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Сажетак
У овом тек сту ћу об ја сни ти по јам и зна чај јав не по ли ти ке, 

про цес ана ли зе, ин стру мен те и ти по ве јав них по ли ти ка.
Дру ги део ана ли зе је по све ћен спе ци фич но сти при сту па у 

кре и ра њу и ре а ли за ци ји јав них по ли ти ка од гра ђа на пре ма вла сти 
и до при нос ових про це са де мо кра ти за ци ји дру штва. 

Тре ћи део ана ли зе је ми ни сту ди ја слу ча ја Ср би је ко ја об-
у хва та ква ли тет укуп ног си сте ма и ин сти ту ци о нал ног ам би јен та, 
уло гу ад ми ни стра ци је и слу жби у укљу чи ва њу гра ђа на и при ме ре 
до бре прак се (оп шти на Ин ђи ја) ко ји се од но се на ре фор ми са ну оп-
штин ску ад ми ни стра ци ју и на си стем 48 у пру жа њу услу га.
Кључне речи: јавна политика, социјална демократизација, локална 

самоуправа
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I  ПОЈАМ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Појам и значај јавних политика

Јавне политике се дефинишу на различите начине. Оне су 
практичне, секторске политике путем којих се решавају бројни 
проблеми грађана и друштва и живот у заједници се обликује као 
много пријатнији и удобнији. Како ове политике обликују живот 
друштва и појединаца природно је да су при ву кле па жњу   ис тра-
жи ва ча (ис пр ва у САД и ан гло сак сон ском све ту а ка сни је ова на уч-
на ди сци пли на ја ча ши ром све та). 

Сми сао сту ди ја јав не по ли ти ке је у по ку ша ју да се ана ли зи ра 
по ли ти ка, на чин ње ног об ли ко ва ња, про ме не до ко јих до ла зи и ко-
нач но ефек ти ко је по ли ти ке има ју на са да шње али и бу ду ће ге не ра-
ци је. У сва ком де мо крат ском дру штву је бит но да гра ђа ни раз у ме ју 
ка ко власт кре и ра по ли ти ку, ка ко ну ди оп ти мал на ре ше ња ко ји ма 
се отва ра ју од ре ђе не мо гућ но сти из бо ра за гра ђа не и ко нач но ка ко 
вред ну је по ли ти ке. 

Кре а то ри по ли ти ке ви ше во де ра чу на о јав ним ин те ре си ма 
гра ђа на и од го вор ни ји су у ам би јен ту у ко ме се и гра ђа ни ак тив но 
укљу че у ове про це се кре и ра ња по ли ти ка. Ови про це си по врат но 
сна жно ја ча ју де мо крат ску ди мен зи ју по ли тич ких про це са, али и 
по ве ћа ва ју ква ли тет јав них из бо ра јер их при бли жа ва ју ре ал ним 
по тре ба ма гра ђа на до при но се ћи бо љем ко нач ном ква ли те ту услу-
га.1)

Ана ли за јав них по ли ти ка пред ста вља област ко је кре и ра, 
кри тич ки при сту па и об ра ђу је по дат ке ко ји су ко ри сни за раз у ме ва-
ње и уна пре ђе ње по ли ти ке. Циљ сту ди ја је да се пре по зна ју, де фи-
ни шу, раз у ме ју, по ре де, су прот ста ве, об ја сне, пред ви де, про це не, 
вред ну ју, син те ти зу ју, ди јаг но сти ци ра ју, пла ни ра њу и при ме не јав-
не по ли ти ке. Ове сту ди је тра же ак тив но уче ње а не па сив но зна ње. 
При ме на зна ња је кри тич ни чи ни лац овла да ва ња овом об ла шћу и 
ту не ма про сто ра па сив ном усва ја њу. 

Сва ко озбиљ но, де мо крат ско дру штво по све ћу је ве ли ку па-
жњу про це су ди зај ни ра ња, об ли ко ва ња и кре и ра ња јав них по ли ти-
ка. Овај про цес пред ста вља срж де мо кра ти је и зна чај но ути че на 

1) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 1.
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ква ли тет јав них про гра ма, услу га и ко нач но за до вољ ства гра ђа на 
ква ли те том вла сти.2)

Јав не по ли ти ке обез бе ђу ју пред у сло ве за по сто ја ње де мо-
крат ског и пра вед ног дру штва. Не ка од нај бит ни јих од ли ка су: 
тран спа рент ност вла сти, од го вор ност по ли ти ча ра, отво ре ни про-
це си од лу чи ва ња, пар ти ци па ци ја гра ђа на и ци вил ног дру штва, де-
мо кра тич ност, ефи ка сност, ефек тив ност, јед на кост и до ступ ност у 
ре а ли за ци ји јав них про гра ма, као и ди стри бу тив на прав да. 

У тран зи ци о ним зе мља ма је сва ка ко ве о ма бит но до след но 
спро ве сти ре фор ме по ли тич ког си сте ма ко је под ра зу ме ва ју по де-
лу и рав но те жу вла сти, де цен тра ли за ци ју, де мо кра ти за ци ју као и 
де по ли ти за ци ју вла сти. Ре фор ма еко но ми је и ус по ста вља ње тр жи-
шног си сте ма је дру га стра на ко ја под у пи ре по ли тич ке ре фор ме и 
ја ча раз вој не по тен ци ја ле дру штва. 

На по ли тич кој сце ни по сто је број ни ак те ри као што су гра ђа-
ни, ин те ре сне гру пе, не вла ди не ор га ни за ци је, по ли тич ке пар ти је, 
ме ди ји итд.  Јав не по ли ти ке те же да на пра ве об у хват не по ли тич ке 
ко а ли ци је и да што ква ли тет ни је укљу че све ак те ре. Ови на по ри се 
ви де по себ но у про це си ма кре и ра ња и при ме не јав них по ли ти ка и 
про гра ма као и ис по ру ке јав них услу га, у тран спа рент ним ак тив-
но сти ма вла сти као и у јав но сти ра да ко ја об у хва та лак при ступ 
гра ђа на ин фор ма ци ја ма.

ПРОЦЕС АНАЛИЗЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

По ли си ана ли за об у хва та ре ша ва ња про бле ма у ра зним обла-
сти ма по ли ти ка. Она је мул ти ди сци пли нар на и об у хва та те о ри је, 
ме то де и на чин об ра де дру штве них на у ка (по ли тич ке на у ке, со-
ци о ло ги ја, со ци јал на фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, еко но ми ја итд). У 
обла сти јав не по ли ти ке се при ме њу ју раз ли чи те на уч не ме то де, ве-
шти не, че сто ко ри сти про блем ска ори јен та ци ја, па чак и умет ност 
пре го ва ра ња и ве шти на на го ва ра ња. Зна ње до  ко га се до ла зи је по 
пра ви лу ко ри сно и при мен љи во и ова ди сци пли на оспо со бља ва за 
кре и ра ње јав них по ли ти ка.3)

У про це су ана ли зе јав них по ли ти ка се на ме ће сва ком од ак-
те ра да пра ви из бор и при сут на је че сто раз ме на из ме ђу ра зних, 
ме ђу соб но кон ку рент них вред но сти као што су јед на кост, ефи ка-

2) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 4.

3) Wil li am N. Dunn: Pu blic Po licy Analysis - An In tro duc tion, Pe ar son, Pren ti ce Hall, Up per 
Sad dle Ri ver, New Jer sey 2004. стр. 2.
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сност, ефек тив ност, си гур ност, сло бо да и де мо кра ти ја. Оту да се 
стал но ис пи ту је ка кво је ста ње, ко ји су про бле ми, шта је до бро као 
и шта тре ба чи ни ти.

По ли си ана ли за се од но си на че ти ри ти па пи та ња: 
1. Ка ква је при ро да про бле ма за ко ји тра жи мо ре ше ње?
2. Ко ји од два или ви ше сме ро ва ак ци ја тре ба да се иза бе ре 

да би се про блем ре шио?
3. Ко ји су ре зул та ти иза бра ног сме ра ак тив но сти?
4. Да ли ти ре зул та ти по ма жу ре ша ва њу про бле ма?
5. Ко је бу ду ће по сле ди це мо гу да се оче ку ју ако се овај 

смер ак тив но сти на ста ви?
Од го вор на ова пи та ња об у хва та пет ти по ва ин фор ма ци ја ре-

ле вант них за јав не по ли ти ке па их зо ве мо и ком по нен те јав не по-
ли ти ке.4)

1. По ли си про блем је иден ти фи ко ва но не за до во ља ва ју ће 
ста ње ко је тре ба уна пре ди ти пу тем јав не ак тив но сти. Ве о ма је бит-
но ана ли зи ра ти све бит не аспек те про бле ма, иден ти фи ко ва ти ак те-
ре, ин те ре се, про бле ме и мо гу ћа ре ше ња.

2. Же ље на по ли ти ка пред ста вља мо гу ће ре ше ње за про-
блем и њу кре и ра мо да би смо по ди гли ква ли тет по ли ти ке и ре ши-
ли про бле ме.

3. Оче ки ва ни ре зул та ти су мо гу ће по сле ди це по ли ти ке ко ја 
је ди зај ни ра на да се при ме ни и да ре ши иден ти фи ко ва ни про блем. 

4. Ре зул та ти по сма тра не по ли ти ке ука зу ју да ли је кре и-
ра на по ли ти ка ква ли тет на, да ли је ути ца ла на ре ша ва ње про бле ма 
и до ко је ме ре. Од ве ли ког је зна ча ја да се пра ти при ме на по ли ти ке, 
да се вр ши вред но ва ње и до не су за кључ ци о да љем на чи ну во ђе ња 
по ли ти ке. 

5. Из во ђе ње по ли ти ке је кон ти ну и ран про цес, ци кли чан и 
стал но тра је. Ана ли за нам ука зу је ко ји су про бле ми ре ше ни, ко ји 
су тек де ли мич но ре ше ни а ко ји ни су уоп ште. Мо гу ће је да у но вом 
кон тек сту на ста ју и пот пу но но ви про бле ми. 

4) Wil li am N. Dunn: Pu blic Po licy Analysis - An In tro duc tion, Pe ar son, Pren ti ce Hall, Up per 
Sad dle Ri ver, New Jer sey
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МО ДЕЛ ПРО ЦЕ СА ЈАВ НИХ ПО ЛИ
ТИ КА (ЦИ КЛИЧ НИ МО ДЕЛ)

Мо дел про це са јав них по ли ти ка пра ти све фа зе кре и ра ња по-
ли ти ка у ло гич ком сле ду и ци клич ној по ве за но сти. По сто ји 6 фа за 
ко је се обич но сли ко ви то при ка зу ју на сле де ћи на чин:

4
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Ци клус јав не по ли ти ке не про пи су је већ са мо иден ти фи ку је 
и усме ра ва нај ва жни је фа зе про це са кре и ра ња и при ме не јав них 
по ли ти ка. Сва ка од ових фа за под ра зу ме ва по сто ја ње ра зних по ли-
тич ких ак те ра, спе ци фич них од но са ус по ста вље них из ме ђу њих, 
спе ци фич них са др жа ја, про це са и про це ду ра и ко нач но спе ци фич-
них из ла зних ефе ка та и ре зул та та. Ове фа зе ну жно сле де јед на за 
дру гом ма да у прак си мо же до ћи до дис ба лан са у тра ја њу сва ке 
од њих, пре кла па ња, не стан ка не ке од фа за итд. Ци клус се стал но 
кре ће и спро ве де на јав на по ли ти ка за че так је но вих про бле ма, ини-
ци ја ти ва за про ме не, уса вр ша ва ње итд. 5)

1. Де фи ни са ње про бле ма је ве о ма ва жна фа за, у ко јој се 
иден ти фи ку је про блем,  сла бо сти и об ја шња ва ју узро ци ње го вог 
на стан ка. Узро ци су, по пра ви лу, ком плек сни па је ве о ма те шко на-
пра ви ти све о бу хват ну ана ли зу. Про цес де фи ни са ња ни је не у тра-
лан по сао, ни је ап со лут но објек ти ван јер су и ис тра жи ва чи су бјек-

5)  Сва ки од ауто ра оба ве зно об ра ђу је пи та ње ци клу са јав не по ли ти ке. Сва ко од њих ме ђу-
тим има не ки свој спе ци фи чан ме то до ло шки при ступ. Ви де ти: La rry N. Ger ston: Pu blic 
Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ple,   M. E. Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 
1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and Plan ning, Pren-
ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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тив ни, што ути че на сла бо сти или јед но стра ност ана ли зе. Че сто се 
ка же „Шта за сту паш за ви си од то га где се диш“ ис ти чу ћи да ви зу ра 
сва ког по је дин ца за ви си од ам би јен та у ко ме жи ви, од иде ја ко је 
има и ис ку ста ва и ин фор ма ци ја ко је по се ду је. Оту да је бит но да се 
у ову фа зу укљу че екс пер ти, ин те ре сне гру пе, јав не ин сти ту ци је 
и при ват ни сек тор јер ће сва ки од њих ба ци ти ко ри сно све тло на 
про блем и на њи хо ву ви зу ру ста ња као и оче ки ва них пра ва ца ре-
ша ва ња.6)

2. Де фи ни са ње оп ци ја и фор му ли са ње по ли ти ка та ко ђе 
пред ста вља до ста сло же ну фа зу, у ко јој до ла зи до из ра жа ја оце на 
ур гент но сти ре ша ва ња про бле ма и из бо ра оп ти мал них ал тер на ти-
ва. И у овој фа зи на уч ни ци и струч ња ци мо гу мно го да по мог ну, а 
по ли ти ча ри има ју за за да так да на пра ве ко нач не из бо ре и об ли ку ју 
по ли ти ку и же ље на ре ше ња. Тре ћа бит на гру па ак те ра су струч-
ња ци и слу жбе ни ци ко ји до де та ља об ра ђу ју сва ки аспект да тог 
про бле ма и про гра ма јав не по ли ти ке ко јим да ти про блем тре ба ре-
ши ти.

Фор му ли са ње по ли ти ке под ра зу ме ва раз вој пред ло же ног 
то ка ак ци је ко ји ће по мо ћи да се ре ши иден ти фи ко ван јав ни про-
блем. Фор му ли са ње по ли ти ке је тех нич ки али и по ли тич ки про-
цес. При фор му ли са њу се мо ра во ди ти ра чу на о мно гим осо би на ма 
да тог про бле ма и јав не по ли ти ке ко ја тре ба да га раз ре ши. Бит но 
је ви де ти ко ли ка је еко ном ска це на ње го ве ре а ли за ци је, ко ли ка је 
ви дљи вост про бле ма, со ци јал на и по ли тич ка при хва тљи вост, кон-
фликт ност и ко нач но, ко ја је мо гу ћа ефек тив ност ре а ли за ци је да-
тог про гра ма.

Да би се ви де ле све мо гу ће си ту а ци је бит но је во ди ти ра чу-
на о две ва жне де тер ми нан те по сто је ћег про бле ма: сте пен ње го ве 
ви дљи во сти и сте пен по сто ја ња кон флик та ин те ре са у по гле ду мо-
гу ћих ре ше ња.

Сли ка 1   Ути цај на по ста вља ње  
агенде и на фор му ли са ње по ли ти ке

Сте пен ви дљи во сти 
Ни во кон
фли ка та Ви сок Ни зак

Ви сок Кри ми нал, кон-
тро ла оруж ја, 

Нај го ре шан се
Раст популације, енергија  

Ни зак
Нај бо ље шан се
Сигурност авио-
саобраћаја

Ис тра жи вач ки гран то-
ви, про јек ти ве за ни за 
во ду, по љо при вре ду 

6) Овај аспект је ин те ре сант но ана ли зи рао La rry N. Ger ston: Pu blic Po licy Ma king – Pro cess 
and Prin ci ples, M. E. Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 1997.
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Нај бо ље шан се за афир ма ци ју има ју про јек ти ко ји су ви со ко 
ви дљи ви и ја сни свим ак те ри ма а ни во кон фли ка та је ни зак. Обрат-
но, про јек ти ко ји су сла бо ви дљи ви и не ја сни а под ра зу ме ва ју ви-
сок ни во кон фли ка та има ју нај ма ње шан се да се укљу че у јав ну 
по ли ти ку.

3. Из бор нај бо љих оп ци ја (де тер ми нан те ус по ста вље не 
аген де) је фа за у ко јој се би ра ју нај бо ље оп ци је. У овај про цес су 
укљу че не вред но сне и дру ге про це не па је бит но схва ти ти све по-
тен ци јал не опа сно сти ове фа зе.

Ре ша ва ње не ких про бле ма у по ли ти ци се уво ди ауто мат ски 
као на при мер: усва ја ње бу џе та, ле ги сла ти ва ко ја тре ба да об но ви 
по сто је ће про гра ме, но ми на ци је за по ста вље ња по ли ти ча ра на из-
вр шне по зи ци је итд. Ови по сло ви об у хва та ју ве ли ки део вре ме на 
рад ног да на по ли ти ча ра. Ипак, по ја вљу ју се но ва пи та ња ко ја тре-
ба ре ша ва ти и у том кон тек сту се отва ра пи та ње шта ути че да не ка 
од тих пи та ња ула зе у раз ма тра ње а да дру га не ула зе?

 Сва ка ко да су опре де љу ју ћи мо мен ти „те жи на про бле ма“ по 
по сле ди ца ма, те жи на са ме јав не по ли ти ке у сми слу рас по ло же ња 
јав но сти, ин те ре са глав них ак те ра,  за тим по ли тич ка те жи на у сми-
слу ам би јен та итд. За сва ку од по ли ти ка се на ме ће као ва жно пи-
та ње еко ном ске из во дљи во сти и по ли тич ке при хва тљи во сти. Ка ко 
су по ли ти ча ри глав ни ак те ри, ва жно је има ти у ви ду да они стал но 
ослу шку ју и осе ћа ју јав но мне ње по во дом свих јав них пи та ња. По-
ред ве ли ког бро ја ин те ре сних гру па, think thank ор га ни за ци је пред-
ста вља ју ва жан из вор пред ло га за нај бо ље оп ци је. 

4. Кон цеп ци ја и ле ги ти ми за ци ја по ли ти ке  
По ли тич ка ле ги ти ми за ци ја пред ста вља јав но, фор мал но 

при хва та ње по ли ти ка од стра не по ли тич ких ин сти ту ци ја. Обич но 
про це ду ра мо же би ти гла са њем ве ћи не да тог те ла и слич но. Сам 
про цес ле ги ти ми за ци је мо же би ти по сма тран као јед но ста ван, уко-
ли ко се фо ку си ра мо пре вас ход но на про це ду ру. Уко ли ко се ана ли-
зи ра су ко бље ност ин те ре са број них со ци јал них и по ли тич ких ак-
те ра овај про цес мо же би ти и сло жен.  

Оту да је бит но увек ана ли зи ра ти да ли је да та по ли ти ка ко ја 
про ла зи про цес ле ги ти ми за ци је у скла ду са уста вом, за ко ни ма, са 
кул ту ром и вред но сти ма ве ћи не дру штва. Уко ли ко је сте, он да се, 
уз ис ка за ну јав ну по др шку јав но сти и свих ак те ра, мо же сма тра ти 
ле ги тим ном. У су прот ном мо гу се оче ки ва ти про бле ми у сва кој од 
на ред них фа за.7)

7) Ви де ти та ко ђе код Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and 
Plan ning, Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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5.  Спро во ђе ње и пра ће ње (над гле да ње) по ли ти ке 
Спро во ђе ње по ли ти ке је ва жна фа за ко ја не пред ста вља крај 

већ по че так про це са ре а ли за ци је по ли ти ке. Она се де фи ни ше као 
сет ак тив но сти усме ре них пре ма ре а ли за ци ји про гра ма.8) У вре-
ме др жа ве бла го ста ња се за и ста сма тра ло да је до но ше ње за ко на 
крај по сла, те се са мом про це су им пле мен та ци је ни је по све ћи ва-
ла ве ли ка па жња. То ком ана ли зе ра да свих ни воа и гра на вла сти 
иден ти фи ко ва но је да та кав при ступ ни је био до бар па је срж број-
них ре фор ми вла сти и јав не упра ве, ди рект но усме рен на ре зул та-
те (Re sult dri ven go vern ment). Но ви на чин упра вља ња (New Pu blic 
Ma na ge ment; NPM) усво јен од стра не свих ни воа вла сти  под ра зу-
ме ва стал но пра ће ње ефе ка та ра да, иден ти фи ко ва ње успе ха и не-
у спе ха, ко рек ци ју сла бо сти и да ље раз ви ја ње успе шних про гра ма.

У сва ком си сте му је за про цес при ме не про гра ма над ле жна 
из вр шна власт ко ја зна чај но обо га ћу је ме то де ра да у овој фа зи, ко-
ри сти ра зно вр сна зна ња струч ња ка из аген ци ја или ван њих и осла-
ња се на тим ски рад за по сле них.9)

Три аспек та при ме не по ли ти ке су ве о ма бит ни: ор га ни за ци ја, 
ин тер пре та ци ја и при ме на. Ор га ни за ци ја пред ста вља обез бе ђи ва-
ње ре сур са, офи са и ме то да нео п ход них за ре а ли за ци ју про гра ма. 
Ин тер пре та ци ја је би тан чи ни лац ко ји зна чи пре во ђе ње кру тог 
и фор мал ног је зи ка про гра ма јав не по ли ти ке (за ко на, пла но ва, ди-
рек ти ва и ре гу ла тор них зах те ва) у је зик ко ји сви гра ђа ни мо гу ла ко 
раз у ме ти. При ме на је ру тин ско обез бе ђи ва ње услу га, пла ћа ња и 
дру гих оба ве за пре ма про грам ским ци ље ви ма и ин стру мен ти ма. 

Из вр шна власт се до ми нант но ба ви овом фа зом и по се ду је 
из ве сну дис кре ци ју. Глав ни из вр шни функ ци о нер (Che af Exe cu ti ve 
Of fi cer, CEO) те жи да у тим укљу чи љу де ко ји де ле ње го во ви ђе ње 
ин тер пре та ци је за ко на, при о ри те та, на чи на ало ка ци је бу џе та као 
и схва та ња ко ји по ли тич ки ин стру мен ти тре ба да се ко ри сте и на 
ко ји на чин. 

У про це су спро во ђе ња по ли ти ке мо же до ћи до кон фли ка та 
и то обич но по пи та њи ма ко ја ни су раз ја шње на у са мом про це су 
кре и ра ња и усва ја ња по ли ти ке. 

8) Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, Analysis and Al ter na ti ves, CQ 
Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 88.

9) О зна ча ју струч ња ка, би ро кра ти је је по себ но го во рио ве ли ко број ауто ра ме ђу ко ји ма се 
из два ја чи та ва те о ри ја јав ног из бо ра. По ред те о ре ти ча ра јав ног из бо ра ви де ти де таљ ни-
је: Ви де ти: La rry N. Ger ston: Pu blic Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ples, M.E.Shar pe, 
Ar monk, New York, Lon don, En gland 1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods 
of Po licy Analysis and Plan ning, Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.
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6. Вред но ва ње и про ме на по ли ти ке   
Основ ни сми сао ове за вр шне фа зе ре а ли за ци је по ли ти ке је 

низ ак ци ја ко ји ма се ана ли зи ра да ли се по ли ти ка оства ру је и да 
ли се њо ме ква ли тет но, ефек тив но и ефи ка сно ре а ли зу ју на ме ре и 
ци ље ви. 

Вла ди ни про гра ми су по пра ви лу ве о ма вред ни и вр ло је ва-
жно па жљи во пра ти ти ква ли тет ре а ли за ци је про гра ма. 

Ме то ди ева лу а ци је су ве о ма бит ни и ра зно вр сни и не ки од 
основ них су ана ли за тро шко ва, ефе ка та и ефикасностi (cost be ne-
fit, ef fi ci ency and ef fec ti ve ness ana li ze), као и ра зно вр сни про гра ми 
про це њи ва ња вред но сти и ефе ка та про гра ма. Су бјек ти ева лу а ци је 
мо гу би ти број ни: Скуп шти на, цен трал на или ло кал не вла сти, ин-
те ре сне гру пе, NGO и think thank ор га ни за ци је итд.

По да ци до ко јих се до ла зи вред но ва њем по ли ти ка ука зу ју да 
ли ће на ста ви ти или ко ри го ва ти да ту по ли ти ку. По сле ди ца вред но-
ва ња је иден ти фи ка ци ја но вих про бле ма, по тре ба и нео п ход но сти 
ко рек ци је јав не по ли ти ке као и ства ра ња но вих про гра ма и про је-
ка та.

ИНСТРУМЕНТИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

У сва ком дру штву се из но ва отва ра пи та ње да ли власт уоп-
ште тре ба да ин тер ве ни ше или да пре пу сти ре ше ње про бле ма и 
си ту а ци је ин ди ви ду ал ној од лу ци или тр жи шној ре гу ла ци ји. Ли бе-
рал на др жа ва је од у век има ла као во де ћи прин цип да др жа ва тре-
ба да ре гу ли ше са мо нео п ход не и пре ци зно ре гу ли са не обла сти а 
оста ло тре ба пре пу сти ти ин ди ви ду ал ној ини ци ја ти ви, из бо ру и 
тр жи шним прин ци пи ма. Дру ге иде о ло шке стру је има ју дру га чи ји 
при ступ овим пи та њи ма али без об зи ра на ра зно вр сност ових при-
сту па основ ни раз ло зи укљу чи ва ња др жа ве и дру гих ни воа вла сти 
у ре ша ва ње јав них про бле ма су углав ном тро ја ки: по ли тич ки раз-
ло зи, мо рал ни раз ло зи и ис ка за не тр жи шне сла бо сти

По ли тич ки ин стру мен ти су ра зно вр сни и у вре ме ну нео-ли-
бе рал не др жа ве на чин упо тре бе се до ста ме ња. У ве ћој ме ри се ко-
ри сте ин стру мен ти по ве за ни са тр жи шним ме ха ни зми ма, уго во ри, 
укљу чу је се при ват ни сек тор у пру жа ње ни за јав них услу га као и 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. 

Мо гли би смо на чел но го во ри ти о не ко ли ко бит них гру па ин-
стру ме на та јав не по ли ти ке као што су ре гу ла ци ја и нор ма тив на ак-
та, но ви ме наџ мент вла сти, тр жи шни ме ха ни зми, опо ре зи ва ње, да-
ва ња и јав на по тро шња као и мно го број ни ин стру мен ти из обла сти 
обра зо ва ња,  ин фор ми са ња и убе ђи ва ња.  
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У на ред ном де лу са мо на чел но ће би ти осве тље не нај бит ни је 
од ли ке сва ке од ових гру па ин стру ме на та. 

Ре гу ла ци ју пред ста вља ју пре све га за ко ни, за тим вла ди не од-
лу ке, ад ми ни стра тив на прак са и про це ду ре. Нор ма тив на ре ше ња 
уре ђу ју од ре ђе ну област пу тем дис по зи ци је а ре а ли за ци ју на ме ћу 
санк ци јом ко ја се при ме њу је у слу ча ју кр ше ња нор ме.10) 

Ме наџ мент вла сти
Власт мо же да пру жа ра зно вр сне услу ге ди рект но и та квих 

се услу га власт у нео ли бе рал ној др жа ви ра до од ри ца ла. У том кон-
тек сту вла сти све ви ше иду на укљу чи ва ње при ват ног сек то ра, 
при ват них или јав них аген ци ја у раз не обла сти пру жа ња услу га. За 
те свр хе се све ви ше ко ри сте уго во ри као на чин обез бе ђи ва ња јав-
них услу га. И у овим аран жма ни ма власт је за ду же на за ре гу ли са-
ње да те обла сти, она ус по ста вља стан дар де, ко ор ди ни ра ак тив но-
сти свих су бје ка та укљу че них у ове про це се и га ран ту је гра ђа ни ма 
ми ни мум стан дар да и ква ли те та услу га.

Да би то успе шно ра ди ла власт пер ма нент но мо ра да пра ти 
про цес пру жа ња услу га и ме ри оства ре не ефек те ко ри сте ћи број не 
кри те ри ју ме као што су: ефек тив ност, це на и од го вор ност пре ма 
јав но сти.  

Са но вом кри зом от по че лом 2008. го ди не, др жа ва и вла сти 
по но во пре у зи ма ју ве ћу уло гу у ре гу ла ци ји и ко ри шће њу број-
них ин стру ме на та ди рект ног ути ца ја и на еко ном ске про це се, што 
пред ста вља ве ли ки иза зов за са вре ме ну де мо кра ти ју и да љи раз вој 
дру штва.

Опо ре зи ва ње и јав на по тро шња
Др жа ва је у ве ћој ме ри по че ла да ко ри сти по ре зе да би са 

др жа вом бла го ста ња ус пе ла да обез бе ди број не услу ге гра ђа ни ма. 
По ре зи ни су са мо ин стру мент при ку пља ња сред ста ва за ре а ли за-
ци ју вла ди них про гра ма већ и сред ства за бор бу про тив штет них 
по сле ди ца. Та ко је по рез на ци га ре те учи нио ци га ре те ма ње до-
ступ ним (ску пљим) а сред ства ску пље на од овог по ре за су уло же на 
у ан ти-пу шач ку кам па њу. По рез на за га ђе ње је сво је вр сна ка зна 
за га ђи ва чи ма и сред ства су усме ре на на чи шће ње око ли не и сма-
њи ва ње на пра вље не ште те као и на про гра ме ре ци кла же. 

Оту да је да нас пра ва ве шти на иза бра ти нај бо љи ин стру мент 
или аран жман ин стру ме на та за ре ша ва ње од ре ђе них јав них про-
бле ма. Из бор ин стру мен та об у хва та мно га пи та ња од ко јих су нај-

10) Леп пре глед раз во ја ре гу ла ци је као и ме наџ мен та ви де ти: Wayne Par sons: Pu blic Po licy: 
An In tro duc tion to the the ory and prac ti ce of po licy analysis, Ed ward El gar, Chel ten ham, UK, 
Lyme, US, 1997. 
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ва жни ја: Да ли тај ин стру мент или аран жман ви ше ин стру ме на та 
ефек тив но ре ша ва иден ти фи ко ва ни про блем? Да ли је тај ин стру-
мент по ли тич ки при хва тљив? Да ли је тех нич ки из во дљи ва при ме-
на да тог ин стру мен та?

ТИПОВИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

У за ви сно сти од мо де ла по на ша ња вла сти, од вр сте ин стру-
ме на та ко је ко ри сти, на чи на на ко ји их ко ри сти, ко је аран жма не 
кре и ра као и од на чи на упра вља ња уоп ште, раз ли ку је се не ко ли ко 
ти по ва јав них по ли ти ка: ди стри бу тив на, ре ди стри бу тив на, ре гу ла-
тив на, ве ћин ска итд. 

Ди стри бу тив на по ли ти ка се ре а ли зу је у ам би јен ту у ко ме 
власт са мо рас по де љу је сред ства на раз не про гра ме ко ји ме ђу соб-
но ни су су прот ста вље ни. Овај мо дел под ра зу ме ва по год не фи нан-
сиј ске окол но сти та ко да не по сто ји ли мит у тро ше њу сред ста ва, 
не по сто ји фи скал ни стрес ни ти не при јат на си ту а ци ја да на гра ђи-
ва ње не ког про гра ма иде на ра чун не ког дру гог (игра нул те су ме, 
ze ro sum me ga me). Овај тип по ли ти ке је био при су тан у вре ме ну 
др жа ве бла го ста ња.

Ре ди стри бу тив на по ли ти ка се ре а ли зу је у вре ме еко ном-
ске кри зе, сна жно из ра же ног фи скал ног стре са, у усло ви ма у ко ји-
ма у дру штву по сто ји сна жан кон фликт раз ли чи тих ин те ре са свих 
со ци јал них и по ли тич ких ак те ра и да ва ње јед ном про гра му нај че-
шће зна чи сма њи ва ње или пот пу но уки да ње да ва ња за дру ге про-
гра ме (игра нул те су ме). Овај мо дел је стал ни пра ти лац кре и ра ња 
јав не по ли ти ке нео-ли бе рал не др жа ве.

Ре гу ла тор не по ли ти ке пред ста вља ју вла ди на огра ни че ње 
ин ди ви ду ал ног из бо ра по је ди на ца да не би пре шли при хва тљи ве 
гра ни це. У за ви сно сти од ти па ре гу ла ци је, ре гу ла тор не по ли ти ке 
мо гу би ти ком пе ти тив не или за штит не. Ком пе те тив не по ли ти ке 
ре гу ли шу пра ви ла и од но се у обез бе ђи ва њу услу га ра зних мре жа 
(енер ги ја, те ле ко му ни ка ци је итд). За штит не по ли ти ке власт ко-
ри сти да шти ти јав ност од ак тив но сти ко је по га ђа ју јав ни сек тор. 
Власт мо ра да обез бе ди по ште ну рас по де лу бе не фи ци ја и тро шко-
ва да би јав не по ли ти ке би ле при хва тљи ве. 

На ред на та бе ла сли ко ви то го во ри о ти по ви ма по ли ти ка пре-
ма кон цен тра ци ји или ди стри бу ци ји бе не фи та и тро шко ва при ме-
ном да те по ли ти ке. 
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Та бе ла: По ли ти ке пре ма кон цен тра ци ји или 
дистри бу ци ји бе не фи та и тро шко ва  
Бе не фи ти Бе не фи ти

Тро шко ви Ши ро ки ди стри бу и ра ни Кон цен три са ни
Ши ро ки 
ди стри
бу и ра ни

Ве ћин ске по ли ти ке
Примери: социјална 
заштита, опште 
пореске бенефиције

Кли јент ске по ли ти ке
Примери: давања за 
руднике, ранчеве, 
пољопривреду, за 
изворе енергије (гас, 
угаљ, нафта, нуклеарна 
енергија итд)

Кон цен
три са ни

Пред у зет нич
ке по ли ти ке
Примери: заштита 
животне средине, заштита 
потрошача, регулација 
хране и лекова итд.

По ли ти ке ин те
ре сних гру па
Примери: кабловска 
телевизија према 
сателитским компанијама, 
синдикати рудара према  
власницима рудника, 
компаније камионџија 
према железници или 
авионском транспорту.

Iзвор: Mic hael E. Kraft, Scott R. Fur long: Pu blic Po licy – Po li tics, 
Analysis and Al ter na ti ves, CQ Press, Was hing ton DC, 2004. стр. 96.

Тро шко ви и бе не фи ци је (ко ри сти) мо гу би ти нов ча ни као и 
не нов ча ни за сва ког ак те ра. Нај бо љу оп ци ју чи не ве ћин ске по ли
ти ке јер има ју ши ро ко ди стри бу тив не и бе не фи те (што мо ти ви ше 
сва ког ко ри сни ка на при хва та ње ова кве по ли ти ке) и тро шко ве (ко-
ји се при хва та ју као ну жни). 

Пред у зет нич ке по ли ти ке обез бе ђу ју ко рист ве ли ком бро ју 
ко ри сни ка тј. дру штву у це ли ни док тро шко ве сно си уска гру па. 
Успех ове по ли ти ке у ве ли кој ме ри за ви си од спо соб но сти кре а то-
ра и ре а ли за то ра јав них по ли ти ка да ис так ну јав ну ко рист, до бро и 
јав ни ин те рес ко је ова по ли ти ка обез бе ђу је као и пра вед ност пред-
ло же не ди стри бу ци је тро шко ва. До бри при ме ри су: за шти та жи-
вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча, ре гу ла ци ја хра не и ле ко ва итд.

Кли јент ске по ли ти ке обез бе ђу ју ко рист уској гру пи док се 
сред ства за ре а ли за ци ју пре но се на ши рок круг со ци јал них ак те ра. 
При хва тљи вост и успех ове по ли ти ке ја ко за ви си од ви дљи во сти 
по ли ти ке и спо соб но сти кре а то ра да обез бе де ефек тив но и ефи ка-
сно спро во ђе ње по ли ти ка. До бри при ме ри су: да ва ња за руд ни ке, 
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ран че ве, по љо при вре ду, за из во ре енер ги је (гас, угаљ, наф та, ну-
кле ар на енер ги ја итд). 11)

По ли ти ке ин те ре сних гру па ни су атрак тив не јер ко рист до-
би ја ужа гру па док тро шко ве сно си та ко ђе ужа али кон ку рент ска 
гру па. Усва ја ње ова квих по ли ти ка зах те ва ис црп не про це се пре го-
ва ра ња и ње но при хва та ње од стра не но си ла ца тро шко ва.  До бри 
при ме ри су: ка блов ска те ле ви зи ја пре ма са те лит ским ком па ни ја ма, 
син ди ка ти ру да ра пре ма вла сни ци ма руд ни ка, ком па ни је ка ми он-
џи ја пре ма же ле зни ци или ави он ском тран спор ту.

II ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ 
ОД ГРАЂАНА ПРЕМА ВЛАСТИ

Зна чај bot tom up при сту па у 
дизајнирању јав них по ли ти ка

При ступ у ди зај ни ра њу по ли ти ке у ко ме се иде од гра ђа на 
пре ма вла сти (bot tom up) спе ци фич ност је пре вас ход но де мо крат-
ских си сте ма ко ји укљу чу ју гра ђа не и ци вил но дру штво у про це се 
од лу чи ва ња. У овом про це су је од из у зет ног зна ча ја да по ли тич ка 
ели та за го ва ра и ве ру је у де мо крат ске вред но сти, да гра ђа ни бу ду 
све сни да су глав ни ак те ри јав не сце не те да има ју пра во (али и 
оба ве зу) да се укљу че у све фа зе кре и ра ња али и ре а ли за ци је по-
ли ти ке.12)

Ве о ма је бит но да је у дру штву раз ви је на де мо крат ска кул
ту ра, да власт ра ди тран спа рент но и да се ме ре ефек ти и ква ли те-
ти ре а ли за ци је по ли ти ка, про гра ма и пру жа ња јав них услу га. 

Ди рект но укљу чи ва ње гра ђа на обез бе ђу је иден ти фи ка ци ју 
њи хо вих по тре ба ко је су осно ва и те мељ јав них про гра ма и об ли-
ко ва ња па ке та јав них услу га. Бит но је да се гра ђа ни укљу чу ју и у 
кре и ра ње по ли ти ке као и у про цес ре а ли за ци је. Са вре ме не вла сти 
ула жу пу но на по ра да ус по ста ве стан дар де у сва кој јав ној обла сти 

11) Ви де ти та ко ђе: Wayne Par sons: Pu blic Po licy: An In tro duc tion to the the ory and prac ti ce of 
po licy analysis, Ed ward El gar, Chel ten ham, UK, Lyme, US, 1997, La rry N. Ger ston: Pu blic 
Po licy Ma king – Pro cess and Prin ci ples, M.E.Shar pe, Ar monk, New York, Lon don, En gland 
1997, Carl V. Pat ton, Da vid S. Sa wic ki: Ba sic Met hods of Po licy Analysis and Plan ning, Pren-
ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, New Jer sey, 1993.

12) Ви де ти: Aaron Wil davsky: Spe a king Truth to Po wer: The Art and Craft of Po licy Analysis, 
Lit tle, Brown, Bo ston, 1979.за тим Aaron Wil davsky: Se ar ching for Sa fety, Tran sac tion Bo ok, 
New Bron swick, N.J, 1988, као и Frank Fis her: Eva lu a ting Pu blic Po licy, Nel son Hall Pu blis-
hers, Chi ca go, 1995. 
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по ли ти ка, да што кре а тив ни је кре и ра ју про гра ме, да пра те про цес 
при ме не, ме ре ре зул та те и вред ну ју их (стан дар ди за ци ја, бен чмар-
кинг).13)

ЕУ је чи тав си стем по де ле над ле жно сти ра зних ни воа вла-
сти као и функ ци о ни са ња за сно ва ла упра во на bot tom у при сту пу 
при ме ње ном у прин ци пу суб си ди јар но сти. Све што се мо же ре а-
ли зо ва ти од по сло ва на ни воу нај бли жем гра ђа ни ма, ре а ли зу је тај 
ни во вла сти. Сви про гра ми под ра зу ме ва ју укљу чи ва ње гра ђа на. 
Сва ки про грам се ко нач но ре а ли зу је на ни воу ко ји обез бе ђу је нај-
е фи ка сни ју и нај е фек тив ни ју ре а ли за ци ју. Овај прин цип пред ста-
вља хар мо ни чан ба ланс прин ци па де мо кра тич но сти (укљу чи ва ње 
гра ђа на) и еко но мич но сти (обез бе ђе ње услу га пре ма прин ци пи ма 
еко но ми је оби ма). 

Кри за де мо кра ти је и упра вља ња – ре форм ски ин стру
мен ти

По ли ти ча ри че сто не обра ћа ју па жњу на ин те ре се гра ђа на, 
кре и ра ју по ли ти ке ко ји ма се шти те ин те ре си од ре ђе них гру па што 
има ну жно за по сле ди цу го ми ла ње со ци јал них про бле ма, не за до-
вољ ства гра ђа на и кри зу вла сти. 

Са вре ме не ре фор ме јав ног сек то ра (др жа ве, ло кал них вла-
сти) укљу чу ју број не ин стру мен те ко ји под ра зу ме ва ју ја ча ње 
ци вил ног дру штва, пар ти ци па ци је гра ђа на, укљу чи ва ње кон ку рен-
ци је у све обла сти у ко ји ма јав ни сек тор пре ста је мо но пол ски да 
обез бе ђу је  јав не услу ге.14)

Јед на од ино ва ци ја до ко је се до шло је кре и ра ње јав но при-
ват них парт нер ства. Др жа ва и ло кал не вла сти се по вла че из мо но-
пол ске по зи ци је пру жа ња јав них услу га, у овај про цес укљу чу ју 
при ват ни сек тор и не вла ди не ор га ни за ци је. Вла сти  ус по ста вља ју 
ме ђу по тен ци јал ним да ва о ци ма услу га од но се кон ку рен ци је да би 
се та ко обез бе дио што ви ши ква ли тет и до ступ ност услу га, при-
ме ре ност услу га по тре ба ма гра ђа на и што ни жа це на. Вла сти пра-
те про цес обез бе ђи ва ња услу га, стал но ме ре ква ли тет и га ран ту ју 
гра ђа ни ма стан дар де у сва кој од обла сти. 

 При ват но јав на парт нер ства омо гу ћа ва ју да се пу тем њих 
ре а ли зу ју и мно ги ве ли ки, ка пи тал ни про јек ти за ко је вла сти ина че 
не ма ју но вац у бу џе ту да их са ме ре а ли зу ју. У овим про це си ма је 
од ве ли ког зна ча ја ко ри шће ње ве шти на  фи нан сиј ског, про јект ног, 

13) Da vid N. Am mons: Mu ni ci pal Benchmarks – As ses sing Lo cal Per for man ce and Esta blis hing 
Com mu nity Stan dards, Sa ge Pu bli ca ti ons, Inc. USA, 2001.

14) Pu blic Po licy In stru ments, Eva lu a tion the To ols of Pu blic Ad mi ni stra tion, Ed. by Guy Pe ters, 
Frank van Nis pen, Ed ward El gar, Chel te ham UK, Not hamp tin, MA, USA, 1998. 
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ка пи тал ног, ин фор ма ци о ног ме наџ мен та као и ве шти не упра вља-
ња људ ским ре сур си ма. Вла сти у овим про це си ма ко ри сте број не 
ста ре али и са свим но ве ин стру мен те кре и ра ју ћи за сва ку област 
и за сва ки про је кат аран жман ин стру ме на та ко ји нај ви ше од го ва-
ра кон крет ној си ту а ци ји. У са вре ме ном дру штву (нео ли бе рал на, 
пред у зет нич ка власт), вла сти  ко ри сте тр жи шне ме ха ни зме би ло 
при ме ном еко ном ских ин стру ме на та (осло ба ђа ња од по ре за, олак-
ши це, фран ши зе, кон це си је, ин ку ба тор би знис цен три) или прав-
них ин стру ме на та (ва у че ри, уго во ри) за ре а ли за ци ју ра зно вр сних 
јав них про гра ма.15)

Јав но при ват на парт нер ства (ППП) се ре а ли зу ју уго во ри-
ма ко ји ма се пре ци зно уре ђу ју од но си из ме ђу вла сти, при ват ни ка 
и ко ри сни ка услу га. Ин ку ба тор би знис цен тар отва ра мо гућ ност 
“мла дом” би зни су или про гра му да оја ча нео п те ре ћен по ре зи ма 
(осло ба ђа ње од по ре за) и да се одр жи на ду жи рок.  Ко нач но, сви 
ови ин стру мен ти слу же ши ре њу ле пе зе и ква ли те та јав них услу га 
ко је се обез бе ђу ју гра ђа ни ма и под сти ца њу и ја ча њу еко ном ског 
раз во ја. 

Та ко да нас при ват ни сек тор обез бе ђу је број не јав не услу ге 
као што су: ску пља ње и ре ци кла жа сме ћа, про из вод ња и до ста вља-
ње енер ги је, во де, га са, при ват не шко ле, до мо ви здра вља, сто ма то-
ло шке ор ди на ци је, при ват не со ци јал не уста но ве за ста ре, бо ле сне, 
осо бе са по себ ним по тре ба ма, при ват ни за тво ри, ре а ли за ци ја ве-
ли ких ка пи тал них про је ка та (из град ња спорт ских или кул тур них 
цен та ра, итд).16)

Јед на од ин те ре сант них ино ва ци ја ко ја је су штин ски ре фор-
ми са ла на чин фи нан си ра ња јав них услу га пред ста вља уво ђе ње ва-
у чер ског си сте ма. Но вац за услу ге се ви ше не да је да ва о цу (шко ли, 
до му здра вља, со ци јал ној уста но ви итд) већ ди рект но ко ри сни ку 
услу га у ви ду ва у че ра као хар ти је од вред но сти ко јом он пла ћа да ту 
услу гу (обра зо ва ње, здрав ство,  раз не со ци јал не услу ге, ста но ва ње 
итд). На овај на чин по је ди нац мо же да би ра ин сти ту ци ју (јав ну или 
при ват ну) у ко јој ће ку пи ти услу ге а ин сти ту ци је су ста вље не у по-
зи ци ју да мо ра ју да по ну де што ква ли тет ни ји па кет услу ге ка ко у 
по гле ду при ме ре но сти по тре ба ма гра ђа на та ко и у по гле ду на чи на 
услу ге (љу ба зност, до ступ ност, тран са прент ност у ра ду итд). 

Овим про јек том се ин сти ту ци је при мо ра ва ју на бо љу ор га-
ни за ци ју и ме наџ мент, на по ди за ње ква ли те та услу га, ве ћу до ступ-

15) Le ster M. Sa la mon, Ed. Beyond pri va ti sa tion: The To ols of Go vern ment Ac tion,  The Ur ban 
In sti tu te Press, Was hing ton, D.C. 1989.  

16) Re struc tu ring  Sta te and Lo cal Ser vi ces - Ide as, Pro po sals, and Ex pe ri ments, Ed. by Ar nold 
H. Rap ha el son, Pra e ger, West port, Con nec ti cut, Lon don, 1998.
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ност услу га, ве ћу кре а тив ност и обез бе ђи ва ње ши рег ди ја па зо на 
услу га као и на оба ра ње це не услу га. Овај про цес је су штин ски 
окре нут за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на и дао је ши ром све та ја ко 
до бре ре зул та те. 

Ди зај ни ра ње и об ли ко ва ње ци ље ва
Са вре ме не вла сти по све ћу ју ве ли ку па жњу про це су ди зај-

ни ра ња и об ли ко ва ња ци ље ва као и за го ва ра њу да те по ли ти ке. У 
том сми слу у свим обла сти ма јав них по ли ти ка спро во де се јав не 
кам па ње, ко ри сте се ра зно вр сни по ли тич ки сим бо ли, укљу чу ју се 
гра ђа ни у про цес ис ка зи ва ња по тре ба, кре и ра ња по ли ти ка, про гра-
ма и па ке та услу га. Власт се тру ди да по ред оп штег па ке та услу га 
гра ђа ни ма да кроз јав не про гра ме обез бе ди мо гућ ност из бо ра као и 
за до во ља ва ње не ких спе ци фич них по тре ба ма раз ли чи тих со ци јал-
них гру па или по је ди на ца (мо гућ ност јав ног из бо ра).17)

На ред на та бе ла ука зу је на по ве за ност ди зај ни ра ња по ли ти ке 
са де мо кра ти јом.

Сли ка 1    По ве за но сти ди зај ни ра ња јав
не по ли ти ке са де мо кра ти јом
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Source: Helen Ingram, Anne Schneider: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbook of 
Public Policy, Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Oxford University Press, 2008. p. 173.  
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17 Helen Ingram, Anne Schneider: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbook of Public Policy,
Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Oxford University Press, 2008. 
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So ur ce: He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc-
racy“ in: The Ox ford Hand bo ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar-

tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 2008. p. 173. 
Кри тич на тач ка си сте ма је осе ћај иден ти те та гра ђа на као 

бит них по ли тич ких ак те ра, пре ма чи јим по тре ба ма се кре и ра ју 
јав ни про гра ми као и њи хо ва осве шће на ор јен та ци ја, усме ре ност 
и за ла га ње да до при не су што ве ћој аде кват но сти, ефи ка сно сти и 
ефек тив но сти јав них про гра ма. 

Об ли ци укљу чи ва ња гра ђа на и ци вил ног дру штва 
У ве ћи ни де мо крат ских зе ма ља по сто је ра зно вр сни об ли ци 

укљу чи ва ња гра ђа на и ци вил ног дру штва у про це се од лу чи ва ња. 

17) He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc racy“ in: The Ox ford Hand bo-
ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 
2008.
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Они об у хва та ју фор ме ди рект ног укљу чи ва ња гра ђа на у про це се 
од лу чи ва ња као што су: ре фе рен дум (са ве то дав ни и оба ве зни), јав-
не скуп шти не, јав не рас пра ве, де ба те, јав не ини ци ја ти ве, пред ло зи, 
жал бе итд.

По ред ових об ли ка ко ји има ју раз ли чи те про це ду ре укљу чи-
ва ња и мо гу има ти ма њу или ве ћу моћ ко ја се ме ри оба ве зно шћу 
до не тих од лу ка за пар ла мент, по сто ји мно штво дру гих фор ми. Че-
сто се за кон ски уво ди да је оба ве зна јав на рас пра ва не из о став ни 
део про це ду ре, при до но ше њу не ких ва жних за ко на или при до но-
ше њу бу џе та. За ни мљив об лик пред ста вља по ре ски ре фе рен дум 
као об лик из ја шња ва ња гра ђа на о струк ту ри и ви си ни по је ди них 
по ре за. На ре фе рен ду му се рас пра вља и о на чи ну упо тре бе при-
ку пље них сред ста ва за раз ли чи те на ме не и, уко ли ко је нео п ход но, 
гра ђа ни том при ли ком пра ве и ли ста при о ри те та. 

Ва жан вид укљу чи ва ња гра ђа на је њи хо во из ја шња ва ње о 
ква ли те ту од ре ђе них па ке та услу га. На при мер, ко ри сни ци со ци-
јал не по мо ћи оце њу ју ква ли тет по ну ђе них про гра ма и услу га, да ју 
ини ци ја ти ве за ко рек ци је, про ме не, ино ва ци је и слич но. Укљу чи-
ва ње гра ђа на у оце њи ва ње ефе ка та при ме не ва у чер ског си сте ма 
фи нан си ра ња јав них услу га у не кој обла сти (здрав ство, обра зо ва-
ње) ко јим се но вац да је ди рект но њи ма као ко ри сни ци ма да би њи-
ме пла ти ли услу ге у оној уста но ви и ин сти ту ци ји (при ват ној или 
јав ној) за ко ју они са ми сма тра ју да је ква ли тет на, сва ка ко да је 
ве о ма ва жан чи ни лац ко ји мо же су штин ски до при не ти ква ли те ту 
при ме не овог ин стру мен та и успе ху це лог си сте ма. 

У овом сми слу, јав не по ли ти ке тре ба да обез бе де по др шку 
гра ђа на, да осми сле ка ко при ла го ди ти услу ге кон крет ним по тре ба-
ма ко ри сни ка и ло кал не сре ди не, да сти му ли шу гра ђан ско обра зо-
ва ње и ко о пе ра ци ју у ре ша ва њу про бле ма. Че сто се у те свр ху фор-
ми ра ју спе ци ја ли зо ва не аген ци је ко ји ак тив но ко ри сте екс перт ска 
зна ња. Швед ски на уч ни ци су иден ти фи ко ва ли да про цес укљу чи-
ва ња ве о ма бла го твор но ути че на за до вољ ство гра ђа на услу га ма 
чак и ка да ни во тих услу га и пад не (па ра докс јав них услу га), те би 
укљу чи ва ње гра ђа на би ло јед но од злат них пра ви ла ко јих би по ли-
ти ча ри тре ба ло да се увек при др жа ва ју.  

Од го вор ност вла сти 
Власт тре ба стра те шки да ин тер ве ни ше у ком плек сном си-

сте му пру жа њу услу га, да де фи ни ше и уре ди  ин стру мен тал на пра-
ви ла и да обез бе ди бо ље ин фор ми са ње ко јим олак ша ва и под сти че 
пар ти ци па ци ју гра ђа на. 
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Од нос из ме ђу при ме не и ис по ру ке услу га је ја ко ком плек-
сан. Ме ха ни зми од го вор но сти се раз ли ку ју од обла сти до обла сти 
и при ла го ди ли су се спе ци фич но сти ма сва ког од сек то ра. Хи је рар-
хи ја пред ста вља до ми нан тан мо дел вла сти, на тр жи шту је нај бит-
ни ји прин цип так ми че ња и кон ку рен ци је док ко о пе ра ци ја и са рад-
ња спа да ју у ва жне од но се у јав ном сек то ру у це ли ни. Да нас јав ни 
сек тор има пред со бом ве ли ки иза зов да ова три прин ци па ве што 
по ве же, ко ор ди ни ра и на пра ви аран жма не ко ји су де мо крат ски, 
функ ци о нал ни и ефи ка сни.18)

У овим про це си ма власт по ди же сво је ка па ци те те, обез бе-
ђу је тран спа рент ност ра да и из гра ђу је по ве ре ње гра ђа на. Ва жан 
део про це са из град ње јав не од го вор но сти сва ка ко пред ста вља еду-
ка ци ја гра ђа на, њи хо ва мо би ли за ци ја да се ак тив но укљу че у кре-
и ра ње и при ме ну про гра ма јав них услу га као и раз ви ја ње ра зних 
ви до ва пар ти ци па ци је. 

III   СТУДИЈА СЛУЧАЈА СРБИЈЕ 

а) Си стем

У Ср би ји, ка ко по ка зу ју мно га ис тра жи ва ња, ре фор ме су 
спро ве де не до од ре ђе не ме ре и основ не ре форм ске сла бо сти об-
у хва та ју низ обла сти као што су. сла бо раз ви јен си стем по де ле и 
рав но те же вла сти, сла бе ин сти ту ци је, сла ба прав на др жа ва, пар-
то кра ти ја, слаб ква ли тет функ ци о ни са ња си сте ма, на гла ше на 
хи је рар хи ја и не до ста так парт нер ских од но са из ме ђу др жа ве и 
ло кал них вла сти, сла ба ко ор ди на ци ја у ра зним обла сти ма ра да (не-
до ста так стра те шког пла ни ра ња, упра вља ња ко је се ру ко во ди ми-
си ја ма и ре зул та ти ма, сла ба ефи ка сност у ко ри шће њу сред ста ва, 
сла ба пар ти ци па ци ја гра ђа на итд). У том ам би јен ту се не по све ћу је 
до вољ на па жња кре и ра њу по ли ти ка уз ак тив но укљу чи ва ње гра-
ђа на, ни ти се не гу ју об ли ци пар ти ци па ци је. Ове ак тив но сти су по 
пра ви лу по вре ме не, уве де не као део не ких до на тор ских про гра ма 
или ре а ли зо ва не од стра не по је ди них по ли тич ких ли де ра све сних 
зна ча ја ова квог при сту па.

Број не сту ди је ко је се ба ве ме ре њем и про це ном рит ма и 
ква ли те та ре форм ских про ме на по ли тич ког и еко ном ског си сте ма 

18)  He len In gram, An ne Schne i der: „Po licy Analysis for De moc racy“ in: The Ox ford Hand bo-
ok of Pu blic Po licy, Mic hael Mo ran, Mar tin Rein, Ro bert Go o din, Ox ford Uni ver sity Press, 
2008.
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упра во по твр ђу ју раз ло ге ова квог ста ња у Ср би ји. Је дан од до брих 
ме рих ин стру ме на та је БТИ Ин декс (the Ber tels mann Tran sfor ma-
tion In dex, БТИ) ко ји има ста ту сни ин декс и ин декс ме наџ мен та и 
оба су за сно ва на на ду бин ској про це ни  ста ња у 125 зе ма ља. За ову 
ана ли зу је ин те ре сант но по ре ди ти вред но сти Ср би је са оста лим 
тран зи ци о ним зе мља ма. Оце не се да ју у ра спо ну од 5 (нај сла би је) 
до 10 (нај бо ље).  

Ин дек си до ста сли ко ви то го во ре о сла бо сти ма си сте ма као и 
о нео п ход ним ко рек ци ја ма:

Та ко, БТИ ин декс за Ср би ју у по гле ду ква ли те та по де ле 
вла сти је 8 док ве ћи на тран зи ци о них зе ма ља има 10 а тек по не ка 
9. Пре ма БТИ ин дек су не за ви сност суд ства је оце ње на оце ном 6, 
што је да ле ко сла би је не го код оста лих тран зи ци о них зе ма ља. Ове 
про ме не пред ста вља ју пред у слов за вра ћа ње по ве ре ња гра ђа на у 
прав ду и си стем. Збир на оце на ста ња прав не др жа ве у Ср би ји из-
но си све га 7 док је рет ко где у тран зи ци о ним зе мља ма та вред ност 
ис под 8. 

Оце не БТИ ин дек са ко је се од но се на ста бил ност де мо
крат ских ин сти ту ци ја та ко ђе ни су за до во ља ва ју ће. Та ко за 
по све ће ност де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ср би ја до би ја 8 
(ве ћи на зе ма ља 9 и 10) док за ква ли тет ра да де мо крат ских ин
сти ту ци ја Ср би ја до би ја оце ну 7 (оста ле зе мље 8 или 9).

Пар тиј ски си стем тре ба у да ле ко ве ћој ме ри ре фор ми са-
ти. Пар ти је су уво ђе њем ве за ног ман да та у ве ли кој ме ри угро зи ле 
де мо кра тич но сти из бо ра, не за ви сност кан ди да та, под ри ле сна гу 
пар ла мен та и омо гу ћи ле су кон цен тра ци ју мо ћи у ру ка ма вр хо ва 
пар ти ја и ли де ра. Фи нан си ра ње стра на ка је те сно ве за но за по де лу 
пар тиј ског пле на у ко ји ула зе јав на пред у зе ћа што је до дат ни ка нал 
не ви дљи вих то ко ва нов ца и ко руп ци је ко ја је си стем ски кре и ра на. 
Оту да је пар тиј ски си стем у Ср би ји до био БТИ оце ну 7. За оста ле 
зе мље вред но сти су углав ном 8 и 9, ма да је Пољ ска до би ла оце ну 
5 а Бу гар ска и Сло вач ка.

Про цес укљу чи ва ња гра ђа на ва жан је део си сте ма и пред-
у слов су му ка ко ин сти ту ци о нал не ре фор ме (оства ре на по де ла и 
рав но те жа вла сти, прав на др жа ва, ста бил ност по ли тич ких ин сти-
ту ци ја, мо дел пар тиј ског си сте ма и у еко ном ској сфе ри тр жи шни 
ам би јент и ефи ка сност ко ри шће ња сред ста ва) та ко и по сто ја ње де-
мо крат ске по ли тич ке кул ту ре. У Ср би ји по сто ји ве ли ки про стор за 
по бољ ша ње у овим обла сти ма. 

Укљу чи ва ње гра ђа на и по ве ћа ње тран спа рент но сти озбиљ-
но су жа ва про стор за ко руп ци ју, зло у по тре бе и пре ва ре ко је су на 
жа лост ве ли ки ба ласт дру штва у Ср би ји. Ср би ја је на 83 ме сту (од 
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180 зе ма ља) по раз ви је но сти ко руп ци је. На ска ли од 1 до 10 (1 је 
нај ве ћа а 10 не по сто ја ње ко руп ци је) ста ње у Ср би ји је оце ње но 
са 3,5 (сва ко ста ње оце ње но са ис под 5 је кри тич но). БТИ ин декс 
ве зан за ан ти ко руп тив ну по ли ти ку у Ср би ји је 6 (дру ге зе мље 
углав ном има ју оце ну 7, сем оце не 6 за Ру му ни ју и Сло вач ку).  

За до вољ ство гра ђа на ква ли те том јав них услу га пред ста вља 
ва жан чи ни лац њи хо ве иден ти фи ка ци је са ло кал ном за јед ни цом 
(оп шти ном, гра дом, ре ги о ном). Уко ли ко су у про це су кре и ра ња 
услу га укљу че ни у про це се ис пи ти ва њем по тре ба, укљу чи ва њем 
у про це се од лу чи ва ња, при ме ће но је да су гра ђа ни да ле ко за до-
вољ ни ји и услу га ма ко је се та ко при пре ме (овај фе но мен је дав но 
иден ти фи ко ван као па ра докс јав них услу га). 

БТИ оце на за пар ти ци па ци ју гра ђа на и гра ђан ског дру штва 
у Ср би ји, као ва жног чи ни о ца пра ве де мо кра ти је, је ве о ма ни ска и 
из но си нај ни жих мо гу ћих 5. Пар ти ци па ци ја у оста лим зе мља ма је 
про це ње на са 7 и 8, и је ди но је Пољ ска до би ла оце ну 5. Основ на 
пре по ру ка за њен раз вој и ја ча ње пред ста вља да ља де мо кра ти за ци-
ја, мо дер ни за ци ја и де цен тра ли за ци ја си сте ма.

б) Ре фор ма ад ми ни стра ци је 

Мо дер ни за ци ја ад ми ни стра ци је пред ста вља ва жан део ре-
фор ме по ли тич ког си сте ма јер се др жа ва као ин стру мент вла сти 
пре тва ра у услу жни сер вис гра ђа на. Овај про цес под ра зу ме ва де-
цен тра ли за ци ју,  де по ли ти за ци ју (ја ча ње про фе си о нал них стан-
дар да и уво ђе ње ме рит си сте ма) и де мо кра ти за ци ју. 19)

Од 2000. усво је ни су: Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве, 
За кон о др жав ној упра ви и За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, кре-
и ра ни пре ма европ ским стан дар ди ма. Ови за ко ни су уве ли ме рит 
си стем или си стем за слу га у про цес за по шља ва ња и на пре до ва-
ња слу жбе ни ка на су прот ра ни је при сут ном си сте му на гра ђи ва ња 
пар тиј ске при пад но сти и ло јал но сти. Сми сао ових про ме на је да 
по тре бе гра ђа на бу ду основ ни мо тив и ре пер кре и ра ња и ре а ли за-
ци је по ли ти ка, да се слу жбе ни ци об у че за укљу чи ва ње гра ђа на и 
јав но сти у про це се од лу чи ва ња, че му је по себ но у пр вој фа зи ја ко 
по све ћи ва на па жња. 2005. го ди не је фор ми ра на Слу жба за упра-
вља ње ка дро ви ма а 2005 и Ви со ки слу жбе нич ки са вет са ци љем да 
при ме не прин цип за слу га у си стем за по шља ва ња и на пре до ва ња. 

19)  2001. са Вла дом Зо ра на Ђин ђи ћа су фор ми ра не Аген ци ја за јав ну упра ву (са ста ту сом 
др жав не слу жбе) и Са вет за др жав ну упра ву при ка би не ту Пред сед ни ка Вла де, са ци-
љем ре фор ми са ња ове осе тљи ве и зах тев не обла сти. Ове ин сти ту ци је су ин тен зи ви ра ле 
ак тив но сти на мо дер ни за ци ји обла сти јав не упра ве. Са Вла дом Во ји сла ва Ко шту ни це  
2004. го ди не ове ин сти ту ци је су уки ну те. 
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Ове ре форм ске са др жа је је озбиљ но угро зи ло ја ча ње пар то-
кра ти је (но ви Устав 2006 и За кон о из бо ри ма) јер је пар тиј ска при-
пад ност и да ље ва жан чи ни лац ан га жо ва ња слу жбе ни ка. Ло кал-
на упра ва и слу жбе ни ци ни су ре фор ми са ни. У та квом ам би јен ту 
укљу чи ва ње гра ђа на ни је си стем ски под стак ну то. 

Ср би ја ни је да ле ко ис ко ра чи ла у прав цу пре ла ска са кон цеп
та вла сти пре ма уло га ма (сва ко ми ни стар ство или се кре та ри јат 
у ло кал ној вла сти ра ди за се бе) пре ма вла сти ко ја се ру ко во ди ми-
си јом и оства ре ним ре зул та ти ма (mis sion and re sult dri ven go vern-
ment). На ни воу др жа ве на пра вље но је не ко ли ко по ку ша ја да се ко
ор ди ни ра рад ра зних ми ни стар ста ва и да се мо дер ни зу је област 
јав не упра ве али су ефек ти тих на по ра би ли скром ни и ни ка да ни су 
си стем ски уве де ни ин стру мен ти одр жи во сти ко ор ди на ци је. Да нас 
се кроз Се кре та ри јат за за ко но дав ство обез бе ђу је из ве сна ко ор ди-
на ци ја при до но ше њу за ко на ко ји су мул ти сек тор ски. 

Из ме ђу др жа ве и ло кал них вла сти и да ље по сто је од но си хи-
је рар хи је а не парт нер ства и са рад ње. Ло кал ним вла сти ма још увек 
ни је вра ће на имо ви на (од у зе та је 1995. од стра не Ми ло ше ви ће ве 
вла де), ни је им пре нет до бар део над ле жно сти (обра зо ва ње, со-
ци јал ни по сло ви) као ни ин стру мен ти за под сти ца ње ло кал ног 
еко ном ског раз во ја (без имо ви не тај про цес је ве о ма оте жан). У 
по сто је ћем ре жи му ло кал не вла сти не мо гу узи ма ти хи по те кар не 
кре ди те (јеф тин но вац), не мо гу из да ва ти му ни ци пал не об ве зни-
це, те шко мо гу ре а ли зо ва ти ин ве сти ци о не про јек те због за ви сно-
сти по пи та њу сво ји не итд. Све то знат но сма њу је ка па ци те те ло-
кал них вла сти да кре и ра ју про јек те пре ма по тре ба ма гра ђа на и да 
укљу чу ју гра ђа не у про це се од лу чи ва ња.

Ср би ја је за ефи ка сност ко ри шће ња сред ста ва до би-
ла, кроз БТИ ин декс, нај ни жу мо гу ћу оце ну 5, док је по том 
пи та њу ста ње у дру гим зе мља ма мно го бо ље (углав ном су 
у ра спо ну од 7 , 8 или 9 сем Пољ ске ко ја је оце ње на са 6). I 
овај ин ди ка тор го во ри о пре те ра ном ути ца ју пар тиј ских, по-
ли тич ких и не фор мал них цен та ра мо ћи а не до вољ ном ути-
ца ју тр жи шних ме ха ни за ма у ре ди стри бу ци ји и ко ри шће њу 
сред ста ва као и не по сто ја њу по тре ба гра ђа на као глав ног ин-
ди ка то ра вред но сти по ли ти ка и про је ка та. 

Ста ње у ло кал ној ад ми ни стра ци ји
У ле то 2009. го ди не је спро ве де но ис тра жи ва ње ква ли-

те та ра да ад ми ни стра ци је у ло кал ној вла сти у Ср би ји ра ди 
утвр ђи ва ња ре форм ских при о ри те та. 
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Ло кал не вла сти ука зу ју да из ме ђу њих и др жа ве по сто ји пре-
вас ход но фор мал на а ве о ма рет ко функ ци о нал на по ве за ност, чи ме 
би пред ста вља ли јед ну ефи ка сну и ефек тив ну це ли ну. То се ма-
ни фе сту је на свим бит ним пи та њи ма ра да: при кре и ра њу стра те-
ги ја, (не)по сто ја њу стал не и ефи ка сне раз ме не ин фор ма ци ја, при 
по сто ја њу за јед нич ких стан дар да у за по шља ва њу, на пре до ва њу и 
на гра ђи ва њу слу жбе ни ка пре ма ра ду итд.

Пла те у упра ви су до ста ни ске па је и мо ти ва ци ја слу жбе ни-
ка за рад сла ба. Си стем ски по сма тра но ни је раз ви јен осми шљен 
си стем вер ти кал не и хо ри зон тал не по кре тљи во сти слу жбе ни ка то-
ком ка ри је ре ко јом би се обо га ћи вао њи хов про фил, кре а тив ност и 
ефек тив ност у ра ду. По кре тљи вост је сла ба (по себ но хо ри зон тал-
на, ко јом се обо га ћу ју њи хо ва зна ња за раз не обла сти и олак ша ва 
кре и ра ње за јед нич ке ми си је це ле слу жбе). При вер ти кал ној по кре-
тљи во сти основ ни кри те ри ју ми су и да ље пре вас ход но пар тиј ске 
и лич не ве зе. Тре нин зи и обу ке слу жбе ни ка ни су осми шље не као 
ва жан део стра те ги је раз во ја упра ве већ се оне ре а ли зу ју сти хиј-
ски, не план ски, са че стим пре ки ди ма и без си сте мат ског пра ће ња 
ефе ка та. 

Са мо 44% оп шти на и гра до ва у Ср би ји има јед но шал тер
ску слу жбу ко ја слу жи за по јед но ста вље но из да ва ње до ку ме на та, 
во ђе ње пред ме та и пру жа ње услу га гра ђа ни ма, при вред ни ци ма и 
ин ве сти то ри ма уоп ште. Тре нут но се ра ди про је кат „ги љо ти на про-
пи са“ ко јим се по јед но ста вљу ју про це ду ре до би ја ња до зво ла и до-
ку ме на та. 

У по гле ду ква ли те та ра да слу жбе ни ка, прин ци пи тим ског ра-
да у др жав ној и ло кал ној упра ви су сла бо раз ви је ни. Не по све ћу је 
се до вољ на па жња по тре ба ма гра ђа на ка да се кре и ра ју про јек ти 
и про гра ми ра да. Про цес пра ће ња, ме ре ња и вред но ва њу ефе ка та 
про је ка та се та ко ђе не по све ћу је до вољ на па жња. 

в) При ме ри до бре прак се

У Ср би ји има до ста при ме ра до бре прак се кроз ко је се ви ди 
при су ство све сти о зна ча ју кре и ра ња по ли ти ка од гра ђа на пре ма 
ло кал ној вла сти и пре ма др жа ви. Ови при ме ри се мо гу од но си ти 
на ства ра ње ин сти ту ци о нал них пред у сло ва да ово по ста не стал на 
прак са у ра ду, пре ко кон крет них про је ка та ко ји ма се овај мо дел 
кре и ра ња про је ка та и по ли ти ка уво ди као пра ви ло. Сви до на тор-
ски про јек ти уво де овај стан дард ра да ко ји је у по след њих 10 го-
ди на већ обез бе дио да је ве ли ки број по ли ти ча ра, ме на џе ра, гра-
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до на чел ни ка и слу жбе ни ка схва тио пред но сти овог на чи на ра да. 
Они су се оспо со би ли за рад са гра ђа ни ма, за кре и ра ње про је ка та 
и за њи хо во стал но  над гле да ње, ме ре ње и вред но ва ње оства ре них 
ре зул та та. 

За по тре бе ове ана ли зе сма тра ла сам ин те ре сант ни јим при-
каз до бре прак се ко ји ма се мо дер ни зу је ад ми ни стра ци ја и ко ји ма 
се обез бе ђу је да гра ђа ни стал но ме ре ква ли тет услу га и има ју си-
стем ски отво рен ка нал за ути цај. Оба при ме ра су из оп шти не Ин-
ђи ја.

Ре фор ма ад ми ни стра ци је у оп шти ни
У оп шти ни Ин ђи ја је, у по сто је ћем за кон ском окви ру, на-

пра вљен ис ко рак и мо дер ни зо ва на је ад ми ни стра ци ја. На пра вље на 
је ба за по да та ка за сва ки де парт ман и за сва ки пред мет, омо гу ћен 
увид у сва ку фа зу про це ду ре чи ме је по стао ви дљив и мер љив ква-
ли тет ра да, бр зи на ра да као и при ро да про бле ма ко ји се по ја вљу ју. 
Сва ког по не дељ ка по ло ви на ад ми ни стра ци је и по ло ви на ЈКП пре-
тре са ин ди ка то ре ква ли те та ра да, ефе ка та и де фи ни ше нео п ход не 
ко рек ци је у ра ду за на ред ну не де љу, пре ци зи ра ју ћи за јед нич ке ак-
тив но сти у оп шти ни. 

На овај на чин је на пра вље на ра ци о на ли за ци ја ра да, на ма че-
ка ња гра ђа на, за ту ре них пред ме та, ни ти оду го вла че ња у ра ду. Где 
год је би ло мо гу ће у ра ду је при ме ње на ин фор ма ци о на тех но ло ги ја 
та ко да су гра ђа ни мо гли ла ко пра ти ти пре ко ин тер не та ста ње свог 
пред ме та, мо гли су да до би ју ин фор ма ци је пу тем ин тер не та, СМС 
по ру ке или да им се по ша ље пред мет по штом. Гра ђа ни ће та ко ђе 
уско ро, са усва ја њем За ко на о елек трон ском пот пи су, мо ћи ди рект-
но са si te-а пре у зе ти сва ки лич ни до ку мент без до ла ска у оп шти ну. 

Уво ђе ње си сте ма 48 
Сту диј ска по се та Бал ти мо ру је ин спи ри са ла гра до на чел ни-

ка Ин ђи је, Го ра на Је ши ћа да по диг не ква ли тет ра да ко му нал них 
слу жби уво ђе њем ин тер ак тив ног си сте ма из ме ђу гра ђа на као ко ри-
сни ка услу га, оп шти не и јав но ко му нал них пред у зе ћа ко ји пру жа ју 
да те јав не услу ге. 

На пра вље не су ба зе по да та ка за обла сти ску пља ња и де по но-
ва ња сме ћа, да би ка сни је овај си стем био про ши рен и на јав ни са о-
бра ћај, пар ки ра ње, во до вод, ка на ли за ци ју и гре ја ње. Ком пју тер ски 
про грам је омо гу ћио пре глед свих фа за ре а ли за ци је услу га. 

При оп шти ни је на пра вљен по зив ни цен тар на ко ји се гра-
ђа ни мо гу ја ви ти (по зи ви су бес плат ни) да при ја ве би ло ко ју не-
пра вил ност или про блем ко ји уоче. По зив се, у ви ду рад ног на ло-
га, про сле ђу је пред у зе ћу код ког је иден ти фи ко ван про блем и оно 
је ду жно да бр зо от кло ни еви ден ти ра ни про блем и об ја сни узрок. 
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Гра ђа ни по врат но мо ра ју, без об зи ра на озбиљ ност про бле ма, до-
би ти од го вор и ко рек ци ју ста ња нај ду же у ро ку од 2 да на тј. 48 
са ти.

Ова ко по ста вљен си стем је основ за по ди за ње ква ли те та ра-
да и рад не ди сци пли не. Та ко се пр ви пут  пра ви раз ли ка у ква ли-
те ту ра да за по сле них, мо же се на гра ђи ва ти рад а ка зни ти не рад. 
Си стем је та ко ђе омо гу ћио ефи ка сни је и ефек тив ни је ко ри шће ње 
сред ста ва: бо љим уви дом је оства ре на штед ња и ра ци о на ли за ци-
ја на мно гим тач ка ма си сте ма. Уво ђе ње пар кинг сер ви са по зо на-
ма оне мо гу ће не су про не ве ре нов ца и зло у по тре бе ко је су пред-
ста вља ле ре дов ну прак су ра да пред у зе ћа у прет ход ном пе ри о ду. 
Слич не, че сто пот пу но нео че ки ва не уште де и ра ци о на ли за ци је су 
омо гу ће не у свим обла сти ма пру жа ња услу га у оп шти ни. 

Sne za na Djor dje vic

A NOTION OF PUBLIC POLICY AND THE 
WAY OF DESIGNING POLITICS
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