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Сажетак
Све до ци смо не е фи ка сно сти си сте ма вла сти на свим ни во-

и ма... Овај на уч ни рад по ста ра ће се да пре по зна основ не узро ке 
ума ње ња ефи ка сно сти ра да по ли тич ких, прав них, еко ном ских и 
со ци јал них ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци, ко је уче ству ју (или би бар 
тре ба ло да уче ству ју) у про це си ма од лу чи ва ња. Временскиопсег 
ис тра жи ва ња за хва та тзв. пе ри од тран зи ци је: од 2000. го ди не на-
о ва мо, а просторнапротежност ти че се Ре пу бли ке Ср би је. Зна
чај ис тра жи вач ког по ду хва та не по сред но се ти че Про јек та у чи јој 
при пре ми уче ству је и овај ча со пис, а ти че се да ва ња до при но са за 
уве ћа ва ње де мо крат ског ка па ци те та ин сти ту ци ја и вла сти у Ре пу-
бли ци Ср би ји. Научнаоправданост ис тра жи вач ког за хва та ука зу-
је на мо гућ но сти оп ти ми за ци је де мо крат ских ка па ци те та вла сти у 
Ре пу бли ци, те на ства ра ње (пред)усло ва за ефи ка сни ји при вред ни 
и дру штве ни раз вој. Методи од ко јих ће се у ис тра жи ва њу по ћи 
су: узроч ни или ка у зал ни ме тод, ме тод по сма тра ња, ин сти ту ци о-
нал ни при ступ, при ступ ра ци о нал них оче ки ва ња, упо ред ни ме тод, 
ме тод ге не ра ли за ци је и ме тод кон кре ти за ци је, ин дук ци је и де дук-
ци је... Основнахипотеза од ко је се у ис тра жи ва њу по ла зи је сте да: 
по сто је дру штве не, по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не ано ма ли је ко је 
оме та ју пра вил но функ ци о ни са ње дру штве них, по ли тич ких, еко-
ном ских и прав них ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, па се ума њу-
ју де мо крат ски ка па ци те ти функ ци о ни са ња вла сти. Оту да ће циљ 
ис тра жи ва ња би ти да пре по зна те узро ке, те да са же то по ну ди сет 
ме ра за њи хо во пре вла да ва ње.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет, де мо кра ти ја, по ли ти ка, ефи-

ка сност, раз вој 
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Овај рад ће се по за ба ви ти узро ци ма не функ ци о ни са ња си-
сте ма вла сти на свим ни во и ма, узи ма ју ћи у об зир ума ње ње на ци-
о нал них, ин сти ту ци о нал них и де мо крат ских ка па ци те та вла сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Основ ових узро ка ле жи у ин сти ту ци о нал ним 
не до ста ци ма ко је по ста ју ге не ра тор: дру штве не ано ми је, бе за ко ња, 
уру ша ва ња мо ра ла и по ста вља ња на о па ког си сте ма вред но сти ко ји 
до дат но ге не ри ше де ва ста ци ју  за јед ни це.

ПОЛАЗНИОСНОВИ
ДЕФИНИСАЊАИСТРАЖИВАЊА

Да би смо сте кли увид у узро ке ума ње ња ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та у Ре пу бли ци Ср би ји нео п ход но је да, на крат ко, де фи-
ни ше мо кључ не ре чи ис тра жи вач ког за хва та ко је се ти чу: ин сти ту-
ци ја, ка па ци те та и ефи ка сно сти ра да.

Нор ма тив но, институција се де фи ни ше као си стем ме ђу-
соб но по ве за них нор ми, чи ја је глав на функ ци ја за до во ља ва ње 
људ ских по тре ба на дру штве но до зво љен на чин.1) У би хеј ви о рал-
ном сми слу ин сти ту ци је се ту ма че ве за ма и пра ви ли ма по на ша ња у 
ме ђу соб ним људ ским са од но ше њи ма. Основ на уло га ин сти ту ци ја 
ти че се до но ше ња ефи ка сних, ин ди ви ду ал них, од лу ка о ало ка ци ји 
ре сур са и ка пи та ла, те у ефи ка сном по ве зи ва њу ових од лу ка у је-
дин стве ну це ли ну ка ко би био по стиг нут пун ефе кат ма кро прег ну-
ћа. Ин сти ту ци је мо гу на ста ти: а) спон та но (из на су шних по тре ба); 
б) дру штве ним ин же ње рин гом (кре и ра ним по тре ба ма). Ин сти ту-
ци ја ма се: а) уво де пра ви ла ра да (игре) на осно ву ко јих се од лу-
чу је о упо тре би рет ких ре сур са ка ко би се по сти гли про јек то ва ни 
ци ље ви; б) де лу је се у окви ру пра ви ла игре ка ко би се оства ри ла 
функ ци ја по сла и по сти гао из про јек то ва ни ефе кат. Ин сти ту ци је, 
да кле: а) скра ћу ју рад ни про цес, б) оп ти ми зу ју рад на прег ну ћа; в) 
уве зу ју рад не на по ре у је дин стве ну це ли ну. Због то га је њи хо ва 
ва жност не мер љи ва, а по тре ба за до се за њем мак си мал них ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та, у по ступ ку ин сти ту ци о нал не мак си ми за-
ци је, пред ста вља иде ал ко ме се мо ра те жи ти. 

1) Че сте су ме шо ви то нор ма тив но-би хеј ви о рал не де фи ни ци је пој ма ин сти ту ци је. Та ко 
нпр, ин сти ту ци ја се де фи ни ше и као: «Con si stent and or ga ni zed pat tern of be ha vi or or ac-
ti vi ti es (esta blis hed by law or cu stom) that is self-re gu la ting in ac cor dan ce with ge ne rally ac-
cep ted norms. For exam ple, po li ti cal in sti tu ti ons are in vol ved with (and re gu la te) com pe ti tion 
for po wer; and eco no mic in sti tu ti ons (such as mar kets) en co u ra ge and re gu la te pro duc tion and 
di stri bu tion of go ods and ser vi ces.» 

 (http://www.businessdictionary.com/definition/institution.html)
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Ка да је о капацитету реч, та да ва ља ис та ћи да са ма реч ка па-
ци тет озна ча ва «спо соб ност при ма ња и спре ма ња»2) – спо соб ност 
да се не што пре у зме на се бе. Не ки ауто ри ка па ци тет схва та ју као 
при ку пља ње и ор га ни зо ва ње ну жних ре сур са “за рад фор му ли са-
ња ра ци о нал них ко лек тив них из бо ра и по ста вља ња стра те гиј ских 
сме ро ва”.3) У јед ном за да том си стем ском окви ру пра ви се раз ли ка 
из ме ђу др жав них ка па ци те та и де мо кра ти је. Пре ма ауто ри ма ко-
ји се ба ве др жав ним и де мо крат ским ка па ци те том тек ће спој: а) 
др жав ног ка па ци те та, из ра же ног кроз по тен ци ју др жав ног раз ло га 
у јав ној сфе ри, и б) јав ног про сто ра за де мо кра ти за ци јом пу тем 
дру штве них мре жа, јав ног мње ња и гра ђан ских под сти ца ја, мо ћи 
(али ну жно не мо ра) омо гу ћи ти мак си ми за ци ју ин сти ту ци о нал них 
пред по став ки.4) 

Ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет би се мо гао схва ти ти као сво-
је вр сни оквир са уна пред ре гу ли са ним пра ви ли ма игре, у ко ме би 
се оства ри ва ле на пра ву про пи са не функ ци је, а у ци љу ефи ка сне 
упо тре бе ре сур са.5) Ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет би се, сто га, мо-
гао ту ма чи ти као: спо соб ност по ли тич ке вла сти да све ак тив но сти 
из јав не сфе ре пре у зме и сме сти у окви ре на за ко ну утвр ђе них, и 
вла сти ма по ве ре них, ин сти ту ци ја.

Ко нач но, ефикасанрад је она вр ста ак тив но сти ко ја до во ди 
до мак си ми за ци је рад них прег ну ћа.6) У ње му је од нос из ме ђу уло-
же ног и осми шље ног ра да (рад ног input-a), и рад ног ефек та или 

2) У МериамВебстеровој екциклопедијиБританике, на и ла зи мо на сле де ће де фи ни ци је 
ка па ци те та: “the po ten tial or su i ta bi lity for hol ding, sto ring, or ac com mo da ting” (По год ност 
одр жа ва ња или (о)чу ва ња); “the fa ci lity or po wer to pro du ce, per form, or de ploy” (Моћ да 
се не што про из ве де, рас по ре ди). (http://www.merriamwebster.com/dictionary/capacity, an 
Encyclopædia Bri tan ni ca Com pany) 

3) Ђор ђе Сто ја но вић: “Про блем др жав ног по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та – 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве”, Српскаполитичкамисао, 4/2011: 11-31, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 13.

4) Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Љу би ша Де спо то вић: “Кон цеп ту ал ни оквир за 
ана ли зу др жав ног ка па ци те та”, Српска политичкамисао, 2/2011: 11-40, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 25: «Због ва жно сти др жав ног ка па ци те та у ре а-
ли за ци ји ових за да та ка из угла упра вља ња, др жа ва не мо же до сти ћи ви сок сте пен де-
мо кра тич но сти без, ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та (си мул та но ви со ки др жав ни 
ка па ци те ти мо гу учи ни ти ста бил ни јим ауто ри тар не по ли тич ке ре жи ме).»

5) Свет ска бан ка де фи ни ше ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет кроз: Јасноћуудефинисањупра
ваиодгворности, што об у хва та: «До след ност, Ле ги ти ми тет, Под сти ца је за ускла ђи ва-
ње, Јед но став ност упра ве, Ри зик за не га тив не екс тер на ли је, По год ну флек си бил ност 
и От пор ност на ко руп ци ју.» (World Bank: «In sti tu ti o nal Ca pa ci ti es and The ir Con tri bu-
ting Cha rac te ri stics for In sti tu ti o nal Di ag no stics, Pro gram De sign and Re sults Ma na ge ment», 
WorldBankInstituteCapacityDevelopmentandResultsPractice, Last up da ted Fe bru ary 9, 
2011) 

6) “Efi ka san (lat. efficax od efficere: uči ni ti, po sti ći) – dje lo tvo ran, sna žan.” (Encikopedijaleksi
kografskogzavoda, tom II, Za greb, 1956, str.469)
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ре зул та та ра да (рад ног output-a) нај ве ћи. Ме ре ње ефи ка сно сти ра-
да спро во ди се од ре ђе ним стан дар ди зо ва ним кван ти фи ка то ри ма, 
и за ви си од вр сте по сла, окол но сти у ко ји ма се рад оба вља, те од 
су бјек тив них фак то ра оно га ко рад из во ди.7) Та ко је дан рад мо же 
би ти из ве ден на ви ше или ма ње ефи ка сан на чин. 

УЗРОЦИНЕЕФИКАСНОСТИУФУНКЦИОНИСАЊУ
ИНСТИТУЦИЈАУРЕПУБЛИЦИ

Ме ђу узро ке, ко ји ума њу ју ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет у 
Ре пу бли ци Ср би ји ва ља из дво ји ти:8) пар ти о кра ти ју, не по што ва ње 
пра ви ла јав них кон кур са, ко руп ци ју, не до вољ ну спе ци фи ка ци ју у 
по де ли и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, не ра зум но тро ше ње нов-
ца за уна пред ис пла ни ра не по тре бе, при ва ти зо ва ње ин те ре са сфе-
ра од  јав ног зна ча ја...9) 

1.Партиократија

Пар ти о кра ти ја је она вр ста по ли тич ког си сте ма у ко ме је сва 
власт у ру ка ма по ли тич ких стра на ка, од но сно још уже, у ру ка ма 
по сла нич ких клу бо ва по ли тич ких стра на ка, или још уже у ру ка-
ма стра нач ких во ђа и њи хо вих нај бли жих са рад ни ка.10) Ра ди се о 
оли гар хиј ском по рет ку вла сти, где до ла зи до сво је вр сне кон цен-

7) Vi o le ta Do ma no vić: “Efek tiv nost si ste ma me re nja per for man si u uslo vi ma sa vre me nog po-
slov nog okru že nja”, Ekonomskihorizonti, 1/2013: 31-44, Eko nom ski fa kul tet u Kra gu jev cu, 
Kra gu je vac, 2013, str. 31.

8) Реч је о тзв. дефектним или полуконсолидованимдемократијама. (Zo ran Sto jilj ko vić, 
“Po li tič ka ko rup ci ja i sla ba dr ža va”, Filozofijaidruštvo, 1/2013: 135-159, In sti tut za fi lo zo-
fi ju i dru štve nu te o ri ju, Be o grad, 2013, str. 143: “De fekt ne ili po lu kon so li do va ne de mo kra ti je 
su za pra vo ne sta bil ne i po li tič kim kri za ma sklo ne de mo kra ti je ko je od li ku je: (1) par to kra ti ja; 
(2) sla be struk tu re (par la men tar ne) re pre zen ta ci je; (3) ne pot pu na de cen tra li za ci ja vla sti; (4) 
ogra ni če ni, od stra nih iz vo ra za vi sni po ten ci ja li ci vil nog dru štva; (5) uti caj moćnika – po seb-
nih eko nom skih i po li tič kih in te re snih gru pa na me di je; (6) spo ri, ne kon zi stent ni i na pri ti ske 
neo t por ni sud ski pro ce si i (7) sla bi ka pa ci te ti za su zbi ja nje ra ši re ne ko rup ci je”)

9) ТранспарентностСрбије иза шла је са сво јом ли стом узро ка ума ње ња ин сти ту ци о нал-
них ка па ци те та у Ре пу бли ци. «Kao glav ne problemе Sr bi je, pred stav ni ci Transparentnosti
Srbija na ve li su: kr še nje an ti ko rup cij skih za ko na, na ru ša va nje prav ne si gur no sti usva ja njem 
kon tra dik tor nih i ne ja snih od red bi, va nin sti tu ci o nal nu moć po li tič kih stra na ka ko ja uti če na 
rad jav nog sek to ra, ne u re đe no lo bi ra nje, ne tran spa ren tan pro ces do no še nja od lu ka, ne po treb-
ne pro ce du re i ne do volj ne ka pa ci te te or ga na ko ji vr še nad zor nad pri me nom za ko na.” (http://
www.euractiv.rs/euizapadnibalkan/3194porastkorupcijeusrbiji.html)

10) Вла дан Стан ко вић: “Пар то кра ти ја ме ђу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би-
је”, Политичкаревија, 3/2009: 17-26, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 
18: «Пар то кра ти ја је је дан од под-об ли ка по ли тич ке вла да ви не уну тар пар ла мен тар ног 
си сте ма вла сти, у ко ме због тех ни ке из бор ног систeма, по ли тич ке кул ту ре, али и мен та-
ли те та јед не на ци је, по сто ји нео б у зда на вла да ви на по ли тич ких стра на ка, ње них по сла-
нич ких клу бо ва и/или са мих ли де ра по ли тич ких пар ти ја.”
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тра ци је мо ћи, али и вла сти. Во ђе по ли тич ких стра на ка де мо крат-
ски ле ги ти ми тет при ба вља ју са мо и ис кљу чи во пу тем из бор них 
ци клу са, а од го вор ност у ра ду те шко или го то во ни ка ко не под ле же 
де мо крат ском пре и спи ти ва њу стра нач ке ве ћи не.11)

Стра нач ки си стем, ко ји је по стао устав на ка те го ри ја, и га-
ран ци ја де мо кра тич но сти чи та вог по рет ка вла сти, у пар ти о крат-
ском по рет ку, из о кре нут је у сво ју су прот ност. Уме сто да стра нач-
ки си стем по ста не основ по ли тич ког тр жи шта иде ја и над ме та ња, 
он се пре тво рио у оли гар хиј ску кон цен тра ци ју мо ћи, у ко ме је сва 
власт пре да та у ру ке пар тиј ских ли де ра и њи хо вих нај бли жих са-
рад ни ка.12) У та квом си сте му по сто ји пар тиј ска де о ба пле на и пар-
тиј ска по доб ност као ис кљу чи во ме ри ло про мо ци је на од ре ђе ну 
функ ци ју, чи ме се по сред но на ру ша ва сна га и ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та, јер се те жи ште са ин сти ту ци је и про фе си о нал не оспо-
со бље но сти пре ме шта у ра ван стра нач ког, во лун та ри стич ког, од но-
сно про из вољ ног.13) Де ин сти ту ци о на ли за ци ја по ли тич ке вла да ви не 
ов де се огле да у: не де тер ми ни са њу по ли тич ких од лу ка зна њи ма и 
пра ви ли ма стру ке (про фе си је), из ме шта њу кру ци јал них по ли тич-
ких од лу ка од стра нач ких про гра ма (са ко ји ма се на сту па ло у из-
бор ној плат фор ми) ка ин ди ви ду ал ним од лу чи ва њи ма и обе ћа њи ма 
из ме ште ним цен три ма мо ћи ко је да ју стра нач ки ли де ри и њи хо ве 
са рад нич ке гру пе, не ве зи ва њу по ли тич ких ак ци ја са смер ни ца ма 
нај ви ших стра нач ких те ла (Ма лог ве ћа или Глав ног од бо ра; и Ве-
ли ког ве ћа или Скуп шти не стран ке), спи но ва њу јав ног мње ња у 
про јек то ва ном прав цу, и слич но. Све ово, исто вре ме но, до во ди до 
ума ње ња ка ко ин сти ту ци о нал них, та ко и де мо крат ских ка па ци те та 
јед ног дру штва.14) 

11) У ине тр вјуу ко ји је по зна ти ита ли јан ски кон сти ту ци о на ли ста Ђу зе пе Ма ра ни ни (Giu
seppeMaranini) дао за Коријеределасера на и ла зи мо на сле де ћу оце ну пар ти о кра ти је: 
«Og gi ab bi a mo un ti ran no sen za vol to, il si ste ma dei par ti ti, che non ri spon de a nes su no, e 
con tro il qu a le non c’ e’ ti ran ni ci dio che ten ga.” (Chi a ber ge Ric car do, «Un ti ran no chi a ma to par-
ti toc ra zia”, Corrieredellasera, 15. ot to bre 1992, http://archiviostorico.corriere.it/1992/ottobre/15/
tiranno_chiamato_partitocrazia_co_0_9210151009.shtml )

12) Дра ган Ж. Мар ко вић: “Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти”, Поли
тичкаревија, 1/2010: 131-146, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 134: 
«По сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју по ди рек ти ва ма сво је пар ти је ко је из ра жа ва-
ју во љу пар тиј ског во ђе, а уко ли ко та ко не по сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим 
за ступ ни ци ма пар тиј ске ли ни је.»

13) Не што на ту те му у: Урош Шу ва ко вић, “Пар тиј ска др жа ва – мо гућ ност ње ног на стан ка 
и раз во ја на при ме ру са вре ме не Ср би је”, Теме, 2/2009: 663-682, Ниш, 2009.

14)  О зна ча ју де мо крат ске ор га ни зо ва но сти у про це си ма ра да уну тар ин сти ту ци ја ви де ти 
у: Bo žo Mi lo še vić, Umećerada, Pro me tej, No vi Sad, 2004, str. 251: “...zah te vi za de mo kra-
tič no šću or ga ni za ci je,.. ima ju plo do no snu osno vu u sre di štu or ga ni za cij skog pro ce sa. (...) da 
se pre u re de or ga ni za ci je ka ko bi po sta le ma nje hi je rar hij ske i bi ro krat ske, a vi še sa rad nič ke i 
demokrаtske.”



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.7992.

84

2.Непоштовањеправилајавнихконкурса

Ка да је о од но су пар ти о кра ти је и др жав не упра ве/ ло кал не 
са мо у пра ве реч, та да ва ља ис та ћи фе но мен пар ти о кра ти за ци је ка-
дров ске по ли ти ке. Она се по нај ви ше очи та ва у не по што ва њу тех-
нич ке при ме не стан дар ди зо ва них пра ви ла при ли ком јав ног огла-
ша ва ња за при јем у рад ни од нос за од ре ђе но зва ње у по слов ним 
је ди ни ца ма др жав не упра ве или ло кал не са мо у пра ве. Уз то че сто 
не по сто је, или се не при ме њу ју,  пра вил ни ци о си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста, па је не рет ка по ја ва про из вољ ност у по гле ду за по-
шља ва ња но вих, нај че шће стра нач ких, ка дро ва.15) Ова кво ар би-
трер но  по сту па ње до во ди до: го ми ла ња ад ми ни стра ци је, из ми-
шља ња но вих рад них ме ста, по ве ћа ног из два ја ња сред ста ва из 
бу џе та за но ве пла те, ве ће по мет ње у по гле ду рад них ак тив но сти 
уну тар од ре ђе них ин сти ту ци ја си сте ма и слич но. По се бан слу чај 
су за по шља ва ња са еле мен ти ма не по ти зма, где “де ца на сле ђу ју 
рад на ме ста сво јих ро ди те ља ко ји од ла зе у пен зи ју”, или где до-
ла зи до чи нид бе и про тив чи нид бе у за по шља ва њу по прин ци пу do
ut des.16) Сви ови узро ци де ин сти ту ци о на ли зу ју си стем вла сти и 
ума њу ју ње го ве ин сти ту ци о нал не ка па ци те те. Ра ци о нал на по тре ба 
за но вим рад ним ме стом, та ко, по су ста је пред по тре ба ма ко је дик-
ти ра ју по је ди нач ни ин те ре си из сва ко днев ног, при ват ног жи во та. 
По сле ди ца ово га је да на рад на ме ста ма хом до ла зе не струч на, или 
у нај бо љем слу ча ју, по лу о бу че на ли ца.

3.Корупција

По јам корупција до ла зи од lat. corruptio што зна чи: под ми-
тљи вост, пот ку пљи вост, по ква ре ност.17) Оно што пред ста вља ge
nusproximum пој ма ко руп ци ја је сте понашање, али то мо же би ти 

15) “Kon kur si za di rek tor ska me sta u jav nim pred u ze ći ma – rad na bi o gra fi ja ili par tij ska knji ži-
ca” (http://www.prva.rs/sr/video/info/vesti/mediaSet/7436/+Konkursi+za+direktorska+me
sta+u+javnim+preduze%C4%87ima%3A+radna+biografija+ili+partijska+knji%C5%BEi
ca/20831.html) 

16) На ово на и ла зи мо у на ла зи ма ТранспарентностиСрбије, ка да из ме ђу оста лог, у про-
пу сте у ра ду ко ји ума њу ју ин сти ту ци о нал не ка па ци те те и ефи ка сност у ра ду на во де и 
сле де ће узро ке: «... нео бја вљи ва ње спо ра зу ма и уго во ра ко је пот пи су је, тај но сти сед ни-
ца, нео бја вљи ва њу ва жних за кљу ча ка, по ста вља њу на по ло жа је без кон кур са и нео гла-
ша ва њу јав них рас пра ва.» 

 («Го а ти – Вла да за не ма ру је јав ност ра да», Радиотелевизија Србије, по не де љак 
23. сеп тем бар 2013, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/Политика/1400550/Гоа
ти%3A+Влада+занемарује+јавност+рада)

17)  «U su šti ni ovog po na ša nja le ži po kva re nost, ne is kre nost, pod mi ći va nje, pot pla ći va nje.» (Pre-
drag Alek sić: Ekonomskileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, str. 615.) 
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и радњаслужбеноглица.18) Још по не где се сре ће де фи ни ци ја ко-
руп ци је као зло у по тре ба јав не вла сти. Та ко за не ке ауто ре “ко руп-
ци ја пред ста вља сва ку зло у по тре бу по ло жа ја од стра не др жав ног 
слу жбе ни ка или осо бе ко ја вр ши од ре ђе ну јав ну функ ци ју, а ко ја 
за циљ има лич ну или ма те ри јал ну ко рист”.19) Дру ги су скло ни ји 
ми шље њу да ко руп ци ја пред ста вља “по на ша ње за сно ва но на за-
о би ла же њу ре дов них пу те ва у ре ша ва њу пре све га лич них, а за-
тим и дру штве них про бле ма на уштрб и ште ту дру гих по је ди на-
ца и за јед ни ца.»20) Пре ци зни ју, ин сти ту ци о нал ну де фи ни ци ју ну де 
они ауто ри ко ји ко руп ци ју де фи ни шу као не за ко ни то ко ри шће ње 
дру штве ног и др жав ног по ло жа ја и мо ћи ра ди сти ца ња соп стве не 
ко ри сти. Ови ауто ри у ко руп ци ји ви де до дат не на по ре раз град ње 
дру штва и без вла шћа (дру штве не ано ми је) ко ја не ми нов но во де «у 
де струк ци ју ин сти ту ци о нал ног си сте ма, по ве ћа ју ко руп ци ју и кри-
ми нал у дру штву, ума њу ју прав ну си гур ност, кр ше или из вр да ва ју 
за ко ном пред ви ђе не де мо крат ске про це ду ре, спре ча ва ју да љи еко-
ном ски раст и све оп шти раз вој дру штва.»21) 

Све у све му, ко руп ци ја је да нас у Ср би ји то ли ко ра ши ре на 
по ја ва да је за у зе ла јед но од два до три во де ћа ме ста на ли сти при-
о ри те та вла де Ср би је ко је под хит но тре ба ре ша ва ти. Ко руп ци ја је 
и про блем ко ји Ср би ја мо ра да ре ша ва ка ко би ис пу ни ла зах те ве 
Европ ске уни је у по гле ду до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан ство 
у Уни ју. Та ко је бор ба про тив ко руп ци је по ста ла не са мо део јав-
не и кул тур не те ко ви не, већ и на чин ја ча ња ин сти ту ци о нал них ка-
па ци те та Ре пу бли ке. Рад ње ко је до во де до ко руп тив них де ло ва ња 
де ша ва ју се нај че шће те шким на ру ша ва њим пра ви ла игре ко ја су, 
за пра во, основ ин сти ту ци о на ли зма, чи ме се ума њу ју ин сти ту ци о-
нал ни ка па ци те ти јед не зе мље. 

4.Недовољнаспецификацијараднихместа

По се бан про блем ума ње ња ин сти ту ци о нал ног ка па ци те та 
ле жи у не до вољ ној спе ци фи ка ци ји рад них ме ста и по сло ва ко ји 
се по ве ра ва ју ли ци ма ко ји ра де у јав ној упра ви и ад ми ни стра ци-

18) О ве зи по на ша ња и по ло жа ја пи ше Ви то Тан ци (VitoTanzi). Пре ма ње му, на при ме ру 
ко руп ци је ви ди се ин ди ви ду а лан ин те рес ко ји угро жа ва дру штво и ства ра ве ли ку за-
бри ну тост (Vi to Tan zi: Policies,institutionsandthedarksideofeconomics, Ed ward El gar 
Pu blis hing, 2000, p. 148). 

19) Зо ран Ми ло са вље вић: «Не при ме ре но бо га ће ње и ко руп ци ја у Ср би ји», Политичкаре
вија, 4/2001: 173-198, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.175.

20) Pre drag Alek sić: Ekonomskileksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1975, str. 615. 

21) Или ја Зин до вић, Вла дан Стан ко вић: “Ле га ли зо ва ни об ли ци ко руп ци је у Ср би ји – ано-
мич на ста ња дру штве не ен тро пи је”, Социолошкипреглед, 1/2012: 17-34, Ин сти тут дру-
штве них на у ка, Бе о град, 2012, стр. 31. 
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ји. Сво је вр стан не функ ци о нал ни при ступ у оба вља њу јав них де-
лат но сти про у зро ко ван је, пре све га, не до вољ ном спе ци фи ка ци јом 
у по гле ду струч но сти и оспо со бље но сти за по је ди не по сло ве за 
ко ји ма по сто ји по тре ба. Не до вољ но струч на и не до вољ но об у че-
на ли ца, или ли ца ко ја због уште да у бу џе ту ра де ви ше од јед ног 
по сла (нај че шће за исту пла ту), пред ста вља ју из вор уру ша ва ња ин-
сти ту ци о нал ног си сте ма, чи ме се ума њу је и ма не вар ски про стор 
за по пу ну ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на свим ни во и ма вла сти 
у Ре пу бли ци.22) Ово сво је вр сно сва шта ре ње у оба вља њу по сло ва 
пред ста вља ор ган ски ано мич ни на лаз, ко ји уз про це се ра ци о на ли-
за ци је рад них ме ста, зах те ва и по ступ ке уво ђе ња но вих рад них ме-
ста на ко ји ма ће би ти при ма ни они ка дро ви ко ји су оспо со бље ни, и 
спе ци ја ли зо ва ни за ту вр сту спе ци фи ко ва них зна ња ко ји се од њих 
тра же, чи ме се оп ти ми зу је рад на ефи ка сност.23) На тај на чин би ће 
омо гу ће но уво ђе ње ре да у про цес ра да у јав ним де лат но сти ма, и 
по сти за ње ефи ка сног ра да (ко јим се по сти же пу на оп ти ми за ци ја 
рад них ак тив но сти).24) 

Ме ђу тим, има и са свим су прот них слу ча је ва... Не ма ли број 
функ ци о не ра исто вре ме но је ан га жо ван на не ко ли ко по сло ва па-
ра лел но за ко је ку му ла тив но при ма чак не ко ли ко за ра да из бу џе та. 
Ова кво опре де љи ва ње сред ста ва бу џет ских ко ри сни ка не би сме ло 
да има по др шку ле ги сла ти ве, и мо ра ло би да на и ђе и на ве ћу мо-
рал ну осу ду не са мо ши ре већ, и уже, струч не јав но сти. На ве де ним 
на чи ном уче сни ци у јав ним де лат но сти ма за по се да ју, и као при-
пад ни ци про фе си ја и као по ли тич ки по сле ни ци, не ко ли ко по сло ва 

22) По во дом ове те ме огла сио се и ми ни стар Ра сим Ља јић: “Ре фор ме у Ср би ји су про па ле 
јер ни је би ло струч них љу ди ка ко би се еко ном ске, по ли тич ке, дру штве не и кул тур не 
ре фор ме спро ве ле на пра ви на чин. Спо соб ност при ме не прак тич них зна ња је ви ше не го 
сла ба и Ср би ја пла ћа це ну од ли ва ве ли ког бро ја мла дих и обра зо ва них љу ди.” (Ра сим 
Ља јић: “Ре фор ме про па ле због не струч них ка дро ва”, РадиотелевизијаВојводине, 20. 
ок то бар 2011, http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/ljajic:reformepropalezbognestrucnihka
drova_279543.html) 

 Ово сва ка ко ука зу је на нео п ход ност да се пре ма струч ним и спо соб ним ка дро ви ма мо ра 
во ди ти на ро чи та по ли ти ка, ка ко у ста ту сном та ко и у фи нан сиј ском по гле ду. Зна ње сву-
да ко шта, па за ове љу де не мо же ва жи ти ура ни лов ка, јер су они мо тор раз во ја, и пре ма 
њи ма се мо ра од но сти са ду жном па жњом, баш као сву да у раз ви је ном све ту.

23) Jan-Hin rik Meyer-Sa hling: “Va ri e tes of le ga ci es: a cri ti cal re vi ew of le gacy ex pla na ti ons of 
pu blic ad mi ni stra tion re form in East Cen tral Euro pe”, InternationalReviewofAdministrati
veSciences, In ter na ti o nal In sti tu te of Ad mi ni stra ti ve Sci en ces, Brus sels, 2009, p. 517: “The 
pas sa ge of a ci vil ser vi ce law is of co ur se only a first step to wards the pro fes si o na li za tion and 
de po li ti ci za tion of pu blic ad mi ni stra tion.” 

24) Žo ao Fi ge i re do: “Efi ka snost i za ko ni tost u ra du jav ne upra ve”, Konferencijaoreformijavne
upraveievropskojintegraciji, Bu dva, 26-27. mart 2009, OECD-EU, str. 7: “... prin cip efi ka-
sno sti po ja vio se na knad no, ali nje go va va žnost iz ni če iz dru štve nog pri ti ska za ja ča nje dr žav-
ne in ter ven ci je i jav nih slu žbi i u ci lju in ten zi fi ko va nja kva li te ta ovih uslu ga, i isto vre me nog 
za htje va da se za dr že ili čak uma nje fi skal ni pri ti sci.”
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и то нај че шће под из го во ром да се “без њи хо вог зна ња, струч но сти 
и оспо со бље но сти не мо же”.25) Оне мо гу ћа ва њем ли ци ма да исто-
вре ме но оба вља ју ви ше јав них де лат но сти (за ви ше ку му ла тив них 
за ра да) пру жи ла би се при ли ка не за по сле ни ма да уђу у рад ни про-
цес, што би ауто мат ски по ве ћа ло рад ну ефи ка сност, а по сло ви би 
би ли са ве сни је и пре да ни је од ра ђи ва ни. Ти ме би и ре зул та ти ра да 
би ли успе шни ји.

5.Неразумнотрошењебуџетскихсредстава

По се бан об лик ума ње ња ин сти ту ци о нал них ка па ци те та вла-
сти пред ста вља не на мен ско тро ше ње бу џет ских сред ста ва.26) Опа-
сност ко ја про из и ла зи из ове ак тив но сти ви ше стру ко је штет на, јер 
се на овај на чин тро ше сред ства ко ја би мо гла би ти ис ко ри шће на 
на на чин ко ји би био усме рен на да ље ја ча ње ин сти ту ци о нал ног 
окви ра, или би иста мо гла би ти пре ра спо ре ђе на у со ци јал на да-
ва ња, ко ја су иона ко сла ба. Узро ци не ра зум ном тро ше њу бу џет-
ских сред ста ва мо гу би ти си стем ски и ин ди ви ду ал ни. Ка да је о си-
стем ским рас по ла га њи ма реч, та да ва ља ис та ћи не ко ли ко раз ло га 
због ко јих се не ра зум но (а по не кад и не на мен ски) тро ше бу џет ска 
сред ства: пр ва ме ђу њи ма је на ме та ње од лу ка са вр ха (без аде кват-
них кон сул та ци ја и ко ор ди на ци ја); дру га је фраг ме та ци ја бу џе та 
(из ван бу џет ски фон до ви сма њу ју ало ка циј ску ефи ка сност); тре ћа 
је не до вољ на кон тро ла бу џет ских из два ја ња од стра не скуп шти не; 
че твр та је не до вољ но стан дар ди зо ва ни и спе ци фи ко ва ни ета ло ни 
ра чу но вод стве них услу га и фи нан сиј ских из ве шта ва ња; и пе то, 
про бле ми ко ји на ста ју услед ло ших ре ше ња у за ко ни ма о јав ним 
на бав ка ма.27) По пи та њу ове, по след ње, став ке ко ја се ти че  до но-
ше ња за ко на о јав ним на бав ка ма, не што је до са да ура ђе но, па је 
та ко за по че ло “ве ли ко спре ма ње” у овој обла сти. До кле ће се сти ћи 
у овој сфе ри ин сти ту ци о нал ног пре у ре ђе ња јав ног про сто ра оста је 
да се ви ди...

25)  Да има по ку ша ја да се у овом про сто ру ства ри ме ња ју го во ри и из вор из днев не но ви не 
Блиц: “... mi ni star fi nan si ja La zar Kr stić mi slio је ka da je za Blic iz ja vio da dr žav ni funk ci o-
ne ri ne će vi še mo ći da se de u vi še fo te lja i pri ma ju vi še pu nih pla ta iz bu dže ta. On je na ja vio 
i da će za dva me se ca bi ti za vr šen re gi star u ko jem će se na ći svi ko ji pri ma ju po ne ko li ko 
pla ta.” (http://www.blic.rs/Vesti/TemaDana/412235/NajnaprednijinaprednjakIma6funk
cijai454356dinaramesecno) 

26)  Ова се по ја ва са гле да ва и кроз раз ма тра ња у окру же њу. Та ко нпр у: Char les King, Natio
nalism,violence,andtheendofEasternEurope, Ox ford Uni ver sity Press Inc, 2010. 

27)  Ric hard Al len, Da niel Tom ma si: Upravljanjejavnimnabavkama – pri ruč nik za ze mlje u tran-
zi ci ji, OECD, 2004, str. 28.
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6.Приватизовањеинтересасфераодјавногзначаја

При ва ти зо ва ње сфе ре јав них ин те ре са за по че ло је са ума ње-
њем мо ћи чи та ве цен трал но-план ске струк ту ре и цен тра ли зо ва ног 
на чи на по ли тич ког осми шља ва ња у про це си ма де ре гу ла ци је.28) У 
ка сни јој фа зи «ин сти ту ци о нал них тран сфор ма ци ја» до шло је до 
сла бље ња ин сти ту ци ја, њи хо ве де ва ста ци је и де про фе си о на ли за-
ци је. По сле ди ца то га је сла бље ње по уз да ња у ин сти ту ци је, и еро-
зи ја ауто ри те та ин сти ту ци ја.29) У сле де ћој фа зи ин сти ту ци о нал не 
ре тар да ци је, до ла зи до ре фе у да ли за ци је од но са уво ђе њем у си стем 
јав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве па ра ин сти ту ци ја од при ват ног 
зна ча ја (па ра бу џе ти, уво ђе ње ле на, пре ба ци ва ње уну тра шње кон-
тро ле на спољ не чи ни о це пре ска ка њем суб ор ди на ци ја у си сте му 
уну тра шњег од лу чи ва ња). На тај на чин па ра ин сти ту ци је ви ше не 
слу же ин те ре си ма од јав ног зна ча ја, већ они ма ко ји у њи ма ра де. 
Ко на чан, и за вр шан, чин ин сти ту ци о нал не де гра да ци је пред ста вља 
уво ђе ње сфе ре при ват ног ин те ре са у за ко но дав ну прак су (хамил
тонизам).30) На тај на чин раз ли чи те ло би-гру пе оза ко њу ју сво је 
при ват не ин те ре се и пре тва ра ју их у оза ко ње ну нор му по на ша ња.

***

На осно ву го ре из не тих на ла за ста ња да ју се из ве сти сле де ћи 
за кључ ци. Пар ти о крат ски си стем вла сти сла би ин сти ту ци о нал не 
ка па ци те те: уда ља ва њем до не тих од лу ка из сфе ре по ли тич ко-де-
мо крат ског у уске кру го ве пар тиј ске оли гар хи је, де про фе си о на ли-
за ци јом ва жних од лу ка, стра нач ким во ђе њем ка дров ске по ли ти ке... 
Не по што ва ње пра ви ла јав ног кон кур са до во ди до про из вољ но сти 
у ка дров ској по ли ти ци и ду го роч но ути че на сма њи ва ње ефи ка сно-
сти и до во ди до уру ша ва ња  ауто ри те та ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци 
и ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве. Ко руп ци ја ди рект но ути че на сла-
бље ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на ру ша ва њем пра ви ла игре. 

28) О уве ћа њу ко руп ци је са про це си ма ли бе ра ли за ци је и де ре гу ла ци је, ви де ти зна чај но 
ис тра жи ва ње: Wayne Sand holtz & Rein Ta a ge pe ra, “Cor rup tion, Cul tu re, and Com mu-
nism”, InternationalReviewofSociology/RevueInternationaledeSociologie, Vol. 15, No. 
1/2005,  Taylor & Fran cis Gro up, 2005, pp. 109-131.

29)  Ми лан Бр дар, “Ко руп ци ја и дру штве на еро зи ја”, Социолошкипреглед, 4/2005: 509-515, 
Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2005, стр. 513: «Ста ње дру штва пре све га чи не 
ин сти ту ци је и њи хо во ва же ње и по што ва ње, а у окви ру ових по ли тич ке ин сти ту ци је, 
за ко ни и прав на ре гу ла ти ва, с јед не стра не, као и еко ном ски усло ви дру штва, с дру ге.»

30) То је до крај њих по сле ди ца из ве де на док три на о са рад њи из ме ђу јав них и при ват них 
обла сти (“part ner ship bet we en the pu blic and pri va te sec tors”). (Wil li am Ne ster: TheJeffer
sonianvision18011815–TheArtofAmericanPowerDuringtheEarlyRepublic, Po to mac 
Bo oks Inc, Was hing ton D.C, 2013, p.230)
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Не до вољ на спе ци фи ка ци ја рад них ме ста та ко ђе ути че на бит но 
сма ње ње ефи ка сно сти ра да ин сти ту ци ја, та ко што јед но ли це оба-
вља је дан или ви ше по сло ва за ко је ни је струч но, или ако је сте 
струч но он да се че сто де ша ва да па ра лел но оба вља ви ше та квих 
по сло ва, па је ефек тив ност та квог ли ца у не скла ду са при хо ди ма 
ко је при ба вља. И не ра зум но тро ше ње бу џет ски сред ста ва, би ло да 
је на мен ско или не на мен ско, мо же на ру ши ти ин сти ту ци о нал не ка-
па ци те те и ефи ка сан рад др жав них ор га на (и ор га на ло кал не са мо-
у пра ве) јер не ло ци ра од нос уло же них сред ста ва и ефе ка та ко ји се 
од ра да тих ин сти ту ци ја оче ку ју. Ко нач но, при ва ти зо ва ње ин те ре-
са сфе ра од јав ног зна ча ја под ко па ва ју јав ни и над при ват ни ка рак-
тер ин сти ту ци ја уво ђе њем еле ме на та при ват ног ин те ре са у јав ну 
област, би ло да се ра ди о: де ре гу ла ци ји, де про фе си о на ли за ци ји, 
уру ша ва њу ауто ри те та ин сти ту ци ја, уво ђе њу па ра ин сти ту ци ја у 
јав ну сфе ру или ле ги ти ми за ци ји при ват ног кроз за ко но дав ну прак-
су.

ПРЕДЛОГМЕРА

● де мо кра ти за ци ја пар ти о крат ских од лу ка;
● пу но по што ва ње на че ла не при стра сног од ли чи ва ња у 

во ђе њу ка дров ске по ли ти ке (спо соб ност, струч ност, 
про фе си о на ли зам);

● бор ба про тив ко руп ци је на свим ни во и ма вла сти, и ње но 
зна чај но сма ње ње;

● де таљ на спе ци фи ка ци ја рад них ме ста и но ва упо шља ва-
ња ра ди по пу не по тре ба за њи ма;

● тро ше ње бу џет ских сред ста ва у скла ду са ствар ним по-
тре ба ма и ре ал ним из но си ма (фи скал на и ин спек циј ска 
кон тро ла, про ве ра по тре ба из ба зе а не про из вољ не про-
це не са вр ха, об је ди ње на еви ден ци ја бу џет ских по тре ба, 
уни фи ка ци ја фи нан сиј ских из ве шта ја ра ди ефи ка сни је 
фи нан сиј ске и књи го вод стве не об ра де и сл);

● ка дров ско и струк тур но ја ча ње ин сти ту ци ја, њи хо вог 
ауто ри те та и за у ста вља ње еро зив них про це са де ва ста-
ци је и де ре гу ла ци је.
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VladanStankoviс

CAUSESOFIMPAIRMENTOFINSTITUTIONAL
CAPACITYINREPUBLICOFSERBIA

Resume
Ba sed on the abo ve men ti o ned fin dings we can gi ve the fol lo-

wing con clu si ons. Par ti oc ra tic system of go vern ment we ak in sti tu ti o nal 
ca pa city: re mo ving de ci si ons ma de in the sphe re of po li ti cal de moc racy 
in the nar row cir cles of the party oli garchy, de-pro fes si o na li sa tion of 
im por tant de ci si ons, hu man party re so ur ces po licy... Fa i lu re to comply 
with the ru les of pu blic com pe ti tion le ads to ar bi tra ri ness in per son nel 
po licy and long-term im pact on the re duc tion of ef fi ci ency and le ads to 
the col lap se of aut ho rity and in sti tu ti ons in the lo cal go vern ment. Cor-
rup tion has a di rect im pact on we a ke ning the in sti tu ti o nal ca pa city to 
dis tort the ru les. The lack of spe ci fi ca tion jobs al so af fects sig ni fi cantly 
re du ce the ef fi ci ency of the in sti tu ti ons, in the mat ter whe re one per son 
per forms one or mo re job ope ra ti ons for which the re are not pro fes si-
o nal, and if so, then it of ten hap pens that per for man ce is pa ral lel and 
dis har mo nial over the se mat ters, and the ef fec ti ve ness of such a per-
son is not pro per for the re ve nue col lec ted. And un re a so na ble spen ding 
bud get funds, whet her pur po se ful or mi su se may un der mi ne in sti tu ti o-
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nal ca pa city and the ef fi ci ent ope ra tion of sta te bo di es, bo di es of lo cal 
self-go vern ment, be ca u se do es not lo ca tes the ra tio of in ve sted funds 
and ef fects of the work of the se in sti tu ti ons ex pect. Fi nally, the pri va-
ti za tion of the pu blic sphe re of in te rest un der mi ning the pu blic in te rest 
and cha rac ter over pri va te in sti tu ti ons by in tro du cing ele ments of pri-
va te in te rests in the pu blic fi eld, whet her it will be abo ut: de re gu la tion, 
de-pro fes si o na li za tion, the col lap se of the aut ho rity of in sti tu ti ons, the 
in tro duc tion of pa ral lel-in sti tu ti ons in the pu blic sphe re and the pri va te 
le gi ti mi za tion of le gi sla ti ve prac ti ce. 
Key words: in sti tu ti o nal ca pa city, de moc racy, po li tics, ef fi ci ency, de ve lop ment

* Овај рад је примљен 25. септембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 05. децембра 2013. године.
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