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Сажетак
Административни капацитети (Мадридски крите
ријум), заједно са критеријумима из Копенхагена,
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градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.



- 262 -

ЈАЧАЊЕАДМИНИСТРАТИВНИХКАПАЦИТЕТАКАО...ЈеленаТодоровић

1.АДМИНИСТРАТИВНИКАПАЦИТЕТИУСЛОВЗА
ЧЛАНСТВОУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

U тре нут ку фор ми ра ња 1951. го ди не, Европ ска за јед ни ца за угаљ 
и че лик има ла је шест др жа ва чла ни ца у свом са ста ву. Тај број 

ни је ме њан ни на кон ус по ста вља ња дру ге две за јед ни це 1957. го-
ди не – Европ ске еко ном ске за јед ни це и Европ ске за јед ни це за 
атом ску енер ги ју. Број др жа ва чла ни ца уве ћа вао се по сте пе но кроз 
че ти ри та ла са про ши ре ња: 1. 1973. го ди не (Ве ли ка Бри та ни ја, Ре-
пу бли ка Ир ска и Дан ска), 2. 1981. го ди не (Грч ка), 3. 1986. го ди-
не (Шпа ни ја, Пор ту га ли ја), 4. 1995. го ди не (Швед ска, Аустри ја, 
Фин ска). Ни у јед ном про ши ре њу ни је по сто јао кри те ри јум ад ми-
ни стра тив них ка па ци те та као услов ко ји др жа ве кан ди да ти тре ба 
да оства ре ка ко би по ста ле чла ни це Европ ских за јед ни ца. Све до  
пе тог - „ве ли ког про ши ре ња“, ко је је за вр ше но ма ја 2004. го ди-
не, ка да је де сет др жа ва цен трал не и ис точ не Евро пе при сту пи ло 
Европ ској уни ји (Пољ ска, Ма ђар ска, Че шка, Сло вач ка, Есто ни ја, 
Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Сло ве ни ја, Ки пар и Мал та), пи та ње ад ми ни-
ста тив них спо соб но сти ни је при вла чи ло ве ли ку па жњу јав но сти. 
Оно је по сма тра но ви ше као тех нич ко пи та ње с об зи ром да, ни ти 
је број про пи са ко је тре ба при ме ни ти био ве лик, ни ти су др жа ве 
ко је су при сту па ле би ле др жа ве ко је су ско ро по ла ве ка по чи ва ле 
на ко му ни стич ким прин ци пи ма као што је слу чај са осам од де сет  
на ве де них др жа ва. Крај хлад ног ра та и слом ко му ни зма ути ца ли су 
на  др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе (ЦИЕ) да из ра зе же љу да 
по ста ну чла ни це Европ ске уни је. Про цес европ ских ин те гра ци ја 
у овим зе мља ма био је ду го тра јан и по сте пен пре све га због нео п-
ход но сти да се из гра де пот пу но но ве ин сти ту ци је у од но су на оне 
из прет ход ног пе ри о да, а за тим и због оби ма и сло же но сти европ-
ских про пи са ко је тре ба усво ји ти и при ме ни ти. Све ово до во ди до 
то га да пи та ње по сто ја ња ад ми ни стра тив них ка па ци те та по ста не 
јед но од ва жних пи та ња за про цес европ ских ин те гра ци ја. 

На са ми ту у Ко пен ха ге ну 1993. го ди не де фи ни са ни су пр ви 
пут кри те ри ју ми за јед нич ки за све др жа ве ко је оне тре ба да оства-
ре уко ли ко же ле члан ство у ЕУ - тзв. Ко пен ха ген шки кри те ри ју ми 
(до та да су се усло ви за члан ство на ла зи ли за сва ку др жа ву по-
је ди нач но у спо ра зу му о при дру жи ва њу), али услов из град ње ад-
ми ни стра тив них ка па ци те та ни је екс пли цит но по ме нут. Тек се на 
са ми ту у Ма дри ду 1995. го ди не пр ви пут по ми ње да др жа ве кан ди-
да ти тре ба да при ла го де сво је ад ми ни стра тив не струк ту ре за спро-
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во ђе ње оба ве за ко је про ис ти чу из члан ства. Ова кво де фи ни са ње 
би ло је до ста не пре ци зно па се у на ред ним го ди на ма по ку ша ло 
да ти пре ци зни је обра зло же ње. Та ко се у са оп ште њу са са ми та у 
Лук сем бур гу 1997. го ди не на ко ме се да је фор мал но одо бре ње за 
по че так пре го во ра са не ким др жа ва ма ЦИЕ,  ка же да ни је до вољ но 
са мо ин кор по ри ра ти пра ви ла ЕУ у сво је за ко но дав ство већ обез бе-
ди ти ка па ци те те да се пра ви ла и спро во де. Са мит у Фе и ри 2000. 
го ди не иде нај да ље ка да је реч о на гла ша ва њу зна ча ја ко ји има ју 
ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти у про це су при сту па ња, па се та ко ка-
же да на пре дак у пре го во ри ма са др жа вом кан ди да том за ви си од 
пре у зи ма ња ак ци ја (аcqu is com mu na u ta i re – прав не те ко ви не ЕУ), 
а по себ но од ње них ка па ци те та да ефек тив но при ме ни пра во ЕУ. 

Ма дрид ски кри те ри јум ад ми ни стра тив них ка па ци те та је че-
твр ти кри те ри јум по ред по ли тич ког (ста бил не ин сти ту ци је и вла-
да ви на пра ва), еко ном ског (функ ци о нал на тр жи шна при вре да)  и 
прав ног (при хва та ње пра ви ла и про пи са ЕУ) кри те ри ју ма, де фи ни-
са них у Ко пен ха ге ну. Овај кри те ри јум под ра зу ме ва да др жа ва ко ја 
се на ла зи у про це су при сту па ња тре ба да из гра ди ад ми ни стра ци ју 
ко ја је спо соб на да при хва ти и де ло твор но спро во ди  по ли ти ке и 
пра ви ла ЕУ. Очи глед но је да је ис пу ње ње ма дрид ског кри те ри ју ма 
пред у слов за за до во ље ње оста ла три јер без од го ва ра ју ћих ад ми-
ни стра тив них струк ту ра ни је мо гу ће ус по ста ви ти, ни ти тр жи шну 
при вре ду, ни ти ста бил не ин сти ту ци је или спро во ди ти про пи се. 

Ад ми ни стра тив ни ка па ци тет пред ста вља скуп обе леж ја ор га-
ни за ци о не упра ве и то са два аспек та:  ква ли тет др жав них слу жбе-
ни ка и од но си из ме ђу ор га ни за ци о них је ди ни ца упра ве.2) За спро-
во ђе ње про пи са и по ли ти ка ЕУ под јед на ко су ва жни ка па ци те ти 
цен трал не упра ве као и ка па ци те ти ло кал них и ре ги о нал них вла-
сти. Та ко ђе, тре ба вр ши ти ускла ђи ва ње у раз ли чи тим сек то ри ма, 
као и ко ор ди на ци ју ор га ни за ци о них је ди ни ца у ор га ни ма упра ве 
ко је су за ду же не за про цес европ ских ин те гра ци ја. 

Све сна чи ње ни це да је ства ра ње ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та те жак и сло жен за да так, Европ ска уни ја је вр ло бр зо од лу чи-
ла да је др жа ва ма по тен ци јал ним кан ди да ти ма по треб но по мо ћи 
у из град њи ад ми ни стра тив них струк ту ра кроз фи нан сиј ску и тех-
нич ку по моћ. Фи нан сиј ска по моћ се спро во ди кроз пред при ступ не 
фон до ве док ка да је реч о тех нич кој по мо ћи, по сто је про јек ти Тви-
2) Та ња Ми шче вић, „Maдридскикритеријум:административникапацитетикаоуслов

чланства уЕУ“, у Иза зо ви европ ских ин те гра ци ја – Ча со пис за пра во и еко но ми ју 
европ ских ин те гра ци ја бр. 1, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 99 
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нинг – про грам бра ти мље ња као и  Та и екс - Кан це ла ри ја за раз ме-
ну ин фор ма ци ја о тех нич кој по мо ћи. Тви нинг пред ви ђа упу ћи ва-
ње слу жбе ни ка из др жа ве чла ни це ЕУ у др жа ву кан ди да та ка ко би 
по мо гли у пи са њу за ко на као и  у из град њи ин сти ту ци ја.3) Др жа ве 
цен трал не и ис точ не Евро пе нај пре су фи нан сиј ску по моћ до би ја-
ле кроз про грам PHARЕ а за тим је на осно ву Со лун ске аген де за 
за пад ни Бал кан фор ми ран је ИПА – про грам фи нан сиј ске по мо ћи 
је дин ствен за све кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те. Про грам се 
са сто ји од пет ком по не на та од ко јих су са мо пр ве две до ступ не за 
по тен ци јал не кан ди да те а јед на од њих је упра во по др шка из град-
њи ин сти ту ци ја и ад ми ни стра тив них струк ту ра. 

2.МЕХАНИЗМИЗАОЦЕНУИСПУЊЕНОСТИ
КРИТЕРИЈУМААДМИНИСТРАТИВНИХКАПАЦИТЕТА

Европ ска уни ја не ма екс пли цит на ме ри ла на осно ву ко јих оце-
њу је да ли др жа ва кан ди дат има од го ва ра ју ће ад ми ни стра тив не 
струк ту ре. Она не по се ду је чак ни ме ха ни зме ко ји ма би то у сво-
јим др жа ва ма чла ни ца ма мо гла кон тро ли са ти. Уго вор из Ри ма не 
по ми ње ни ка кву од ред бу о др жав ној упра ви.4) Упр кос не до стат ку 
ди рект них овла шће ња, Европ ска уни ја ипак ути че на то ка ко ад ми-
ни стра тив не струк ту ре тре ба да из гле да ју. Др жа ве су сло бод не да 
сво ју упра ву ор га ни зу ју ка ко им од го ва ра али она мо ра да функ ци-
о ни ше на на чин ко ји ће обез бе ди ти да се по сло ви за јед ни це оба-
вља ју ефи ка сно, ка ко би се оства ри ли ре зул та ти јав них по ли ти ка.5) 

ЕУ не ма спољ не аген ци је ко је би кон тро ли са ле спро во ђе ње 
јав них по ли ти ка већ су за то од го вор не на ци о нал не ин сти ту ци је 
па сто га ЕУ  зах те ва да са да шње или бу ду ће чла ни це има ју по у-
здан си стем вла да ви не и од го вор не ин сти ту ци је ко је су спо соб не 
за им пле мен та ци ју јав них по ли ти ка. Кроз го ди шње из ве шта је о 
на прет ку ко је до но си Европ ска ко ми си ја од 2002. го ди не, вр ши се 
ана ли за, из ме ђу оста лог и ад ми ни стра тив них ка па ци те та, и то не 
са мо број за по сле них и струк ту ра већ и про це ду ре ко је оне ко ри-
3) Та ња Ми шче вић, op. cit. стр. 103
4) Ду шко Ло пан дић, Оснивачки уговориЕУ, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Ср би је 

и Цр не Го ре, Европ ски по крет у Ср би ји, Ми ни стар ство за еко ном ске од но се са ино-
стран ством, Бе о град, 2003, стр. 57

5) Жак Фур ни је, Владавинаиевропскаинтеграција–поузданадржавнауправа, у СИГ-
МА ра до ви бр. 23, При пре ма др жав них упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, 
Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
2006, стр. 113
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сте.6) Ови из ве шта ји са др же мно ге ин ди ка то ре и смер ни це па чак 
и кри ти ке у ком прав цу су по треб не про ме не у овој обла сти ка ко 
би се на пра ви ла ефи ка сна и про фе си о нал на др жав на упра ва. Ове 
функ ци је Европ ске ко ми си је да ле ко пре ва зи ла зе овла шће ња и над-
ле жно сти кла сич них управ них ор га на дру гих ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја.7)Да ва ње оце не о ис пу ње но сти усло ва пред ста вља уни ла-
те рал ни про цес ко јим се оја ча ва пре го ва рач ка по зи ци ја Европ ске 
уни је у од но су на др жа ве кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те, у 
сми слу де мон стри ра ња по ли ти ке усло вља ва ња ко ју она че сто ко-
ри сти, што мо же мо ви де ти и на при ме ру Ср би је. 8)

У го ди шњим из ве шта ји ма Ко ми си је се пр ви пут по све ћу је зна-
чај на па жња пи та њи ма др жав не упра ве и то у одељ ку на ме ње ном 
ад ми ни стра тив ним ка па ци те ти ма као и у одељ ци ма о по ли тич ким 
кри те ри ју ми ма и сек тор ским по ли ти ка ма. У по гла вљу о по ли тич-
ким ин сти ту ци ја ма, Ко ми си ја зах те ва ис пу ње ње ве ли ког бро ја 
усло ва. По сто ја ње сло бод них из бо ра, не за ви сног суд ства, по де ле 
вла сти, ауто но ми ја ло кал них и ре ги о нал них упра ва, по што ва ње 
људ ских пра ва и пра ва ма њи на, све су то усло ви чи је ис пу ње ње 
оче ку је Ко ми си ја. Она не про пи су је ко ји мо дел упра ве тре ба сле-
ди ти ни ти ко ли ко ми ни стар ста ва тре ба да по сто ји. Она про пи су-
је са мо да мо ра по сто ја ти ор ган ко ји ко ор ди ни ра про цес европ ске 
ин те гра ци је као и ор га ни за ци о не је ди ни це за по сло ве ин те гра ци је 
у свим ми ни стар стви ма. Ка да је реч о др жав ној слу жби, Ко ми си ја 
зах те ва до но ше ње за ко на ко ји се од но си на др жав не слу жбе ни ке. 
Та кав за кон је ко ри стан у де фи ни са њу пра ва и оба ве за др жав них 
слу жбе ни ка и обез бе ђи ва њу њи хо ве не за ви сно сти од по ли тич ког 
ути ца ја. Др жав на слу жба тре ба да бу де ка ри јер на а тре ба ра ди ти и 
на по ве ћа њу струч но сти др жав них слу жбе ни ка кроз раз не про гра-
ме обу ке.  Ка да ана ли зи ра сек тор ске по ли ти ке, Ко ми си ја пред ви ђа 
фор ми ра ње број них ре гу ла тор них те ла ко ја су нео п ход на да би се 
спро во ди ли за ко ни. Ова те ла тре ба да бу ду не за ви сна и фи нан сиј-
ски и по ли тич ки. Ре гу ла тор на те ла тре ба да се осни ва ју у сле де ћим 
сек то ри ма: кон ку рен ци ја, те ле ко му ни ка ци је, ве те ри нар ска и биљ-
на ин спек ци ја, за шти та жи вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча итд. 
6) Та ња Ми шче вић, „Мадридскикритеријем:Административникапацитетикаоуслов

чланствауЕУ“, op. cit., стр. 104
7) Игор Ја нев, „ОсновеполитичкогсистемаЕвропскеуније“,По ли тич ка ре ви ја 04/2008, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 1061
8) Phe don Ni ko la i des, ЕnlargementoftheEUandeffectiveimplementationofcomunityrules:

AnIntegrationbasedapproach, Euro pean In sti tut of Pu blic Ad mi ni stra tion, 99/W/04, p.46
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Усва ја ње и при ме на ко му ни тар них пра ви ла зах те ва ју спо-
соб ну ад ми ни стра ци ју и од го вор не ин сти ту ци је. Др жа ве ко је су 
у про це су европ ских ин те гра ци ја про жи вља ва ју исто вре ме ност 
тран зи ци је и ускла ђи ва ња: из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
тр жи шне при вре де са јед не стра не и пре у зи ма ње и им пле мен та ци-
ја број них европ ских про пи са са дру ге. Оне тре ба пр во да укло не 
за ста ре ле ин сти ту ци је из пе ри о да ко му ни зма а за тим и да из гра де 
но ве ин сти ту ци је ре гу ла тор ног ти па. Ад ми ни стра тив ни ка па ци те-
ти мо гу се по сма тра ти са два аспек та ко ја су ме ђу соб но по ве за на:                      
1. ка па ци те ти су по треб ни ка ко би се при пре мио, ко ор ди ни рао и 
из вео про цес при дру жи ва ња, 2. ка па ци те ти су по треб ни ка ко би се 
де ло твор но спро во ди ле оба ве зе из бу ду ћег члан ства. Свр ха про це-
не ад ми ни стра тив них спо соб но сти је сте упра во по ве за на са дру-
гим аспек том: Европ ска уни ја ће при ми ти у члан ство оне др жа ве 
ко је су из гра ди ле ад ми ни стра тив не струк ту ре ко је ће би ти у ста њу 
да оства ре ци ље ве Уни је. Из то га про из и ла зи да је за јед нич ки ин-
те рес др жа ва кан ди да та, др жа ва чла ни ца и европ ских ин сти ту ци ја 
да се из гра ди по у зда на и спо соб на др жав на упра ва. 

3.„ЕВРОПСКИАДМИНИСТРАТИВНИПРОСТОР“

Др жа ве чла ни це Европ ске уни је има ју раз ли чи те си сте ме др-
жав не ад ми ни стра ци је. ЕУ не ма ни ка кву над ле жност над др жав-
ном упра вом сво јих чла ни ца. Ме ђу тим, по сто је из ве сне слич но сти 
ме ђу њи хо вим си сте ми ма. Оно што им је за јед нич ко је сте по сто-
ја ње од ре ђе них прин ци па. То су сле де ћи прин ци пи ор га ни зо ва ња 
др жав не упра ве: отво ре ност, тран спа рент ност, про фе си о нал ност, 
од го вор ност, де ло твор ност и ефи ка сност. 9) Упра во ови прин ци-
пи пред ста вља ју осно ву „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. 
По ме ну ти прин ци пи управ ног пра ва пред ста вља ју „не фор ма ли зо-
ва ни аки“.10) „Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор“ се ства ра кроз 
са стан ке и раз ме ну ми шље ња и ис ку ста ва слу жбе ни ка др жа ва чла-
ни ца. Он пред ста вља скуп ад ми ни стра тив них прин ци па, за јед нич-
ких управ них стан дар да, по сту па ка и вред но сти ко је се при ме њу ју 
у др жа ва ма чла ни ца ма. Основ на ка рак те ри сти ка овог „про сто ра“ 
је сте што се при ме ном по ме ну тих прин ци па оства ру је по у зда ност 
си сте ма др жав не упра ве. За то др жа ве кан ди да ти и по тен ци јал ни 
9) Европскипринципизадржавнууправу,у СИГ МА ра до ви бр. 27, При пре ма др жав них 

упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це ла ри ја 
за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 2006, стр. 209

10) Европскипринципизадржавнууправу, op. cit., стр. 218
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кан ди да ти тре ба да ор га ни зу ју сво је упра ве та ко да оне до стиг ну 
ни во по у зда но сти „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра“. Циљ 
ни је сле по ис ко пи ра ти си стем упра ве од ре ђе не зе мље већ на пра-
ви ти си стем ко ји ће ли чи ти на све др жа ве чла ни це по ма ло. Ови 
прин ци пи и пра ви ла ни су трај ни већ се др жав не упра ве ево лу тив-
но ме ња ју и раз ви ја ју у скла ду са по тре ба ма ко је на ме ћу гло бал не 
про ме не. Стал на ин тер ак ци ја из ме ђу др жа ва чла ни ца, као и из ме ђу 
чла ни ца и Ко ми си је, до во ди до на стан ка но вих ре ше ња ор га ни зо-
ва ња др жав не упра ве у скла ду са нај бо љом европ ском прак сом. За-
јед нич ки прин ци пи, по ступ ци и вред но сти ко ји по сто је у „европ-
ском ад ми ни стра тив ном про сто ру“ ути чу на др жа ве кан ди да те да 
на пра ве ад ми ни стра тив ну струк ту ру ко јом мо гу да оства ре ефек-
тив ну при ме ну ко му ни тар них пра ви ла. 

4.АДМИНИСТРАТИВНИКАПАЦИТЕТИСРБИЈЕ
УПРОЦЕСУПРИДРУЖИВАЊАЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти пред ста вља ју је дан од нај ва-
жни јих кри те ри ју ма за оце ну спрем но сти др жа ва кан ди да та за 
при сту па ње Европ ској уни ји.  То се од но си и на зе мље за пад ног 
Бал ка на, ме ђу ко ји ма је  Ср би ја. Де кла ра ци јом из Со лу на 2003. го-
ди не уво де се  Европ ска парт нер ства за зе мље за пад ног Бал ка на. 
Европ ска парт нер ства пред ста вља ју ин стру мен те прет при ступ не 
стра те ги је ко ји ма се са сва ком зе мљом по је ди нач но фор му ли шу 
крат ко роч ни (од јед не до две го ди не) и сред ње роч ни (од три до пет 
го ди на) при о ри те ти.11) При о ри те ти пред ста вља ју бр зи ну ко јом др-
жа ва тре ба да спро во ди еко ном ске, по ли тич ке и ин сти ту ци о нал не 
ре фор ме.

Срп ска управ на тра ди ци ја има обе леж ја аустриј ског мо де ла 
др жав не упра ве ко ји да ти ра још из пе ри о да Кра ље ви не Ју го сла-
ви је. СФРЈ је  за др жа ла  иста обе леж ја, а за хва љу ју ћи сво јој фе де-
ра тив ној струк ту ри и раз ви је ној ме ђу на род ној са рад њи из гра ди ла 
је др жав ну упра ву ко ја се раз ли ку је од ве ћи не дру гих пост ко му-
ни стич ких зе ма ља. У том сми слу мо же се ре ћи да Ср би ја има по-
тен ци ја ла да бр зо и успе шно при ла го ђа ва сво ју др жав ну упра ву 
по тре ба ма европ ских ин те гра ци ја. 

Бу ду ћи да члан ство у Европ ској уни ји пред ста вља стра те шко 
опре де ље ње Ср би је и је дан од ње них спољ но по ли тич ких при о-
11) Та ња Ми шче вић,„Мадридскикритеријем:Админиcтративникапацитетикаоуслов

чланствауЕУ“, op. cit., стр. 103
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ри те та, ра зу мљи во је да ре фор ма др жав не упра ве и из град ња ад-
ми ни стра тив них струк ту ра до би ја ју пу ну па жњу и зва нич ни ка и 
јав но сти по след њих го ди на. Пи та ње ја ча ња ад ми ни стра тив них ка-
па ци те та мо ра се по сма тра ти за јед но са пи та њем ре фор ме це ло-
куп ног дру штва. Ср би ја је ју на 2004. го ди не пот пи са ла Европ ско 
парт нер ство и од та да она са чи ња ва го ди шње Ак ци о не пла но ве за 
спро во ђе ње Европ ског парт нер ства. Та ко ђе, од 2004. го ди не Ср-
би ја до но си го ди шње Ак ци о не пла но ве за хар мо ни за ци ју за ко но-
дав ства са пра вом Европ ске уни је, а 2006. го ди не усво ји ла је пр ви 
Ак ци о ни пла на за ја ча ње ин сти ту ци о нал не спо соб но сти за пре у-
зи ма ње оба ве за у про це су европ ских ин те гра ци ја. Основ ни циљ 
овог до ку мен та је сте да се по мог не ко ор ди ни са но и план ско ја ча ње 
спо соб но сти др жав не упра ве за спро во ђе ње оба ве за. 12) Ак ци о ни 
план пред ви ђа од го вор ност за спро во ђе ње оба ве за за сва ки ор ган 
др жав не упра ве у до ме ну ње го вих над ле жно сти. Нај пре је до не-
та Стра те ги ја за ре фор му др жав не упра ве ко ја ука зу је на по тре-
бу фор ми ра ња Са ве та за ре фор му др жав не упра ве ко ји би чи ни ли 
пред сед ник и пот пред сед ник Вла де, ми ни стар за др жав ну упра ву, 
ми ни стар прав де, фи нан си ја, уну тра шњих по сло ва, ди рек тор Ре-
пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но дав ство. На опе ра тив ном пла ну, 
спро во ђе ње ове ре фор ме по ве ре но је Ми ни стар ству за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра-
ве са чи ње на је на осно ву прин ци па „европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра“ а то су : де по ли ти за ци ја, де цен тра ли за ци ја, про фе си о-
на ли за ци ја, ра ци о на ли за ци ја и мо дер ни за ци ја. Основ ни циљ Стра-
те ги је је сте да се из гра ди од го вор на ад ми ни стра ци ја за сно ва на на 
вла да ви ни пра ва ко ја пред ста вља услу жни сер вис гра ђа ни ма. На 
осно ву Стра те ги је усво јен је Ак ци о ни план за ре фор му др жав не 
упра ве ко ји до но си кон крет не ро ко ве за ре фор му упра ве у пе ри о ду 
од 2004. до 2008. го ди не, укљу чу ју ћи и до но ше ње За ко на о др жав-
ној упра ви као основ ног ак та у овој обла сти. 

Ка да је реч о ор га ни ма упра ве ко ји су за ду же ни за по сло ве 
европ ских ин те гра ци ја, Са вет за европ ске ин те гра ци је је нај ви ше 
по ли тич ко те ло ко је пра ти, усме ра ва и оце њу је про цес при дру жи-
ва ња Ре пу бли ке Ср би је. Ње га чи не пред сед ник и пот пред сед ник 
Вла де за ду жен за по сло ве европ ских ин те гра ци ја, сви ми ни стри, 
ди рек тор Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је (не ка да шња Кан це-
12) „Акционипланзајачањеинституционалнеспособностизапреузимањеобавезаупро

цесуевропскихинтеграција“, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
Бе о град, 2006. стр. 9
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ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ), ге не рал ни се кре тар Вла де, пред сед-
ник Од бо ра за европ ске ин те гра ци је На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је, пред став ни ци ма њи на, са вет ник пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
пред став ни ци уни вер зи те та, не вла ди ног сек то ра, син ди ка та, цр-
кве. Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је пред ста вља цен трал ни 
ор ган за ко ор ди на ци ју у про це су европ ских ин те гра ци ја. Она ко-
ор ди ни ра ор га ни за ци о не је ди ни це за европ ске ин те гра ци је у ми-
ни стар стви ма, а по ред то га са ра ђу је са др жав ним ор га ни ма у пре-
го во ри ма са Европ ском уни јом, по ма же у ускла ђи ва њу про пи са, 
над зи ре спро во ђе ње оба ве за, при пре ма из ве шта је за Европ ску ко-
ми си ју, при пре ма ак те ко ји су ве за ни за при дру жи ва ње и при сту па-
ње. Ја ча ње струк ту ра за европ ску ин те гра ци ју пред ста вља тра јан 
при о ри тет. Кон стант но тре ба ја ча ти Кан це ла ри ју за европ ске ин те-
гра ци је као и је ди ни це у окви ру ре сор них ми ни стар ста ва. 

На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју (НПИ) 
пред ста вља све о бу хват ни до ку мент ко ји за ме њу је и ин те гри ше све 
по сто је ће Ак ци о не пла но ве ко ји се од но се на ја ча ње ин сти ту ци о-
нал не спо соб но сти, хар мо ни зо ва ње за ко на и спро во ђе ње Европ-
ског парт нер ства. Овај до ку мент је усво јен ок то бра 2008. го ди не 
и њи ме се омо гу ћа ва пла ни ра ње, пра ће ње и ко ор ди на ци ја свих 
Вла ди них ак тив но сти у ве зи са европ ским ин те гра ци ја ма. 13) Он не 
про пи су је са мо оба ве зе ко је се ти чу пре у зи ма ња европ ских про пи-
са у до ма ћи прав ни по ре дак већ и за дат ке ко ји се мо ра ју из вр ши-
ти ка ко би се ис пу ни ли кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на и Ма дри да. 
На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју омо гу ћа ва ши рој јав но сти да 
пра ти про цес при дру жи ва ња а ње го ва пот пу на ре а ли за ци ја пред-
ви ђа се за 31. 12. 2012. го ди не. Сте пен оства ре но сти На ци о нал ног 
про гра ма за ин те гра ци ју пра ти се кроз ре дов не из ве шта је ко је на 
сва ка три ме се ца об ја вљу је Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је. 
Све ак тив но сти из НПИ – а мо гу се по де ли ти на крат ко роч не, чи је 
је ис пу ње ње за ми шље но за пр ве две го ди не, и сред ње роч не ко је 
тре ба оства ри ти за 3-5 го ди на. Про грам је по де љен у шест по гла-
вља: 1. по ли тич ки кри те ри ју ми (ста бил ност ин сти ту ци ја), 2. еко-
ном ски кри те ри ју ми (ус по ста вља ње тр жи шне еко но ми је), 3. спо-
соб ност пре у зи ма ња оба ве за  (по сек то ри ма, има 35 под по гла вља), 
4. ад ми ни стра тив ни и пра во суд ни ка па ци те ти (пре глед ре фор ме 
др жав не упра ве, тре нут но ста ње ад ми ни стра тив них и пра во суд них 
ка па ци те та), 5. на ци о нал на вер зи ја прав них те ко ви на ЕУ (пре вод 
13) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе-

о град, 2008., стр. 13
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пре ко 100.000 стра ни ца ко му ни тар ног за ко но дав ства) и 6. фи нан-
сиј ске по тре бе ре фор ми (бу џет Ре пу бли ке Ср би је и фон до ви стра-
не по мо ћи). 14)  

Ка да је реч о по ли тич ким кри те ри ју ми ма, ово по гла вље ана ли-
зи ра ко ји су за ко ни до не ти у обла сти де мо кра ти је и вла да ви не пра-
ва а ко ји тек тре ба да се до не су. Та ко се  по ми ње да је Ср би ја усво-
ји ла Устав 2006. го ди не, за тим За ко не о пред сед ни ку Ре пу бли ке, 
вој ци, Вла ди, Устав ном су ду, ло кал ној са мо у пра ви, спољ ним по-
сло ви ма. У обла сти др жав не упра ве до не ти су За ко ни о др жав ној 
упра ви, јав ним аген ци ја ма, о др жав ним слу жбе ни ци ма, пла та ма 
др жав них слу жбе ни ка, за штит ни ку гра ђа на, сло бод ном при сту пу 
ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, спре ча ва њу су ко ба ин те ре са. 2007. 
го ди не фор ми ра на су но ва те ла за по сло ве европ ске ин те гра ци је 
ка ко би се убр зао про цес. Ко ор ди на ци о но те ло за по сло ве европ ске 
ин те гра ци је чи не пот пред сед ник Вла де, ми ни стри спољ них и уну-
тра шњих по сло ва, прав де, фи нан си ја, по љо при вре де, еко но ми је, 
тр го ви не и ди рек тор Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је. По ред 
овог ор га на, по сто ји и Струч на гру па ко ју чи не ди рек тор Кан це ла-
ри је за европ ске ин те гра ци је и пред сед ни ци 35 струч них под гру па 
ко је пред ста вља ју рад не гру пе чи је се над ле жно сти по ду да ра ју са 
пре го ва рач ким по гла вљи ма ко јих има 35. Ка да је реч о из бор ном 
за ко но дав ству, тре ба уна пре ди ти из бор ни си стем, до не ти За кон о 
би рач ким спи ско ви ма а до 2012. го ди не и За кон о из бор ној кам па-
њи.15) У окви ру Стра те ги је ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци 
Ср би ји, де цен тра ли за ци ја је де фи ни са на као је дан од пет глав них 
прин ци па. Свр ха про це са де цен тра ли за ци је је сте да обез бе ди ква-
ли тет но за до во ља ва ње сва ко днев них по тре ба гра ђа на на ни воу ло-
кал не са мо у пра ве.  

По гла вље о еко ном ским кри те ри ју ми ма ба ви се ус по ста вља-
њем тр жи шне при вре де и ма кро е ко ном ске ста бил но сти као и 
по тре бом да се из гра де спо соб но сти за су о ча ва ње са при ти ском 
кон ку рен ци је у окви ру Европ ске уни је. Тре ће по гла вље ана ли зи ра 
тре нут но ста ње у по је ди нач ним сек то ри ма (35) и њи хо ве мо гућ но-
сти да пре у зму оба ве зе из члан ства. Че твр то по гла вље је по све ће-
но ја ча њу ад ми ни стра тив них и пра во суд них  ка па ци те, бу ду ћи да 
спро во ђе ње пра ва ЕУ и оства ри ва ња оба ве за у про це су при сту па-
ња, за ви си упра во од спо соб но сти ад ми ни стра ци је да прак тич но 
14) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“,op. cit., стр. 12
15) „НационалнипрограмзаинтеграцијууЕвропскуунију“,op. cit., стр. 40
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при ме ни пра ви ла и по ли ти ке Европ ске уни је. По треб но је на пра-
ви ти но ву Стра те ги ју ре фор ме упра ве по што се прет ход на од но си 
на пе ри од до кра ја 2008. го ди не. Но ва стра те ги ја, као и ста ра, тре ба 
да по чи ва на прин ци пи ма „европ ског ад ми ни стра тив ног про сто-
ра“ и глав ни циљ тре ба да бу де да др жав на упра ва по ста не пра ви 
сер вис гра ђа на. Пред ви ђа се ства ра ње де по ли ти зо ва не и про фе си-
о на ли зо ва не упра ве у ко јој ће би ти сма њен ути цај по ли ти ке. Обу ка 
слу жбе ни ка мо ра ла би би ти кон ти ну и ра на и у ту свр ху по сто ји Ре-
ги о нал на шко ла за др жав ну упра ву. Тре ба на ста ви ти са при ме ном 
за ко на ко ји се од но се на др жав ну упра ву а ко ји су усво је ни у прет-
ход ном пе ри о ду (За ко ни о др жав ној упра ви, јав ним аген ци ја ма, о 
др жав ним слу жбе ни ци ма, пла та ма др жав них слу жбе ни ка, за штит-
ни ку гра ђа на, сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, 
спре ча ва њу су ко ба ин те ре са). Та ко ђе, као крат ко роч ни при о ри те ти 
на во ди се и усва ја ње За ко на о ма тич ним књи га ма, За ко на о управ-
ном по ступ ку, као и обез бе ђе ње тран спа рент ног за по шља ва ња и 
на пре до ва ња у др жав ној слу жби. За ја ча ње ин сти ту ци ја и ад ми ни-
стра тив них по тен ци ја ла ко ри сте се сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је као и сред ства из би ла те рал них и мул ти ла те рал них про гра-
ма фи нан сиј ске и тех нич ке  по др шке. Про гра ме обу ке слу жбе ни ка 
спро во ди Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма у ви ду оп ште обу ке, 
а ор га ни зу ју се и про гра ми по себ не обу ке др жав них слу жбе ни ка. 
2007. го ди не је из ве де но 9 про гра ма обу ке у раз ли чи тим обла сти ма 
а 2008. го ди не још 2 про гра ма. Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра-
ци је ор га ни зо ва ла је у пе ри о ду 2005–2007. го ди на 105 се ми на ра за 
ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та. По сто ји знат на не сра зме ра 
у оби му по сло ва и за да та ка и бро ја из вр ши ла ца у обла сти ма ко је 
су об у хва ће не про це сом европ ске ин те гра ци је. У на ред ном пе ри-
о ду би ће нео п ход но оја ча ти ове де ло ве ад ми ни стра ци је, што кроз 
ре ор га ни за ци ју, што кроз до дат но за по шља ва ње. 

Што се ти че из град ње ин сти ту ци о нал них ка па ци те та за упра-
вља ње фон до ви ма Европ ске уни је, ра ди се це ло куп ној про ме ни си-
сте ма, од но сно пре ла ску са цен тра ли зо ва ног на де цен тра ли зо ва ни 
си стем упра вља ња фон до ви ма.  За пот пу но ус по ста вља ње си сте ма 
по треб но је осно ва ти не ке но ве ин сти ту ци је а то су: др жав ни ко ор-
ди на тор по мо ћи, на ци о нал ни фонд, цен трал на је ди ни ца за уго ва-
ра ње и фи нан си ра ње, др жав ни слу жбе ни ци у ре сор ним ми ни стар-
стви ма за ду же ни за упра вља ње про гра ми ма по мо ћи, за јед нич ка 
ко ми си ја за пра ће ње и ко ри сни ци. Про цес из град ње ова квог си-
сте ма је ду го тра јан и ни ма ло лак, по себ но за зе мље у тран зи ци ји. 
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До са да су об ја вље на два из ве шта ја о спро во ђе њу На ци о нал-
ног про гра ма за европ ску ин те гра ци ју, за пе ри о де јул – де цем бар и 
ја ну ар – март. Успех ми ни стар ста ва ме ри се ис пу ња ва њем оба ве за. 
То су, ако се по сма тра кри те ри ју ми ма Европ ске ко ми си је, до не те 
од лу ке, усво је ни про пи си, спро ве де не ме ре. 16) На осно ву из ве шта-
ја за пр во тро ме сеч је ове го ди не успе шност Вла де у це ли ни из но-
си 53%, пла ни ра но је 68 а усво је но 36 про пи са. Нај ве ћи про це нат 
успе шно сти има из вр шна власт 86% а нај ма њи На род на скуп шти-
на 22%.  Вла да је утвр ди ла че ти ри за ко на ко је су не ка ми ни стар-
ства пла ни ра ла за ка сни је квар та ле чи ме су уна пред из вр ше не не ке 
оба ве зе. То су сле де ћи пред ло зи за ко на: 1. пред лог За ко на о по твр-
ђи ва њу Сток холм ске кон вен ци је о ду го трај ним ор ган ским за га ђу-
ју ћим суп стан ца ма (пр во бит но пла ни ран за јун), 2. пред лог За ко на 
о за шти ти од бу ке (пла ни ран за сеп тем бар), 3. пред лог За ко на о 
без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма (пла ни ран за сеп тем бар) и 4. 
пред лог За ко на о ви ну (пла ни ран за јун). На род на скуп шти на је 
усво ји ла осам за ко на од ко јих је се дам из над ле жно сти ми ни стар-
ства прав де а осми је За кон о за бра ни дис кри ми на ци је. Свих осам 
за ко на пред ста вља ју за о ста ле оба ве зе из прет ход ног пе ри о да. Ка да 
се ра ди о под за кон ским про пи си ма, про це нат успе шно сти је 86%. 
Нај ви ше про пи са усво ји ли су Ми ни стар ства фи нан си је  и по љо-
при вре де - по 14, за тим Ми ни стар ство здра вља 10, Ми ни стар ства 
за за шти ту жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња и прав де са 
по 7 усво је них про пи са.17) У од но су на прет ход ни из ве штај у ко ме 
је про це нат успе шно сти био 29%,  мо же се уочи ти на пре дак у пр-
вом квар та лу ове го ди не. 

На кра ју тре ба по ме ну ти Го ди шњи из ве штај Европ ске ко ми си-
је о на прет ку Ср би је за 2008. го ди ну ко ји ана ли зи ра ад ми ни стра-
тив не спо соб но сти Ср би је да спро во ди пра ви ла ЕУ. Гле да но очи ма 
Европ ске ко ми си је, ма ли је број усво је них за ко на. На род на скуп-
шти на  је не е фи ка сна, из бор но за ко но дав ство још увек ни је ре ви-
ди ра но. Из бор ни си стем да ле ко је од прак се раз ви је них европ ских 
зе ма ља. По зи тив но је оце ње но ја ча ње струк ту ра за европ ске ин те-
гра ци је фор ми ра њем Ко ор ди на ци о ног те ла за европ ске ин те гра ци-
је. У обла сти др жав не упра ве, Ко ми си ја при ме ћу је да је Слу жба за 
упра вља ње ка дро ви ма на ста ви ла са обу ком др жав них слу жбе ни ка, 
16) „ИзвештајоспровођењуНационалногпрограмаинтеграцијеРепубликеСрбијеуЕУ

запериодјануармарт2009“, стр. 1
17) „ИзвештајоспровођењуНационалногпрограмаинтеграцијеРепубликеСрбијеуЕУ

запериодјануармарт2009“, стр. 3
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као и да је На род на скуп шти на усво ји ла За кон о пла та ма по ли тич-
ки по ста вље них ли ца на из вр ши лач ке по ло жа је у ор га ни ма др жав-
не упра ве али  исто та ко и да је ис те као рок за по ста вља ње тих 
ли ца у ма ју 2008. го ди не а да још увек ни су по пу ње на сва ме ста. 18) 
По треб но је уло жи ти на по ре да би се у пот пу но сти спро вео За кон 
о др жав ним слу жбе ни ци ма и да се уна пре ди си стем за по шља ва ња. 

Шест не за ви сних др жав них ин сти ту ци ја: За штит ник гра ђа-
на,  Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, Ко ми си ја за јав не на бав ке, 
Од бор за спре ча ва ње су ко ба ин те ре са, По ве ре ник за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја, Ко ми си ја за за шти ту пра ва по ну ђа ча из ра зи ло је 
за бри ну тост због по те шко ћа ко је ути чу на њи хов рад. Не ке не ма ју 
аде кват не про сто ри је, као што је то слу чај са За штит ни ком гра ђа-
на, док  се дру ги жа ле да се ути че на њи хо ву не за ви сност – По ве-
ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја. У обла сти бор бе про тив 
ко руп ци је ни је до вољ но ура ђе но. За кон о фи нан си ра њу по ли тич-
ких стра на ка је сте усво јен али су са мо ма ло број не стран ке от кри ле 
сво је фи нан си је ре. За кон о  су ко бу ин те ре са ни је обез бе дио од го-
ва ра ју ће из вр шне про це ду ре, Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је 
ни је осно ва на.  Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја ни је у пот пу но-
сти опе ра тив на. Све су то за мер ке ко је Европ ска ко ми си ја има на 
рад др жав не упра ве у Ср би ји. 

Ка да ана ли зи ра ад ми ни стра тив не спо соб но сти по сек то ри ма, 
Ко ми си ја при ме ћу је да су ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти Ми ни-
стар ства за тр го ви ну и услу ге сла би а да су осна же ни ка па ци те-
ти ца рин ске упра ве. Ин сти ту ци је за јав не на бав ке не ма ју до вољ но 
људ ских ре сур са док ми ни стар ство за ин фра струк ту ру тре ба да 
по ја ча ад ми ни стра тив не спо соб но сти у по гле ду ускла ђи ва ња са 
ко му ни тар ним за ко но дав ством. Ми ни стар ство за жи вот ну сре ди ну 
је по пра ви ло ад ми ни стра тив не ка па ци те те али на ло кал ном ни воу 
не до ста је ве ли ки број струч ња ка из обла сти за шти те жи вот не сре-
ди не. Оства рен је из ве стан на пре дак у обла сти по љо при вре де али 
За кон о без бед но сти хра не још увек ни је усво јен. Ми ни стар ство за 
те ле ко му ни ка ци ја не ма до вољ но људ ских ре сур са. У обла сти без-
бед но сти и прав де, по себ но ка да је реч о ви за ма, при ме ћу је се да 
су не до вољ ни ка па ци те ти за из да ва ње ви за као и да не по сто ји при-
ступ цен трал ној ба зи по да та ка о ви за ма у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва. Оп шти за кљу чак Ко ми си је о ад ми ни стра тив ним 
спо соб но сти ма Ср би је је сте да су оне ре ла тив но до бре али да је 
18)  „ГодишњиизвештајЕвропскекомисијеонапреткуСрбијеза2008.годину“, стр. 10
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до шло до успо ра ва ња у по гле ду ја ча ња ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та и ин сти ту ци о нал не из град ње. 19)

ЗАКЉУЧАК

Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти јед не др жа ве пред ста вља ју је-
дан од нај зна чај ни јих кри те ри ју ма за оце ну ње не спрем но сти да 
по ста не чла ни ца Европ ске уни је. Да би ад ми ни стра ци ја би ла ре-
ор га ни зо ва на и спо соб на да спро во ди пра ви ла и по ли ти ке ЕУ, 
по треб но је да по сто ји по ли тич ка во ља и да се де фи ни ше све о-
бу хват на стра те ги ја ре фор ме ко ја под ра зу ме ва не са мо ре фор му 
ад ми ни стра ци је већ и мо дер ни за ци ју це ло куп ног дру штва. Европ-
ска ко ми си ја не про пи су је ко ли ки број љу ди тре ба да ра ди у др жав-
ној упра ви већ ад ми ни стра тив не спо соб но сти мо ра ју би ти та кве да 
за до во ље по тре бе и на цен трал ном и на ло кал ном ни воу, као и на 
ни воу по је ди нач них сек то ра.20) Др жав на слу жба не тре ба да функ-
ци о ни ше као мре жа лич них, дру штве них и пар тиј ских ве за што 
отва ра мо гућ но сти за ко руп ци ју већ тре ба се ор га ни зу је та ко да 
бу де про фе си о нал на, ка ри јер на, од го вор на и јав но сти,  и гра ђа ни-
ма.21) Иако се у за кључ ку Го ди шњег из ве шта ја Европ ске ко ми си је 
о на прет ку Ср би је за 2008. го ди ну ка же да она има до бре ад ми ни-
стра тив не ка па ци те те, Ср би ја мо ра још пу но на по ра да уло жи ка ко 
би ство ри ла аде кват не ад ми ни стра тив не струк ту ре, пре све га да 
по ка же сна жни ју по ли тич ку во љу а он да и да по ве ћа ефи ка сност у 
усва ја њу про пи са.22) 
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ADMINISTRATIVECAPACITYSTRENGTHENINGASA

PRECONDITIONOFMEMBERSHIP
Summary

Administrative capacity (Madrid criteria), along with
Copenhagen criteria, represents a precondition to fulfill
forthestateswishingtobecomememberstatesoftheEu
ropeanUnion.Thiscriterionissignificant,aboveall,for
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therolethatonestateadministrationholdsnotonlyinthe
process of enrollment, but also after that state becomes
memberoftheEuropeanUnion.Theadministrationhasa
tasktoadoptandefficientlyimplementtheregulationsand
rulesoftheEuropeanUnion.Inaccordwithitsstrategic
orientationtobecometheEuropeanUnionmemberstate
innearfuture,Serbiashouldstrengthenitsadministrative
structuretothelevelofbeingcapabletoperformthedu
tiesthatsuchmembershipimplies.
KeyWords: European Union, administrative capacities,
Europeanadministrativespace,criteriaformembership
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