разлог томе ау-
тор проналази у чињеници да су религијске заједнице преузеле од-
говорност да се старају о добробити државе. Аутор врши поделу на 
три периода у развоју цивилног друштва у Мијанмару, а то период 
пре, током и након војног режима. У контексту  развоја цивилног 
друштва аутор указује да су организације цивилног друштва пре-
тежно повезане са религијским заједницама на локалном нивоу.  

У осмом поглављу, аутор Нгујен Куанг Хунг истражује 
политику Вијетнама о религијским питањима након 1990. године. 
Аутор примећује да је након поменуте године дошло до рапидног 
јачања улоге религије у друштву. Такође, приметна је и обнова тра-
диционалних и културних манифестација широм Вијетнама. Об-
нова религије,  као и већа улога традиције у друштву директно је 
повезана са увођењем капитализма и обновљеним духовним по-
требама становништва. Такође се исправно примећује да је јачање 
религијских уверења у Вијетнаму у значајној мери под утицајем 
укључивања Вијетнама у глобалне токове, те да је Вијетнам све 
до 1986. био затворено друштво које је претежно сарађивало са 
некадашњим комунистичким системима. Ипак, аутор закључује да 
и данас Влада Вијетнама нема јасно разрађену стратегију када су 
религијске заједнице у питању. 

Унутар деветог поглавља Еленор Дионисио проучава 
проблем католичког изборног удруживања на Филипинима који 
представља претњу религијском плурализму. Иако становништво 
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на Филипинима у највећем броју припада католичкој религији, 
приметна је тенденција да се у неким питањима запостављају пра-
ва мањинских религијских групација. Тако су на изборима 2013. 
године челници католичке цркве на Филипинима директно стали 
на страну оних политичких опција које су се противиле доношењу 
Закона о употреби контрацептивни средстава. Иако аутор верује 
да овакво деловање католичке цркве није тренутно угрозило рели-
гијски плурализам, али да овакво уплитање може угрозити  демо-
кратске, али и принципе саме цркве. 

Десето поглавље аутора Роберта Хефнера односи се 
конструктивни ангажман САД у политици према муслиманима у 
Југоисточној Азији. Када је реч о овој политици аутор верује да 
деловање САД није усмерено према некој одређеној земљи већ да 
се тежиште ставља на шире покрете и развој. Он указује на значај 
Хантингтоновог приступа о сукобу цивилизација који је умногоме 
обликовао америчку политику према муслиманима у овој светској 
регији. У самом поглављу, разматра се дискурс и политичке дебате 
које су утицале на креирање политика САД у овој области од де-
ведесетих година прошлога века до данас. Програми и политике 
САД првенствено су усмерени на процес демократизације у овим 
земљама, али се истиче и религијска компонента. То се превсходно 
односи на спречавање гушења религијских права и слобода у овом 
региону. Аутор се посебно осврће на случај америчке политике 
према муслиманима у Источној Азији. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са 

увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком 

(приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/
Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes 
and endnotes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут
стви ма:

 ● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора са
држати: 
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 - Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), 
назив издавача, место, годину издања и број стране. 

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

 ● приликом навођења чланака из часописа: 
 - Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, 

назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место 
издавања, број, година излажења и број стране. 

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

 ● приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге: 
 - Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, 

на зив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и 
презимена приређивача зборника у загради, назив из да-
ва чa, место издања, година издања, број стране.

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

 ● приликом навођења извора са Интернета (не смеју пре ћи 
више од 10% коришћене литературе): 

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

 - Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spec-
trum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence 
in favor of a critical social constructivist framework of 
understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013 

 ● приликом навођења архивске грађе: 
 - мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, 

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

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

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

коме је пропис објављен, број и година објављивања.
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 - Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени 
гласник РС, бр. 125/04. 

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

назив новине курзивом, датум објављивања 
 - Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против 

Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004. 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на 

истој страни користити: 
 - Исто, број стране
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55 
 ● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није 

узастопно и на истој страни користити: 
 - Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране. 
 - Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, 

Београд, 2006, стр. 54.  
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54. 

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

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

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

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

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

Литература садржи само изворе који су наведени у фус но
тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме 
аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на ен глес-
ком великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold 
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у 
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке 
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире 
него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и 
од ва јају зарезом.
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Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају 
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су 
објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Рокови за достављање радова су: 1. март, 1. јун, 1. октобар.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и  
изјаву  да  тај  рад  није  раније  објављиван,  тј  да  рад  није  ау то пла-
гијат  или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет пре зен-
та цији часописа, www.ajpips.edu.rs/.

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

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

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

приступ у раду:
Да  ли  је  рад  заснован  на  савременој  и  релевантној  литера-

ту ри,  посебно  у  којој  мери  је  аутор  користио  најновије  резултате  
об јављене  у  научним  часописима  и  зборницима  (посебно  часописи  
и  зборници  из  политикологије).

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

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

Молимо  Вас  да  одаберете  једну  од  препорука  за  категоризацију  
рада:
1.  Оригинални научни рад 
2.  Прегледни  рад  
3.  Научна критика, полемика и осврти 
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању 

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

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

Датум оцене рада            Име, презиме и научно звање рецензента:
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ЦИП - Каталогизација у публикацији 
Народна библиoтека Србије, Београд

35
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ЧАСОПИС АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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