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ПРО ЦЕ СА И ПО ЛИ ТИ ЗА ЦИ ЈЕ ЈАВ НЕ 

УПРА ВЕ НА ПО ЛИ ТИЧ КИ КА ПА ЦИ ТЕТ**

Сажетак 

Рад по ла зи од прет по став ке да по ли тич ки ка па ци тет 
вла да, њи хо ва спо соб ност да фор му ли шу, им пле мен ти ра ју и 
вред ну ју кон крет не по ли ти ке, ка рак те ри ше стал но опа да
ње. На тој ли ни ји, у пр вом де лу ра да ана ли зи ра се раз у ме
ва ње фор му ли са ња не ке спе ци фич не по ли тич ке ини ци ја ти ве 
као про це са „од о здона го ре“, до ми на ци је ни жих ад ми ни
стра тив них ин стан ци у кон тро ли ре а ли за ци је од ре ђе ног по
ли тич ког про гра ма. Дру ги део ра да се ба ви ути ца јем по ли
ти за ци је јав не упра ве, као спољ ног фак то ра ко ји ути че на 
ди зај ни ра ње не ке кон крет не по ли ти ке, са ин тен зи фи ка ци
јом по ли тич коиде о ло шких ме ри ла у од но су на ана ли тич ке 
кри те ри ју ме. Рад се, са јед не стра не, за кљу чу је по др жа ва
њем иде је да фор му ли са ње не ке по ли ти ке за ви си од то га да 
ли се же ли кон тро ли са ти ин ди ви ду ал но по на ша ње или ње го
во окру же ње, што од ре ђу је и ва жност им пле мен та ци је, док 
се, са дру ге стра не, и по ред то га што по ли ти за ци ју тре ти
ра као при мар но не га ти ван фе но мен, оста вља мо гућ но сти 
и за од ре ђе ну вр сту по зи тив них ефе ка та по ли ти за ци је на 
по ли тич ки си стем.
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Кључ не ре чи: по ли тич ки ка па ци тет, ад ми ни стра тив ни ка
па ци тет, по ли ти за ци ја, им пле мен та ци ја, по ли
тич ке ин сти ту ци је, по ли тич ки си стем, де мо
кра ти ја.

Увод

Као је дан од но се ћих те ма та по ли тич ке на у ке мо же да 
се иден ти фи ку је про пи ти ва ње ква ли те та ве за из ме ђу аде-
кват ног или до брог пред ста вља ња дру штве них аспи ра ци ја, 
што услов но мо же мо да од ре ди мо као чи сту „по ли тич ку зо-
ну“ ана ли за, са ефи ка сно шћу и ефек тив но шћу ре а ли за ци је 
истих, што услов но мо же мо да од ре ди мо као ње ну „ад ми-
ни стра тив ну зо ну“ ана ли за. Ме ђу тим, че сто се мо же ре ги-
стро ва ти ис тра жи вач ко се па ра ти са ње ове две ис тра жи вач ке 
зо не на на чин да, ре ци мо, про пи ти ва ње ин те ре сне агре га-
ци је и ре пре зен та ци је не об у хва та спек тар им пли ка ци ја на 
кон крет не по ли ти ке, то јест, vi ce ver sa, да се не ка кон крет-
на по ли ти ка (по ли тич ки про грам или ини ци ја ти ва) по сма-
тра изо ло ва но без ика квог ре фе ри ра ња на дру штве не же ље 
и/или те жње ко је се у њој мо гу де тек то ва ти. Би ло ка ко би ло, 
два аспек та кре и ра ња по ли тич ких од лу ка су ре ле вант на за 
кон цепт по ли тич ког ка па ци те та: са јед не стра не, ра ди се о 
ка па ци те ту по ли тич ког си сте ма да те жње јав но сти, опред-
ме ће не пре ко из бо ра, из ра зи као кон крет не јав не по ли ти ке, 
те, са дру ге стра не, о ис ко ри шћа ва њу „прак тич ног“ зна ња 
ка рак те ри стич ног за ин тер на свој ства про це са кре и ра ња по-
је ди нач них по ли тич ких про гра ма. 

Прет ход но мо же да ре зул ту је по гре шном про це ном 
при ро де чи на до но ше ња од лу ка, за ко је се прет по ста вља да 
су де мо крат ске и да под ра зу ме ва ју и њи хо во из вр ше ње, али, 
за пра во, се мо же ре ћи да ства ри сто је дру га чи је ка да је у пи-
та њу по то ња прет по став ка. Ова ди вер ген ци ја не им пли ци ра 
сма ње ну ва жност чи на до но ше ња од лу ке, већ ука зу је на то 
да кре и ра на по ли ти ка ни је по не ком ауто ма ти зму и спро ве-
де на по ли ти ка. Та ко, Гра хам Али сон (Gra ham Al li son) твр ди 
да, у нор мал ним слу ча је ви ма, на про цен ту ал ни из нос иден-
ти фи ко ва ња пре фе ри ра не оп ци је у ре а ли за ци ји же ље них 
упра вљач ких ци ље ва от па да 10%, а да су пре о ста лих 90% 
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по ве за но са сфе ром им пле мен та ци је.1 Са јед не стра не, на ме-
ра ово га тек ста је да про пи та, до не кле, ана ли тич ки фор си ра-
но „од о здо-на го ре“ про ми шља ње им пле мен та ци о ног про це-
са, где ни жи ни вои ад ми ни стра ци је има ју од лу чу ју ћи сте пен 
кон тро ле над ре а ли за ци јом и сме ром не ке кон крет не по ли ти-
ке. Са дру ге стра не, ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да се ума њи ва ње 
по ли тич ког ка па ци те та мо же по зи ци о ни ра ти као ге не рал ни 
тренд об ја шња ван: оте жа ним фи скал ним по ло жа јем вла да 
и не до стат ком фон до ва за по ли тич ке за хва те,2 ре ду ко ва њем 
ауто но ми је вла да у кре и ра њу по ли тич ких ини ци ја ти ва услед 
про бле ма тич не ме ша ви не јав ног не по ве ре ња и кон сул то ва-
ња, овај рад ће по ку ша ти  да про пи та на чел ну ва жност по ли-
ти за ци је јав не упра ве на по ве ћа ње или сма ње ње по ли тич ког 
ка па ци те та.

Ва жност им пле мен та ци је за фор му ли са ње 
од ре ђе не по ли ти ке

Ма да не по сто ји ја сан од го вор шта је то до бра по ли-
ти ка, кру ци јал на спо соб ност сва ке де мо крат ским пу тем иза-
бра не вла де из ра жа ва се фло ску лом „во ђе ња до бре по ли ти-
ке“. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је иде о ло шко не сла га ње 
око то га шта од ре ђе на вла да тре ба да чи ни не из бе жно, би ло 
би крај ње про бле ма тич но уко ли ко би се про це на во ђе ња до-
бре или ло ше по ли ти ке од но си ла на спе ци фич не ци ље ве кон-
крет не по ли тич ке ини ци ја ти ве. Дру гим ре чи ма, де мо крат ска 
вла да је сло бод на да у од ре ђе ном ди ја па зо ну по ли тич ких по-
зи ци ја би ра ону за ко ју др жи да је са о бра зна ње ној иде о ло-
шкој по став ци, те да је про фи ли ше као од ре ђе ну кон крет ну 
по ли ти ку. Има ју ћи ово на уму, као до бра по ли ти ка, на нај-
ми ни мал ни јем ни воу, мо же да се од ре ди она по ли ти ка ко ја 
мо же да се успе шно оства ри или спро ве де.3 Иако је им пле-
мен та ци ја ван сва ке сум ње ва жна, тре ти ра ње из во дљи во сти 
као но се ћег кри те ри ју ма за не ма ру је ре ле вант ност оста лих 

1 Al li son, G. Es sen ce of De ci sion: Ex pla i ning the Cu ban Mis si le Cri sis, Lit tle 
Brown, Bo ston, 1971, стр. 267.

2 Light man, E. и  Ir ving, А. „Re struc tu ring Ca na da’s Wel fa re Sta te”, Jo ur nal 
of So cial Po licy, 20(1), 1991, стр. 65-86.

3 Pe ters, B. G. (1996) The Po licy Ca pa city of Go ver ment, Ca na dian Cen tre for Ma-
na ge ment De ve lop ment, Re se arch pa per No. 18, Ot ta wa, 1996, стр. 9.
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мо гу ћих ме ри ла. По ред то га, успе шна по ли ти ка мо же да се 
од ре ди и као она по ли ти ка ко ја ре а ли зу је оне ци ље ве ко је 
је са ма и по ста ви ла. Уко ли ко об у хва та огра ни че не ци ље ве и 
так тич ка опре де ље ња за ре ша ва ње „нај о чи глед ни јих“ про-
бле ма, а за рад про ду ко ва ња пер цеп ци је успе шно сти, он да и 
ова кав при ступ мо же мо по зи ци о ни ра ти као ми ни мал ну ва-
ри јан ту.4 Ова ко или она ко, по јам „до бре по ли ти ке“ мо же да 
се кон цеп та ли зу је пре ко ка па ци те та вла де да кре и ра зна чај-
на од сту па ња од за те че ног ста ње и да те про ме не ре а ли зу је 
успе шно.

Ер го, две ва жне ди мен зи је по ли тич ког ка па ци те та 
пред ста вља ју спо соб ност си сте ма до но ше ња од лу ка да уоб-
ли чи из бор но из ра же не же ље у од ре ђе не јав не по ли ти ке и 
ис ко ри шћа ва ње зна ња уну тар са мог про це са до но ше ња од-
лу ка. По Мар ти ну Пејн те ру (Mar tin Pa in ter) и Јо ну Пје ру (Jon 
Pi er re), по ли тич ки ка па ци тет пред ста вља спо соб ност да се 
при ку пе и ор га ни зу ју ну жни ре сур си за рад фор му ли са ња ра-
ци о нал них ко лек тив них из бо ра и по ста вља ња стра те гиј ских 
сме ро ва у ве зи са ало ка ци јом оскуд них ре сур са по треб них 
за јав не ци ље ве, ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти се од но се на 
спо соб ност ефи ка сног ор га ни зо ва ња људ ским и фи зич ким 
ре сур си ма по треб ним за ис по ру ку или пре нос по те за или од-
лу ка упра ве, док др жав ни ка па ци тет ма ни фе сту је ме ру др-
жав не спо соб но сти да мо би ли зу је дру штве ну и еко ном ску 
по др шку и са гла сност за јав но ори јен ти са не ци ље ве (усред-
сре ђе ност на од нос др жа ве, збир но са ад ми ни стра тив ном и 
по ли тич ком уло гом, и са мог дру штва, то јест на по стиг ну ћа 
са мих ис хо да, по ред про дук ци је по ли тич ких и ад ми ни стра-
тив них ре зул та та).5

Им пле мен та ци о на ана ли за, за Ри чар да Ел мо ра (Ric hard 
El mo re), се мо же ре а ли зо ва ти на два на чи на: (1) пре ко ма пи-
ра ња им пле мен та ци о ног  про це са уна пред (од о зго-на до ле) и 
(2) пре ко ма пи ра ња им пле мен та ци о ног про це са уна зад (од о-

4 Loc. cit.
5 Pa in ter, M. и Pi er re, J. „Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, у Pa in-

ter, M. и Pi er re, J. (ур.) Chal len ges to Sta te Po licy Ca pa city: Glo bal Trends and 
Com pa ra ti ve Per spec ti ves. Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2005, стр. 2. Ви ди и 
Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж. и Де спо то вић, Љ. „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли-
зу др жав ног ка па ци те та“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
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здо-на го ре).6 Ма пи ра ње им пле мен та ци о ног про це са уна пред 
је при ступ „од о зго-на до ле“, где по сто ји ја сан циљ, за ко ји се 
од ре ђу је по треб ни број ре а ли за ци о них ко ра ка, са про јек то-
ва ним ре зул та том у од но су на ко ји се ме ри успе шност или 
не у спе шност. Ова кав мо дел тен ди ра ка то ме да им пле мен та-
ци ју од ре ди као ствар хи је рар хиј ске струк ту ре и ме наџ мент-
ских про це са, где се не ка кон крет на по ли ти ка фор му ли ше 
на вр ху а он да по хи је рар хиј ском прин ци пу пре но си на до ле, 
те је нај ви ше за ин те ре со ван за про бле ме упра вља ња као од-
но са из ме ђу над ре ђе них и под ре ђе них и за пи та ња са гла сно-
сти као од но са из ме ђу ад ми ни стра ци је и циљ них гру па. Он 
по тен ци ра еле мен те ко ји афир ма тив но ути чу на цен тра ли-
зо ва ње кон тро ле и ко ји ма до но си о ци кон крет них по ли тич-
ких про гра ма мо гу ла ко ма ни пу ли са ти: (1) утвр ђи ва ње уна-
пред да тих и фик си ра них им пле мен та ци о них фор му ла; (2) 
фор мал ну ор га ни за ци о ну струк ту ру; од нос над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти ме ђу ад ми ни стра тив ним је ди ни ца ма; и (4) 
ад ми ни стра тив ну кон тро лу пре ко бу џе та, пла ни ра ња и ева-
лу а тив них зах те ва.7 Као нај ва жни ји про блем ово га при сту-
па мо же се узе ти „мит ски ак си ом“ или „пле ме ни та лаж“ да 
кре а то ри од ре ђе не по ли ти ке пот пу но или ди рект но кон тро-
ли шу по ли тич ке, ор га ни за ци о не и тех но ло шке про це се ко ји 
ути чу на им пле мен та ци ју.8 Мит да се им пле мен та ци ја мо же 
кон тро ли са ти одог зо по чи ва на прет по став ци ње ног по бољ-
ша ва ња по ве ћа њем екс пли цит но сти по ли тич ких ди рек ти ва, 
по тен ци ра њем ја сно по зи ци о ни ра не ад ми ни стра тив не од го-
вор но сти и чи сто по ста вље ним (увек сме ра ним) ре зул та ти-
ма. 

Уоп ште но го во ре ћи, осла ња ње на им пле мен та ци ју као 
нај по у зда ни ји во дич за фор му ли са ње од ре ђе них по ли тич ких 
про је ка та или про гра ма мо же ре зул то ва ти: (1) екс трем ном 
ва ри јан том- ко ја, с об зи ром да по ли ти ке ево лу и ра ју то ком 
спро во ђе ња, по ни шта ва мо гућ ност би ло ка квих ва ља них 
„им пле ме та ци о них тврд њи“, осим оних ко је се ти чу уоп ште-
но афир ма тив не ле ги сла ци је, те (2) уме ре ном ва ри јан том- ко-
ја кре и ра ње по ли ти ке „пре ла ма“ кроз при зму усло ва ко ји ће 

6 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy 
De ci si ons“, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, 94(4), 1979-1980, стр. 602.

7 Ibi dem, стр. 605.
8 Ibi dem, стр. 603.
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ка рак те ри са ти ње ну при ме ну и огра ни че ња ко ја су на мет ну-
та од стра не ак те ра уну тар са мог им пле мен та ци о ног про це-
са.9 Уме ре на ва ри јан та, ко ју мо же мо иден ти фи ко ва ти и као 
„од о здо-на го ре“ или при ступ „ма пи ра ња уна зад“, под ра зу-
ме ва раз у ме ва ње: (1) кон јунк ци је сна га ло ци ра них на нај ни-
жем ни воу јав них ор га ни за ци ја; (2) ме ђу по ве за но сти мно гих 
про гра ма и ор га ни за ци ја у од но сном под руч ју кон крет не по-
ли ти ке; и (3) же ље и по ли тич ку сна гу кли је на та (ко ри сни ка) 
ко ји ма је не ки про грам на ме њен.10 Овај при ступ по тен ци ра 
ши ре по ста вље ну кон тро лу им пле мен та ци о ног про це са и 
раз ма тра фак то ре на ко је твор ци од ре ђе не по ли ти ке мо гу са-
мо ин ди рект но ути ца ти: (1) зна ње и спо соб но сти ни жих ни-
воа ад ми ни стра тив не вла сти; (2) ини ци ја ти ве струк ту ра ко је 
су ди рект но ан га жо ва не на пред ме ту од ре ђе не по ли ти ке; (3) 
пре го ва рач ке ак тив но сти по ве за не са по ли тич ким ак те ри ма 
у раз ли чи тим ста ди ју ми ма им пле мен та ци о не ди на ми ке; и 
(4) стра те шко ко ри шће ње фон до ва за рад ути ца ја на дис кре-
ци о не из бо ре.11

Уко ли ко се им пле мен та ци ји при ђе из еко ном ског ра-
кур са, ко ји за не ма ру је сло же ност би ро крат ског кор пу са, им-
пле мен та ци ја мо же да се све де на из бор из ме ђу тр жи шног 
или не тр жи шног ме ха ни зма. Ова ква по став ка гу ра у дру ги 
план про бле ма ти ку на чи на упо тре бе струк ту ре и про це са ор-
га ни за ци ја за рад ела бо ра ци је, спе ци фи ко ва ња и де фи ни са ња 
кон крет них по ли ти ка, уме сто да се тре ти ра као ин стру мент 
за ре а ли за ци ју по ли тич ких ци ље ва, ком плек сност ор га ни за-
ци је се узи ма као пре пре ка за им пле мен та ци ју. Ово ме тре ба 
до да ти као ре ле ван тан и по јам им пле мен та ци о не струк ту ре, 
то јест по сто ја ње мул ти ор га ни за ци о них кла сте ра устро је них 
од ме ђу соб но по ве за них фир ми, ад ми ни стра тив не би ро кра-
ти је и асо ци ја ци ја уну тар гра ни ца од ре ђе не по ли тич ке ини-
ци ја ти ве или про гра ма.12

9 Lin der, S. H. и Pe ters, B. G „Im ple men ta tion as a Gu i de to Po licy For mu la tion: A 
Qu e sti on of When Rat her Than Whet her“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra ti ve 
Sci en ces, 55, 1989, стр. 635.

10 Loc. cit.
11 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy De ci si-

ons“, op.cit., стр. 605.
12 Hjern, B. и Por ter, D. O. „Im ple men ta tion Struc tu res: A New Unit of Ad mi ni stra-

ti ve Analysis“, Or ga ni za tion Stu di es, 2(3), 1981, стр. 212-213.
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Мо же се ре ћи да иза прет ход ног ле жи и не ра зу ме ва ње 
ре ци проч не при ро де од но са вла сти, то јест ди стинк ци је из-
ме ђу фор мал не и не фор мал не вла сти.13 Осим ка да од ре ђе на 
по ли ти ка за ви си од из ри чи тог де ло ва ња ви со ко струк ту и ра-
не („хи је рар хи зо ва не“) ру ти не, фор мал на власт, ко ја се кре ће 
од вр ха ка дну ор га ни за ци је, за ви си од „ка ри ка ко је се на ла зе 
на дру гом кра ју лан ца вла сти“, на ни воу ка па ци те та за ре ша-
ва ње про бле ма, а у сми слу струч но сти, уме ћа и бли зи не су-
штин ским за да ци ма ор га ни за ци је, од не фор мал не вла сти са 
ди на ми ком од дна ка вр ху. Да би се ор га ни за ци је ефек тив но 
ко ри сти ле као ин стру мент не ке по ли ти ке, мо ра се схва ти ти: 
(1) где се од ре ђе ни за да ци ис пу ња ва ју у сло же ној мре жи ор-
га ни за ци о них од но са; (2) ко ји су ре сур си по треб ни за њи хо во 
ис пу ња ва ње; и (3) да ли њи хо ва ре а ли за ци ја има ја сно пре-
по зна тљи ве ефек те на про блем ко ји од ре ђе на по ли ти ка ка ни 
да ре ши.14

Ка да се ра ди о „ма пи ра њу уна зад“, иза иде је да ни жи 
ни вои ад ми ни стра ци је има ју пре до ми нан тан сте пен кон-
тро ле над сме ро ви ма од ре ђе них кон крет них по ли ти ка (и да 
та ква по став ка има нор ма тив ни зна чај за на чин ка ко спе ци-
фи ко ва на по ли ти ка тре ба да бу де фор му ли са на) кри је се опа-
сност пре та па ња ци ље ва не ке по ли ти ке у ад ми ни стра тив не 
про бле ме. 15 По ред ово га, тре ба на гла си ти да мно ге по ли ти ке 
ни су ну жно по ве за не са „ми ри ја дом“ ак те ра, ко о пе ра ци јом 
ме ђи ис ти ма као пред у сло вом за успех и сло же ним од но сом 
са кли јен ти ма (ка ква је по ли ти ка за по шља ва ња или не ки со-
ци јал ни про гра ми), то је пре све га пре о вла ђу ју ћа ана ли тич ка 
ма три ца ко ја ка рак те ри ше „од о здо-на го ре“ им пле мен та ци о-
ни по сту пак. Ако се фо ку си ра мо на обла сти ка кве су на ци о-
нал на без бед ност или опо ре зи ва ње, где вла де има сво је вла-
сти то осо бље, ре ла тив но ја сну власт над од но сним до ме ном 
и „кон крет ни је“ про фи ли са не ци ље ве, он да ин си сти ра ње на 
„ор то докцним“ ор га ни за ци о ним про бле ми ма ни је нај а де-
кват ни ји оквир за њи хо во раз у ме ва ње, ни ти то ин си сти ра ње 
про ду ку је ем пи риј ске на ла зе ко ји су уоп ште но при мен љи ви. 

13 El mo re, R. F. „Bac kward Map ping: Im ple men ta tion Re se arch and Po licy De ci si-
ons“, op.cit., стр. стр. 606.

14 Ibi dem, стр. 607.
15 Lin der, S. H. и Pe ters, B. G „Im ple men ta tion as a Gu i de to Po licy For mu la tion: A 

Qu e sti on of When Rat her Than Whet her“, op.cit., стр. 638.
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У та квим слу ча је ви ма по сто ји опа сност да су штин ски ји про-
бле ми и ва жни ји ци ље ви не ких по ли ти ка бу ду по ти сну ти у 
дру ги план.

Има ју ћи на уму у прет ход ном па су су из не то, Сте фен 
Лин дер (Step hen Lin der) и Гај Пи терс (Guy Pe ters) по тен ци-
ра ју бит ност по ве за но сти ка рак те ри сти ка од ре ђе ног про бле-
ма са ка рак те ри сти ка ма ин стру мен та ко ји је иза бран за „ре-
ше ње“ исто га.16 То ни ка ко не зна чи за ла га ње за иде ју да се 
им пле мен та ци ја тре ба пот пу но ели ми ни са ти при ли ком кре-
а ци је не ког по ли тич ког про гра ма, већ по ку шај да се од ре-
де си ту а ци је ка да им пле мен та ци ја ма ни фе сту је пре пре ку за 
де ло ва ње, што је опет ди рект но за ви сно од то га да ли вла да 
тен ди ра ка бли ској кон тро ли или те жи ка то ме да упра жња-
ва над гле да ње пре ко ини ци ја ти ва или не ких дру гих ин ди-
рект них ме ха ни за ма. У том сми слу, као је дан од на чи на про-
пи ти ва ња ин стру ме на та по ста вље них у од нос пре ма не ком 
по ли тич ком про гра му се на ме ће од ре ђе ње по ли ти ке или као 
ори јен ти са не на ин ди ви ду ал но по на ша ње (под ра зу ме ва ве ћу 
усред сре ђе ност на им пле мен та ци ју) или на окру же ње не ког 
ин ди ви ду ал ног по на ша ња (иде ја да се про ме ном окру же ња 
усло вља ва ре ак ци ја гра ђа на на ли ни ји оства ре ња ци ље ва не-
ке по ли ти ке).17 

По сто ји и не ко ли ко спољ них фак то ра, ко ји не за ви сно 
од прет ход ног успе ха не ке вла де, ути чу на сма ње ње ње ног 
ка па ци те та за кре и ра ње по ли ти ке у ин ду стри ја ли зо ва ним 
(раз ви је ним) де мо кра ти ја ма: (1) гло ба ли за ци ја као фе но мен 
ко ји је ство рио чи тав сплет ути ца ја не са мо на рав ни упли ва 
дру гих вла да у аутох то но формулисањe ра зно вр сних по ли-
ти ке, већ и на рав ни ути ца ња не-вла ди них ор га ни за ци ја и на 
рав ни ути ца ња ме ђу на род ног тр жи шта, што по вла чи за со-
бом при хва та ње ин стру ме на та са по ве ћа ним сте пе ном флек-
си бил но сти, бр зи не и сен зи би ли зо ва но сти за ре а го ва ње на 
ре ле вант не мо мен те спољ ног окру же ња; (2) са прет ход ним 
је де ли мич но по ве зан и све из ра же ни ји зна чај „пре се ца ју ћих 
пи та ња“ у вр ше њу вла сти и ру ко во ђе ња хо ри зон та лом упра-
вом, иде ја је да све те же и ком пли ко ва ни је по ли тич ка пи та-
ња мо гу сме сти ти уну тар гра ни ца кла сич но схва ће ног ми-

16 Ibi dem, стр. 642.
17 Ibi dem, стр. 643.
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ни стар ства над ле жног за од ре ђе ну област; (3) због све ве ћих 
фи скал них пре пре ка, ли ми ти ра них фон до ва, вла де су при-
ну ђе не на па жљи ви ју се лек ци ју пи та ња са ко ји ма ће се ба ви-
ти, на на чин да их ре а ли зу ју сред стви ма ко ја из и ску ју ма ње 
тро шко ве, и на ком плет но осми шља ва ње од ре ђе ног про јек та 
пре стар то ва ња ње го ве ре а ли за ци је, што ву че за со бом од ре-
ђе ни ри зик јер мно ги про бле ми не могu би ти укал ку ли са ни 
или схва ће ни; (4) исто та ко, мо же се кон ста то ва ти по ве ћа ње 
по ли ти за ци је кон крет них по ли тич ких про гра ма и са ме упра-
ве, што по вла чи за со бом да при ли ком оправ да ња не ке по ли-
тич ког про гра ма или про јект не по ли тич ке оп ци је до ла зи до 
по ве ћа ња по ли тич ких и иде о ло шких ме ри ла на уштрб ана-
ли тич ких ме ри ла; (5) исто вре ме но, ме ња се „по и ма ње“ уло ге 
јав ног слу жбе ни ка у сме ру фа во ри зо ва ња ста ту са ме на џе ра 
као су прот но сти по ли тич ким са вет ни ци ма или, чак, по ли-
тич ким кре а то ри ма, што пред ста вља сво је вр сно об на вља ње 
ди хо то ми је по ли ти ка-ад ми ни стра ци ја, то јест по тен ци ра ње 
иде је да је пра ви за да так јав ног сер ви са при ме на по ли ти ка и 
во ђе ње ор га ни за ци ја, а не бри га о вр сти по ли ти ке ко ја тре ба 
би ти во ђе на; и (6) на кра ју, јав на пар ти ци па ци ја је тре нут но 
зна чај но уве ћа на, што ди рект но ути че на те жи ну ка ко ауто-
ном ног до но ше ња од лу ка та ко и њи хо ве при ме не од стра не 
вла де.18

Де фи ни са ње, узро ци и по сле ди це  
по ли тизације јав не администрације

По ли ти за ци ја је пер ма нент на ка рак те ри сти ка свих ва-
ри јан ти де мо крат ских по ли тич ких си сте ма (од ре ђе ни број 
би ро крат ских по зи ци ја је увек на рас по ла га њу по ли ти ча ри-
ма на вла сти) и мо же се про ми шља ти са ви ше раз ли чи тих 
кон цеп ту ал них ни воа: (1) на нај оп шти јем, си стем ском ни воу 
по ли ти за ци ји се мо же од ре ди ти пре ко ра ста јав ног сек то ра и 
след стве ног по ра ста ре гу ла ци је при ват них ства ри (при ступ 
кри тич ке те о ри је), као што се мо же тре ти ра ти и као функ ци-
о нал ни пред у слов за спо соб ност ад ми ни стра ци је да ре а гу је 
у сме ру пре фе рен ци јал но про ме ње них окол но сти (функ ци-
о на ли стич ки при ступ); (2) по ли ти за ци ја мо же да се од ре ди 

18 Pe ters, B. G. (1996) The Po licy Ca pa city of Go ver ment, op. cit., стр. 5-8.
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и пре ко ње не ди рект не по ве за но сти са од но сом из ме ђу по-
ли тич ке и ад ми ни стра тив не мо ћи- са јед не стра не, иако се 
ад ми ни стра тив на моћ до де љу је од стра не по ли ти ча ра, за 
прак тич не свр хе дис кре ци о на моћ јав них слу жбе ни ка ра сте 
са њи хо вим ка па ци те том уве ћа ња ин тер ног сте пе на сло бо-
де (по ли ти за ци ја се по ста вља као сте пен ад ми ни стра тив не 
ауто но ми је), са дру ге стра не, по ли ти за ци ји мо же да се при-
сту пи као не при клад ном по ли тич ком ме ша њу уну тар функ-
ци о ни са ња би ро кра ти је, схва ће не као зби ра не у трал них и 
про фе си о нал них слу жбе ни ка (што је ма ње ауто ном на у од-
но су на по ли тич ку моћ, то је ве ћи сте пен по ли ти за ци је ад-
ми ни стра ци је); (3) по ли ти за ци ја мо же би ти схва ће на и пре ко 
од но са на спрам оп ште јав но сти, у сми слу да ад ми ни стра ци ја 
тре ба да ре флек ту је ком по зи ци ју дру штва; (4) по ли ти за ци ја 
се мо же де фи ни са ти и пре ко ква ли те та по ве за них са ста во ви-
ма и по на ша њем би ро кра ти је на ли ни ји ње не тра ди ци о нал не 
ва ри јан те обе ле же не не у трал но шћу и от кло ном пре ма плу-
ра ли стич кој по ли ти ци и по ли тич кој пар ти ци па ци ји; (5) по-
ли ти за ци ја, ко нач но, мо же би ти тре ти ра на и као спе ци фич-
ни вид па тро на же, по ли тич ки про фи ли са ни кри те ри ју ми у 
ан га жо ва њу не ко га за јав ну слу жбу мо гу има ти ве ћу те жи ну 
не го они ко ји су за сно ва ни на про фе си о нал ним стан дар ди ма 
или на на че лу ва ља но сти.19 Има ју ћи све ово на уму, Кри стер 
Стахлберг (Kri ster Stаhlberg) се опре де љу је за де фи ни са ње 
по ли ти за ци је као пар тиј ског по ли тич ког фа во ри зо ва ња у ре-
гру та ци ји и про мо ци ји јав них слу жбе ни ка.20

Гај Пи терс (Guy Pe ters) и Јон Пјер (Jon Pi er re) по ли ти за-
ци ју од ре ђу ју као за ме ну кри те ри ју ма ба зи ра них на про фе-
си о нал ном ква ли те ту и за слу га ма по ли тич ким кри те ри ју ма 
у окви ру ода би ра, за др жа ва ња, про мо ци је, на гра ђи ва ња и 
ди сци пли но ва ња но си о ца јав них услу га, то јест јав них слу-
жбе ни ка (не са мо у сми слу на ла же њу по сла чла но ви ма по ро-
ди це, кли ке или пар ти је, већ и кон тро ле по ли ти ке и им пле-
мен та ци је).21 Да би се прет ход на де фи ни ци ја што бо ље раз-

19 Stahlberg, K. „The Po li ti ci za tion of Pu blic Ad mi ni stra tion: No tes on the Con cept, 
Ca u ses and Con se qu en ces of Po li ti ci za tion“, In ter na ti o nal Re vi ew of Ad mi ni stra
ti ve Sci en ces, 53, 1987, стр. 365-366.

20 Ibi dem, стр. 368.
21 Pe ters, B. G. и Pi er re, Ј. „Po li ti ci za tion of the ci vil ser vi ce: con cepts, ca u ses, con-

se qu en ces“, у Pe ters, B. G. и Pi er re, J. (ур.) Po li ti ci za tion of the Ci vil Ser vi ce in 
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у ме ла по треб но је обра ти ти па жњу на сле де ће мо мен те: (1) 
сва ки си стем јав них (гра ђан ских) услу га одо бра ва од ре ђе ни 
ни во по ли тич ких ин тер вен ци ја у ства ри ко је се ти чу до во ђе-
ња или от пу шта ња јав них слу жбе ни ка; (2) при ро да по ли тич-
ких кри те ри ју ма мо же да ва ри ра у сми слу да по ред пар тиј ске 
ло јал но сти у игри мо гу би ти по све ће ност од ре ђе ном по ли-
тич ком про гра му или, та ко ре ћи, кли јен те ли стич ке ода но сти 
са ми ни стри ма или дру гим по ли тич ким ли де ри ма; (3) на чин 
при ме не по ли тич ких кри те ри ју ма мо гу би ти ствар де ло ва ња 
ад ми ни стра тив ног си сте ма (мо гу се ја ви ти у ком би на ци ји са 
кри те ри ју ми ма ба зи ра ним на про фе си о нал ној ва ља но сти); 
(4) по ли ти за ци ја мо же да озна ча ва и пре у зи ма ње, од стра не 
јав них слу жбе ни ка, за да та ка ко ји се фор мал но тре ти ра ју као 
по ли тич ки; (5) по ли ти за ци ја у јед ном сме ру мо же им пли ци-
ра ти де по ли ти за ци ју у дру го ме сме ру (по ве ћа ње ути ца ја по-
ли тич ких пар ти ја мо же узро ко ва ти сма ње ње ути ца ја дру гих 
по ли тич ких ак те ра); и (6) по ли тич ки кри те ри ју ми мо гу би ти 
ва жни за ста би ли за ци ју и обез бе ђи ва ње де мо крат ских вред-
но сти упра вља ња.22

Као нај о чи глед ни ји раз лог за ис тра ја ва ње на по ли ти-
за ци ји, по ред чи ње ни це да је из ра зи то не га тив но пе ри ци-
пи ра на од стра не гра ђа на, пред ста вља же ља по ли ти ча ра да 
кон тро ли шу функ ци о ни са ње упра вљач ког ме ха ни зма на 
чи јем че лу се на ла зе. У том сми слу, ад ми ни стри ра ње не ке 
кон крет не по ли ти ке од стра не ода ног чла на пар ти је (или не-
ког ко ни је члан пар ти је али је одан са мом ми ни стру) пред-
ста вља си ту а ци ју ко ја ви ше сма њу је мо гућ ност скре та ња у 
сфе ри за цр та них смер ни ца не ког по ли тич ког про гра ма не го 
што би то био слу чај у би ро крат ској по став ци за сно ва ној на 
про фе си о нал ним стан дар ди ма (ка ри је ра ма). По ред ово га, у 
ви ше де це ниј ском пла си ра њу (ме на џер ских) ад ми ни стра тив-
них ре фор ми и про це су де ре гу ла ци ји упра ве мо же се иден-
ти фи ко ва ти као јед на од бит них за јед нич ких ком по нен ти на-
ме ра ану ли ра ња кон трол них ме ха ни за ма, ко ји су ра ни је тре-
ти ра ни као не за о би ла зна по моћ у над гле да њу би ро крат ског 
де ло ва ња.23 Ме ђу тим, у том кон тек сту, чак и ка да су из у зе ти 

Com pa ra ti ve Per spec ti ve: The qu est for con trol. Ro u tled ge, Lon don, 2004, стр. 2.
22 Ibi dem, стр. 2-4.
23 Ibi dem, стр. 7.
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од ди рект не од го вор но сти за спро во ђе ње од ре ђе не по ли ти ке, 
по ли ти ча ри се у очи ма јав но сти увек по нај ви ше од го вор ни за 
исту. Ма да ми ни стри да нас ни су од го вор ни за то та лит де ша-
ва ња у сво ме сек то ру: пар ла мент мо же тра жи ти обра зло же-
ње и од јав них слу жбе ни ка за њи хо ве од лу ке и по ступ ке, то, 
опет, не во ди ка ре дук ци ји по ли ти за ци је јер ће у та квој си-
ту а ци ји ми ни стру за пра во би ти по треб ни слу жбе ни ци ко ји 
ће по др жа ти ње гов при ступ у про грам ски санк ци о ни са ном 
јав ном про бле му.

Има ју ћи на уму го ре из не то, за пре ва гу по ли тич ко-
иде о ло шких кри те ри ју ма у се лек ци ји јав них слу жбе ни ка и 
њи хо вом ор га ни зо ва њу се прет по ста вља да ће би ти стра те-
ги ја са не га тив ним по сле ди ца ма на укуп но ста ње ад ми ни-
стра тив ног си сте ма. Ако се, да кле, као при мар ни узму ад-
ми ни стра тив ни кри те ри ју ми, по ли ти зо ва на јав на упра ва ће 
би ти озна че на као ма ње ефи ка сан си стем у од но су на онај 
ко ји се фун ди ра на не у трал но сти и про фе си о нал ној ком пе-
тент но сти. Ово не зна чи да по ли ти зо ва на се лек ци ја ну жно 
под ра зу ме ва не ком пе тент ност, већ да је ком пе тент ност или 
се кун дар ни кри те ри јум или да је из јед на че на са ло јал но шћу 
од ре ђе ној по ли тич кој оп ци ји, то јест чо ве ку ко ји је фор мал-
ни но си оц од ре ђе не по ли тич ке оп ци је. Нај ва жни ја по ли тич-
ка по сле ди ца по ли ти за ци је је гу би так по ве ре ња у вла ди не 
ин сти ту ци је, фор си ра ње по ли тич ких кри те ри ју ма сва ка ко 
угро жа ва ле ги тим ност би ро кра ти је, што сва ка ко пред ста вља 
про блем за функ ци о ни са ње ве ћи не ад мин стра тив них си сте-
ма. По ли ти за ци ја мо же ре зул то ва ти и са по ве ћа њем огра ни-
че но сти од го вор но сти јав них слу жбе ни ка. Ви ше или ма ње, 
уво ђе ње објек ти ви зо ва них па ра ме та ра од го вор но сти ба зи ра-
них на про фе си о нал но сти не ће про ме ни ти јав ну пер цеп ци ју 
од го вор но сти по ли ти ча ра.24

Ва жно је на по ме ну ти и два сле де ћа мо мен та: (1) по ли-
ти за ци је не са мо да не ре зул ту је при ма том по ли тич ког си-
сте ма над ад ми ни стра тив ним си сте мом, већ је у то ме сми слу 
са свим кон тра про дук тив на (би ро кра ти ја, за пра во, не сла би, 
она оја ча ва - ефе кат ње ног пот чи ња ва ња из о ста је); и (2) по-
ли ти за ци ја, исто та ко, не ре зул ту је по ве ћа ним ни во ом ре пре-
зен та тив но сти у од но су на оп шту по пу ла ци ју или на ње не 

24 Ibi dem, стр. 9.
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глав не гру пе (она са мо на сво ме по чет ку по ка зу је атри бу те 
про ме не, што про цес да ље од ми че све је ја ча тен де ци ја ме-
ди о кра ти за ци је, те на и ме но ва ња уну тар ад ми ни стра тив ног 
си сте ма).25 По ли ти за ци ја се, да кле, мо же по сма тра ти пре ко 
укуп ног из но са ад ми ни стра тив них по зи ци ја ко је су по пу-
ње не пре ко по ли тич ких кри те ри ју ма, што под ра зу ме ва и 
сте пен вер ти кал не, ду бин ске по ли ти за ци је ад ми ни стра тив-
не хи је рар хи је, пре ко ин тен зи те та не по што ва ња стан дар ди-
зо ва не про це ду ре ан га жо ва ња јав них слу жбе ни ка, те пре ко 
спе ци фи ку ма де тер ми ни са ног вр стом по ли тич ког или ад ми-
ни стра тив ног си сте ма, то јест по еб но сти по ве за них са од ре-
ђе ним дру штве ним кон тек стом или пар ти ку лар ним по лит-
кул тур ним обра сцем. 

За кљу чак
По ред чи ње ни це да им пле мен та ци о ни про цес ма ни фе-

сту је зна ча јан мо ме нат у фор му ли са њу би ло ка кве по ли ти ке, 
им пле мен та ци о ни мо дел „од о здо-на го ре“, ко ји об у хва та де-
кон струк ци ју „мит ског по сту ла та“ мо де ла „од о зго-на до ле“ о 
ди рект ној кон тро ли по ли тич ких, ор га ни за ци о них и тех но ло-
шких ка рак те ри сти ка ко је ути чу на им пле мен та ци ју, се ни-
ка ко не тре ба тре ти ра ти као њен уни вер зал ни прин цип, за то 
што би та кав ква ли фик тив пре ме стио ре ле вант ност ци ље ва 
не ког по ли тич ког про гра ма са ре ша ва ња не ког про бле ма на 
ад ми ни стра тив ни кор пус про бле ма. Осим то га, је дин стве-
ност сва ке по ли тич ке ини ци ја ти ве усло вља ва да ем пи риј ске 
ана ли зе не мо гу би ти уни вер зал но при мен љи ве, па се ва-
жност мо де ла „од о здо-на го ре“ тре ба ускла ди ти са на ме ром 
кре а то ра не ке по ли ти ке да ути че на ин ди ви ду ал но по на ша-
ње или на окру же ње ин ди ви ду ал ног по на ша ња.

По ли ти за ци ја се на чел но мо же од ре ди ти као же ља по-
ли ти ча ра да кон тро ли шу ад ми ни стра тив ни апа рат на чи јем 
че лу се на ла зе и то пре ко се лек ци је, на гра ђи ва ња и ди сци-
пли но ва ња јав них слу жбе ни ка. На тој ли ни ји, по ли ти за ци ја 
не обез бе ђу је пот пу ну су пер и ор ност по ли тич ког си сте ма над 
си сте мом упра вља ња и на ме ра ва но по ве ћа ње пот чи ња ва ње 
ад ми ни стра тив ног осо бља. Исто та ко, по ли ти за ци ја не ре-

25 Stahlberg, K. „The Po li ti ci za tion of Pu blic Ad mi ni stra tion: No tes on the Con cept, 
Ca u ses and Con se qu en ces of Po li ti ci za tion“, op. cit., стр. 373-376.
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зул ту је аде кват ни јом пре зен та ци јом оп ште по пу ла ци је, ни ти 
ства ра њем окру же ња ко је ће ефи ка сни је ре а ли зо ва ти смер-
ни це од ре ђе не пар ти ку лар не по ли ти ке. Ме ђу тим, по ред овог 
се та не га тив них по сле ди ца по ли ти за ци је, мо же се го во ри ти 
и о по зи тив ном по ве ћа њу би ро крат ске по све ће но сти, као су-
прот но сти не у трал ној јав ној би ро кра ти ји, што су ге ри ше да 
при ли ком ана ли зи ра ња овог фе но ме на ни је до вољ но са мо 
иден ти фи ко ва ти при ро ду и обим по ли тич ких ин тер вен ци ја 
већ и про це ни ти сва ки ути цај на ле ги тим ност и ефек тив ност 
по ли тич ког си сте ма.

Djor dje Sto ja no vic

IM PACT OF IM PLE MEN TA TION PRO CESS 
AND THE PO LI TI CI ZA TION OF PU BLIC 

ADMI NI STRA TION AT PO LI TI CAL CA PA CITY

Sum mary

The pa per as su mes that the po li ti cal ca pa city of go vern
ments, the ir abi lity to for mu la te, im ple ment and eva lu a te spe ci fic 
po li ci es, is cha rac te ri zed by a per ma nent dec li ne. In that con tex, 
first part of pa per analyzes the un der stan ding of a spe ci fic po
licy ini ti a ti ves as a “bot tomup” pro cess, as the do mi nan ce of 
lo wer ad mi ni stra ti ve in stan ces in con trol ling a re a li za tion of the 
par ti cu lar po li ti cal pro gram me. The se cond part de als with the 
in flu en ce of the po li ti ci za tion of pu blic ad mi ni stra tion po si ti o ned 
as an ex ter nal fac tor which af fec ting the de sign of a par ti cu lar 
po licy, with the in ten si fi ca tion of po li ti cal and ide o lo gi cal cri te ria 
in re la tion to the analyti cal cri te ria. The pa per con clu des by sup
por ting the idea that the for mu la tion of a po licy de pends on whet
her one wants to con trol in di vi dual be ha vi or or its en vi ron ment, 
which de ter mi nes the im por tan ce of the im ple men ta tion, whi le, 
on the ot her hand, de spi te the fact that po li ti ci za tion is tre a ted 
as pri ma rily ne ga ti ve fe no men, le a ves the pos si bi lity for cer tain 
types of po si ti ve ef fects of the po li ti ci za tion of the po li ti cal system.
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Re su me

De spi te the fact that the im ple men ta tion pro cess is sig ni fi
cant mo ment ma ni fe sted in the for mu la tion of any po licy, “bot
tomup” im ple men ta tion mo del, which in clu des de con struc tion of 
“topdown mythi cal axi om” оf di rect con trol of po li ti cal, or ga ni
za ti o nal and tec hno lo gi cal cha rac te ri stics that af fect the im ple
men ta tion, in no way sho uld be tre a ted as its uni ver sal prin ci ple 
be ca u se it wo uld re du ce the re le van ce of un der stan ding of the 
ob jec ti ves of a po li ti cal pro gram me and put to the fo re a set of 
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ad mi ni stra ti ve pro blems. In ad di tion, the uni qu e ness of every po
li ti cal ini ti a ti ve me ans that em pi ri cal analysis can’t be uni ver sally 
ap pli ca ble: the im por tan ce of the mo del “bot tomup” sho uld be 
har mo ni zed with the in ten tion of a po licy ma kers to in flu en ce in
di vi dual be ha vi or or in di vi dual be ha vi or en vi ron ment.

The po li ti ci za tion on the ge ne ral le vel can be de ter mi ned by 
the de si re of po li ti ci ans to con trol the ad mi ni stra ti ve ap pa ra tus 
thro ugh the se lec tion, re war ding and di sci pli ning of pu blic ser
vants. Оn that li ne, po li ti ci za tion do esn’t pro vi de su per i o rity of 
the po li ti cal system over the ad mi ni stra ti ve system and the in ten
ded in cre a se in com pli an ce of ad mi ni stra ti ve staff. Al so, the po
li ti ci za tion do esn’t re sult in ade qu a te pre sen ta tion of the ge ne ral 
po pu la tion or by cre a ting an en vi ron ment that will ef fec ti vely im
ple ment so me par ti cu lar po licy di rec ti ons. Ho we ver, in ad di tion 
to this set of ne ga ti ve con se qu en ces of po li ti ci za tion, we can talk 
abo ut the po si ti ve and in cre a sing bu re a uc ra tic com mit ment, as 
op po sed to a ne u tral pu blic bu re a uc racy. Аnalysis of this phe no
me non sug gests that isn’t eno ugh to iden tify the na tu re and ex tent 
of po li ti cal in ter ven tion but al so to as sess any im pact on the le gi
ti macy and ef fec ti ve ness of the po li ti cal system.
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