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Сажетак
У по след њих 25 го ди на са вре ме ни свет пре тр пео је ве
ли ке про ме не у по ли тич ком, еко ном ском, дру штве ном, 
ин фор ма ци о нотех но ло шком и кул ту ро ло шком сми
слу. У ери ин тер не та и са вре ме них ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја кључ ни ре сур си по ста ле су ин фор ма ци је 
и обра зо ва ни љу ди. Про ме не су се ре флек то ва ле и на 
упра вља ње др жа ва ма кроз уво ђе ње мо де ла „до брог 
упра вља ња“, на уч но уте ме ље ног кроз „но ви јав ни 
ме наџ мент“ ко ји је иза звао про ме не у по гле ду тран
сфор ма ци је би ро кра ти је, ре гу ла ци о ним ре фор ма ма, 
уго ва ра ња, услу га усме ре ним ка гра ђа ни ма, бу џет
ском про гра ми ра њу, упра вља њу ре а ли за ци ја ма, уво ђе
њу етех но ло ги ја. Ср би ја ни је би ла под ути ца јем свих 
тих про ме на и да нас се су о ча ва са за ка сне лим тран
зи ци о ним про це си ма и сла бо сти ма ко је се ис по ља ва ју 
кроз не до след ну при ме ну за ко на, не до вољ но спро во ђе
ње стра те ги ја на цен трал ном и ло кал ном ни воу, пре
о бим но сти др жав ног апа ра та, не е фи ка сним про це си
ма де цен тра ли за ци је, од су ству ме на џер ском при сту
па у упра вља њу. Ре ше ња у ви ду мо дер ни за ци је јав не 
упра ве у Ср би ји мо ра ју се тра жи ти кроз до но ше ње 
и пу ну при ме ну свих за ко на и стра те шких до ку ме на
та, раз вла шћи ва ње мо ћи до но ше ња од лу ка од стра не 
не ко ли ко љу ди из по ли тич ког и еко ном ског ми љеа на 
цен трал ном ни воу, сма њи ва ње бро ја за по сле них у јав
ном сек то ру, ре ша ва ње пи та ња не функ ци о нал них др
жав них и дру штве них пред у зе ћа, као и кроз уво ђе ње 
ме на џер ског при сту па и си сте ма ме ре ња и стан дар да 
у ра ду за по сле них.
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Кључ не ре чи: но ви јав ни ме наџ мент, до бро упра вља
ње, јав на упра ва, ре фор ме, за ко ни, стра те ги је. 

Rе форм ски про це си, уз сна жан ути цај гло ба ли за ци је, ути ца ли 
су на уло гу мо дер не др жа ве то ком 90-тих го ди на, као и у пр-

вој де це ни ји XXI ве ка. Де мо крат ске вред но сти да на шњих др жа ва 
су сло бо да фор ми ра ња и при дру жи ва ња ор га ни за ци ја, сло бо да из-
ра жа ва ња, пра во гла са ња, до ступ ност јав них по сло ва, пра во по-
ли тич ких ли де ра на так ми че ње за по др шку гла са ча, ал тер на тив ни 
из во ри ин фор ми са ња (ера ин тер не та), сло бод ни и по ште ни из бо-
ри, ле ги ти ми тет и ле га ли тет др жав них ин сти ту ци ја. Са вре ме но 
до ба уве ло је и фе но мен „до брог упра вља ња“ (good go ver nan ce) 
др жа вом, ко ји укљу чу је по сто ја ње кон се су ал не стра те ги је одр жи-
вог раз во ја јед не др жа ве, ре ал ну вла да ви ну пра ва, функ ци о нал ну 
и сло бод ну тр жи шну еко но ми ју. Спро во ђе ње по ли ти ка де е та ти за-
ци је, де би ро кра ти за ци је, де во лу ци је, де кон цен тра ци је и де цен тра-
ли за ци је су та ко ђе обе леж ја до брог вла да ња у гло бал ном вре ме ну. 
Да на шње функ ци је др жа ва су: од бра на, вла снич ка пра ва, за шти та 
си ро ма шних, пра во и по ре дак, ма кро е ко ном ско упра вља ње, јав но 
здрав ство, обра зо ва ње, фи нан сиј ска ре гу ла ти ва, ре ди стри бу тив на 
да ва ња, оси гу ра ње не за по сле них, ја ча ње тр жи шта, итд. До шло је 
до пре о бра жа ја др жав них фор ми и са др жа ја ко ји по сто је у мо дер-
ним и са вре ме ним др жа ва ма овог ве ка, на спрам „на ци ја др жа ва“.

УТИ ЦАЈ И ЕФЕК ТИ НО ВОГ ЈАВ НОГ МЕ НАЏ МЕН ТА  
У ЗЕ МЉА МА СВЕ ТА

Јав на упра ва је ши ри по јам од др жав не упра ве ко ја чи ни њен 
са став ни сег мент. У са став јав не упра ве ула зе си сте ми др жав не 
упра ве, ре ги о нал не са мо у пра ве (у по је ди ним зе мља ма) и ло кал не 
са мо у пра ве, јав не аген ци је, јав на пред у зе ћа, уста но ве, при ват ни 
пред у зет ни ци ко ји оба вља ју јав не слу жбе, кон це си о на ри, итд. Др-
жав на упра ва пред ста вља део из вр шне вла сти ко ји вр ше управ не 
по сло ве у окви ру по сто је ћих пра ва и ду жно сти. Да кле у са став јав-
не упра ве и јав ног сек то ра спа да ју сва ли ца ко ја ра де у ор га ни ма, 
ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма, аген ци ја ма, јав ним пред у зе ћи ма.

Са уво ђе њем кон цеп та јав них слу жби у управ ну на у ку (упра-
ве као јав не слу жбе) по чет ком про шлог ве ка ме ња ју се и схва та ња 
упра ве. Су шти на упра ве ви ше ни је у вла да њу већ у упра вља њу. 
Та да пре ста је да по сто ји ста но ви ште да је уло га упра ве са мо да 
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спро во ди за ко не већ је пре све га уло га у оба вља њу јав них слу жби. 
Упра во из то га на ста је и да на шње са вре ме но схва та ње јав не упра-
ве чи ји је основ ни циљ ре ша ва ње про бле ма, спро во ђе ње јав них 
по ли ти ка и пру жа ње ква ли тет них услу га у це ло куп ном дру штву, 
ка ко би се оства ри ло оп ште до бро, а кроз то оп ште до бро и сва чи ји 
ин ди ви ду ал ни ин те рес.

Но ви јав ни ме наџ мент на стао је пре 30-так го ди на, тра је и дан 
да нас, и спро во ди се у ве ћи ни раз ви је них зе ма ља све та на европ-
ском, азиј ском, африч ком, се вер но-аме рич ком и аустра лиј ском 
кон ти нен ту, а об у хва та низ ре фор ми јав ног сек то ра. Сва ка зе мља 
има од ре ђе не дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке ка рак те ри сти ке 
ко је су раз ли чи те од зе мље до зе мље.

На су прот то ме мо де ли ре фор ми не по ка зу ју исту ме ру раз ли-
чи то сти, не го би се мо гли све сти на три глав на мо де ла об зи ром 
на при мар ни ме ха ни зам ре гу ла ци је: бри тан ски-при ва ти за ци ја и 
тр жи ште, швед ски-упра вља ње пу тем ре зул та та (ma na ge ment by re-
sults) и хо ланд ско-дан ски мо дел чи ји је при мар ни ме ха ни зам ре-
гу ла ци је-де цен тра ли за ци ја и де во лу ци ја.1) Се кун дар ни ме ха ни зам 
код свих мо де ла је сте кон ку рен ци ја, а као тер ци јар ни у бри тан ском 
мо де лу је сте упра вља ње пу тем ре зул та та, у швед ском де цен тра ли-
за ци ја, а у хо ланд ско-дан ском би ла је при ва ти за ци ја. Сви ови ни-
вои ме ха ни за ма ути ца ли су и на фор ми ра ње си сте ма упра вља ња, 
ко ји је у бри тан ском мо де лу на гла сак ста вио на тр жи ште и при ват-
ни сек тор, у швед ском мо де лу си стем упра вља ња пу тем ре зул та та, 
а у хо ланд ско-дан ском упра вља ње се за сни ва ло на прин ци пи ма де-
цен тра ли за ци је.

Ви ли Мек курт (Willy МcCourt) раз ли ку је три мо де ла ре фор-
ме: ва шинг тон ски мо дел, но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma-
na ge ment) и стра те шки ме наџ мент (мо дел у на ста ја њу).2) Ова кла-
си фи ка ци ја од ра жа ва исто риј ски раз вој јав ног ме наџ мен та јер је 
ва шинг тон ски мо дел при ме њен пр ви пут то ком 1982. го ди не на 
слу ча ју Га не ко ја је тра жи ла фи нан сиј ски за јам од ММФ-а и Свет-
ске бан ке, а ове ин сти ту ци је су усло ви ле Га ну да пре то га мо ра да 
сма њи јав ни сек тор. Овај мо дел се за сни вао на сма ње ну тро шко ва 
јав не по тро шње, при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа, сма њи ва њу бро-
ја за по сле них у јав ном сек то ру и сни жа ва њу пла та за по сле ни ма.

1) Frieder Naschold, New Frontiers in the Public Management, Edward Elgar, Cheltenham, 
UK, 1996, стр. 45.

2) Willy McCourt, Internationalization of Public Management, ed. Willy McCourt, Martin 
Minogue, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2001, стр. 223.
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Аме рич ки мо дел је при ла го ђен спе ци фич но сти ма аме рич ког 
дру штва и пре вас ход но је усме рен на про на ла же ње нај јеф ти ни је и 
нај е фи ка сни је вла сти без ну жног сма њи ва ња над ле жно сти др жа ве. 
Ова ре фор ма се за сни ва на аме рич ком устав ном си сте му по де ле 
вла сти из ме ђу: а) три гра не (за ко но дав на, суд ска и из вр шна); б) 
раз ли чи тих ни воа вла сти; ц) вла сти и не вла ди ног, ци вил ног сек-
то ра.3) Мо дел је на гла сак ста вио на ре зул та те и ефек те ко ји оста ју 
по сле де ло ва ња управ них ор га на при че му су ко ри шће на нај бо ља 
ре ше ња из при ват ног и ци вил ног сек то ра ко ја су се мо гла при ме-
ни ти на си стем функ ци о ни са ња вла сти. Ре форм ски про це си су се 
од ви ја ли „од о здо на го ре“ и об у хва ти ли су све сек то ре јав них по-
ли ти ка, као и на све ни вое вла сти. 

Под ути ца јем де ла Деј ви да Озбор на и Те да Ге бле ра, у САД-у 
по чет ком 1990-тих на ста је „Про грам ре о сми шља ва ња вла де“ ко ји 
је то ком 1993. го ди не пре ра стао у про грам под име ном „На ци о-
нал на ор га ни за ци ја ра да“ (Na ti o nal Per for man ce Re vi ew), по кре нут 
од аме рич ког пот пред сед ни ка Ала Го ра (Аlbert Аrnold “Аl” Go re). 
Ре фор ма је укљу чи ла че ти ри еле мен та: сма ње ње прав не ре гу ла ти-
ве и јав не ад ми ни стра ци је; уво ђе ње би знис ме то да и раз вој ком пе-
ти тив них на че ла; под сти ца ње де ре гу ла ци је и де цен тра ли за ци је и 
про це на це не ула га ња и ефе ка та про гра ма ко ји се до но се и усва-
ја ју.4)

Као под вр ста ва шинг тон ског мо де ла ис ти че се бри тан ски 
(вест мин стер ски) мо дел ко ји па жњу усме ра ва ка нео ли бе ра ли зму 
и ства ра њу но вог кон цеп та ми ни ма ли стич ке др жа ве уз осло ба ђа ње 
тр жи шта од др жав не ин тер вен ци је. Ре фор ма јав ног сек то ра огле-
да ла се кроз све ве ћу ак тив ност уво ђе ња на че ла при ват ног сек то ра 
у исти. Овај под мо дел је ра ди кал но ре а ли зо ван у Ве ли кој Бри та-
ни ји и Но вом Зе лан ду и спро ве ден по си сте му „од о зго на до ле“, уз 
ја сно раз гра ни че ње оно га шта би др жа ва тре ба ла да ра ди и ко ја су 
по ља де ло ва ња при ват ног сек то ра. Бри тан ски под мо дел је на пра-
вио и ја сну раз ли ку из ме ђу ци ље ва и ре зул та та, ула за (in pu ta) и из-
ла за (оutputa), кре а то ра по ли тич ких иде ја и но си ла ца ме на џер ских 
ак тив но сти и у то ме се раз ли ку је у од но су на ре фор ме спро ве де не 
у САД-у. 

3) Снежана Ђорђевић, Власти у акцији  свет јавних услуга, Факултет политичких наука 
Универзитета у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2008, стр. 36.

4) Tom Christensen, „Smart policy?“, у: The Oxford Handbook of public policy, ed. Michael 
Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin, Oxford University Press, New York, 2006, стр. 450-
475.
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У Бри та ни ји је пр во из вр ше но сма ње не бро ја др жав них слу-
жбе ни ка, а да би то ком 1982/1983. го ди не из вр ше на де цен тра ли-
за ци ја бу џе та и од лу чи ва ња у јав ном сек то ру. За јед но са про це сом 
при ва ти за ци је ја ча ју и тр жи шни ме ха ни зми, на ро чи то у сек то ри ма 
обра зо ва ња, здра вља и не ге и то то ком 1987. го ди не. Ве ли ка ре-
фор ма, по зна та под на зи вом „Сле де ћи ко рак“ (Next Steps Pro gram) 
је као про дукт има ла осни ва ње 140 из вр шних аген ци ја од стра не 
ми ни стар ства и де парт ма на. 5) Ка да је у пи та њу сма њи ва ње бро ја 
за по сле них у јав ном сек то ру, нај бо ље ре зул та те има ли су Ве ли ка 
Бри та ни ја, Уган да и Га на.

Та ко је у Ве ли кој Бри та ни ји од 732.000 јав них слу жбе ни ка из 
1979. го ди не, оста ло до 1. апри ла 1994. го ди не 533.500 слу жбе ни-
ка. То ком 1996. го ди не уку пан број за по сле них из но сио је 494.310 
за по сле них, а у ло кал ним са мо у пра ва ма је ра ди ло око 1.398.000 
слу жбе ни ка. У обра зов ном сек то ру тај број је из но сио око 640.000 
за по сле них (на спрам 928.000 ко ли ко их је би ло то ком 1979. го ди-
не). Ме ђу тим, број за по сле них је по рас тао у со ци јал ним слу жба ма 
са 179.000 на 244.000 за по сле них.6)

По сто је и су прот ни при ме ри. У окви ру про це са ра ди кал не ре-
ор га ни за ци је јав ног сек то ра у Ве ли кој Бри та ни ји до шло је до кре-
и ра ња ни за из вр шних аген ци ја. По да ци из 1998. го ди не по ка зу ју 
не е фек те ре ор га ни за ци је: 138 аген ци ја за по шља ва око 386.000 или 
75% др жав них слу жбе ни ка; 90 из вр шних ди рек то ра аген ци ја ре-
гру то ва но је на осно ву јав ног огла са; 25% при ја вље них за ме сто 
су би ли кан ди да ти из ван јав не слу жбе; 6 из вр шних ди рек то ра су 
же не; при ме ри из вр шних аген ци ја: Аген ци ја за за тво ре, Аген ци ја 
за бе не фи ци је, Ко леџ за др жав ну слу жбу, Суд ска слу жба, Кан це ла-
ри ја за на ци о нал ну ста ти сти ку.7) Као глав ни ин стру мент ре фор ме 
би ла је при ва ти за ци ја. 

Из ме ђу мно штва де фи ни ци ја при ва ти за ци је чи ни се ко ри сним 
раз ли ко ва ти: 1) тран сфер пред у зе ћа или ње го ве имо ви не из јав ног 
сек то ра у сек тор при ват ног вла сни штва и 2) тран сфор ма ци ју др-
жав не ор га ни за ци је, тј. би ро кра ти је ко ја ис по ру чу је јав ну слу жбу 
у са мо стал ну ор га ни за ци ју чи ји се рад (ре зул та ти) ме ри при ме ном 

5) Sylvie Trosa, Next Steps: Moving on, Cabinet Office, London, U.K., 1994, стр. 12.
6) Walter Kickert, Public Management and Administrative Reform in Western Europe, ed. 

Walter Kickert, Edward Edgar, Cheltenham, UK, 1997, стр. 4-12.
7) Предраг Дамњановић, Жарко Ристић, Миле Радишић, Јавни менаџмент и јавни марке

тинг, Либер, Београд, 2007, стр. 188-189.
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тр жи шно те мељ них кри те ри ју ма.8) Џон Грин вуд (Јohn Gre en wo od) 
на во ди 6 ти по ва при ва ти за ци је: де ли мич ну кон вер зи ју у ко јој са-
мо део др жав не ин ду стри је пре ла зи у при ват ни сек тор - нај че шће 
из да ва њем де о ни ца; пот пу ну кон вер зи ју у ко јој се др жав но вла-
сни штво про да је јед ном глав ном тран сак ци јом; фраг мен ти ра на 
при ва ти за ци ја - јав но пред у зе ће де ли се у ви ше де ло ва и сва ки део 
се про да је раз ли чи тим при ват ним ком па ни ја ма; про да ја де ла или 
свих де о ни ца ко ји ма др жа ва рас по ла же при ват ној ком па ни ји; на-
пу шта ње др жав ног мо но по ла у од ре ђе ном под руч ју де ло ва ња др-
жа ве; уно ше ње еле ме на та при ват них од ред би у јав ни оквир при 
че му се не ди ра у са мо вла сни штво, нпр. тр жи шно те сти ра ње.9) 

Нај ви ше при ва ти за ци ја пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву од 
1980-1991. го ди не из вр ше но је у зе мља ма ис точ не Евро пе (5305), 
Ла тин ској Аме ри ци и Ка ри би ма (804), Под са хар ској Афри ци (373), 
у зе мља ма ОЕЦД-а (170), Ази ји ( 122), Арап ским зе мља ма (58). 
Из ових по да та ка мо же се за кљу чи ти да је удео „раз ви је ног све та“ 
ја ко ма ли и из но си све га не ко ли ко про це на та у укуп ном бро ју при-
ва ти за ци ја. Ка да је у пи та њу европ ски кон ти нент, при ва ти за ци ја 
је би ла усме ре на на нафт ну ин ду стри ју, те ле ко му ни ка ци је, бро до-
град њу, ва зду шне лу ке, ин ду стри ју че ли ка, во де, елек тро при вре ду, 
же ле зни це, итд. Бри та ни ја је за све га 4 го ди не, од 1987-1991. го ди-
не ус пе ла да од про да је 46 јав них пред у зе ћа оства ри до бит од око 
80 ми ли јар ди фун ти. Иако је за ра да од про да је пред у зе ћа би ла ве-
ли ка, по раст про дук тив но сти је то ком исте 1991. го ди не био ис под 
европ ског про се ка, а про це нат оних ко ји су би ли ис под гра ни це 
си ро ма штва био је 25%. 10) Па и по ред то га, ве ћи на при ва ти за ци ја 
оба вље них у Евро пи мо же се де ли мич но успе шним, иако је би ло 
и оних са ко руп ци о на шким пред зна ком. Упра во због не га тив них 
ефе ка та при ва ти за ци је ја ви ла се по тре ба за ре гу ла ци јом овог про-
це са од стра не др жа ве, али и због спре ча ва ња на стан ка мо но по ла, 
за шти те по тро ша ча од пре те ра ног ди за ња це на и сни жа ва ња ква-
ли те та услу га, уз очу ва ње за по сле но сти. Ме ђу тим и ре гу ла тор ни 
про це си спро ве де ни од аген ци ја има ли су из ве сне не до стат ке ко ји 
су се ма ни фе сто ва ли у не до стат ку ин фор ма ци ја ко је су аген ци је 

8) Silvia Dorado, Rick Molz, „Privatization: the core theories and missing middle“, International 
Rewiew of Administrative Science, св. 64, 1998, стр. 583.

9) John Greenwood, Robert Pyper, New Public Administration in Britain, Routledge, London, 
2002, стр. 215-216.

10) Инге Перко Шепаровић: Изазови јавног менаџмента  дилеме јавне управе, Голден 
маркетинг, Загреб, 2006, стр. 85.
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до би ја ле од ком па ни ја ве за но за тро шко ве и це не ко је под ле жу ре-
гу ла ци ји и кроз не мо гућ ност пред ви ђа ња ка ко ће се бу ду ћа ком-
па ни ја по на ша ти у бу дућ но сти. Оно што се де си ло са зе мља ма у 
раз во ју и тран зи ци ји то ком 90-тих го ди на про шлог и у пр вој де-
це ни ји овог ве ка је сте да је при ва ти за ци ја кре ну ла пре би ло ка кве 
ре гу ла ци је или са аген ци ја ма ко је тај по сао ни су зна ле ва ља но да 
оба вља ју. За јед ну успе шну при ва ти за ци ју ипак је нео п ход но раз-
мо три ти све еко ном ске и по ли тич ке ком по нен те при че му мо ра да 
се во ди ра чу на о на ци о нал ној еко ном ској до бро би ти.

Нај у спе шни је би мо гле би ти оне при ва ти за ци је чи ја би иде-
ја во ди ља био ин те рес гра ђа на, а не бо га ће ње куп ца, што иза зи ва 
по тре бу за тран спа рент но шћу свих фа за тог про це са: од об ја ве на-
ме ре о при ва ти за ци ји, пре ко из ра де про гра ма (стра те ги је) при ва-
ти за ци је, с ја сно по ста вље ним ци ље ви ма, по себ но нај ва жни ји ма, 
ме то да ма ко ји ма ће се они спро во ди ти, на чи ном на ко ји ће се спро-
во ди ти пра ће ње и ко нач но, по ка за те љи ма ко ји ма ће се вред но ва ти 
успе шност у оства ри ва њу по ста вље них ци ље ва.11)

Као по се бан мо дел но вог јав ног ме наџ мен та (new pu blic ma na-
ge ment) је сте раз вој ме наџ мен та пу тем ре зул та та (мanagement by 
re sults - MBR) ко ји па жњу усме ра ва ка ис хо ду јав них по ли ти ка и 
по ве зи ва ње са бу џет ским про це сом. Ме наџ мент пу тем ре зул та та 
по чи ва на на че лу да све од лу ке о до де љи ва њу сред ста ва из бу џе-
та за ви се од ре зул та та ко ји се нај бо ље ди јаг но сти фи ку је кроз ква-
ли тет и кван ти тет ис по ру че не услу ге. Усме ре ња овог мо де ла је су 
од ре ђи ва ње стра те шког усме ре ња, пре по зна ва ње ци ље ва ор га ни-
за ци је, од го ва ра ју ћа рас по де ла бу џе та и спро во ђе ње утвр ђе них 
за да та ка ра ди оства ри ва ња за цр та них ци ље ва јер се на тај на чин 
лак ше оства ру је пла ни ра ње, ме ре ње, ко му ни ка ци ја и мо ти ва ци ја 
код слу жбе ни ка за по сле них у јав ној упра ви.12)

Мо же се ре ћи да сва ка до бро во ђе на при ват на ком па ни ја сле ди 
ло ги ку МBR. На сто ја ње да се то на че ло при ме ни у јав ном сек то ру 
ја вља се већ 1970-их, а на ро чи то 1980-их го ди на у мно гим зе мља-
ма ОЕЦД-а, по себ но скан ди нав ским зе мља ма, те по ста је при мар-
ни ин стру мент упра вља ња у Швед ској 1988. го ди не.13) Због то га 
се сма тра да је у то вре ме и на стао нор диј ски тип ре фор ми ко ји је 
по све тио па жњу и на ква ли тет ра да за по сле них, уво ђе ње ева лу а-

11) Инге Перко Шепаровић, наведено дело, стр. 89.
12) Frieder Naschold, наведено дело, стр. 175-176.
13) Lennart Gustavsson, Arne Svensson, Public sector reform in Sweden, Liber Economi, 

Malmo, 1999, стр. 49.
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ци је, тим ског ра да и на гра ђи ва ња пре ма ра ду, под сти ца ње кре а тив-
но сти и нно ва тив но сти. На осно ву ове вр сте ме наџ мен та на стао 
је и ме наџ мент пу тем ци ље ва (маnagement by ob jec ti ves - MBO) 
ко ји се за сни ва на од ре ђи ва њу упра вљач ког ци клу са (пла ни ра ње, 
упра вља ње, пра ће ње оства ри ва ња ци ље ва, ева лу а ци ја ре зул та та), 
са по себ ним на гла ском на оства ре не ре зул та те. Овај мо дел ме наџ-
мен та про из во ди сна жни ју ди на ми ку у ор га ни за ци ји и струк ту ри 
осо бља у од но су на ме наџ мент пу тем ци ље ва. Усме ре ња ових мо-
де ла ме наџ мен та су усме ре на и на са рад њу гра ђа на и ко ри сни ка са 
јед не стра не и за по сле них у јав ним слу жба ма са дру ге стра не. Та 
са рад ња под ра зу ме ва до би ја ње по врат не ин фор ма ци је од гра ђа на 
од ква ли те ту пру же них услу га, као и при сту пач ност са мих слу жби 
гра ђа ни ма.

Као при ме ри до бре прак се у Швед ској, мо гу се узе ти слу жбе за 
де цу, обра зо ва ње и со ци јал ну по ли ти ку у ло кал ним са мо у пра ва ма 
ко је су сво ју по ли ти ку де ло ва ња и утвр ђи ва ње ци ље ва за сно ва ли 
пре вас ход но на по тре ба ма ко ри сни ка, раз ви ја ју ћи од но се на прин-
ци пи ма си гур но сти, об зир но сти и по што ва ња. Ипак, мо ра се кон-
ста то ва ти да је нор диј ски тип ре фор ми раз ви јен у скан ди нав ским 
зе мља ма ко је су раз ви ле ме ха ни зме и ин стру мен те др жа ве бла го-
ста ња на нај ви ше мо гу ће ни вое у прак тич ном сми слу.14)

То ком 90-тих го ди на на ста је још је дан мо дел но вог јав ног ме-
наџ мен та, це ло ви то упра вља ње ква ли те том или си стем упра вља ња 
це ли ном ква ли те та (Тоtal Qu a lity Маnagement) ко ји је пре у зет из 
при ват ног сек то ра у ко јем су раз ви је ни сви де ло ви си сте ма, а по се-
бан на гла сак је на ре зул та ти ма ра да. Но ви мо дел (ТQМ) је ви со ко 
пар ти ци па ти ван, има рад ни про цес усме рен на кли јен те и ви со ко је 
усме рен на за до вољ ство по тро ша ча и ко ри сни ка услу га, на ра сту ћу 
про дук тив ност и на по бољ ша ње ре зул та та. Нео п ход не си стем ске 
про ме не у овој обла сти ве за не су за на чин ка ко се љу ди за по шља-
ва ју, из најм љу ју, на гра ђу ју, ова област се ре гу ли ше на нов на чин 
јер се ре ше њи ма ста вља на гла сак на по ве ре ње, тим ски рад, кре а-
тив ност, оства ре не ре зул та те и ефек те ра да.15) 

У САД-у мо дел ТQМ на гла сак ста вља на ор га ни за циј ски раз-
вој пу тем груп не ди на ми ке јер се на тај на чин по бољ ша ва ква ли тет 
ре а ли за ци је про је ка та, док је ја пан ска вер зи ја усме ре на на ре зул-
та те али уз ини ци ја ти ву од нај ни жих ни воа упра вља ња ка ви шим 
ни во и ма.

14) Lennart Gustavsson, Arne Svensson, наведено дело, стр. 175-176.
15) Снежана Ђорђевић, наведено дело, стр. 32.
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Ка да је Ве ли ка Бри та ни ја у пи та њу, Гру па за ква ли тет удру-
же ња ло кал них вла сти (Lo cal Aut ho rity As so ci a ti ons Qu a lity Gro-
up) утвр ди ла је пет раз ли чи тих ини ци ја ти ва и пет тех ни ка си сте ма 
ква ли те та, с тим да је 33% ло кал них је ди ни ца укљу че но у ТQМ, 
а 16% се пла ни ра укљу чи ти у ТQМ. У Шкот ској је 21% је ди ни-
ца уве ло си стем ТQМ.16) Ме ђу тим, већ у дру гој по ло ви ни 90-тих 
го ди на по ла ко се на пу шта овај кон цепт, по го то во у САД-у, јер се 
у прак тич ном сми слу ни је нај бо ље ре флек то вао на јав ни сек тор. 
Са ма су шти на Си сте ма упра вља ња це ли ном ква ли те та усме ре на 
је на про из вод њу про из во да у при ват ном сек то ру, а не на услу ге и 
по бољ ша ње њи хо вог ква ли те та у јав ном сек то ру.

За јед нич ко за све мо де ле јав ног ме наџ мен та би ла су од ре ђе-
на по ља ре фор ми у ко ја се мо гу убра ја ти: тран сфор ма ци ја би ро-
кра ти је (дру га чи је ме то де ра да, тим ски рад, ме ре ње ефе ка та ра да), 
бу џе ти ра ње и ра чу но вод ство (тран спа рен тан рад и флек си бил но 
тро ше ње бу џет ских сред ста ва), упра вља ње ре а ли за ци јом (ино ва-
тив ност, кре а тив ност, пла ћа ње по учин ку), уго ва ра ње (ва жан ин-
стру мент за са рад њу из ме ђу при ват ног и јав ног сек то ра), услу ге 
усме ре не ка гра ђа ни ма (на гла сак на ре зул та ти ма ра да, укљу чи ва ње 
гра ђа на у про це се од лу чи ва ња, рас пра ве о про бле ми ма), ин фор-
ма ци о на тех но ло ги ја (ла ко ћа до би ја ња ин фор ма ци ја и до ку ме на та, 
олак ша на ко му ни ка ци ја из ме ђу гра ђа на и јав них слу жби) и ре гу ла-
ци о на ре фор ма (про ме на ста рих за ко на, уво ђе ње мо дер них за кон-
ских ре ше ња, сма њи ва ње за кон ске ма те ри је - де ре гу ла ци ја).

Ефек ти ре фор ми су би ли раз ли чи ти. Та ко су Ир ска (-19%), Но-
ви Зе ланд (-17%), Хо лан ди ја (-12%), Ка на да (-11%) и САД (-8,5%) 
по сти гле нај бо ље ре зул та те у сма ње њу јав них тро шко ва, док су 
Швај цар ска (+20%), Ја пан (+27%) и Ју жна Ко ре ја (+49) за бе ле жи-
ли ви со ко по ве ћа ње јав них тро шко ва. Ка да су у пи та њу по ве ћа ња 
или сма ње ња пла та услед сма њи ва ња др жав ног апа ра та, нај ве ће 
сма ње ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру за бе ле жи ла је Ве ли ка 
Бри та ни ја (34%), за тим Но ви Зе ланд (15%), Грч ка (14%) и Ка на да 
(12%). Што се ти че по ве ћа ња пла та, оне су би ле нај ви ше у Ја па ну 
(8%), Бел ги ји (5%), Дан ској (4%).17)

16) Tony Bolland, David Silbergh, „Managing for quality: the impact of quality management 
initiative on administrative structure and resource management processes in public sector 
organizations“, International Rewiew of Administrative Science, св. 62, br. 2, 1996, стр. 354.

17) Analitical Data Base, OECD, 1995.



- 112 -

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИМилија Цвијовић

Сва ка зе мља у ко ји ма су се де си ли ре форм ски про це си има 
сво је спе ци фич но сти (еко ном ске, дру штве не, по ли тич ке) па су и 
ре зул та ти ре фор ми раз ли чи ти. Ва жно је ис та ћи да су све др жа ве 
по ве ћа ле ефи ка сност у оба вља њу по сло ва, уки ну ле кру те хи је рар-
хиј ске од но се, ак тив но укљу чи ле ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
у си сте ме од лу чи ва ња, про це се кре и ра ња стра те ги ја и њи хо ву ре-
а ли за ци ју. Ефек ти про ме на ви де се и кроз то да је да нас уста ље на 
прак са да раз ви је не зе мље све та узи ма ју нај бо ље при ме ре прак се 
из при ват ног би зни са и ко ри сте га у ра ду јав ног сек то ра, а да се 
про ме нио обим и над ле жно сти др жа ве (прин цип суб си ди јар но-
сти).

Та ко ђе, на гла сак услу га ви ше ни је на ци ље ви ма, већ на ре зул-
та ти ма ко ји се ма ни фе сту ју кроз за до вољ ство гра ђа на од ре ђе ним 
ква ли те том и кван ти те том услу ге. Као још јед на ва жна те ко ви на 
но вог јав ног ме наџ мен та ис ти че се и уво ђе ње ме ре ња у ра ду свих 
ни воа вла сти (ефи ка сно сти, ефек тив но сти, про дук тив но сти) на ко-
ји ма и да нас по чи ва ју са вре ме не др жа ве и дру штва.

СTAЊЕ ЈАВ НЕ УПРА ВЕ У СР БИ ЈИ

Раз вој пред у зет нич ких др жа ва и све про ме не ко је су се де си-
ле на том по љу то ком 80-тих го ди на, за о би шле су Ср би ју. Со ци ја-
ли стич ки са мо у прав ни си стем ко ји је у то вре ме функ ци о ни сао у 
СФРЈ по ка зао је низ сла бо сти у по ли тич ком, еко ном ском, и уоп-
ште дру штве ном сми слу. Ме ђу тим, рас пад зе мље, кр ва ви рат ни 
су ко би, агре си ја НА ТО пак та, санк ци је ме ђу на род не за јед ни це и 
стра хо ви те еко ном ске по сле ди це од то га по Ср би ју и ње не гра ђа не, 
спре чи ле су да се на мет не пи та ње ре фор ме по ли тич ког и еко ном-
ског си сте ма на др жав ном ни воу. Пи та ње ових ре фор ми отво ре но 
је тек по сле про ме не вла сти 2000. го ди не. По ли тич ке ре фор ме од-
но си ле су се на уте ме ље ње прав не др жа ве и вла да ви не пра ва, вра-
ћа ње по ве ре ња гра ђа на у по ли тич ке ин сти ту ци је, га ран то ва ње и 
за шти ту људ ских пра ва, де кон цен тра ци ју, де цен тра ли за ци ју, про-
фе си о на ли за ци ју. Су штин ски, ства ра ње јед не мо дер не, иде о ло шки 
не у трал не, објек тив не, јеф ти не, ра ци о нал не и ефи ка сне др жа ве. 
Ре фор ма еко ном ског си сте ма под ра зу ме ва ла је спро во ђе ње при ва-
ти за ци је, сма ње ње др жав не ин тер вен ци је и пре пу шта ње ва жних 
ре гу ла тор них те ла тр жи шту. На жа лост, про ме не су за по че ле, ни су 
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још спро ве де не до кра ја, при че му ефек ти ве ли ког бро ја ре фор ми 
има ју не га ти ван пред знак. 

Обим и сна га др жав ног ка па ци те та у Ср би ји од ли ку је се са 
екс тен зив ним оби мом др жав них функ ци ја ко је има ју сла бу ин сти-
ту ци о нал ну ефек тив ност. По ред то га, из ра же но је од су ство стра-
те гиј ске ви зи је, не скло но сти ка су штин ским про ме на ма и не при-
пре мље ност за мо дер ни за ци ју ор га ни за ци је др жа ве, при вре де и 
дру штва. Тран зи ци о но срп ско дру штво већ 20-так го ди на ис по ља-
ва не спо соб ност уте ме ље ња соп стве ног са мо о др жи вог пу та ко је 
је усло вље но огра ни че ним и не кон со ли до ва ним др жа во твор ним 
и др жа во де лат ним ис ку ством. И да нас је до ми нант на фи ло зо фи-
ја ста тич но сти, не флек си бил но сти, за тво ре но сти и не а дап ти бил-
но сти. Функ ци о нал ност си сте ма је кон стант но угро же на због не-
ра зу ме ва ња ру ко во де ћих ели та, нео спо со бље но сти за ре ша ва ње 
кри зних си ту а ци ја и по гре шном из бо ру раз вој них при о ри те та. Из-
ра зи то је из ра же на хе ге мо ни ја по ли тич ких пар ти ја у це ли ни јав ног 
жи во та, као и пре на гла ше но ја ча ње фор мал них, а на ро чи то не фор-
мал них пре ро га ти ва из вр шне вла сти.

Ср би ја као зе мља кан ди дат за члан ство у ЕУ још ни је от по че-
ла да се ефи ка сни је ре фор ми ше „из ну тра“, што је сте и пред у слов 
ње ног члан ства у Европ ској уни ји. Ме ђу тим, сам про цес ре фор ми 
не тре ба да се спро во ди због ЕУ, већ због нас са мих ка ко би срп ско 
дру штво и др жа ва по ста ли ста бил ни у по ли тич ком, еко ном ском, 
дру штве ном и кул тур ном аспек ту. 

Пре ма по след њим по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја, уку-
пан број за по сле них у јав ном сек то ру из но си око 780.000, док је 
уку пан број за по сле них 1,7 ми ли о на љу ди, што зна чи да др жа ва 
ди рект но или ин ди рект но фи нан си ра око 45% свих за по сле них. У 
ис точ но е вроп ским зе мља ма тај број се кре ће око 18%, док је у зе-
мља ма ЕУ око 12% за по сле них у јав ном сек то ру. 

Oви по да ци по ка зу ју да је Ср би ја из у зет но ску па др жа ва са 
ве ли ким јав ним сек то ром ко ји фи нан си ра, про цен ту ал но, скро ман 
број ре ги стро ва них за по сле них ли ца. Број за по сле них у јав ном 
сек то ру се по след њих 10-так го ди на у при лич ној ме ри уве ћао, а 
тај про цес је сва ка ко по ве зан са ло шим при вред ним ре фор ма ма, 
не у спе шним при ва ти за ци ја ма и остан ком без по сла ви ше сто ти на 
хи ља да љу ди.
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Ви шак за по сле них ни је са мо про блем у Ср би ји, као ни ве ли ки 
раст бро ја за по сле них у по след њих 10-так го ди на. Је дан од фак то-
ра ра ста ад ми ни стра ци је мо же би ти и не у спех оп штих еко ном ских 
ре фор ми у по је ди ним зе мља ма. Да су ре фор ме би ле успе шни је, 
би ло би ви ше но вих рад них ме ста у при вре ди. По што то га ни је би-
ло, но ва рад на ме ста се мо гу са мо отво ри ти у ад ми ни стра ци ји. На-
рав но, рад на ме ста су че сто на гра да за при пад ни ке стра на ка ко је 
по бе де на ло кал ним из бо ри ма.18) По ред то га, за бри ња ва чи ње ни ца 
да се не зна та чан број ли ца ко ја ра де у др жав ној упра ви, ло кал ним 
са мо у пра ва ма, јав ним пред у зе ћи ма, као и да се тај број кон стант-
но по ве ћа ва без об зи ра на еко ном ске по ка за те ље о не из др жи во сти 
фи нан си ра ња ова ко ве ли ког јав ног сек то ра са ова ко не раз ви је ним 
при вред ним си сте мом ко ји по сто ји у на шој зе мљи. Под сна жним 
ути ца јем по ли тич ких пар ти ја на вла сти у про те клих 10-так го ди на, 
би ло на ре пу блич ком или ло кал ном ни воу, про цес за по шља ва ња 
пар тиј ских ка дро ва не пре ста но те че без де таљ не про ве ре да ли су 
по треб ни ти ка дро ви, њи хо ве спо соб но сти, струч но сти, итд. Ство-
рен је је дан сна жан пар то крат ски си стем, од но сно си стем „пар тиј-
ског пле на“(spoil system), ко ји је пре ва зи ђен нај ве ћим де лом у ве-
ћи ни раз ви је них зе ма ља Евро пе и све та.

Мо жда је па ра док сал но, а мо жда и ди ја лек тич ки не ми нов но, 
да упра во тен ден ци ја по ве ћа ња про жи ма ју ћег ути ца ја по ли тич ких 
стра на ка на све ни вое и аспек те јав ног жи во та, као и не из бе жне не-
га тив не по сле ди це тог ути ца ја, да ју на ду да ће гра ђа ни и уочи ти и 
осу ди ти по ли ти за ци ју, ка зни ти оне ко ји је бу ду одр жа ва ли и на гра-
ди ти оне ко ји су спрем ни да је се од рек ну. На жа лост, не ма мно го 
осно ва да оче ку је мо да се де по ли ти за ци ја ло кал не са мо у пра ве мо-
же до го ди ти без по кре та ња истог про це са на ни воу др жа ве Ср би је. 
За са да ак тив но сти ре пу блич ких вла сти ви ше по ве ћа ва ју не го што 
сма њу ју ни во по ли ти за ци је ло кал не са мо у пра ве. А ка да про цес де-
по ли ти за ци је бу де јед ном озбиљ но по кре нут, ло кал на са мо у пра ва 
ће, бу ду ћи да је нај бли жа гра ђа ни ма, у ње му по но во пред ња чи ти и 
по ка за ће да је с пра вом то ком го ди на ве ли ких ис ку ше ња осво ји ла 
епи тет нај ви тал ни јег де ла јав ног сек то ра Ср би је.19)

18) Мирослав Прокопијевић, „Капацитети локалних власти у области подстицања локално 
економског развоја“, у: Локална управа  стање и потенцијали, Факултет политичких 
наука, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009, стр. 6.

19) Душан Васиљевић, „Нови законски оквир за локалну самоуправу у Србији“, у: 
Модели организације локалне самоуправе (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Македонија и Србија), ПАЛГО Центар, Београд, 2008, стр. 214.
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По врх све га, по сто је ћа за кон ска ре гу ла ти ва се не до вољ но при-
ме њу је и по шту је у прак си, на ро чи то у по гле ду по што ва ња кон кур-
са при ли ком за по шља ва ња, на пре до ва ња у ка ри је ри у хо ри зон тал-
ној или вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти. Та ко ђе, ис по ља ва се и 
од су ство за ко на у по гле ду ја сни јих кри те ри ју ма при ли ком име но-
ва ња и за по шља ва ња ли ца, као и од су ство у по гле ду по сто ја ња ме-
рит си сте ма, ме ре ња у ра ду за по сле них, стан дар да, бен чмар кин га, 
итд. По ред то га, до ла зи и до пре кла па ња по сло ва и над ле жно сти, 
из ми шља ња но вих „др жав них по сло ва“ са мо са ци љем за до во ља-
ва ња стра нач ких „апе ти та“. Тре нут но у Ср би ји не по сто ји по ли-
тич ка во ља да се при сту пи пи та њу ра ци о на ли за ци је и мо дер ни за-
ци је јав ног сек то ра због „стра ха“ по ли тич ких пар ти ја од мо гу ћег 
гу бит ка бу ду ћих из бо ра, од но сно вла сти, што не ма ни ка кво еко-
ном ско оправ да ње и го во ри о нео збиљ но сти по ли тич ких ак те ра, 
као и о од су ству дру штве не од го вор но сти за ква ли тет ним упра-
вља њем др жа вом. Крај ња па сив ност си сте ма за нео п ход них про-
ме на ма се сва ка ко од ра жа ва и на функ ци о ни са ње ло кал них са мо у-
пра ва у Ср би ји, као јед них од нај ва жни јих сег ме на та јав не упра ве.

Очи гле дан про блем код нас пред ста вља не до след ност у по-
што ва њу и при ме ни за кон ске ре гу ла ти ве. Ве о ма че сто се де ша ва 
да се за ко ни при ме њу ју се лек тив но или ка ко ко јој по ли тич кој гар-
ни ту ри од го ва ра, што го во ри о сла бо сти си сте ма прав не др жа ве 
и спо рог уво ђе ња вла да ви не пра ва. Иста је си ту а ци ја и у јав ном 
сек то ру, где по сто ји ве ћи број ко ји ни су до жи ве ли зна чај ну при ме-
ну у прак си, а та ко је и на ни воу ло кал не са мо у пра ве (пра ви при-
мер за то је сте За кон о од ре ђи ва њу мак си мал ног бро ја за по сле них 
у ло кал ној ад ми ни стра ци ји). Та ко не што је по треб но хит но да се 
ме ња, али ре ал но да је то ста ње и про из вод не до вољ ног сте пе на 
раз ви је но сти прав не и по ли тич ке кул ту ре у на шој зе мљи. Да би се 
ре фор ми сао си стем јав не упра ве мо ра ју да се по шту ју и при ме њу-
ју за ко ни.

Дру ги ва жан аспект је сте при ме на у прак си раз ли чи тих стра те-
шких до ку ме на та ко ји ма је јав на упра ва прак тич но „ пре пла вље на“, 
а да су ре зул та ти од њи хо ве при ме не пре скром ни (по сто ји Стра те-
ги ја ре фор ме јав не упра ве и њен Ак ци о ни план за спро во ђе ње у 
пе ри о ду 2015-2017.). Не до ста ју ква ли тет ни и обра зо ва ни људ ски 
ре сур си, ја сан си стем ко ор ди на ци је и са рад ње и ја ча ње тим ског 
ра да. По сто ја ње стра те ги ја ко ји ма се ре гу ли ше јав ни сек тор, а и 
област ло кал не са мо у пра ве, је ите ка ко по тре бан, али је исто вре ме-
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но од из у зет не ва жно сти и њи хо ва прак тич на при ме на ка ко би се 
про цес ре фор ми функ ци о ни са ња и ра да мо гао на ста ви ти.

Уво ђе ње но вих ме на џер ских при сту па у упра вља њу у раз-
ли чи тим ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма и на раз ли чи тим ни во и ма 
вла сти у јав ној упра ви је та ко ђе из о ста ло у зна чај ни јој ме ри. Та ко 
не што се мо ра про ме ни ти и то би би ло до бро ка да би се што ви ше 
ко ри сти ла нај бо ља ре ше ња из си сте ма упра вља ња нај у спе шни јих 
ком па ни ја све та, али и но ва са зна ња до ко јих се сти гло у на у ци (ме-
наџ мен ту, еко но ми ји, ор га ни за ци о ним на у ка ма, итд).

Про цес де цен тра ли за ци је ве о ма спо ро те че. Не до ста ју и стал-
ни про це си ко ор ди на ци је из ме ђу ра зних ни воа вла сти, као и стал на 
раз ме на ин фор ма ци ја. Ло кал не вла сти при мо ра не су да за ре ша-
ва ње мно гих про бле ма тра же до зво ле од над ле жних ми ни стар ста-
ва ко ја че сто ни су за ин те ре со ва на за по моћ. Нео п ход на је и ве ћа 
са мо стал ност оп шти на и гра до ва у од но су на др жа ву и ја сно де-
фи ни са ни од но си из ме ђу истих и раз ли чи тих ни воа вла сти. Цен-
трал не вла сти не сме ју да се упли ћу у по ље над ле жно сти ло кал-
не са мо у пра ве, а ло кал не вла сти тре ба да са мо под ле жу кон тро ли 
устав но сти и за ко ни то сти ра да, ра ду и ак тив но сти ње них ор га на, 
слу жбе ни ка и функ ци о не ра. Нај бит ни ји про цес де цен тра ли за ци је 
прак тич но је тек у за чет ку. То је по ли тич ка де цен тра ли за ци ја ко ја 
се огле да кроз са мо стал ност ло кал них ак те ра у до но ше њу од лу-
ка. Она је са мо при вид на јер се ло кал ним са мо у пра ва ма упра вља 
из пар тиј ских цен тра ла и њи хо ви ру ко во де ћи љу ди од лу чу ју ко ће 
би ти на род ни пред став ни ци у Скуп шти ни Ср би је а не оп штин ски 
од бо ри, ко мо же да за у зме ру ко во де ће по ло жа је у ор га ни ма је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, ко ји ће се про јек ти фи нан си ра ти, итд. 
Због то га су ло кал не са мо у пра ве у ве ћи ни слу ча је ва до са да фор-
ми ра ле ло кал не вла де по угле ду на ре пу блич ке вла де из стра ха да 
ће би ти ус кра ће не за зна чај на фи нан сиј ска и тран сфер на сред ства, 
ко ја им, исти на, по за ко ну и при па да ју. Ме ђу тим, прак са је по твр-
ди ла да се че сто до га ђа ло да по ли тич ке стран ке ко је су на вла сти 
у ре пу бли ци ите ка ко гле да ју да ли су њи хо ви стра нач ки љу ди и на 
вла сти у ло ка лу па се пре ма то ме „ру ко во де“ да ли ће и у ко јој ме-
ри из вр ши ти тран сфер сред ста ва. Ло кал ни про бле ми и ам би јент су 
са свим не што дру го у од но су на ре пу блич ке вла сти и све док се то 
пи та ње ло кал не ауто но ми је не бу де ре ши ло он да ни не ма бо љит ка. 
Пре сли ка ва ње вла сти са ре пу блич ког на ло кал ни ни во по ка зу је и 
сву бе сми сао ло кал них по ли тич ких про гра ма, и да ље ви сок сте пен 
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цен тра ли зо ва но сти си сте ма, као и сна жан пар то крат ски апа рат. 
Раз ви ја ње по слу шнич ког мен та ли те та, не са мо у по ли ти ци, већ у 
чи та вом дру штву зах те ва бр зу ре ак ци ју. У том сми слу ва жно је да 
се ин сти ту ци о на ли зу је на чин за уче шће пред став ни ка ло кал них 
са мо у пра ва у до но ше њу про пи са и од лу ка ко је се ти чу њих са мих. 
Ус по ста вља ње си сте ма вер ти кал не ко ор ди на ци је (ор га на др жав на 
упра ве, рад них те ла вла де, асо ци ја ци ја ло кал них вла сти) мо гу ће је 
пред ви де ти и за кон ским ре ше њем (као што је слу чај у Хо лан ди ји). 
Та ко ђе, по треб но је од ре ди ти ко је те ло или ор ган тре ба да бу де 
за ду же но за ко ор ди на ци ју од лу ка ко је су од ва жно сти за функ ци о-
ни са ње ло кал них са мо у пра ва, а са дру ге стра не и да пред став ни ци 
ло кал них вла сти бу ду укљу че ни у кре и ра ње и из ра ду стра те шких 
до ку ме на та на на ци о нал ном ни воу ко ји се ти чу ло кал них за јед ни-
ца, а на ро чи то оних ко ји су ве за ни за де цен тра ли за ци ју (Хр ват ска). 
Ва жно је од ре ди ти и од лу ке ко је се не мо гу до не ти без оба ве зног 
уче шћа ло кал них вла сти, од но сно да се раз ви ју ме ха ни зми по ко-
ји ма би пред став ни ци ло кал них вла сти мо гли да по кре ну кон сул-
та ци је са ви шим ни во и ма вла сти у по гле ду чи та вог ни за пи та ња 
ко ји се њих до ти чу (Аустри ја). Спро во ђе њем ова квих управ них ре-
фор ми сма њи ће се по ли тич ка моћ од лу чи ва ња нај у жег кру га љу ди.

Ни на по љу еко ном ске де цен тра ли за ци је ни је се да ле ко од-
ма кло. Тек са но вим за ко ном о ло кал ној са мо у пра ви уве де на је и 
за кон ска оба ве за ло кал них са мо у пра ва да се бри ну и под сти чу ло-
кал но-еко ном ски раз вој у сво јим сре ди на ма. Об зи ром да је од до-
но ше ња за ко на про шло око 7,5 го ди на ве ли ка до стиг ну ћа на овом 
по љу ни су се мо гла ни оче ки ва ти, осим пар из у зе та ка. Ви ше је 
раз ло га за што је то та ко, по чев ши од исто риј ских (ви ше де це ниј-
ско со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње је уга си ло раз вој пред у зет нич-
ког мен та ли те та и ство ри ло осе ћа ње код гра ђа на да др жа ва тре ба 
„о све му да ми сли па и о њи хо вом жи во ти ма“) па до нео п ход ног 
спро во ђе ња „ги љо ти не“ про пи са, уки да ња огром ног бро ја па ра фи-
скал них на ме та, за ста ре ло сти ко му нал не ин фра стру ку ре и ви ше го-
ди шњег не у ла га ња у њу, али и због не при ме њи ва ња ра зно вр сних 
еко ном ских ин стру ме на та ко ји тре ба да по бољ ша ју ин ве сти ци о ни 
ам би јент (би знис-ин ку ба тор цен три, ин ду стриј ске зо не, сло бод не 
зо не, зо не уна пре ђе ног по сло ва ња, итд). Не до ста так по сто ја ња до-
ку ме на та ко ји ре гу ли шу про стор но пла ни ра ње (раз ли чи тих ур ба-
ни стич ких пла но ва) сва ка ко оте жа ва ста ње у ло кал но-еко ном ском 
по гле ду. Још ка да се на то до да да су ло кал не са мо у пра ве ско ро до-
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би ле пра во да рас по ла жу сво јом имо ви ном он да је ја сно због че га 
не ма ве ћих грин филд и бра ун филд ин ве сти ци ја. Уко ли ко се на то 
до да и си стем ски про блем ко руп ци је он да за по прав ку си ту а ци је 
тре ба ће за и ста пу но вре ме на. Је дан од ва жни јих ме ха ни за ма ко ји 
би тре ба ло ус по ста ви ти је сте кан це ла ри ја за бр зе од го во ре (оne 
stop shop) пре ко ко је ин ве сти то ри до би ја ју ин фор ма ци је о то ме 
шта им је по треб но од до ку мен та ци је да би ин ве сти ра ли и за ко је 
тач но вре ме мо гу да до би ју све до зво ле за то. Уко ли ко је то не ки 
ра зу ман рок (од нај ви ше не ко ли ко ме се ци за круп не и сло же не ин-
ве сти ци је) он да по сто ји шан са да се ка пи тал ин ве сти ра у на шој 
зе мљи јер ка пи тал за ни ма за ко је вре ме мо же да оства ри сво је ин-
те ре се и про фит, уз од го ва ра ју ћу прав ну и по ли тич ку си гур ност, 
без об зи ра ко ја је зе мља у пи та њу. Кан це ла ри ја за бр зе од го во ре 
као си стем ско ре ше ње тре ба ла би да се ус по ста ви у сва кој ло кал-
ној са мо у пра ви где би се елек трон ским пу тем сла ли зах те ви свим 
над ле жним ор га ни ма у окви ру исте али и ин сти ту ци ја ма ко је се 
на ла зе на ви шим ин стан ца ма. Упра во овај вид ко му ни ка ци је и са-
рад ње (елек трон ске) омо гу ћа ва лак ше ло ци ра ње где си стем „за ка-
зу је“ што је отво ре но пи та ње за евен ту ал ну ко руп ци ју слу жбе ни ка, 
за тим дра стич но се сма њу ју тро шко ви ра да свих ор га на и убр за ва 
њи хо ва ефи ка сност и ефек тив ност.

У по гле ду фи скал не де цен тра ли за ци је раз ли чи та за кон ска 
ре ше ња по чев ши од 1994. го ди не па до 2014. го ди не иза зва ле су 
и раз ли чи те по сле ди це. Не ка да оп шти не и гра до ви ни су уоп ште 
има ли из вор не при хо де, а да нас се они кре ћу од 35-40% са спро-
ве де ним ре форм ским про це си ма у зад њих 10-так го ди на. Ипак, и 
да ље ути цај цен трал них вла сти на тран сфер на сред ства ни је пре-
стао, ма да се чи ни да је зна чај но осла бљен са нај но ви јим из ме на ма 
и до пу на ма за ко на из 2011. го ди не. Ефек те но вих из ме на тек тре ба 
ви де ти у по гле ду то га да ли је ди ни це ло кал них са мо у пра ва има ју 
„ви ше нов ца у сво јим ка са ма“ или ту има ви ше еле ме на та по ли-
тич ког мар ке тин га (као што то сма тра Фи скал ни са вет). Сва ка ко се 
мо ра на ста ви ти са да љим про це си ма фи скал не де цен тра ли за ци је и 
ја ча ња ауто но ми је ло кал них вла сти у овом сми слу.
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МО ГУ ЋИ КО РА ЦИ МОДЕРНИЗАЦИЈE  
ЈАВ НЕ УПРА ВЕ КОД НАС

Ка ко и на ко ји на чин спро ве сти ре фор ме јав не упра ве, са њом 
и ло кал не са мо у пра ве као ње ног бит ног сег мен та, оста је и да ље 
отво ре но пи та ње. У том сми слу, ва жно је са гле да ти ко ји су то за-
јед нич ки аспек ти ко ји по ве зу ју јав ну упра ву као це ли ну и ло кал ну 
са мо у пра ву као њен је дан од нај зна чај ни јих де ло ва, али и ка кве су 
про ме не по треб не уну тар са мог си сте ма ло кал не са мо у пра ве ка ко 
би си стем бо ље функ ци о ни сао.

По сто ји не ко ли ко ва жних аспе ка та струк тур них ре фор ми. Пр-
ви је су до но ше ње си стем ских за ко на са ци љем да се по бољ ша ју 
усло ви за ин ве сти ци о на ула га ња, за тим ре ша ва ње пи та ња пред у-
зе ћа у ре струк ту ри ра њу и про ме на од но са из ме ђу др жа ве и јав них 
пред у зе ћа.

Ка ко је пла ни ра но, до по ло ви не 2015. го ди не усво јен је 21 за-
кон, од ко јих је 13 у обла сти ре фор ме пра во су ђа, а оста лих 8 се 
ди рект но или ин ди рект но од но се на по бољ ша ње ин ве сти ци о ног 
ам би јен та (но ви за ко ни о ра ду, при ва ти за ци ји, оси гу ра њу, пла ни-
ра њу и из град њи, итд).

Дру га фа за ре фор ми об у хва та ће ре ша ва ње пи та ња пред у зе ћа у 
ре струк ту ри ра њу ко јих у Ср би ји ни је ма ли број. По је ди не про це не 
го во ре да се у тим пред у зе ћи ма (при ме ра ра ди, Пр ва пе то лет ка, 21 
ок то бар, Ин ду стри ја мо то ра Ра ко ви ца, итд) во ди да и да ље ра ди 
80-100.000 рад ни ка, иако је од то га бро ја ми ни ма лан број за и ста 
за по слен у про из вод њи. Са дру ге стра не, об зи ром на њи хо ва ста ња 
је ди ни на чин да се ре ши пи та ње ових пред у зе ћа је сте про на ла же-
ње стра те шког парт не ра ко ји би по кре нуо про из вод њу у њи ма или 
да се по кре не сте чај ни по сту пак. Из ре пу блич ке ка се ре ал но ви ше 
ни је мо гу ће оче ки ва ти да се вр ши суб вен цо ни са ње и пла ћа ње те-
ку ћих да жби на ова квих пред у зе ћа (ко му нал них тро шко ва), обез бе-
ђи ва ње пла те и упла та до при но са за рад ни ке. То је сва ка ко јед но 
од ва жни јих пи та ња ко је су у ско ри је вре ме мо ра ре ша ва ти. Про ме-
на од но са др жа ве пре ма јав ним пред у зе ћи ма је сва ка ко не ми нов на 
јер др жа ва ско ро у сва ком јав ном пред у зе ћу ко је је при ва ти зо ва-
но има свог уде ла кроз ак ци је, а не оства ру је рас по де лу до би ти са 
пред у зе ћем и то се по на вља из го ди не у го ди ну. Јав на пред у зе ћа 
се по на ша ју као пот пу но не за ви сни при ват ни су бјек ти у ко ји ма се 
ру ко во де ће струк ту ре слу же свим мо гу ћих ле гал ним (или не ле гал-
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ним) сред стви ма ка ко би из вла чи ли но вац из њих. Да кле, др жав ни 
бу џет мо ра да се и пу ни од про фи та ко је јав на пред у зе ћа оства ре 
то ком јед не го ди не и да се по диг не сте пен тран спа рент но сти њи-
хо вог по сло ва ња.

У да на шње вре ме сви ни вои вла сти (цен трал ни, сред њи и ло-
кал ни) су о ча ва ју се са ра сту ћим не за до вољ стви ма услед не до стат-
ка нов ца, не до вољ них над ле жно сти и ду жи не ман да та. Вла сти ви-
ше не ма ју ни мо но пол над ин фор ма ци ја ма што је сва ка ко ве ли ки 
иза зов за што ква ли тет ни је упра вља ње и пру жа ње ефи ка сни јих 
услу га.

Чи ни се да је по треб но и од ре ди ти ка ко, ко ли ко и на ко ји на чин 
за по сле ни ра де у ја вом сек то ру. Због то га је ва жно уве сти си стем 
ме ре ња у ра ду за по сле них да би се ја сни је на пра ви ла пре ци зни ја 
сли ка о то ме ка ко и ко ли ко не ко за и ста ра ди на свом рад ном ме-
сту. У раз ви је ним зе мља ма као ме ре се ко ри сте рад но оп те ре ће ње, 
ефи ка сност, ефек тив ност и про дук тив ност, на осно ву ко јих су се 
ка сни је и раз ви ли и стан дар ди у ра ду за по сле них. То у Ср би ји још 
ни је ни у за чет ку. Оно за по сле но ли це ко је по ка же ре зул та те ме ре-
ња у свом ра ду ис под про се ка уста но ве у ко јој ра ди по сле од ре ђе-
ног вре мен ског пе ри о да тре ба да до би је от каз уго во ра о ра ду. Са мо 
се на тај на чин мо же по сти ћи кон ку рен ци ја и ја ча ње пред у зет нич-
ког ду ха у „уљуљ ка ном“ др жав ном апа ра ту.

Сма њи ва ње бро ја за по сле них од ко јих је овом тре нут ку бар 
100.000 ви шак на ме ће се као је ди но ре ше ње. Пре ма еко ном ским 
ра чу ни ца ма оп ти ма лан број за по сле них у јав ном сек то ру у Ср би-
ји не би тре ба ло да бу де ве ћи од 350.000 хи ља да, об зи ром на број 
ста нов ни ка и обим услу га ко ји се пру жа. Крат ко роч на ре ше ња је-
су от прем ни не, ну ђе ње од ре ђе ног со ци јал ног про гра ма, али то је 
са мо „га ше ње по жа ра“. Уко ли ко би се сма њио број за по сле них у 
јав ном сек то ру за 100.000 то би до не ло уште де у бу џе ту за око 500 
ми ли о на евра. Нео д го вор ност по ли тич ких ели та ле жи у то ме што 
се ни су на вре ме за пи та ле ко ли ка ће би ти це на ко шта ња пар тиј ског 
за по шља ва ња у бу дућ но сти и да ли ће (и до ка да) ре пу блич ки и ло-
кал ни бу џе ти мо ћи та ко не што да из др же. Об зи ром на све еко ном-
ске па ра ме тре (раст БДП-а, јав ни дуг, дра стич но сма њен при лив 
ин ве сти ци ја од по чет ка свет ске еко ном ске кри зе) би ће нео п ход но 
да се бу џет ски из да ци ре лак си ра ју, а то ће у овој си ту а ци ји би-
ти је ди но мо гу ће ако се сма њи јав на ад ми ни стра ци ја. По ли тич ке 
ели те ипак на то не гле да ју бла го на кло но јер су љу ди за по сле ни у 
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јав ном сек то ру број ча но ве о ма зна чај на „гла сач ка ма ши на“ и због 
то га су они све сни да би от пу шта ње ве ћег бро ја љу ди зна чи ло и 
гу би так си гур них гла со ва, а са мим тим и по ли тич ких при ви ле ги ја 
ко је оне оства ру ју на вла сти. Да кле, оне по ли тич ке стран ке ко је се 
од лу че на овај ко рак нај ве ро ват ни је не ће мо ћи да ра чу на ју на по-
бе ду на на ред ним из бо ри ма али ће са дру ге стра не ство ри ти не ке 
уште де у бу џе ту ко је мо гу да се усме ре не са мо пре ма со ци јал ној 
сфе ри већ и ка раз вој ним про јек ти ма ко ји у бу дућ но сти тре ба да 
отво ре но ва рад на ме ста. Без раз ви је ног ре ал ног сек то ра, пред у-
зет нич ког ам би јен та и ве ли ког бро ја ма лих и сред њих пред у зе ћа, 
на ша зе мља не ма ве ли ку шан су да на пре ду је ве ро ват но ни у јед-
ном аспек ту раз во ја. При ме ри у дру гим европ ским зе мља ма ко је су 
еко ном ски раз ви је не од Ср би је по ка зу ју да су се оне од лу чи ле за 
ову не по пу лар ну ме ру јер су на вре ме схва ти ле да је то нео п ход но, 
као на при мер Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, итд. Да кле, 
њи хо ве по ли тич ке ели те су под по сле ди ца ма свет ске еко ном ске 
кри зе раз у ме ле про це се ко ји ма се спро во ди зна чај но сма њи ва ње 
за по сле них у јав ном сек то ру, пре све га на ни воу др жав не упра ве 
и ло кал них са мо у пра ва. Код нас прак тич но да не по сто је Вла де у 
зад њих 10-так го ди на ко је ни су обе ћа ва ле сма њи ва ње бро ја за по-
сле них, али до са да то ни јед на вла да ни је спро ве ла у де ло. Та ко не-
што је из у зет но ва жно да се спро ве де јер ће има ти зна ча јан ефе кат 
на по бољ ша ње еко ном ских при ли ка у зе мљи.

Сва ка ко је до бра ини ци ја ти ва да се од ре ђе ни број љу ди „пре-
ба ци“ из јав ног у при ват ни сек тор, при че му мо ра да се од ре ди 
це на ко шта ња рад ни ка (по след ње про це не го во ре да рад но ме сто у 
јав ном сек то ру ко шта око 9.000 евра, што укљу чу је све тро шко ве 
одр жи во сти тог рад ног ме ста). Да кле, при ват ни су бјек ти тре ба да 
има ју фи нан сиј ски ин те рес да за по сле рад ни ке из јав ног сек то ра 
и да на не ки на чин „ство ре“ но во рад но ме сто. У том сми слу је 
до бра ини ци ја ти ва Вла де Ср би је да ће вла сни ци сред њих пред у-
зе ћа ко ји бро је бар 100 за по сле них, уко ли ко се од лу че да за по сле 
10 но вих рад ни ка би ти осло бо ђе ни пла ћа ња рад них оба ве за за 7 
рад ни ка у на ред не 3 го ди не, док би пла ћа ли оба ве зе за 3 рад ни ка. 
Да кле основ ни циљ при ват ни ка је сте да се сма ње на ме ти од стра не 
др жа ве и убр за ју про це ду ре за бр же и ефи ка сни је по сло ва ње.

Из у зет но ва жан сег мент за не ки ко рак на пред је сте и „раз вла-
шћи ва ње“ мо ћи не ко ли ко кључ них по ли тич ких и при вред них су-
бје ка та ко ји се су штин ски нај ви ше пи та ју за од лу чи ва ње у би ло 



- 122 -

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИМилија Цвијовић

ко јој сфе ри жи во та. Прак тич но, у сва кој вла ди ко је су до са да би ле 
све га не ко ли ко љу ди се пи та ло за све ва жни је по ли тич ке од лу ке, а 
око њих се на ла зи је дан круг „но во пе че них“ бо га та ша ко ји се пи-
та ју за ве ћи ну еко ном ских про це са и од лу ка и кон тро лу тр жи шта. 
Раз би ја ње спо не из ме ђу на род них пред став ни ка (пред став ни ка 
вла сти) и тај ку на мо же се са мо де си ти за хва љу ју ћи ја ча њу не за ви-
сних ин сти ту ци ја (ту жи ла штва, Аген ци је и Са ве та за бор бу про тив 
ко руп ци је и свих дру гих ре гу ла тор них те ла) ко је тре ба да по мог ну 
да се пре ко „пар тиј ске“ др жа ве ус по ста ве те ме љи прав не др жа ве 
и да моћ за ме ни вла да ви на пра ва. Са овим је не рас ки ди во по ве зан 
и про блем ко руп ци је и мо но по ли ти стич ког по ло жа ја пред став ни ка 
круп ног при вред ног ка пи та ла. Њи ма је лак ше да фи нан сиј ски под-
ми те ма ли број по ли ти ча ра ко ји се пи та за све по ли тич ке од лу ке, 
а да они оства ре сво је ин те ре се не са мо у при вре ди већ и у чи та-
вој јав ној сфе ри. Ка ко дру га чи је об ја сни ти чи ње ни цу да Ср би ја да-
нас уво зи кром пир, па ра дајз, па суљ, шар га ре пу, цр ни и бе ли лук, и 
све дру ге тра ди ци о нал не по љо при вред не про из во де ко ји ве ко ви ма 
успе ва ју на овом под руч ју јер кли мат ски фак то ри по го ду ју тим по-
љо при вред ним кул ту ра ма. Да кле, спро во ђе ње сна жних ан ти мо но-
по ли стич ких ме ра за чи је оства ри ва ње тре ба да по сто ји по ли тич ка 
во ља тре ба да бу де је дан од при о ри тет ни јих за да та ка.

Је дан од зна чај них ко ра ка у бор би за из град њу ин сти ту ци ја 
и сма њи ва ња пре вла сти пар ти ја у од но су на др жа ву је сте и тран-
спа рент ност о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, а то пи та ње је 
и за кон ски ре гу ли са но. Ме ђу тим, прак тич ни при ме ри по ка зу ју да 
стран ке и да ље успе ва ју да са кри ју сво је пра ве фи нан си је ре ис ти-
чу ћи пре све га оне ма ле до бро вољ не при ло ге. Због то га би би ло ва-
жно по ку ша ти про на ћи прав не ме ха ни зме ка ко би се оне „на те ра-
ле“ да по ка жу ко за и ста „сто ји“ иза њих, што ће сва ка ко ићи те шко. 
Та ко ће се до при не ти на још је дан на чин у бор би за ус по ста вља ње 
те мељ них прин ци па све о бу хват ног раз во ја дру штва.

Без ме ре ња ра да за по сле них и утвр ђи ва ња стан дар да не ће мо-
ћи да се зна чај ни је спро ве ду ре фор ме јав не упра ве, а та ко ђе ни на 
ни воу ло кал них са мо у пра ва код нас. Да кле, објек тив ни кри те ри ју-
ми ко ји ће свој из раз до би ти кроз ма те ма тич ке сег мен те (про це нат, 
на при мер), мо ра ју да од не су пре ва гу над су бјек ти ви змом, лич ним 
по знан стви ма, по ли тич ком ко ти ра њу у стра нач кој хи је рар хи ји, 
итд.
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Та ко ђе, уз све да ље ко ра ке у про це си ма уво ђе ња е-упра ве у 
јав ној упра ви у пр ви план ће из би ти стан дар ди за ци ја у ра ду за-
по сле них и пру жа ње ква ли тет ни јих јав них услу га, при че му ће се 
по сти ћи и то да се зна чај но сма ње тро шко ви у пру жа њу истих и 
по ве ћа сте пен за до во ље ња по тре ба и ин те ре са гра ђа на.

Вла сти не мо гу ефи ка сно пру жа ти услу ге без обра зов не, екс-
перт ске и мо ти ви са не рад не сна ге. То је онај пре су дан чи ни лац 
ко ји мо же да обез бе ди успех у јав ном сек то ру. Јав ни слу жбе ни ци 
има ју по себ но ме сто и уло гу у про це си ма мо дер ни за ци је дру штва 
и јав ног сек то ра и за ту уло гу мо ра ју би ти при пре мље ни и стал но 
об у ча ва ни. Си стем јав них услу га тре ба ре ди зај ни ра ти и на гла сак 
ста ви ти на пред у зет ни штво, ко је, с јед не стра не, не при хва та из-
бе га ва ње ри зи ка, али са дру ге стра не не до зво ља ва ни жр тво ва ње 
од го вор но сти и по у зда но сти. У си сте му јав них услу га тре ба да по-
сто ји кон ку рен ци ја за сва ко рад но ме сто али са дру ге стра не ве о ма 
је бит но да се не ка ба зич на пра ва за по сле них мо ра ју и да ље шти-
ти ти.20)

Основ на пре о ку па ци ја са вре ме не ад ми ни стра ци је је сте фо ку-
си ра на на про цес уче ња ко је је су штин ски бит но за да љи раз вој 
и уна пре ђе ње по сло ва јед не ор га ни за ци је. Ве о ма је ва жно да се 
при хва ти зна чај пар ти ци па ци је, при ме њи ва ња ис ку ста ва из раз ви-
је них прак тич них по ли ти ка, укљу чи ва ња гра ђа на и екс пе ра та јер 
ће на тај на чин ад ми ни стра ци ја би ти у ста њу да, уз њи хо ву по моћ, 
лак ше ре ша ва еко ном ске или со ци јал не про бле ме.

Је дан од нај сло же ни јих за да та ка ко ји сто је пред са вре ме-
ном вла шћу је ка ко да бу де ино ва тив на, да под стак не ино ва тив-
ност сво јих слу жбе ни ка, да кре и ра ам би јент под сти ца јан за но ве 
иде је, кре а тив ност и ино ва ци о не про јек те и да тај ам би јент бу де 
одр жив.21) Нај бо љи на чи ни и ре ше ња мо гу се све сти на не ко ли ко 
став ки: уки да ње хи је рар хиј ских и раз вој парт нер ских од но са у ор-
га ни за ци ја ма; под сти ца ње тим ског ра да и укљу чи ва ње за по сле них 
у кре и ра ње раз вој них про је ка та уз при хва та ње њи хо вих су ге сти-
ја; под сти ца ње раз во ја кон ку рен ци је у јав ном сек то ру; се лек ци ја 
и ре гру та ци ја нај бо љих ка дро ва; уче ње из нај бо љих прак тич них 
при ме ра и ева лу а ци ја успе ха.

20) Снежана Ђорђевић, наведено дело, стр. 18.
21) Paul.C Light, „Creating Government that Encourages Innovation“, у: New Paradigms for 

Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara 
S.Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994, стр. 64.
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У том сми слу до би ја на зна ча ју и уса вр ша ва ње ка дро ва, пре 
све га спро во ђе ње про це са спе ци ја ли за ци је, де цен тра ли за ци је и 
ди фе рен ци ја ци је.

Спе ци ја ли за ци ја зна чи да је нео п ход но по сто ја ње шко ла за 
уса вр ша ва ње и еду ка ци ју слу жбе ни ка за по сле них у јав ном сек то-
ру, по ве за ност тих те о риј ских зна ња ко ја им се пре да ју у шко ла-
ма са по тре ба ма и про бле ми ма у ре ал но сти јед не за јед ни це или 
дру штва. По ред то га, спе ци ја ли за ци ја укљу чу је и раз вој си сте ма 
на пре до ва ња у ка ри је ри за по сле них пре ма за слу га ма јер се нај тај 
на чин да је под сти цај раз во ју про фе си је и уна пре ђе ња зна ња.

Де цен тра ли за ци ја би зна чи ла да ва ње ве ћег сте пе на ауто но-
ми је ни жим ор га ни ма упра вља ња у окви ру од ре ђе не струк ту ре у 
са ста ву јав не упра ве, пре све га у по гле ду овла шће ња, бу џе та и ор-
га ни за ци је вла сти и од лу чи ва ња. На тај на чин се оства ру је кон ку-
рент ност раз ли чи тих про је ка та или про гра ма, мо гућ ност ко ри шће-
ња ве ли ког бро ја ме ха ни за ма и ин стру ме на та за њи хо ву при ме ну.  
Та да у пр ви план из би ја ме на џер ска струк ту ра у окви ру јед ног рад-
ног те ла чи ја је уло га да обез бе ди нео п ход не ре сур се, ја сну ко ор ди-
на ци ју, спољ ну и уну тра шњу ко му ни ка ци ју.

Ди фе рен ци ја ци ја под ра зу ме ва ства ра ње ауто ном них је ди ни ца 
у окви ру јед не ор га ни за ци је и функ ци о нал ну по де лу ра да ка ко би 
се по бољ шао ква ли тет од ре ђе ног про из во да или услу ге. То зна чи 
фор ми ра ње од ре ђе них ти мо ва и уво ђе ње тим ског ра да јер се на тај 
под сти че раз вој иде ја и ино ва ци ја ко је до ла зе од стра не за по сле-
них, а ујед но пре ста ју и да по сто је „ја ки“ хи је рар хиј ски од но си. 
Та ко ђе, за по сле ни ма се пру жа мо гућ ност да по ка жу ко ли ко зна ју, 
да та им је ве ћа сло бо да на по слу, а по ве ћа но је и по ве ре ње у њи-
хо ве спо соб но сти. Јед на од ва жни јих ме ра ди фе рен ци ја ци је је сте 
и уво ђе ње раз ли ка у пла та ма у скла ду са сте пе ном за ла га ња за по-
сле них. 

Као крај њи циљ ра да сва ке ад ми ни стра ци је, на ме ћу се ефек-
ти ура ђе них по сло ва (пер фор ман се). У том сми слу је нео п ход но 
да по сто је од ре ђе ни стан дар ди или ако не по сто је, по треб но их је 
кре и ра ти. Да би се по сти гао од ре ђе ни ре зул тат мо ра да по сто ји и 
од го ва ра ју ћи ме ха ни зам кон тро ле, ка ко уну тар са ме ад ми ни стра-
ци је, та ко и ван ње, ко је је пре све га усме ре на на пер со на ли зо ва не 
про це ду ре. На тај на чин се мо гу по сти ћи уни вер зал не вред но сти 
сва ке ад ми ни стра ци је, као што су од го вор ност, ефи ка сност, по ште-



стр: 103-129.

- 125 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

ње, по што ва ње прав не ре гу ла ти ве и од бра на про фе си о нал не екс-
перт но сти.

Ор га ни за ци је мо ра ју аде кват но, бр зо и ква ли тет но од го во ри ти 
на ком плек сне про бле ме и бр зе про ме не ко је на ста ју у окру же њу. 
Ва жни ме ха ни зми тих од го во ра су у ак тив ном осла ња њу на стра-
те гиј ски раз вој, на све о бу хват ни при ступ це ли ни про бле ма (власт 
ко ја се упра вља ми си ја ма и во ди стал но ра чу на о ре зул та ти ма), на 
стан дар де и про це ду ре и ве ћој ауто но ми ји де ло ва. Упра вља ње ка-
дро ви ма спа да у из у зет но ва жне под си сте ме ко ји ма се мо ра по све-
ти ти до вољ на па жња уко ли ко се же ле до бри ефек ти. Ор га ни за ци је 
ко је то схва та ју има ју до бре ре зул та те док та мо где се ка дро ви тре-
ти ра ју као тро шак, а не као ре сур си, ефек ти ра да ни су до бри.22) За-
јед нич ки про блем но вог јав ног ме наџ мен та је очи глед но од нос од-
го вор но сти из ме ђу јав них ме на џе ра и за по сле них, ми ни стар ста ва 
и ауто ном них те ла или аген ци ја, јав не ад ми ни стра ци је и гра ђа на, 
за ко но дав ства и из вр шне вла сти, јав ног и при ват ног сек то ра. Ди-
ле ме про из и ла зе из чи ње ни це да се од го вор ност мо же по сма тра ти 
као да је са ма се би циљ. Ово је слу чај са др жа ва ма са ја ким управ-
ним пра вом где се функ ци о ни са ње јав не ад ми ни стра ци је ба зи ра 
на прин ци пу пре ци зних про це ду ра ко ји ви ше па жње обра ћа ју на 
утро ше на сред ства не го на ре зул та те. По сто је две вр сте по сле ди ца 
ко је мо гу да на ста ну из ово га: или ће но ви јав ни ме наџ мент мо ра ти 
да на пра ви усту пак из ме ђу ефи ка сно сти и дру гих вред но сти јав ног 
сек то ра, као што је пра вед ност, или ће пу на ре а ли за ци ја но вог јав-
ног ме наџ мен та зах те ва ти да ле ко се жне про ме не у прав ним и ин-
сти ту ци о нал ним окви ри ма.23)

* * *

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти, да би се но ви јав ни ме наџ-
мент и да ље раз ви јао и имао ути цај на јав ну ад ми ни стра ци ју, по-
треб но је да се узме у об зир не ко ли ко фак то ра. 

Пр во, по сто ја ње на ци о нал них и ло кал них спе ци фич но сти и 
раз ли чи то сти, као и ор га ни за ци о них спо соб но сти ад ми ни стра ци-
је. У не ким зе мља ма су се ре фор ме бо ље ре флек то ва ле, у не ким не, 

22) Hal Rainey, „Rethinking Public Personal Administration“, у: New Paradigms for Government 
 Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and 
Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994, стр. 113-140.

23) Предраг Дамњановић, Жарко Ристић, Миле Радишић, наведено дело, стр. 216-217.
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пре све га због раз ли ка у ор га ни за ци о ним струк ту ра ма и кул ту ра-
ма. Дру го, оба ве зна укљу че ност људ ског фак то ра јер се по ка за ло 
да не до вољ но об у че на ад ми ни стра ци ја ни је до вољ но спрем на да 
од го во ри на иза зо ве но вог јав ног ме наџ мен та, баш као и не до вољ-
на ин фор ми са ност љу ди о прав ци ма про ме на. Ово је сва ка ко је дан 
од нај ва жни јих фак то ра успе шно сти ре форм ских про це са. Тре ће, 
из вр ша ва ње про це не о по сто ја њу пред у сло ва за успе шну им пле-
мен та ци ју (раз ви јен при ват ни сек тор, по сто ја ње ме ха ни за ма-при-
ват но јав них парт нер ста ва, успе шно спро ве де не при ва ти за ци је, 
по сто ја ње и до бро функ ци о ни са ње си сте ма од го вор но сти у јав ном 
сек то ру, итд). Че твр то, по сто ја ње ка па ци те та за обу ку и при ла го ђа-
ва ње (спе ци ја ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и ди фе рен ци ја ци ја, уво-
ђе ње си сте ма кон тро ле, ева лу а ци је и ме ре ња ефе ка та ра да). Раз вој 
ових ме ха ни за ма ни су са мо под сти ца ји за успе шно упра вља ње у 
би ло ком ре форм ском про це су но вог јав ног ме наџ мен та, не го су и 
под сти ца ји по ли тич ким и ад ми ни стра тив ним ли де ри ма и ели та ма 
да по ста ну спрем ни за но ве, бу ду ће иза зо ве.

Оно што гра ђа ни же ле је сте ве ли ка ак тив ност вла сти, ма лу 
би ро кра ти ју, пру жа ње услу га и ре ша ва ње про бле ма са што ма ње 
ра си па ња нов ца. Су штин ски, нео п ход не су зна чај не ор га ни за ци о-
не про ме не да би цен трал не и ло кал не вла сти код нас од па сив них 
ре цеп то ра раз вој них дру штве них и еко ном ских про це са по ста ле 
но си лац тих про ме на, њи хов под стре кач и кре а тор. Те про ме не се 
од но се на уво ђе ње флек си бил них ин сти ту ци ја и аран жма на, ко ри-
шће ње зна ња екс пе ра та и про фе си о на ла ца, тран спа рен тан на чин 
ра да и кон стант но под сти ца ње пар ти ци па ци је гра ђа на са ци љем да 
се њи хо ва зна ња, ис ку ства и по тен ци ја ли мак си мал но ис ко ри сте. 
Ло кал не вла сти мо ра ју да про ме не ка рак тер, да од па сив не по ста ну 
пред у зет нич ке ко је ће би ти парт нер цен трал ним вла сти ма, да бу ду 
ак тив не у ме ђу на род ној са рад њи, као и са при ват ним и не вла ди-
ним сек то ром, да под сти чу и кре и ра ју раз вој не про јек те и при ват-
но-јав на парт нер ства, уве ду стан дар де у сек тор ским по ли ти ка ма, 
да стал но пра те, ме ре, кон тро ли шу и на гра ђу ју кре а тив ност и рад 
за по сле них у ор га ни ма и уста но ва ма ло кал не са мо у пра ве.

Да кле, спро во ђе ње про це са ре фор ми на свим ни во и ма јав не 
упра ве ко ји су ме ђу соб но не рас ки ди во по ве за ни до ве шће до то га 
да се спро ве ду и ре фор ме на ни воу ло кал них са мо у пра ва. Про ме-
не уну тар са мог си сте ма ло кал не са мо у пра ве мо ра ју та ко ђе да се 
и да ље на ста ве ка ко би се си стем ра да и пру жа ња услу га по ди гао 
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на још ве ћи ни во не го што је то са да. За оба про це са чи ни се да је 
нај пре по треб но по ли тич ке во ље ле ги тим но иза бра них на род них 
пред став ни ка, али и ве ћи сте пен гра ђан ског ак ти ви зма, при ват ног 
сек то ра и не вла ди них ор га ни за ци ја.
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Мilija Cvi jo vic

THE RE FORM PRO CESS  
OF PU BLIC AD MI NI STRA TION IN SER BIA

Re su me
In the last 25 years, the mo dern world has un der go
ne ma jor chan ges in the po li ti cal, eco no mic, so cial, 
tec hno lo gi cal and cul tu ral sen se. In the era of in ter
net and mo dern in for ma tion tec hno logy, in for ma tion 
and edu ca ted pe o ple ha ve be co me key re so ur ces. The 
chan ges are al so re flec ted in the sta te go ver nan ce by 
in tro du cing a “good go ver nan ce” thro ugh sci en ti fi
cally ba sed “new pu blic ma na ge ment” which ca u sed 
chan ges in the tran sfor ma tion of the bu re a uc racy, re
gu la tory re form, con trac ting, ser vi ces aimed at ci ti
zens, bud get pro gram ming, ma na ge ment, im ple men
ta tion, in tro duc tion of e –tec hno lo gi es. Ser bia was 
un der the in flu en ce of all the se chan ges and to day is 
fa ced with the de layed tran si tion pro ces ses and we
ak nes ses that are ma ni fe sted thro ugh the in con si stent 
ap pli ca tion of the law, lack of im ple men ta tion stra te
gi es at cen tral and lo cal le vel, re dun dancy sta te ap
pa ra tus, inef fi ci ent pro ces ses of de cen tra li za tion, the 
ab sen ce of a ma na ge rial ap pro ach to ma na ge ment. 
So lu ti ons in the form of mo der ni za tion of pu blic ad
mi ni stra tion in Ser bia must be re qu e sted thro ugh the 
adop tion and full im ple men ta tion of le gi sla tion and 
sta te gic po licy do cu ments, di sem po wer ment of few 
pe o ple from the po li ti cal and eco no mic are as at the 
cen tral le vel, re du cing the num ber of em ployees in 
the pu blic sec tor, ad dres sing is su es of nonfun cti o nal 
sta te and so cial en ter pri ses, as well as thro ugh the in
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tro duc tion of ma na ge rial ap pro ach and me a su re ment 
systems and stan dards in the work of em ployees.
Keywords: new pu blic ma na ge ment, good go ver nan
ce, pu blic ad mi ni stra tion, re forms, laws, stra te gi es.
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