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Сажетак
Предмет овог рада представља анализа улоге коју
имају неформални актери у процесу креирања
европских јавних политика као и различитих
облика у којима се лобирање у Бриселу испољава.
Иако су интересне организације најважнији
неформални актери у процесу креирања
европских политика, не треба заборавити ни
грађане који кроз различите облике политичке
партиципације учествују у формулисању јавних
политика. Циљ рада је да се на основу анализе
могућности утицаја неформалних актера, као и
кроз анализу различитих стратегија лобирања,
пружи објашњење о значају неформалних актера
за настанак европских јавних политика. Први
део рада посвећен је интересним организацијама
као неформалним актерима. У другом делу рада,
представља се улога грађана као неформалних
актера док се последњи део бави анализом
начина и врста лобирања које се примењује
према институцијама Уније.
Кључне речи: ЕУ, јавне политике, неформални
актери, лобирање, интересно
представљање,
креирање
политика.
*

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
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1. УВОД
Када су оснивачи Европских заједница планирали како ће
изгледати институционални оквир будуће организације, кључни
принцип којим су се руководили било је да се помоћу будућих
институција направи равнотежа између различитих интереса,
интереса држава и интереса наднационалне организације. То
је касније резултирало прилично сложеном институционалном
машинеријом, посебно када је у питању законодавна и извршна
власт. Међу формалним актерима европских јавних политика
треба поменути Комисију, Савет министара (Савет), Европски
парламент (Парламент), Суд правде ЕУ, Економски и социјални
комитет, Комитет региона, Ревизорски суд, Европску централну
банку и државе чланице. Са друге стране, неформалне актере
чине многобројне интересне групе, грађани кроз политичку
партиципацију и јавно мњење.

2. НЕФОРМАЛНИ АКТЕРИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
У ЕУ- ИНТЕРЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Интересне организације су најважнији неформални
актери у процесу креирања европских политика. Може се рећи
да су незаобилазни пратиоци европске интеграције. Интересне
групе и интересне организације су уједињене у својој тежњи
да утичу на јавну политику у свим демократским системима.
На почетку процеса европских интеграција, у Бриселу је
био активан мали број интересних организација. Процес
заокруживања јединственог тржишта пратио је повећање броја
економских интересних група. Да смо 2002. године завирили
у Регистар организација цивилног друштва CОNЕCCS
(Консултације, Комисија и Цивилно друштво), нашли бисмо
941 групу на нивоу ЕУ, од чега 80% представљају интерес
бизниса а 20% су групе које представљају јавни интерес.1
Институције Уније не креирају политику у вакуму тако
да су интересне групе важне са становишта повезивања
грађана са европским институцијама и стварања канала за
посредовање међу њима. Четири карактеристике система
ЕУ чине је нарочито погодним тлом за активности великог
броја интересних група: „систем је динамичан, сложен, са
1
Rainer Eising, „Multilevel Governance and Business Interests in the European Union“, Governance, Vol.17, No.2, Blackwell Publishing, 2004, стр. 223.
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хоризонталном и вертикалном сегментацијом, крајњи циљ му
је консензус и систем карактерише демократски дефицит.“2
Број интересних група варира између 3.500 и 4.000.3 Када
се узме у обзир број интересних група, закључује се да је он
у порасту током протеклих деценија. То нам говори да је ЕУ
постала важан креатор јавних политика у многим областима.
Европске трговинске федерације су кровне организације
које представљају специфичан тип индустрије. На пример,
Европски савет хемијске индустрије представља европску
хемијску индустрију. Њени чланови нису само на нивоу
националних организација (као што је Удружење мађарске
хемијске индустрије), већ и појединачне хемијске компаније
(као што су AkzoNobel и Procter & Gambler). Ова група укључује
и трговинске савезе који представљају одређену професију, као
што је Стални комитет европских лекара. Европске трговинске
федерације чине око 35% свих интересних група ЕУ.4
Другу по величини интересну групу чине комерцијални
консултанти. Они не представљају само једну врста интереса,
док са мањим односно већим успехом лобирају у име својих
клијената. Њихови клијенти могу бити фирме, невладине
организације па све до владиних организација из држава
чланица. Ангажовање комерцијалних консултаната је посебно
корисно, у случају да клијенти не желе да улажу у отварање
канцеларије у Бриселу. Они чине око 15% свих група за
лобирање у Бриселу.5
Поред тога што су чланови Европске трговинске
федерације, велика предузећа могу лобирати самостално. То
им нуди могућност да користе различите канале утицаја на
европске институције. Индивидуалне компаније чине око 13%
свих интересних група у ЕУ.6
Невладине организације не представљају индустрију или
професију, већ заступају интересе од јавног значаја. Треба
2 Rainer Eising, Sonja Lehringer, „Interest groups and the European Union“, in: Michelle Cinni,
Nieves Perez-Solorzano Borragan, (eds.), European Union politics, Oxford University Press, 2009,
стр. 190.
3
Justin Greenwood, Interest Representation in the European Union, Basingstoke, Palgrave,
2005, стр.19.
4 Rinus van Schendelen, More Machiavelli in Brussels -The Art of Lobbying the EU, Amsterdam
University Press, 2010, стр. 57.
5 Rinus van Schendelen, More Machiavelli in Brussels -The Art of Lobbying the EU, нав.дело,
стр. 57.
6
Исто.
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поменути Amnesty international (за људска права) и Greenpeace (за животну средину). Европске невладине организације
имају различите форме. Неки су појединачне организације које
раде на нивоу ЕУ (као што је Greenpeace). Друге подсећају
на структуру трговинских федерација, у којима су заједно
националне кровне организације и невладине организације.
На пример, Организација европских удружења у борби
против рака је заједно са Ирским друштвом за борбу против
рака. Невладине организације представљају око 13% свих
интересних група.7
Националне пословне организације и синдикати могу
наступати самостално, иако су често чланови Европске
трговинске федерације. Оне то чине уколико сматрају да њихови
интереси нису довољно добро заступљени у оквиру Европске
трговинске федерације. Ове организације представљају око
10% свих европских интересних група.8
Своје представнике у Бриселу имају и регионалне и
локалне власти, као што су шпанске аутономне покрајине,
велики градови и Савет европских општина и регија (СЕОР).
Они су главни корисници структурних фондова Европске
уније који су замишљени тако да се финансијски подржавају
сиромашније регије у Европи. Такође, регионалне и локалне
самоуправе често морају да спроводе европско законодавство.
Да би обезбедиле да се њихов глас чује у креирању политика
ЕУ, многе регионалне и локалне власти, отвориле су своју
канцеларију у Бриселу. Они чине око 8% свих интересних
група ЕУ.9
Друге међународне организације могу имати интерес за
оно што ради ЕУ, а самим тим одржавају присуство у Бриселу.
Примери укључују Светску банку и Међународну организацију
за миграције. Ове интересне групе покривају само 5% од
укупног броја. Процентуално, најмањи број интересних група
представљају независни истраживачки центри (think tanks)
само 1%. То су организације које покушавају да иницирају
расправе о питањима које сматрају важним, кроз студије,
писање радова и организовање конференција.

7
8
9

8

Исто, стр. 58.
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Исто.

Јелена Тодоровић Лазић

УЛОГА НЕФОРМАЛНИХ АКТЕРА У ПРОЦЕСУ...

3. ЈАВНО МЊЕЊЕ И ПОЛИТИЧКА
ПАРТИЦИПАЦИЈА – ГРАЂАНИ КАО АКТЕРИ
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ЕУ
Јавно мњење и политичка партиципација представљају
два кључна концепта за разумевање односа између грађана
и политичког система. Јавно мњење се односи на ставове
грађана према неком питању. У случају јавних политика ЕУ,
ставови грађана могу покрити широк спектар питања: колико
су грађани заинтересовани за ЕУ, који проблеми треба да се
решавају на европском нивоу, да ли грађани подржавају даље
проширење ЕУ? Политичка партиципација се фокусира на све
активности грађана које имају за циљ да утичу на политику
или на избор политичара. Грађани имају једнаке могућности да
буду активни у европској политици, као и у својој националној
политици. Прво, ту је лепеза неизборних активности која се
протеже од контаката са Парламентом или Комисијом, слање
писама Европском омбудсману и потписивање петиције. Иако
постоји огроман број могућности, само мали број грађана
заправо учествује у њима. На нивоу ЕУ, овим активностима су
углавном баве организоване групе, чешће него појединци. Због
тога у прави план избијају два облика изборних активности:
гласање на изборима за Парламент и национални референдуми
о неком аспекту европске интеграције.
Јавно мњење и политичко учешће су важни елементи
демократије јер повезују грађане са политичким системом.
Ако су политичари у стању да претворе захтеве грађана у
конкретне политике, то ће највероватније повећати легитимитет
политичког система. Еуробарометар испитује европско јавно
мњење од настанка Заједница. Током година, подршка према
ЕУ је расла и падала у појединачним државама чланицама.
Поред тога, постоје велике разлике у нивоу подршке између
грађана из различитих држава.
На сваких пет година, грађани ЕУ имају могућност
да бирају чланове Парламента на директним изборима.
Европски избори мотивишу знатно мањи број гласача да
изађу на биралишта него национални. Излазност је посебно
ниска у новим државама чланицама Централне и Источне
Европе али ни у државама Западне Европе ситуација није
много боља. За бираче у различитим државама, избори за
Парламент, једноставно нису важни као они које се одигравају
9
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на националном нивоу. Један од фактора који могу објаснити
зашто су избори за Парламент избори „другог реда“ јесте
фрагментација јавног мњења дуж националних линија,
односно, недостатак европске јавне сфере. Уместо интегрисане
европске јавне сфере, где се јавна расправа одвија и јавно
мњење формира, већина јавних расправа одвија се у домаћем
јавном животу.
Грађани имају већу могућност учешћа у доношењу
одлука путем референдума. Референдуми су пример директне
демократије и дају грађанима могућност да гласају о појединим
политичким питањима. Чланство у ЕУ очигледно представља
таква важна питања јер подразумева пренос суверенитета
према новим наднационалним институцијама. Многе државе
ставиле су одлуке о односу своје земље са ЕУ на референдуме:
већина референдума о европским интеграцијама су или били
у вези са одлуком о чланству или са одобравањем ревизија
Оснивачких уговора.
Сара Хоболт разликује три фактора који играју улогу у
одређивању гласања на ЕУ референдумима: 1) ставови према
европским интеграцијама су најважнији фактор у одређивању
да или не гласања; 2) бирачи који немају јаке про- или
анти- европске ставове, више су расположени да гласају на
референдумима у корист позитивних корака; 3) гласачи гласају
на референдуму на основу ставова партије за коју су гласали
на националним изборима.10

4. ЛОБИРАЊЕ И ПРОЦЕС КРЕИРАЊА ЈАВНИХ
ПОЛИТИКА У ЕУ
Лобирање је постало важна активност у ЕУ. Процене
броја индивидуалних лобиста у Бриселу крећу се у распону од
10.000 до 30.000. Процеси креирања политике на европском,
националном и регионалном нивоу су уско повезани. У складу
са тим, интересне групе учествују мање или више редовно у
креирању политике.11 Једна интересна група или организација
може бити представљена у Бриселу на различите начине. Оне
10 Sara Hobolt, „When Europe matters: The impact of political information on voting behaviour
in EU referendums“, Journal of elections, public opinion and parties, Taylor & Francis Group,
Vol.15, No.1, 2005, стр. 85-109.
11 Rainer Eising, „Interest groups in EU policy making”, Living Reviews in European Governance, Vol.3, No.4, Connecting Excellence on European Governance (CONNEX) and New Modes
of Governance (NEWGOV), 2008, стр. 10.
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могу лобирати директно и самостално у самом Бриселу, могу
унајмити комерцијалног консултанта, или преко националне
асоцијације односно Европске федерације. Лобирање може
бити усмерено директно на институције ЕУ или се могу циљати
националне владе. Постојање бројних канала утицаја даје
могућност организацијама да допру до европских институција
на различите начине и за различита питања која се налазе на
европској агенди. Интересне групе знају да лобирање није
само утицај на креирање или промена јавне политика, већ
и смањење изненађења, уколико су упознати са тим шта се
дешава, могу да се прилагоде будућим одлукама.12
Деловање многобројних интересних група на европском
нивоу не представља новину. Може се рећи да је то уобичајно
у сваком политичком систему. Оно што варира од система до
система јесте однос између интересних група и власти. Са
тим у вези, можемо разликовати два модела: плуралистички
и корпоративистички.13 Корпоративни модел карактерише
ограничен број интересних група које имају привилегован
положај у креирању политике. То значи да неке групе имају
посебна права, да буду консултоване пре него што је политика
усвојена или пак, да одобре одређене политике.14 Пример
за корпоративни модел је Аустрија, али треба поменути и
Немачку, Белгију и скандинавске земље. У овим државама
главни синдикати и удружења послодаваца имају важну улогу
у формулисању и одобравању социјалне и економске политике.
У плуралистичком систему постоје многе интересне групе,
од којих ниједна нема привилеговани положај у креирању
политике. Као резултат тога, интересне групе се континуирано
боре за приступ доносиоцима одлука.15 Најбољи примери
плуралистичког модела представљања интереса су САД и
Велика Британија.
За модел интересног представљања на нивоу ЕУ може
се рећи да је претежно плуралистички, будући да постоје
12 Christoph Knill, „Implementation“, in: Jeremy Richardson (ed.), European Union-Power and
policy making, Routledge, London and New York, 2006, стр. 241.
13 Gerda Falkner, „Corporatism, Pluralism and European integration: The impact on national
interest intermediation“, Paper for presentation at the 6th Biennial International Conference of the
European Community Studies Associations, Pittsburgh, стр.4. http://aei.pitt.edu/2265/1/002349_1.
PDF
14 Wolfgang Streeck, „From national corporatism to transnational pluralism: european interest
politics and the single market“, Working Paper No.164, 1991, стр. 28.
15 Gerda Falkner, „Corporatism, Pluralism and European integration: The impact on national
interest intermediation“, нав. дело, стр. 4.
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интересне групе, које лако добијају приступ креирању политика
ЕУ, али ту могућност деле са многобројним другим групама.16
Међутим, постоје и елементи корпоративизма. Први пример је
Европски економски и социјални комитет (ЕЕСК) чија је улога
да укључи друштвено - економске интересне групе у креирање
политике. У њему су представљене организације послодаваца
и синдиката. У бројним областима јавних политика, Комисија
је дужна да тражи од ЕЕСК мишљење приликом представљања
предлога. Други пример је Комитет региона који представља
интересе локалних и регионалних власти. Комитет региона
треба да буде консултован о предлозима који потенцијално
утичу на њихове чланове. Оно што је значајно, јесте да се ове
две институције консултују тек након објављивања предлога
Комисије.
Систем ЕУ је у великој мери отворен за интересне
групе и оне имају тенденцију да се концентришу на питања
из конкретне области или сектора индустрије. Разноврсност
интересних група у ЕУ је резултат покушаја Комисије да
активно стимулише настанак и активности ових група. На
годишњем нивоу, Комисија троши приближно милијарду
евра на подршку интересним групама на нивоу ЕУ. За њу,
то представља начин да се повећа легитимност њених
иницијатива.17 За Комисију је важно ако може осталим актерима
јавних политика да покаже да њен предлог подржава велики
број интересних група. На тај начин, она даје недвосмислену
предност оним интересним групама које су спремне да подрже
њене законодавне иницијативе. Стога се може говорити и
о дизајнираном плурализму, који се обликује у односу на
склоности и финансијске подстицаје Комисије.
Да би интересне групе утицале на креирање политика,
оне морају да користе одређену стратегију при лобирању.
Треба разликовати најмање две врсте стратегија: унутрашње
и спољашње лобирање. Унутрашње лобирања је стратегија
у којој интересне групе настоје да утичу на политику кроз
директни контакт са креаторима политике. Они могу да их зову
телефоном, заказују састанке како би разговарали о одређеним
политикама, да одлазе на консултације са Комисијом или
Парламентом. Са друге стране, интересна група може да
16 Jan Beyers, „Organisational Format and the Political Strategies of Interest Organisations“,
West European Politics, Taylor & Francis, Vol.31, No. 6, 2008, стр. 1188–1211.
17 European Commission, White Paper on European Governance, COM (2001) 428 final, стр.
14 -15.
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покуша да мобилише јавност организовањем штрајкова и
демонстрација, или привлачењем пажње медија. Пример за
то су протести активиста Greenpeace-a против лова на китове,
одржани испред бродова који се користе за лов.
Коју од ове две стратегије ће група користити, зависи
од мноштва фактора: који им је циљ, каква је организација
групе, који интереси се налазе у игри. Спољашње лобирање
најбоље функционише када је креатор одлуке осетљив на
јавно мњење. На пример, изабрани политичари више зависе
од јавног мњења од државних службеника, јер се ослањају
на јавно мњење приликом реизбора. Дакле, ако интересна
група жели да утиче на Парламент, коришћењем спољашњег
лобирања, већа је вероватноћа да ће бити успешна него када
жели да утиче на Комисију. Унутрашње и спољашње лобирање
захтева веома различите вештине. За прву стратегију, група
треба да успостави и одржава контакте са доносиоцима одлука,
и да буде у могућности да прикупи и презентује информације о
датој области. За другу стратегију, група треба да има довољно
велику мрежу чланова и волонтера да организује велике догађаје
и да они буду представљени у медијима. Нека питања привлаче
већу пажњу јавности од других. Нпр. протест против предлога
о рачуноводственим стандардима био би мањих размера у
односу на протест против загађења у суседству или заштите
радних места. Интересне групе које представљају предузећа
и индустрију ослањају се махом на унутрашње лобирање.
Насупрот томе, друге групе користе комбинацију ове две
стратегије. Синдикати организују демонстрације и штрајкове,
али и учествују у унутрашњем лобирању са доносиоцима
одлука у институцијама ЕУ. Унутрашње лобирање је много
присутније на нивоу ЕУ.
Када интересне групе користе унутрашњу стратегија
лобирања, пред њима се налази избор да ли ће лобирати на
нивоу ЕУ (Комисија, Парламент), или на нивоу државе чланице
или обоје. Поред овог избора, интересне групе, такође, морају
да одлуче да ли ће лобирати саме или ће удружити снаге са
другим групама. Интересне групе обично настоје да формирају
широке коалиције - и у географском смислу (укључујући
лобирање у многим државама чланицама) и функционално
(укључујући и различите групе из што је могуће више сектора).
Опште је прихваћено становиште да је у протекле две
деценије дошло до пораста улоге лобирања подједнако и на
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нивоу ЕУ и на националном нивоу. Систем интересних група ЕУ
представља једно сложено и константно промењиво окружење.
Током осамдесетих и деведесетих година прошлог века, број
интересних група и лобиста је порастао као последица већег
броја регулаторних надлежности ЕУ.18 Пошто су увучене у
политичку орбиту ЕУ развојем комунитарног метода, интересне
групе су развиле интеракцију са одговарајућим институцијама
у процесу креирања политике.19 Интересне групе и лобисти
били су активни у креирању европских јавних политика од
самог почетка. Међутим, њихов број је очигледно порастао
у последњих 20 година. Иако је интересно представљање у
Европској заједници карактерисало превасходно, национално
заступање и колективна акција путем трговинских удружења,
струковних организација и синдиката, до почетка деведесетих
година 20. века директно лобирање започињу и предузећа и
невладине организације.20
Оно што је несумњиво, данас интересно представљање
суштински изгледа као велики посао са око 60-90 милиона
евра прихода који се годишње генеришу од активности
лобирања у ЕУ.21 Са таквим различитим интересним групама,
не изненађује појава различитих стратегија лобирања.
Ефикасно лобирање у ЕУ одувек зависило од коришћења
свих расположивих политичких канала. Међутим, растуће
надлежности институција ЕУ и успостављање јединственог
тржишта, утицале су да се измени политичка структура
домаћих интересних група са повећаном прекограничном
активношћу, заједничким улагањима и политичким савезима.
Постепени пренос надлежности на ниво ЕУ утицао је
на то да данас можемо говорити о европеизацији у области
заступања интереса.22 Повећање броја интересних група може
се донекле објаснити у функционалном смислу, институције
ЕУ делују као принудне силе за промене и стварање посебног
18 Sonia Mazey, Jeremy Richardson, „Interest groups and EU policy-making: Organisational logic
and venue shopping“, in: Jeremy Richardson (ed.), European Union: Power and Policy-Making,
2006, New York, Routledge, стр. 249.
19 Rainer Eising, „The access of business interests to EU political institutions: Towards elite
pluralism?“, Journal of European Public Policy, Vol.14, No.3 , 2007, стр. 386.
20 David Coen, „The evolution of the large firm as a political actor in the European Union“,
Journal of European Public Policy, Vol.4, No.1, 1997, стр. 91–108.
21 Daniel Gueguen, European Lobbying, Europolitics, Brussels, 2007.
22 Sonia Mazey, Jeremy Richardson, „Interest groups and EU policy-making: Organisational
logic and venue shopping“, нав.дело, стр. 253.
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модела лобирања у ЕУ.23 Свака од ЕУ институција временом је
развила специфичне формалне и неформалне институционалне
критеријуме за приступ, а оно што је најзначајније за европске
јавне политике, поверење и кредибилитет су постали најјачи
фактор успешног лобирања у Бриселу.
У законодавном смислу, Комисија је одредиште с
формалним правом на иницирање и израду законодавних
предлога. Штавише, политике о којима се говори су махом
регулаторне природе, може се сматрати да Комисија ради као
регулатор који захтева велики степен техничких и политичких
информација. Заправо, већина службеника Комисије препознају
улогу интереса као легитимних и ефикасних саговорника у
процесу креирања политике. На пример, у истраживању 373
руководиоца јединице у Комисији примећује се да је прихватање
лобиста у политичком процесу изграђено на професионалној
компетентности и да 67% функционера сматра да су лобисти
неопходни и да су иницирали контакт са њима.24 У извршном
смислу, Комисија је одговорна за управљање финансијама
ЕУ и због тога, лобирају државе чланице, национални
интереси и интересне групе на нивоу ЕУ о расподели
средстава у заједничкој пољопривредној политици, кохезији
и истраживачкој политици. Препознајући институционалну
улогу Комисије у обликовању интересних група, повећана
активност и варијације у стилу лобирања могу се објаснити у
смислу финансијских подстицаја, регулаторних надлежности
јединица Комисије и стварања нових институционалних места
и форума. Пре свега, Комисија је била активна у стварању
више интересних група за заштиту животне средине. Осим
тога, дошло је до стварања већег броја консултативних
одбора Комисије у социјалној политици, правди, унутрашњим
пословима.
Што се тиче представљања интереса, Европски парламент
је прошао кроз очигледну трансформацију у последњих 20
година. Уговорима из Мастрихта и Амстердама значајно
су увећана његова овлашћења кроз увођење процедуре
саодлучивања и као резултат тога повећана је његова улога
у процесу формулације политике.25 Међутим, иако постаје
23 Christine Mahoney, „The power of institutions. State and interest group activity in the European
Union“, European Union Politics, Vol. 5, No.4, 2004, стр. 441–466.
24 Peter Koeppl, „The acceptance, relevance and dominance of lobbying the EU Commission: A
survey of the EU Commission’s civil servants“, Journal of Public Affairs, Vol. 1, 2000, стр. 69–80.
25 John Peterson, Michael Shackleton, The Institutions of the European Union, Oxford, Oxford
University Press, 2006.
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значајан канал лобирања за интересне групе у ЕУ, она је и
даље сложена институција са вишеструким унатрашњим вето
тачкама и могућностима за приступање. Због своје политичке
структуре, она је подложнија притиску медија и јавном
мњењу. Услед тога, у протеклих десет година појавили су се
нови стилови лобирања у ЕУ. Као последица њене све веће
улоге у формулацији европских политика, процењује се да
око 70.000 људи ступи у контакт сваке године са Европским
парламентом, у покушају да утичу на законодавне предлоге и
поједине посланике.26 Тако су најуспешније интересне групе
у Европском парламенту оне које су успешно демонстрирале
способност да лобирају за јавна добра као што су животна
средина, глобална конкурентност или политика запошљавања.
У интеринституционалним условима лобирања, Европски
парламент и Комисија сматрају се отвореним и транспарентним
институцијама према већини интереса који послују у Бриселу.
Насупрот томе, Савет министара се чини затвореним и тешко
приступачним јер се састанци одвијају иза затворених врата у
потрази за међувладиним консензусом и он не води евиденцију
о посредничкој интервенцији.27 Ово ограничено заступање
интереса је изненађујуће, с обзиром да је у процесу доношења
одлука у ЕУ, Савет министара коначни доносилац одлука,
и тачка вета за групе које желе да блокирају предлоге.28
Међутим, да би се у потпуности схватило представљање
интересних група у Савету, прво морамо схватити да врста
потребних информација није иста као Комисији и Парламенту.
Прихватајући да су чланови Савета представници националних
интереса, очекује се да постигну сагласност о законодавним
предлозима својих националних министарстава и зато они
не траже исти ниво техничких информација у Бриселу као
Комисија и парламентарни званичници. Прихватајући појам
Савета који заступа националне интересе, неки аутори
илуструју како су домаћи интереси преусмерили предлоге
ЕУ у области директива о дувану и безбедности хране, тако
што су иницијално лобирале домаће владе и потом тражиле
26 Wilhelm Lehmann, „Тhe European Parliament“, in: David Coen, Jeremy Richardson (eds.)
Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues, Oxford University Press, Oxford,
2009, стр. 51.
27 Rainer Eising, „The access of business interests to EU political institutions: Towards elite
pluralism?“, нав.дело, стр. 388.
28 Јелена Тодоровић, Еволуција одлучивања у Савету министара ЕУ, магистарска теза,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр.118.
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одговарајуће савезнике у земљама чланицама.29 Стога, домаће
интересне групе врше утицај путем процеса одоздо према
горе у циљу стицања квалификоване већине у Савету. По
процедуралним условима, домаћи интерес ће имати највећи
потенцијални утицај за лобирање у време председавања
своје земље - будући да се питања могу уврстити на дневни
ред или одложити. Међутим, овакво лобирање има висок
степен неизвесности и ризик од међувладиног „цењкања“.
Као резултат тога, оне интересне групе које могу да утичу на
дневни ред у Комисији, користе Савет само као крајње решење.
Лобисти могу да утичу на јавну политику ЕУ путем
консултативних тела ЕЕСК-а и Комитета региона. Иако је
тешко квантификовати директан утицај ових институција на
креирање политика, већина коментатора доводи у питање
њихов утицај на процес креирања политике. Сходно томе, осим
за неке маргиналне друштвене интересе, мало је вероватно
да ће бити једина приступна тачка за креирање европске
јавне политике и често се посматра као индиректни канал
лобирања.30 Пре свега, за већину интереса, ЕЕСК се сматра
потенцијално комплементарним местом, где се лобирање може
поновити код Комисије или парламентарних одбора током
целокупног циклуса јавне политике.
*
*
*
Интересне организације су најважнији неформални
актери у процесу креирања европских политика. Може се рећи
да су незаобилазни пратиоци европске интеграције. На почетку
процеса европских интеграција, у Бриселу је био активан мали
број интересних организација. Постепени пренос надлежности
на ниво ЕУ утицао је на то да данас можемо говорити о
европеизацији у области заступања интереса. Свака од ЕУ
институција временом је развила специфичне формалне и
неформалне институционалне критеријуме за приступ, а оно
што је најзначајније за европске јавне политике, поверење и
кредибилитет су постали најјачи фактор успешног лобирања
29 Sandra Boessen, Hans Maarse, „A Ban on Tobacco Advertising:The Role of Interest Groups“,
in: David Coen, Jeremy Richardson (eds.) Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and
Issues, Oxford University Press, Oxford, 2009, стр. 214
30 Sonia Mazey, Jeremy Richardson, „Interest groups and EU policy-making: Organisational
logic and venue shopping“, нав.дело, стр. 255.
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у Бриселу. Утицај интересних група у креирању политике
зависи од три групе фактора: карактеристике интересних
група, карактеристике политичког система, карактеристике
питања које је на дневном реду.Постојање бројних канала
утицаја даје могућност организацијама да допру до европских
институција на различите начине и за различита питања која
се налазе на европској агенди.
Грађани имају једнаке могућности да буду активни у
европској политици, као и у својој националној политици.
Прво, ту је лепеза неизборних активности која се протеже
од контаката са Парламентом или Комисијом, слање писама
Европском омбудсману и потписивање петиције. Иако постоји
огроман број могућности, само мали број грађана заправо
учествује у њима. На нивоу ЕУ, овим активностима су углавном
баве организоване групе, чешће него појединци.
Како каже Ричардсон „лобирање у ЕУ ће вероватно
остати плуралистичко, непредвидиво, оно које фаворизује
актере који могу да покрену идеје и знање како би извршили
притисак на креаторе јавних политика, који могу правити
успешне коалиције и који могу преформулисати своје жеље
брзо и доследно са дугорочним циљевима организације“.31
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Resume
When the founders of the European Communities
planned the institutional framework of the organization, the key principle was to make balance
between the different interests, the interests of states
and the interests of a transnational organization.
This later resulted in a rather complex institutional
mechanism, especially when it comes to legislative
and executive power. Among the formal actors of
EU public policies we should highlight the Commission, the Council of Ministers (the Council), the
European Parliament (Parliament), the EU Court of
Justice, the Economic and Social Committee, the
Committee of the Regions and the Member States.
On the other hand, informal actors are made up of
numerous interest groups, citizens through political
participation and public opinion.
It is generally accepted that over the past two
decades there has been an increase in the role of
lobbying at both the EU and national levels. During
the 1980s and 1990s, the number of interest groups
and lobbyists increased as a result of a growing
number of EU regulatory powers. As they are drawn
into the political orbit of the EU by the development of communitarian method, interest groups
have developed interaction with the relevant institutions in the process of policy-making. Interest
groups and lobbyists have been active in creating
EU public policies from the very beginning. However, their number has obviously increased over the
last 20 years. Although interest representation in
the European community was characterized by primarily national representation and collective action
through trade associations, trade organizations
and trade unions, by the beginning of the 1990s,
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direct lobbying started with businesses and nongovernmental organizations.
Keywords: EU, public policies, informal actors,
lobbying, interest representation,
policy making.32
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Сажетак
Електронске набавке подразумевају увођење
електронских процеса који подржавају
различите фазе јавне набавке - објављивање,
чињење конкурсне документације доступном и
расположивом, подношење понуда, обављање
послова стручне оцене понуда и доделе уговора
електронским средствима, поручивање добара/
услуга/радова, фактурисање и плаћање.
Кључне речи: електронска јавна набавка,
електронски алат, електронска
лицитација, систем динамичне
набавке, eCertis, eCatalog.

1. УВОД
Термин електронске набавке (е-процуремент) у систему
јавних набавки односи се на употребу електронских средстава
у спровођењу поступка јавних набавки за куповину добара,
радова или услуга. У поређењу са класичним поступцима
набавке које се код нас спроводе (без електронских сервиса,
нарочито електронског подношења понуда) електронске
набавке омогућавају већу транспарентност, повећану
конкуренцију, смањење трошкова и лакшу комуникацију свих
заинтерсованих страна у поступку.
*
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2. ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА НАБАВКА?
Електронска јавна набавка (у даљем тексту: е-набавка)
представља скуп процедура које се користе као замена за
процедуре засноване на папиру, односно коришћење ИТ
процедуре, те електронску комуникацију и обраду података
у свим фазама јавне набавке. Е-набавке подразумевају
увођење електронских процеса који подржавају различите
фазе процеса набавке - објављивање јавне набавке (тендера),
чињење конкурсне документације доступном и рапосложивом,
подношење понуда, стручну оцену понуда, доделу уговора,
поручивање добара/услуга/радова, фактурисање и плаћање.
За разлику од осталих, процеси који се односе на
фактурисање и плаћање нису специфични за јавну набавку, али
се решења која се развијају за шире тржиште могу примењивати
и у е-набавкама. Фазе подношења и евалуације понуда као и
поручивања добрара/радова/усуга су најизазовнији јер захтевају
комплекснији сет протокола и стандарда за размену сложених
докумената и интеракције између наручиоца и добављача.
Многе државе су изградиле портале за објављивање огласа
о јавним набавкама и обезбеђивање приступа конкукрсној
документацији. Напредак у коришћењу аутоматизованих
система за подношење, обраду и евалуацију понуда као и
електронско наручивање је нешто мање распрострањен,
али све више узима маха, нарочито у земљама Европе (све
државе ЕУ увеле су већину сервиса е-набавке, а све до једне,
подношење понуда електронским путем), али и другим
развијеним тржиштима (САД, Канада, Јапан, Аутралија...).

3. ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА Е-НАБАВКА?
Коришћење е-набавки има следеће предности:
а) Повећана доступност и транспарентност:
аутоматизовањем и централизовањем протока информација
о појединачним набавкама (тендерима) е-набавке могу
побољшати приступ привредним субјектима (потенцијалним
понуђачима) јавним набавкама. У фази претраге за доступним
пословима (поступцима јавних набавки), ефикасни ситем
онлине претраге је много бржи, ефикаснији и економичнији
од класичног. У том смислу, системи е-набавки могу бити
конфигурисани на начин да упозоравају добављаче на
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одређене могућности и пруже непосредан приступ конкурсној
документацији. Транспарентност се такође побољшава пошто
је процес набавке отворенији и видљивији. Као резултат,
побољшава се мониторинг и укупна ефикасност јавних
б) Економичнија процедура: у поређењу са системима
заснованим на папиру, е- набавке могу помоћи наручиоцима
и понуђачима да смање административне трошкове и убрзају
поједине процедуре набавки. У тренутној финансијској клими,
такве ефикасности су веома добродошле, јер максимизирају
потенцијал који се може добити од ограничених ресурса.
Системи е-набавки показали су се врло корисним у смањењу
трошкова поступка јавне набавке.
в) Ефикаснија администрација набавки: прелазак на
е-набавке пружа шире могућности за рационализацију и
ревизију процеса набавке, при чему прелазак на е-набавку не
мора и не би требало да значи копирање у електронску форму
дотадашњих поступака на папиру. Сем тога, е-набавка се може
интегрисати у оквиру других (електронских) активности неке
организације (нпр. контрола залиха, управљање уговорима
и ревизија), чиме се обезбеђује шира ефикасност).набавки,
отварање тржишта и повећање конкуренције.
Е-набавке могу значајно поједноставити начин на који
се врши јавна набавка, редуковати трошкове и пружити боље
исходе јавне набавке (нижа цена, бољи квалитет) стимулишући
већу конкуренцију на јединственом тржишту (смањење броја
набавки без поднетих понуда или само са једном понудом).
Такође, е-набавке могу допринети решавању два главна
изазова с којима се данас суочава економија у севту: потреба
да се максимализује ефикасност јавне потрошње у контексту
фискалних ограничења и потреба за проналажењем нових
извора економског раста.
Државе које су имплементирале е-набавке оствариле
су уштеде између 5 и 20%. Искуство такође показује да су
се инвестициони трошкови у набавкама значајно смањили.
Е-набавке такође пружају значајне еколошке предности
смањењем потрошње и транспорта папира, као и престанком
потребе за скупим просторима за архивирање са пратећом
потрошњом енергије. Тржиште јавних набавки ЕУ је велико,
а годишњи уговори у ЕУ су вредни око 447 милијарди евра,
док се процењује да укупна тржишта за куповину робе,
услуга и радова од стране наручилаца из ЕУ вреде више
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од 2,4 трилиона евра. Е-набавка има потенцијал да донесе
значајно повећање ефикасности на овом великом тржишту
и може помоћи побољшању транспарентности и приступа
могућностима набавке, посебно за мала и средња предузећа,
чиме се стимулише прекогранична конкуренција, иновације и
раст на јединственом тржишту.
Такође, е-набавке могу умногоме смањити број грешака,
на пример, избегавајући потребу да се више пута уносе исте
информације у различитим фазама поступка јавне набавке.
Е-набавке такође могу постићи значајно смањење трошкова,
како снижавањем цене коју јавни сектор плаћа за куповину
добара, услуга и радова; тако и смањењем трошкова трансакција
за јавни сектор и за понуђаче (укључујући и смањење трајања
процедура набавки). Настала уштеда може или помоћи
промовисању фискалне консолидације или преусмеравања
на иницијативе за подстицање раста.
Постоје бројни примери успешних решења за електронске
набавке који су већ у функцији широм Европе:
1) Након увођења е-набавки, португалске болнице су
успеле да постигну снижење цена од 18% у својим уговорима
о набавкама. Укупно, процењује се да је прелазак на е-набавке
у Португалу у првој години донео уштеду од око 650 милиона
евра. Већина уштеде је резултат нижих цена које произилазе
из веће конкуренције (више понуда по поступку), иако су
остварене и административне уштеде.
2) Велшки програм е-набавки донео је погодности
од 58 милиона фунти, три године након што је покренут.
Инвестициони трошкови постављања програма били су
враћени за само годину дана. Већ после три године програм
је сачувао око 15 милиона листова папира, што је еквивалентно
101 тоне ЦО2. У истом периоду је регистровано 56 000
добављача у систему и 18 милијарди евра уговора оглашаваних
електронским путем.
3) УГАП (Унион дес гроупементс д’ацхатс публиц) француско тело за централизовае јавне набавке проценило је
да је прелазак на е-набавке смањио административни терет за
купце за 10% (нпр. путем брже стручне оцене понуда и лаког
приступа документима) и за још додатних 10% за искључене
правне и консултантске услуге (пошто је употреба система
електронских набавки захтевала знатно мању контролу
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исправности састављања и подношење понуда). Трошкови
имплементације система били су минимални у поређењу
са користима које су регистроване, иако је било потребно
пуно труда како био се службеници за јавне набавке, али и
лица која се набавкама баве на страни понуђача, обучили за
поптуно измењене и иновиране системе и методе рада у јавним
набавкама.
4) Студија 400 локалних власти у Холандији показала
је да прелазак на е-набавке генерише уштеде у процесу од
преко 8.500 евра по поступку јавне набавке. Ово се заснива
на коришћењу електронских средстава од објављивања
обавештења до подношења понуда, али не укључује аутоматску
евалуацију (која није била на располагању на платформама
у време истраживања, али која сада ствара даљу значајну
уштеду). Два кључна фактора који доприносе уштеди ових
трошкова су: смањење времена - по поступку, уговорни органи
уштеде у просеку до 3 дана, а понуђачи до 1 дан; и смањење
трошкова штампања и поштарине (процењено на 2.350 евра
по поступку).
5) Истраживање норвешких руководилаца за јавне
набавке открило је да ниједан од анкетираних менаџера не
размишља о враћању на ручни, папирни тендер. Истраживање
је показало да је коришћењем е-набавки, те повећано учешће
страних фирми (22% испитаника) и малих и средњих предузећа
(30% испитаника) резултирало већим бројем понуда по
поступку (74% испитаника), смањила трошкове куповине
(70% испитаника) и смањило време проведено у поступку за
више од 10% (73% учесника). Иако ови резултати можда нису
довољно репрезентативни због ограничене величине узорка,
они илуструју предности које е-набавка може да испуни.
Прелазак на е-набавке неизбежно доводи до озбиљних
трошкова, али искуство показује да се улагање у е-набавке
може вратити у релативно кратком временском периоду.
Поред тога, постојећи системи показују да могу бити моћно
средство за промовисање учешћа малих и средњих предузећа,
укључујући и ове врсте предузећа из других земаља, јер им је
лакше да се идентификују и одговоре на захтеве јавне набавке
користећи електронска средства него у традиционалном
папирном окружењу.

27

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. V бр. 1/2019

4. ЕЛЕКТРОНСКЕ НАБАВКЕ – ПОЈАВНИ
ОБЛИЦИ
Када говоримо о електронским набавкама у најширем
смислу речи, говоримо о следећим подфазама електронског
процеса јавних набавки: 1) Електронско истраживање (eSourcing); 2) Електронско оглашавање (eNoticing); 3) Електронско
информисање (eInforming); 4) Електронски приступ (eAcess); 5)
Електронско подношење понуда (eSubmission); 6) Електронско
спровођење поступка (eTendering), које обухвата еАcess и
еSubmission фазе; 7) Отварање и вредновање пристиглих
понуда електронским путем (eAvarding); 8) Електронска
жалба - захтев за заштиту права (eComplaint); 9) Закључивање
и праћење уговора путем електронских средстава (eContract);
10) Припрема и издавање електронског налога (eOrders); 11)
Припрема и испорука фактуре у електронском формат (eInvoice); 12) Електронско плаћање наручених добара, услуга
или радова (ePaymen).
Електронско истраживање (eSourcing) обухвата
припремне активности које спроводи наручилац у циљу
прикупљања и коришћења информација ради планирања јавне
набавке, припреме позива за подношење понуда и конкурсне
документације. Наручилац контактира потенцијалне понуђаче
путем електронских средстава за пружање необавезујућих
понуда, понуда у циљу истраживања тржишта, производа
и услуга које се нуде, њихових варијација, цена и других
комерцијалних услова.
Електронско обавештење (eInforming) представља скуп
алата којим потенцијални понуђачу добијају информације о
набавкама за које су исказали иницијалну заинтересованост.
Електоснко обавештавање се може појавити у три фазе: фази
планирања, фази покретања и фази спровођења поступка.
У фази планирања, понуђач, који се претходно иницијално
заинтересовао за одређене предмете јавне набавке (по
областима, по групама, по шифри из општег речника
набавке…) добија информације о свим (или набавкама
наручиоца са одређеног географског подручја, или тачно
одређеног наручиоца) о свим набавкама предмета јавне
набавке за које су заинтерсовани. Затим, систем обавештавања
шаље поруку том лицу у моменту када се појави позив за
подношење понуда за предметну јавну набавку, након чега то
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ице се може пријавити као заинтересобвано лице за ту набавку
и добијати све информације у вези са истом (измене конкурсне
документације, питања и одговори, појашњењења…).
Електронско оглашавање (eNoticing) представља
оглашавање позива за подношење понуда и њихово
објављивање на одговорајућем месту (у нашој земљи је то
пре свега Портал, али и интернет страница наручиоца и
Портал службених гласила Републике Србије и база прописа).
Електронски се оглашава и конкурсна документација и на тај
начин се позивају сва заинтересована лица да узму учешће у
предметном поступку јавне набавке.
Електронско спровођење поступака (eTendering)
обухвата електронски приступ конкурсној документацији
и подношење понуда у електронском облику. Електронски
приступ конкурсној документацији (eAcess ) представља
могућност да заинтересовано лице приступи позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији, али и
својеврсној подршци за припрему понуде (нпр. појашњења,
питања и одговори).
Подношење понуда у електронском облику (eSubmission)
jeste alat koji omogućava zainteresovanom licu da jednostavno,
efikasno i ekonomično podnese ponudu naručiocu koji je uz pomoć
elektronskih servisa u stanju da primi, prihvati i obradi tu ponudu
u skladu sa zakonskim zahtevima.
Отварање и вредновање примљених електронсих понуда
и додела уговора најбољем понуђачу у смислу најниже цене
или економски најповољније понуде (еАвардинг) представља
процесс електронске евалуације и стручне оцене понуда.
Закључивање и праћење уговора (eContract) представља
закључивање и реализацију уговора путем електронских
средстава између наручиоца и изабраног понуђача.
Припрема и издавање електронског налога од стране
наручиоца и његовог прихватања од стране добављача/
пружаоца услуге/извођача радова (еОрдерс), припрема и
испорука фактуре у електронском формату (eInvoice) и
електронско плаћање наручених добара, услуга или радова
(еPayment), електронски су алати који се користе у реализацији
уговора о јавној набавци.
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Електронски захтев за заштиту права (eComplaint) јесте
акт правне заштите у поступку који се подноси електронским
путем, односно електроснким средствима. Нови закон о јавним
набавкама ће посредством новог Портала јавних набавки у
старту омогућити, а касније учинити обавезним да се на овај
начин улаже захтев за заштиту права.

5. Е- НАБАВКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Тренутно, у систему јавних набавки у нашој земљи
електронске јавне набавке нису заживеле у правом смислу те
речи, а поједини електронски сервиси остварују се посредством
Портала јавних набавки (у даљем тексту: Портал). Чланом
136. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) предвиђено је да Управа за
јавне набавке управља Порталом јавних набавки. Након што
је Портал заживео са применом Закона о јавним набавкама из
2008. године (ЗЈН/2008), као место где су се објављивале јавне
набавке у отвореном поступку (али су се рокови за подношење
понуда рачунали од дана објављивања позива у Службеном
гласнику РС), у складу са новим, актуелним Законом о јавним
набавкама, урађен је нови Портал, који је почео са радом 1.
априла 2013. године. Портал служи за објаву огласа и осталих
докумената, као и за претрагу јавних набавки.
Кључне измене на новом Порталу које су се десиле те
2013. године су рачунање рокова од дана објављивања позива
на Порталу, као и обавезно објављивање: јавних набавки мале
вредности, конкурсне документације, обавештења о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, одлуке о измени уговора; обавештења наручиоца
о поднетом захтеву за заштиту права, решења Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија), мишљења Управе за јавне
набавке о основаности примене преговарачког поступка.
Са новим Порталом почео је као обавезан да се примењује
и Општи речник набавки (ОРН) при објављивању огласа и
осталих обавештења а знатно је унапређена и претрага јавних
набавки: уведена је опција за претрагу по шифрама из ОРН и
уведен је преглед последњих 100 објављених набавки (уместо
последњих 5 набавки на старој верзији Портала). Поред
наведеног, урађено је и пратеће корисничко упутство за рад
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са Порталом, као и стандардни обрасци за огласе о јавним
набавкама.
Крајем 2015. године, Портал је постао место где се
обавезно објављују: планови јавних набавки наручилаца и
њихова измене; одлуке о додели уговора и обустави поступка
у свим поступцима (уместо достављања понуђачима). Потом,
додатно је унапређена претрага Портала стављањем у функцију
опције «брза претрага» којом се изашло у сусрет захтевима
многих корисника да се поједностави претрага Портала путем
основних делатности које су дефинисане Општим речником
набавки, а истовремено ова опција омогућава мање искусним
корисницима Портала да лакше пронађу јавну набавку за коју
су заинтересовани.
Поред наведеног, урађена је и верзија Портала на
енглеском језику. Кључни подаци са Портала јавних набавки
за 2017. годину су: 1) укупан број објављених јавних набавки:
58.574; 2) укупан број објављених одлука Републичке комисије
за заштиту права: 1.291; 3) Просечан број објављених тендера
по дану: 160; 4) просечна дневна посета: 8.149; 5) укупан број
новорегистрованих корисника: 436.
Уз доношење новог Закона о јавним набавкама, чија
би примена требало да почне следеће, 2019. године, треба
очекивати значајно унапређење на пољу електронских јавних
набавки, на начин што ће се на Порталу:
1) спроводити комплетан поступак јавне набавке;
2) омогућити креирање докумената који се користе у
поступку;
3) вршити објављивање свх докумената;
4) омогућити пријављивање (нотификација) од стране
заинтересованих лица;
5) обављати директна и непосредна комуникација између
заинтересованих страна;
6) омогућити електронско подношење понуда, укључујући
попуњавање јединственог обрасца којим се доказује
испуњеност обавезних и додатних услова за учешће
у поступку;
7) спроводити електронска лицитација;
8) омогућити подношење електронских захтева за заштиту
права.
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У неком наредном периоду, за очекивати је да дође и до
заокруживања електронских јавних набавки, омогућавањем
и других електронских сервиса пре свега: еЕСПД-а
(доказивањем испуњености обавезних и додатних услова за
учешће електронским путем), еЦаталогуе-а (достављање и
редовно ажурирање електронских каталога од стране понуђача,
уместо каталога у папиру за сваки поступак) и еИнвоицес-а
(електронско издавање рачуна за добра/радове/услуге из
уговора о јавним набавкама.
Нови Закон о јавним набавкама на другачији начин
ће у односу на постојећи (члан 20. ЗЈН) уредити питање
комуникације у поступку. Комуникација и размена података
између наручиоца и понуђача ће се искључиво одвијати
електронским средствима на Порталу, а иста ће обухватати:
1) састављање и објављивање огласа о јавним набавкама; 2)
електронску доступност конкурсне документације и измена и
допуна те документације; 3) комуникацију између наручилаца
и понуђача у вези са додатним информацијама, појашњењима
или изменама у вези са конкурсном документацијом (питања
и одговори, захтеви за појашњењем и изменом конкурсне
документације); 4) позивање понуђача на подношење понуда,
пријава (захтева за учешће), преговарање или дијалог (у
конкурентном дијалогу и партнерству за иновације као новом
поступку јавне набавке); 5) подношење понуда и захтева за
учешће (досадашње подношење пријава); 6) комуникацију
између наручилаца и понуђача у вези са подношењем понуда,
њиховим допунама или појашњењима и исправљањем рачунских
грешака; 7) комуникацију између наручилаца и понуђача у вези
са подношењем доказа о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку; 8) објављивање одлука којима
се мериторно одлучује о поступку (о додели уговора, обустави
поступка); 9) подношење захтева за заштиту права, као и друга
комуникација и размена документације између подносиоца
захтева и Републичке комисије.
Изузетно, електронска средства неће бити обавезна у
случајевима да: 1) због специјализоване природе набавке
коришћење електронских средстава захтева посебне алате,
опрему или формате датотека који нису општедоступни или
нису подржани кроз општедоступне апликације; 2) апликације
које подржавају формате датотека одговарајуће за опис понуда
користе формате датотека који не могу да се обраде било којом
другом отвореном или општедоступном апликацијом или се
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на њих примењује систем заштите власничке лиценце, па
наручилац не може да их преузима нити да користи на даљину;
3) коришћење електронских средстава захтева специјализовану
канцеларијску опрему која није широко доступна наручиоцима;
4) одређени предмети као што су узорци, макете и слично
не могу да се доставе електронским средствима; 5) постоји
неопходност достављања оригиналних докумената који не
могу да се доставе електронским средствима (нпр. Банкарска
гаранција за озбиљност понуде); 6) се спроводе јавне набавке
из области одбране и безбедности.
У наведеним ситуацијма ће се комуникација
остваривати путем поште, курирске службе и телефаксом.
Такође, наручилац неће бити дужан да примени електронска
средства у оној мери у којој је потребно коришћење других
средстава осим електронских, због повреде безбедности
електронских средстава или због заштите нарочито осетљивих
информација, укључујући и поверљиве податке, уколико ти
подаци представљају пословну тајну у смилу Закона о заштти
пословне тајне или тајне податке у смислу Закона о тајности
података, при чему ће свакако лице које је примило податке
одређене као поверљиве бити дужно да их чува и штити, без
обзира на степен те поверљивости. Са друге стране, наручилац
ће бити дужан да у конкурсној документацији и у извештају о
спроведеном поступку јавне набавке (нови оглас јавне набавке
који ће се користити са применом новог закона) образложи
разлоге примене средстава комуникације која нису електронска
средства.
Одредбе новог Закона о јавним набавкама у складу са
Диективама ЕУ) мораће да дефинишу и захтеве у вези са
алатима и уређајима за електронски пренос и подношење
понуда и пријава преко техничких средстава и одговарајућих
поступака, на начин да исти морају да гарантују да: 1) тачно
време и датум пријема понуда, пријава за учешће и подношење
планова и пројеката могу бити прецизно утврђени; 2) се
може разумно обезбедити да, пре утврђених рокова, нико
не може имати приступ подацима достављеним, у складу са
тим захтевима; 3) само овлашћена лица могу одредити или
изменити датуме за отварање примљених података; 4) током
различитих фаза поступка набавке или конкурса за пројекат
приступ свим достављеним подацима или њиховим деловима,
може бити могућ само овлашћеним лицима; 5) приступ
пренетим подацима могу дати само овлашћена лица и то тек
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након прописаног датума; 6) подаци примљени и отворени, у
складу са тим захтевима, морају остати доступни само лицима
овлашћеним да са њима буду упозната; 7) уколико су забране
или услови приступа прекршени или постоји покушај њиховог
кршења, може се разумно обезбедити да се кршења и покушаји
могу јасно открити. У наставку следи преглед посебних
електронских система и инструмената у јавним набавкама.

6. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА
Електронска лицитација је електронски процес надметања
понуђача у коме се дају нове повољније понуде које наручилац
рангира помоћу метода за аутоматско оцењивање, а одвија се
након почетне потпуне оцене понуда. Електронска лицитација
се, сходно важећем закону, може спровести у отвореном,
рестриктивном и преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда (из члана 35. став 1. тачка 1)
ЗЈН – “наставак неуспешног отвореног или рестриктивног
потупка”), док се сходно директивама може спровести и по
било ком другом основу за спровођење ове врсте поступка.
Такође, електронска лицитација се може спровести
и у поступку поновног отварања конкуренције на основу
закљученог оквирног споразума, као и за доделу уговора у
оквиру система динамичне набавке. Сходно директивама ЕУ
и (за очекивати) новом закону о јавним набавкама, предмет
електронске лицитације не могу да буду уговори о јавној
набавци услуга или радова који за предмет имају извршење
интелектуалног посла, као што су услуге пројектовања
у грађевинарству, а који не могу да се рангирају помоћу
аутоматских начина оцене.
Наручилац који намерава да спроведе електронску
лицитацију дужан је да у позиву за подношеће понуда наведе
да се спроводи електронска лицитација, а у конкурсној
документацији обавезно дефинише: 1) елементе чија ће
вредности бити предмет електронске лицитације, под
условом да се такви елементи могу квантификовати и
изразити у бројчаним вредностима или процентима; 2) сва
ограничења у погледу вредности које могу бити понуђене, а
које произилазе из спецификација које се односе на предмет
уговора; 3) информације које ће у току електронске лицитације
бити стављене на располагање понуђачима и, по потреби,
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податак о томе када ће им оне бити стављене на располагање;
4) релевантне информације о процесу електронске лицитације;
5) услови под којима ће понуђачи моћи да се надмећу, а
посебно минималне разлике које ће се, према потреби,
захтевати приликом надметања; 6) релевантне информације
о електронској опреми која се користи и модалитетима и
техничким спецификацијама за повезивање. Електронска
лицитација се спроводи као електронски процес који се
понавља, у коме се подносе нове цене, измењене наниже
или нове вредности одређених елемената критеријума за
доделу уговора и омогућава се рангирање понуда помоћу
аутоматских начина оцене. Наручилац је дужан да пре почетка
електронске лицитације изврши почетну оцену понуда, у
складу са условима из конкурсне документације у погледу
техничких спецификација, критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта и критеријума за доделу уговора, о чему
сачињава извештај. Притом, он је дужан да истовремено,
електронским средствима, позове све понуђаче који су поднели
прихватљиве понуде, на учешће у електронској лицитацији
одређеног дана, при чему позива и оне понуђаче чија је понуда
неприхватљива само из разлога што понуђена цена прелази
процењену вредност. Позив се доставља свкоам понуђачу
посебно, уз приложини резултат почетне оцене понуде
конкретног понуђача, без откривања информација о другим
понуђачима, уз навођење математичке формуле која ће се
користити у електронској лицитацији.
Електронска лицитација може да се спроводи у више
узастопних фаза, а не сме да започне пре истека два радна дана
од дана слања позива за учешће у електронској лицитацији.
Такође, наручилац може у било ком тренутку да објави број
понуђача у појединој фази лицитације, али ни у ком случају не
сме да открије идентитет понуђача до завршетка електронске
лицитације.

7. СИСТЕМ ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може да образује систем динамичне набавке
за предмете набавке који су општедоступни на тржишту и који
као такви задовољавају његове потребе. Систем динамичне
набавке се успоставља и води уз коришћење електронских
средстава, на начин да је током целог периода трајања
отворен свим лицима који испуњавају услове за учешће. Као
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посебан инструмент јавне набавке (донекле сличан оквирном
споразуму, али са својим специфичностима) систем динамичне
набавке може да се подели у категорије добара, услуга или
радова које су објективно одређене на основу карактеристика
набавке која ће се спроводити у оквиру те категорије, као што
су највећи дозвољени обим уговора који ће се закључивати
током трајања система динамичне набавке или на посебна
територијална подручја у којима ће се ти уговори извршавати,
при чему се овај сyстем успоставља и води уз примену правила
рестриктивног поступка.
То значи да сваки заинтересовани понуђач може да
поднесе захтев за учешће током читавог периода трајања
система, а сви кандидати који су примљени у систем имају
приступ систему током читавог периода његовог трајања, при
чему наручилац (за разулику од оквирног споразума) не може
да ограничава број кандидата који ће бити примљени у систем
динамичне набавке.
Наручилац је дужан да, ради успостављања система
динамичне набавке: 1) објави позив за подношење понуда у
којем наводи да успоставља систем и период његовог трајања;
2) у конкурсној документацији наведе најмање информације
о природи и процењеној количини предвиђених набавки и
све потребне информације у вези са системом, укључујући
информације како се систем води, електронску опрему која
се користи и техничке прикључке и спецификације; 3) наведе
поделу на категорије добара, услуга или радова и карактеристике
које их описују; 4) обезбеди бесплатан, неограничен и несметан
директан приступ конкурсној документацији електронским
средствима током читавог периода трајања система.
Наручилац је дужан да у року од десет радних дана од
дана пријема захтева за учешће изврши његову оцену и одлучи
о пријему понуђача у систем (изузетно, рок може да се продужи
на 15 радних дана), уз дужност да свим понуђачима достави
одлуку о резултатима. Након тога, наручилац истовремено,
електронским средствима, позива све одабране кандидате који
су укључени у систем да поднесу понуду за сваку појединачну
набавку у оквиру Система.
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8. ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ (E-CATALOGUE)
Наручилац може да захтева или да дозволи да се понуде
подносе у форми електронских каталога или да понуде
садрже електронске каталоге. Електронски каталог саставља
кандидат или понуђач у складу с техничким спецификацијама
и у форми који је одредио наручилац и исти мора да буде у
складу са захтевима који се примењују на алате за електронску
комуникацију, као и са свим другим додатним захтевима које
одређује наручилац.
Ако наручилац захтева или дозволи да се понуде
поднесу у форми електронских каталога, дужан је да: 1) то
наведе у позиву за подношење понуда; 2) наведе у конкурсној
документацији све потребне информације у вези са форматом,
електронском опремом која се користи, као и техничким
прикључцима и спецификацијама за каталог.

9.ЕСПД – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ
КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ЕСПД је образац предвиђен чланом 59. Директиве
2014/24/ЕУ. Реч је о обрасцу која по својој сврси одговора
Изјави коју понуђачи у нашем систему јавних набавки дају
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и којом
доказују испуњеност тражених услова од стране наручиоца.
ЕСПД представља само-декларацију заснована на стандардном
обрасцу који је усвојила Европска Комисија, која нуди
прелиминарне доказе у виду самопријављивања у вези са
основима искључења (нпр. кривичним осуђујућим пресудама
и критеријумима за избор (финансијски, пословни и технички
капацитети)). ЕСПД се попуњава и подноси искључиво у
електронској форми. Како би се омогућио прелазак на обавезно
коришћење електронских комуникационих средстава у ЕУ, и
електронске и папирне верзије ЕСПД -а могле су се користити
до 18. априла 2018. године.

10. E-CERTIS
Е-Certis је електронски систем Европске комисије
који садржи базу података о доказима који се достављају у
поступцима јавне набавке и телима надлежним за њихово
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издавање у државама чланицама Европске уније. Наручилац
користи систем е-Certis ради добијања података о врстама и
форми доказа за испуњење критеријума за избор и о надлежним
органима који их издају у државама чланицама ЕУ. Наручилац
је дужан да захтева првенствено врсте и форме доказа који
су обухваћени системом е-Certis који је, притом, бесплатно
доступан свим заинтересованим лицима.
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Resume
Electronic purchases involve the introduction of
electronic processes supporting different stages of
public procurement - publishing, making tender
documents available and available, submitting bids,
performing expert evaluation of tenders and contract
awarding by electronic means, ordering goods/services/works, billing and payment.
Keywords: electronic public procurement, electronic
tools, electronic auction, dynamic
purchasing system, eCertis, eCatalog.1

*
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Сажетак
Предмет рада јесте однос цивилног друштва и
државе, односно развој наведеног односа. Током
дугог временског периода у којем заједнички
егзистирају цивилно друштво и држава, дошло
је до изразито великих промена у односу првог
ентитета према другом, али и обратно, нарочито
када посматрамо колективне актере у оквиру
цивилног друштва. Циљ рада је двострук:
прво, на научној основи ће се указати на појаву
коју аутор назива парадокс цивилног друштва,
будући да цивилно друштво у процесу креирања
јавних политика заузима део традиционално
схваћеног поља политичке државе чиме се
бришу иницијално постављене границе; друго,
указаће се на друштвене импликације које
производе промене на почетном дихотомном
нивоу цивилно друштво – политичка држава.
Кључне речи: цивилно друштво, организације
цивилног друштва, држава, јавне
политике, парадокс цивилног
друштва.
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1. УМЕСТО УВОДА – ПОЈМОВНА ОБЈАШЊЕЊА
Пре него што се усмеримо на срж рада, неопходно је
да утврдимо категоријално-појмовни апарат којим ћемо се
служити у њему. Премда, као што је то уобичајено случај у
друштвено-хуманистичким наукама, не постоји сагласност
теоретичара о дефиницији појмова, на овом месту ћемо
понудити објашњења феномена цивилног друштва и јавних
политика.
Цивилно друштво је друштвени феномен који има
значајне импликације на широк дијапазон политичких процеса
и друштвених односа. Са дуготрајном традицијом у људским
организованим заједницама, оно представља чиниоца којег
не би требало занемарити приликом анализирања одређеног
броја друштвених кретања, како оних традиционалних, тако и
савремених. Са друге стране, појачана заинтересованост стручне
и најшире јавности за питања из домена цивилног друштва, пре
свега од друге половине XX века, наводи нас на закључак да је
цивилно друштво готово констатнтно присутно на политичкој и
друштвеној агенди. Како то налаже добра пракса, предочићемо
одређене дефиниције које помажу разумевању цивилног
друштва: „Цивилно друштво је идеалтипска категорија која
и описује и замишља сложену и динамичну целину законом
заштићених невладиних институција које су обично окренуте
ненасиљу, самоорганизацији и саморефлексији, и непрестано
под тензијом у међусобним односима и односима са државним
институцијама које обликују, ограничавају и омогућавају
њихове активности.“1; „Цивилно друштво се може дефинисати
као скуп или систем самоорганизованих група за посредовање,
односно повезивање, које су: (1) релативно независне како од
јавних власти тако и од приватних јединица продукције (фирми)
и репродукције (породица); (2) способне да промишљају
али и предузимају акције у одбрану или промоцију својих
интереса и страсти; (3) које не настоје да замене ни државу ни
приватне јединице продукције да би преузеле одговорност за
управљање политичком заједницом; (4) сагласне да делују у
оквиру претходно установљених правила ‘цивилне природе’,
то јест исказујући обострано уважавање.“2 Обе дефиниције у
1
Џон Кин, Цивилно друштво, „Филип Вишњић“, Београд, 2003, стр. 14.
2 Schmitter, 1997, према: Вукашин Павловић, Цивилно друштво и демократија, Удружење
за политичке науке Србије и Црне Горе, Чигоја штампа, Грађанске иницијативе, Факултет
политичких наука, Београд, 2004. стр. 77-78.
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средиште свог разматрања стављају колективне актере, чиме
оне заправо постају еманација читавог појма цивилног друштва,
уз незаобилазно помињање односа са државом и њеним
институцијама. Имајући наведено у виду, у овом раду ће фокус
бити на организацијама цивилног друштва (ОЦД), односно
невладиним организацијама (НВО), које се могу сматрати
формализованом, институционализованом формом цивилног
друштва. Напомене ради, аутор рада ће махом употребљавати
термин организације цивилног друштва, услед тога што сматра
да је неопходно појмове дефинисати позитивно, а и услед
његовог све учесталијег коришћења у светским оквирима.
Наиме, термин невладина је негативан, тачније појмом невладине
организације суштински дефинишемо шта те организације
нису, а не оно шта јесу. Било како било, „невладине, непрофитне
организације су аутономне и самосталне организације које су
основале групе грађана са различитим мотивима, интересима,
циљевима и потребама.“3 Са друге стране, најпотпунија је
структурално-операционална дефиниција организација
цивилног друштва, коју Жарко Пауновић, пратећи Саломона
и Анхеиера, наводи у облику следећих услова: „да има бар
донекле формалну, тј. институционализовну структуру; да је
институционално одвојена од државе; да остварује непрофитну
дистрибуцију средстава; да је самосвојна у свом унутрашњем
устројству, контроли и управљању; да није комерцијална;
да није примарно политички ангажована; да је основана уз
добровољну партиципацију грађана и добровољна улагања.“4
Институционална одвојеност од државе и одсуство примарне
политичке ангажованости су два обележја која су и више него
упитна у савременим токовима, о чему ће и бити речи касније.
Јавне политике представљају концепт који се развија
након Другог светског рата, пре свега у Сједињеним
Америчким Државама, а затим и у Западној Европи. У нашој
земљи још увек није довољно наглашен значај овог концепта,
те је и његово разумевање на изузетно ниском нивоу, како у
институцијама, тако и међу грађанима, док се професионалне
организације цивилног друштва тренутно најбоље сналазе
на том терену. Крајње поједностављено, јавна политика се
дефинише као „најважнији избор.“5 Како не бисмо упали у
3 Жарко Пауновић, „Цивилно друштво“, у: Цивилно друштво и невладин сектор (уредник:
Бранка Петровић), Магна агенда, Београд, 2002, стр. 30.
4
Жарко Пауновић, Невладине организације, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 27.
5
Lasswell, 1951, према: Приручник за анализу јавних политика, увод у процес креирања
јавних политика на локалном нивоу, Агенција за локалне развојне иницијативе, Горажде,
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замку симплификације, дефинишемо да је „јавна политика
активност власти као одговор на друштвене проблеме“6, док је
друштвени проблем „стање које је за јавност неприхватљиво
па стога тражи интервенцију, промену датог стања и решење.“7
У савременој држави, основна функција институција јесте
доношење и спровођење јавних политика путем различитих
инструмената, као што су закони, стратегије, субвенције,
порези итд. Како нам и дефиниције сугеришу, централно
место у процесу креирања јавних политика има власт, односно
институције система. Међутим, поред званичних актера, као
што су законодавна, извршна и судска власт, али и независна
контролна и регулаторна тела, и други, незванични, актери
утичу на креирање јавних политика – грађани као појединци,
организације цивилног друштва, политичке партије и медији.8
Традиционално се подразумева да су конституционалне
институције незамењиве и да нити један други актер не
може да замени њихову улогу. Тачније, фокусирајући се на
цивилно друштво, „влада је ‘испред’ цивилног друштва, а
елементи цивилног друштва су ‘секундарне’ или ‘посредне’
организације.“9 Схвативши ово, примећујемо да власт, као
централни играч у јавнополитичкој арени, може, али не
мора, да инкорпорира незваничне актере. Такође, а што ћемо
обрадити у наредним поглављима рада, питање је како на те
импулсе реагују организације цивилног друштва, као и на који
начин делају у односима са државом, али и vice versa.

2. ОДНОС ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ДРЖАВЕ –
ПАРАДОКС ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Однос цивилног друштва и државе је веома значајно
питање за истраживаче различитих феномена у политичким
наукама. Предметни однос већ више од два века проучавају
политиколози и други научници из друштвено-хуманистичких
2007, стр. 9.
6
Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Чигоја
штампа, Београд, 2009, стр. 15.
7
Kraft, Furlong, 2004, према: Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет
политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2009, стр. 15.
8
Видети детаљније у: Милош Хркаловић, Утицај организација цивилног друштва на
антикоруптивне политике у Србији – мастер рад, Факултет политичких наука Универзитета
у Београду, Београд, 2015, стр. 24-26.
9
Nancy L. Rosenblum, Charles H. T. Lesch, „Civil Society and Government“, in: The Oxford
Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University Press, Оxford, 2011, p. 286.
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наука, будући да „појам цивилног друштва јавља се у модерној
политичкој теорији од половине XVIII века управо у вези с
питањима ограничавања власти, односа државе и друштва,
односа државне власти и индивидуалне слободе, односа
суверенитета државе и суверенитета народа, односа права и
обавеза, моћи и права.“10 Дакле, у модерној политичкој теорији
се на релевантнији начин приступа питању цивилног друштва,
а, нама најзначајније, питање односа државе и друштва се
ставља на агенду.
Лаички, свако би могао рећи да држава може бити
пријатељски или непријатељски настројена према цивилном
друштву, као и да је могућ истоветан обратан однос. Наравно,
то је најједноставнији и упрошћен модел који није нетачан и
којег пракса доказује, али се дефинитивно мора представити
дубља анализа. Та анализа ће показати да се однос цивилног
друштва и државе кретао од традиционалног суштинског
конфликта до савремене сарадње у креирању јавних политика,
што су процеси који доводе до феномена који аутор назива
парадокс цивилног друштва, а који обухвата више појединачних
сегмената.
Примарни однос цивилног друштва и државе јесте однос
набијен тензијом и конфликтом. Наиме, сам појам цивилног
друштва је део дихотомне парадигме цивилно друштво –
политичка држава. Наравно, односи између државе и цивилног
друштва су се временом мењали, показујући сопствену
динамику развијања предметне релације. Само цивилно
друштво је „део дихотомне теоријске парадигме ‘правна држава
– цивилно друштво’, што се иницијално формира у европској
и англосаксонској политичкој филозофији од половине XVIII
до половине XIX века, и која се развила у пуном смислу у
другој половини XX века.“11 Овако посматрано, цивилно
друштво је јасно одвојено од сфере државе, односно правне
државе. Историјски, ослањајући се на наведену дихотомну
парадигму, цивилно друштво (односно његове асоцијације)
се позиционирало између оних који владају и оних кома се
влада – као corps intermediaires – штитећи грађане од државног
ауторитаризма.12
10 Драгица Вујадиновић, Цивилно друштво и политичке институције: Србија у вртлогу
промена, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 29.
11 Исто, стр. 33.
12 Jeffrey C. Alexander (ed.), Real Civil Societies, Blackwell, Oxford, 1998, p. 34.
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Методолошки гледано, морамо да прихватимо да
„с обзиром на број деобених чланова дивизија може да
буде: двочлана или дихотомија, трочлана или трихотомија,
четворочлана или тетратомија, односно вишечлана или
политомија. Дивизија не сме да буде конфузна. Она треба
да буде у себи доследно спроведена према једном те истом
деобеном принципу, тако да се деобени чланови међусобно
искључују.“13 Дакле, дихотомија подразумева подељеност неке
целине на два непреклапајућа дела, при чему нешто што је
део једног дела не може бити никако део другог дела. Тиме
цивилно друштво и држава не би смели да имају преклапајући
део који се налази и у сфери државе и у сфери цивилног
друштва. Стављајући по страни питање политичких партија
које се могу сврстати и у домен цивилног друштва и у домен
државе, нама је много значајније питање да ли се истински
може говорити о дихотомији уколико се функционално и
организационо цивилно друштво и његови колективни актери
„увлаче“ у традиционално схваћен уско политички простор
конституционалних институција. Притом се не мисли на
одређене ad hoc видове сарадње, већ на учестало, извесно и у
пракси остварено учешће представника организација цивилног
друштва у процесу креирања јавних политика путем радних
тела која предлажу конкретне инструменте јавних политика
и других облика сарадње. Следећи став на најсликовитији
и најрадикалнији начин показује могућност да цивилно
друштво преузме државни домен: „У трећој групи држава
(са изграђеним стабилним демократским институцијама,
прим. аут), улога јавности, цивилног друштва и интересних
група је кључна и без обзира на политичку моћ државних
институција и изабраних политичара највећи број кључних
владиних политика се доноси уз сагласност или на предлог
учесника у процесу креирања јавних политика који не долазе
из владиног сектора.“14 Идентификујемо да је, између осталих
актера, улога цивилног друштва дефинисана као кључна, што
заправо државне институције ставља у други план. Таквим
односом не само да се брише граница између цивилног друштва
и политичке државе, те цивилно друштво поприма одређене
функције државних органа, већ оно готово у потпуности
заузима државни простор.
13 Милан Миљевић, Методологија научног рада, Филозофски факултет Универзитета у
Источном Сарајеву, Пале, 2007, стр. 33.
14 Приручник за анализу јавних политика, увод у процес креирања јавних политика на
локалном нивоу, Агенција за локалне развојне иницијативе, Горажде, 2007, стр. 49.
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Када је реч о нама релевантном односу у савременој
држави, кључно је да се дефинише матрица односа, за шта
ћемо се послужити следећом диференцијацијом модела односа
цивилног друштва и државе: први модел је неолиберални
модел, који у својој суштини подразумева пасивну државу
која се не меша у послове снажног цивилног друштва; други
модел је социјалдемократски модел продубљене сарадње
снажне државе и снажног цивилног друштва; трећи модел је
модел алтернације, који се карактеристише строгим одвајањем
организованих група унутар цивилног друштва у односу на
политичке институције, односно званично политичко поље.15
Заинтересованост за сарадњу, али и њено одсуство, једнако
може бити обележје одређених делова политичких елита и
цивилног друштва, па тако, говорећи о моделу алтернације,
„тврди заговорници овог модела, крајње скептични према
актерима официјелне политике, одређују га као пожељни модел
редиференцијације, уместо неокорпоративне фузије цивилног
друштва и државе.“16 Аргумент за раздвајање два сектора јесте
у логици независности цивилнодруштвених асоцијација, жељи
да постоје јасне границе у односу на власт, али су савремене
тенденције такве да постављају цивилно друштво и државу
на ниво партнерских односа.17 Као додатак овоме, постоје
мишљења да „би сарадња цивилног друштва са политичким
друштвом неизбежно водила кооптацији и/или контаминацији
цивилног друштва.“18 Морамо да напоменемо да се алтернација
често користи уколико су одређене цивилне снаге незадовољне
тренутним политичким режимом, али оне то чине ситуационо,
не идеал-типски. Као пример ситуационе алтернације, можемо
да наведемо речи Пола Кругмана: „Није чак океј ни да се
оде на партију голфа са председником (мисли се на Доналда
Трампа, прим. аут), уз изговор да је то из поштовања функцији,
а не човеку. Извините, али када је на тој функцији човек који
подрива Устав, сваки потез који га нормализује или му одаје
15 Зоран Стојиљковић, Држава и корупција, Факултет политичких наука, Чигоја штампа,
Београд, 2013, стр. 88-89.
16 Зоран Стојиљковић, „Цивилно друштво и консолидовање демократије“, у: Будућност
цивилног друштва у Србији (уредник: Жарко Пауновић), Миленијум, Центар за развој
грађанског друштва, Београд, 2007, стр. 29.
17 Видети детаљније у: Nancy L. Rosenblum, Charles H.T. Lesch, „Civil Society and Government“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University Press,
Оxford, 2011, pр. 285-295; William A. Schambra, Krista L. Shaffer, „Civil Society and Institutional
Philanthropy“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University
Press, Оxford, 2011, p. 445.
18 Omar G. Encarnación, The Myth of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation
in Spain and Brazil, Palgrave Macmillan, New York, 2003, p. 174.
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било какво поштовање је политички акт. Сигуран сам да би
многи читаоци радије живели у земљи у којој би се живот
могао одвојити од политике. И ја бих! Али цивилно друштво
је под баражном паљбом политичких снага, тако да је и његова
одбрана нужно политичка.“19
Констелацијом у којој се различите организације
цивилног друштва на потпуно супротан начин постављају према
питању сарадње са државом и њеним органима, проширује
се конфликт на релацији цивилно друштво – политичка
држава додатним чиниоцем – унутрашњим конфликтом
унутар цивилног друштва. Тај конфликт смештамо у оквир
mainstream организација цивилног друштва, не осврћући се
на сталне тензије између вредносно-идеолошки различито
постављених организација цивилног друштва које егзистирају
у свим отвореним друштвима.
Уколико желимо да продубимо схватање самог концепта
сарадње државе и цивилног друштва, морају се осветлити
и нивои сарадње. У овом раду ће бити приказани нивои
наведени од стране International Non Governmental Organizations – INGOs (Међународне невладине организације
– МНО). Четири су нивоа сарадње које истичу МНО: (1)
Информисање – најнижи ниво сарадње који се састоји од
једносмерног добијања информација од институција, те се
не очекује садејство цивилног сектора; (2) Консултовање –
сарадња која подразумева да институције затраже мишљење,
коментаре, ставове и повратне информације од цивилног
сектора, при чему агенду постављају државне институције;
(3) Дијалог – се остварује у форми широког или сарадничког
дијалога, при чему се у оквиру широког дијалога двосмерно
комуницира како би се обезбедила редовна размена ставова
и није конкретно везан за развој одређене политике, док је
сараднички дијалог конкретно усмерен, најчешће доводи до
заједничких препорука, стратегија или закона, чиме постиже
већу снагу од широког дијалога; (4) Партнерство – највиши
ниво сарадње који подразумева заједничку одговорност државе
и цивилног друштва у доношењу одлука, израде неке политике
и њеног спровођења, што се, у пракси, најчешће своди на
пружање услуга, делегирање задатака некој организацији
цивилног друштва и оснивање тела која доносе заједничке
одлуке.20
19
20
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Наведени нивои односа консеквентно осликавају
могућности утицаја цивилног друштва на јавне политике.
Својим учешћем и утицајем, цивилно друштво, уобичајено
се сматра, доприноси дубљој и широј легитимизацији јавних
политика и олакшава се њихов надзор, контрола и евалуација,
будући да „процес креирања, спровођења и надзора јавних
политика представља кључно и најчешће место сусрета грађана/
ки, доносилаца одлука и креатора политика, у којем се одвија
међусобна сарадња и остварује заједнички утицај.“21 Уколико се
сарадња одвија примарно на првонаведеном и другонаведеном
нивоу, утицај цивилног друштва је изузетно ограничен, док
се трећи (нарочито у домену сарадничког дијалога) и четврти
ниво могу сматрати развијенијом сарадњом који воде већем
утицају цивилног друштва. Наравно, не смемо да заборавимо
ни државе у којима не постоји ни ниво информисања и
констатовати да у таквим системима не постоји никакав утицај
цивилног друштва на јавне политике. Утицај који цивилно
друштво стиче путем сарадње са јавним институцијама може
се назвати директним утицајем, будући да се остварује у
директном контакту са државом, тачније њеним органима.
Додатни корак који предузимају власти уколико желе да се
сарадња додатно оснажи, јесте доношење и имплементирање
механизама којима се институционализује сарадња државе
и цивилног друштва. Наведени механизми су добро позната
европска и светска пракса, оличавају се углавном у формалним
канцеларијама које помажу организацијама цивилног друштва
у већем броју послова, међу којима су и стратешко планирање,
развој пословних планова, управљање и сл.22 Формалне
канцеларије представљају посебног чиниоца који чине да се
јасне дихотомне границе између државе и цивилног друштва
додатно замагле. Ефекат овог механизма јесте да држава,
постоји бојазан међу алтернацијски усмереним организацијама
цивилног друштва, може да окупира сферу цивилног друштва.

21 Тања Азањац Јањатовић, Приручник за укључивање грађана и грађанки и организација
цивилног друштва у јавну политику, Београдски центар за безбедносну политику, Београд,
2013, стр. 19.
22 Steven Rathgeb Smith, „The Nonprofit Sector“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed.
Michael Edwards), Oxford University Press, Оxford, 2011, p. 37.
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3. „ТАМНИ ВИЛАЈЕТИ“ САРАДЊЕ ЦИВИЛНОГ
ДРУШТВА И ДРЖАВЕ У ПРОЦЕСУ КРЕИРАЊА
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Неколико је контроверзних питања која се пре свега
појављују на раније дефинисаним нивоима саветовања и
укључивања: (1) На који начин ће се обезбедити утицај
организација цивилног друштва када не постоји формална
процедура, без обзира што цео процес није функционалан
уколико не постоји утицај на доношење одлука? (2) На који
начин ће се одабрати релевантне организације цивилног
друштва, односно ко има право да учествује испред
цивилног сектора? (3) На који начин ће се организовати
процеси саветовања и укључивања организација цивилног
друштва?23 Избегавање јасног, практичног, одговора на ова
питања, отвара читав хоризонт забашурених и на први поглед
невидљивих стварних односа моћи. Ти односи су базирани на
интерно недемократским процесима, лишених великог броја
супстативних демократских начела.
Либерална и партиципативно-демократска мисао сматрају
да је укључивање цивилног друштва начин да креирање јавних
политика буде репрезентативно и демократично, а заправо,
имамо ситуацију у којој се остварују политички и идеолошки
циљеви власти и организација цивилног друштва. Додатно,
не смеју се занемарити ни себични интереси челника власти
и организација цивилног друштва да максимизују своју моћ,
односно моћ коју носи позиција на којој се налазе и са које
поступају према другима.
Занимљиво је виђење које кандидује Марек Микуш,
анализирајући доношење законодавства које регулише
питања из домена цивилног друштва баш у нашој држави,
да је „њихова (укључених организација цивилног друштва,
прим. аут) дугорочна доминација реформе законодавства о
цивилном друштву дозволила да креирају нову политичку
арену у простору између цивилног друштва и државе, у којој
могу да следе сопствене политичке и идеолошке агенде.“24
23 Јелена Лончар, Душан Спасојевић, „Институционални механизми сарадње државе и
цивилног друштва“, у: Савремена држава: структура и социјалне функције (приредили:
Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић), Konrad Adenauer Stiftung, Факултет политичких
наука, Центар за демократију, Београд, 2010, стр. 178-180.
24 Marek Mikuš, „Informal Networks and Interstitial Arenas of Power in the Making of Civil
Society Law in Serbia“, in: Sociologija, Vol. LVII (2015), N° 4, p. 574.
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Премда Микуш говори о новој политичкој арени између
цивилног друштва и државе, а не о одређеном преклапању
тог дихотомног пара, значајно је да примећује да су
представници организација цивилног друштва следили своје
себичне циљеве, уз додатну напомену да је „укључивање
патриципаторских организација цивилног друштва и других
институција и индивидуа у ове процесе углавном базирано
на неформалним, некомпетитивним и нетранспарентним
односима.“25 Посебан феномен се детектује у државама у
транзицији, где концептуална шема односа цивилног друштва
и државе постаје додатно проблематична када се има у виду
да иста група људи циркулише између утицајних организација
цивилног друштва и високих државних институција, будући да
је један број активиста и експерата из организација цивилног
друштва постао део државних органа, заузимајући високе
позиције.26 Глобално, одсуство транспарентности приликом
одабира саговорника, односно партнера у креирању јавних
политика, њихова политичка, идеолошка или шира (гео)
политичка подобност којом се једино могу „кандидовати“ у
одређена тела која креирају инструменте јавних политика, цео
процес чине циљано инклузивним, а не истински инклузивним.
Усмереност организација цивилног друштва на јавне
политике тупи оштрицу напада према властима и држави
као локусу моћи, што свакако представља измештање са
основне равни дихотомије цивилно друштво – политичка
држава. Способност промена односа друштвене и политичке
моћи у корист цивилног друштва, а на штету државе, постаје
суштински немогуће имајући у виду да се водеће организације
цивилног друштва одлучују за бављење јавним политикама,
а не политиком у чисто вредносно-идеолошком смислу,
премда морамо да имамо у виду да и процес креирања јавних
политика у себи носи некакву врсту нормативнe позадине,
односно „пре него претпоставку да јавне политике обавезно
функционишу кроз реконситуисање политичког као техничког,
што претпоставља јасну онтолошку разлику између та два,
можемо дозволити могућност да пре функционише кроз
манипулацију границама политичког и техничког и/или
генеришући хибриде.“27
25 Исто, p. 574.
26 Theodora Vetta, „NGOs and the State: Clash or Class? Circulating Elites of ‘Good Governance’
in Serbia“, in: Democracy at Large: NGOs, Political Foundations, Think Tanks and International
Organizations (ed. Boris Petric), Palgrave Macmillan, New York, 2012, p. 177.
27 Marek Mikuš, „Public Advocacy in Serbia: Translating Democratisation in a Double Semi-
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Преферирање јавних политика, а не политике, огледа се
и у „такозваном приступу критичког пријатеља, који одликује
напор да се не удаљава од државних званичника и владиних тела,
да се негују односи и избегну како именовање и окривљавање,
тако и грубе цивилне акције.“28 Додатно, уочљиво је да нова
филозофија цивилног друштва амбициозније наглашава однос
цивилног друштва и државе, док се умањује значај сопствених
нецивилних тенденција, чиме је оно постало погодно за mainstream дискурсе владиних јавних политика, међународних
институција и донора, уз повезаност са квази-техничким
либерално-демократским јавним добрима, као што су добро
управљање, партиципација, одговорност и транспарентност.29
Такође, овакав деполитизовани приступ усмерава активности
цивилног друштва на појединце пре него на неке групе у
друштву чији би требало да буде заступник, уз контионуално
добре односе са државним институцијама. Чак и у случајевима
када појединци из организација цивилног друштва нису
у потпуности пријатељски опредељени према одређеном
режиму, па иду и до тих граница да јавно иступају против њега,
они учествују у креирању појединих инструмената јавних
политика, чиме показују одређену хипокризију, али посредно и
легитимишу власт. Уколико не би постојао парадокс цивилног
друштва, актери унутар цивилног друштва не би олако улазили
у процес сарадње са властима које критикују са специфичних
друштвено-политичких позиција. Међутим, како је креирање
јавних политика данас кључни сегмент целокупног односа
цивилно друштво – политичка држава, конфликтна парадигма
се одбацује и на позорницу ступају другачија правила.

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Цивилно друштво јесте значајан феномен који привлачи
истраживаче из различих друштвено-хуманистичких
дисциплина. У раду смо цивилно друштво проблематизовали
двојако: из перспективе односа са државом и из перспективе
pheriphery“, Working Paper No. 180, in: Max Planck Institute for Social Anthropology Working
Papers, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, 2017, p. 18.
28 Danilo Vuković, „The Role of Civil Society in Fostering Government Accountability in
Contemporary Serbia: On the Limits of Depolicitized Social Activism“, in: Sociologija, Vol. LVII
(2015), N° 4, р. 656.
29 Marek Mikuš, What Reform? Civil Societies, State Transformation and Social Antagonism in
‘European Serbia’ – PhD thesis, The London School of Economics and Political Science, London,
2013, p. 32.
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креирања јавних политика. Јавне политике су додатна област
којом смо желели да укажемо како на теоријски, научни значај
испитиваног односа, тако и на друштвени значај целокупног
процеса, будући да оне на најдиректнији начин утичу на
свакодневни живот свих грађана одређене политичке заједнице.
Анализирајући дихотомију цивилно друштво –
политичка држава, уочили смо да се умногоме променио
предметни однос. Од почетног конфликта, који и јесте
иманентан свакој дихотомији, до сарадње у креирању јавних
политика, које се тренутно налазе у фокусу, за (релативно)
кратак временски период пређен је дуг пут. Парадокс цивилног
друштва, термин који користи аутор рада, управо настаје из
ових великих промена и доводи до исто тако грандиозних
импликација. Цивилно друштво и држава могу улазити у
различите односе, али се сарадња у креирању јавних политика
примећује у свим демократским државама. Када посматрамо
постављену дихотомију, резултат оваквог новог облика учешћа
цивилнодруштвених организација у традиционално схваћеним
пословима политичке државе јесте својеврсно преклапање та два
сектора, што не би смео да буде случај са методолошки исправно
постављеном дихотомијом. Поред тога што цивилно друштво
„окупира“ политичку сферу својим учешћем у креирању јавних
политика, појединим механизмима и политичка држава „улази“
у домен цивилног друштва. Таквим односом се бришу границе
базично постављене дихотомије. Већи је број феномена који су
актуелизовани дефинисаним парадоксом цивилног друштва:
суштина алтернације организација цивилног друштва према
држави, њеним органима и специфичном режиму који је
на власти; „подобност“ организација цивилног друштва за
учешће у процесу креирања јавних политика; усмереност
организација цивилног друштва на јавне политике, а не на
политику у вредносно-идеолошком смислу; испреплетаност
људи унутар цивилног и државног сектора и сл.
Недвосмислено је приметно померање концепта цивилног
друштва са позиција одвојености од државе, преко противника
државе, њеног критичара, подржаваоца, до савремених
концепата партнера или чак замене за државу. Цело релевантно
померање, односно зближавање и преклапање цивилног
друштва и државе, примарно се догодило услед убрзаног раста
идеје и праксе креирања јавних политика, као процеса који у
демократским државама нужно захтева присуство организација
цивилног друштва. Наведеним развојем концепта је готово
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извесно да ће примарни конфликт и тензија између цивилног
друштва и државе изгубити на значају и да ће се пренети на
поље унутар колективно организованог дела цивилног сектора.
На крају, морамо да констатујемо да рад није обраћао
пажњу на то да ли су, било идеал-типски или практично
посматрано, инструменти јавних политика који у процесу
свог креирања инкорпорирају организације цивилног друштва
целисходнији, праведнији, правичнији, квалитетнији итд,
што може представљати наредни корак за заинтересоване
истраживаче.
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FROM
STATE: FROM CONFLICT TO COOPERATION IN
CONFLICT TO COOPERATION IN
POLICY-MAKING
PROCESS
POLICY-MAKING
PROCESS
Resume
The subject of this paper is a relationship between
civil society and state, respectively, development
of that relationship. Over a long period of time in
which civil society and state exist together, it came
to major changes in relation between first entity
towards second one, but also vice versa, especially
when we observe collective actors in civil society.
The aim of this paper is double: first, on scientific
base it will point out a phenomenon of civil society
paradox, having in mind that civil society in policy-making process takes one part of traditionally
understood scope of state, which means that initially
boundaries are erased; second, it will direct attention on social implications as the results of changes
at initial dichotomy level civil society – state.
Keywords: civil society, civil society organizations,
state, public policy, civil society
paradox.30
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Сажетак
Овај чланак је посвећен компаративној анализи
степена локалног економског развоја појединих
постсоцијалистичких европских земаља. Реч
је о државама које су, након слома комунизма у
њима крајем 20. века, кренуле неизвесним путем
економске и политичке транзиције. Економска
транзиција ка слободном и уређеном тржишту
захтевала је, између осталог, адекватан локални
економски развој. Различите државе су оствариле
различите (не)успехе у овој области. Сходно томе,
најпре ћемо утврдити шта подразумевамо под
европским постсоцијалистичким земљама, те
шта у литератури и пракси представља локални
економски развој (ЛЕР). Након тога, објаснићемо
различите концепте локалног економског
развоја примењене у различитим државама Руска Федерација, Мађарска, Пољска, Чешка
Република, Румунија, Бугарска и Хрватска, као и
њихове ефекте. Посебна пажња биће посвећена
локалном економском развоју у Републици Србији,
те изазовима са којима се наша држава у овој
области суочава. Закључни део рада биће посвећен
рекапитулацији кључних тврдњи и анализа изнетих
у уводном и разрадном делу чланка.
*
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Кључне речи: локални економски развој,
постсоцијалистичке земље,
транзиција, Република Србија,
компаративна анализа

1. УВОД
Савремени свет је препун различитих изазова –
политичких, економских, социјалних, културних и сл.
Економија је, рекли би многи, постала кључ за решавање
бројних проблема, те јој се, можда као никада пре, посвећује
огромна пажња. Светска екномска криза, односно највећа
криза капитализма икада (која је избила 2008. те и даље
траје) показала је колико економија живота значи и колико
прожима све остале аспекте друштвеног живота. Управо зато
је веома важно посветити пажњу анализи локалног економског
развоја (такозвани ЛЕР), као једном од кључних чинилаца
савременог економског живота. Колико је локални економски
развој важан за економски развој једне земље, али и за њен
целокупни друштвени прогрес, можда најбоље говоре искуства
постсоцијалистичких европских земаља. Ове државе су, са
падом комунизма крајем 80-их година XX века, ушле у такозвани
процес транзиције, односно у процес коренитих реформи у
пољима политичког, друштвеног и економског живота. Да је
транзициони процес итекако неизвестан и турбулентан, говори
чињеница да у неким од тих земаља он још увек није завршен.
Економске реформе, као кључни део транзиционог процеса,
представљале су највећи изазов за постсоцијалистичке земље.
Прелазак са командне економије на прихватање тржишних
принципа економског живота подразумевао је одређене
реформске мере, а једна од њих је свакако локални економски
развој. Како су се ове земље суочиле са изазовима локалног
економског развоја? Какве су резултате оствариле на том пољу?
Да ли су припадници политичке елите, али и сами грађани,
схватили суштину и сврху локалног економског развоја? Ко
су били узори постсоцијалистичким земљама на овом пољу
реформи? Које земље су доживеле успех, а које реформски
бродолом када је реч о локалном економском развоју? Где
су у свему овоме бивше југословенске републике, а посебно
Република Србија? Зашто је компаративна анализа модела
локалног економског развоја тако важна? Ово су нека од
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питања на која ће овај чланак покушати да пронађе одговоре.
Овај чланак је конципиран у форми компаративне анализе и
као такав претендује да елаборира кључне одлике локалног
економског развоја, да га анализира смештајући га у културни
и историјски контекст постсоцијалистичких земаља, те да,
уз употребу метода компаративне анализе, систематизује и
упореди учинке у свакој од њих. Сходно томе, неопходно је
обратити део пажње и на основне одлике метода компаративне
анализе као кључног аналитичког инструмента у овом раду.
Научни значај чланка се намеће услед недовршености
реформских процеса који укључују у себе локални економски
развој, како у Републици Србији, тако и у неким другим
постсоцијалистичким земљама. Недовршеност локалног
економског развоја у Републици Србији нас тера да и даље
радимо на њему, да учимо из искустава других и оних који су, у тој
области, далеко испред нас, али посебно да учимо из искустава
(нама по уређењу некада блиских) постсоцијалистичких
земаља – попут Румуније, Бугарске, Хрватске, Мађарске
итд. Многе земље некадашњег комунистичког лагера са
изражено централизованом привредом и под чврстом палицом
Совјетског Савеза успеле су да реформе везане за локални
економски развој спроведу много боље него што је то учинила
наша држава, иако је Србија била саставни део СФРЈ која је
имала, у одређеној мери, тржишно оријентисану привреду
и била је дуги низ деценија ван загрљаја продужене руке из
Москве. По свим параметрима, ми смо били предодређени
да далеко брже и лакше савладамо транзиционе задатке, а
међу њима и локални економски развој, посебно ако се узме
у обзир да је бивша југословенска држава била федерално
организована, са две аутономне покрајине, а уз то је имала
и развијене локалне нивое власти и њихову инфраструктуру.
Нажалост, неквалитетно и недовољно стручно руководство на
свим нивоима власти комбиновано са неадекватним јавним
политикама и инструментима довело је до тога да се Србија
нађе на зачељу колоне постсоцијалистичких земаља када је
реч о локалном економском развоју. Овај чланак ће, између
осталог, покушати да одговори и на питања овакве врсте.

2. ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ
Компаративна анализа која се односи на локални
економски развој постсоцијалистичких европских држава
61

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. V бр. 1/2019

није могућа без претходне анализе самог појма и суштине
истих. С обзиром да ширина теоријског и практичног концепта
постсоцијалистичких земаља превазилази потребе и циљеве
овог рада, осврнућу се само на неке опште карактеристике
поменутих земаља. Под постсоцијалистичким европским
земљама подразумевамо земље централне, источне и
југоисточне Европе које су, приближно од краја Другог светског
рата па до пада Берлинског зида, имале комунистичко или
социјалистичко друштвено, политичко и економско уређење.
Све ове земље су, крајем 80-их и почетком 90-их година XX
века, ушле у такозвани транзициони процес, који је значио
постепену или наглу промену политичког система, економског
система, својинских и друштвених односа, промену политичке
културе и сл. У ове земље спадају све бивше југословенске
републике настале распадом СФРЈ, затим Чешка, Словачка,
Пољска, Мађарска, Бугарска, Румунија, Русија и све друге
европске земље настале распадом СССР-а. Ове државе је
могуће поделити у неколико категорија, но сматрам да је
најбоље поделити их у четири основне групе:
1. Земље бивше југословенске републике (Србија,
Хрватска, Црна Гора, Словенија, Босна и Херцеговина,
Македонија)
2. Бугарска и Румунија
3. Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска
4. Русија и остале бивше совјетске републике
Сматрам да је оваква класификација постсоцијалистичких
европских земаља значајан оквир за анализу локалног
економског развоја у овим земљама, јер је сачињена на основу
заједничког историјског, културног и верског наслеђа, затим на
основу сличног комунистичког или социјалистичког политичког
и економског обрасца на чијим су принципима ове земље
функционисале, а може се слободно рећи да ова класификација
прати и разлику између ових земаља на основу успеха или
неуспеха у транзиционим процесима, па и разлику у локалном
економском развоју. Без разумевања ширег историјског
контекста ових земаља, њихових културних и друштвених
наслеђа, као и њиховог начина раскида са некадашњом
комунистичком идеологијом, немогуће је разумети ни њихов
локални економски развој. Узмимо само пример бивше СФРЈ.
Радило се, дакле, о једној федерално уређеној држави, која је
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имала шест република и две аутономне покрајине, која је имала
развијену поделу на општине, чије руководство је направило
драматичан раскид са СССР-ом 1948. године, те која је увела
тзв. самоуправни социјализам и направила значајне реформске
кораке ка тржишној привреди. На другој страни, Пољска,
Румунија, Мађарска и Бугарска су биле строго централизоване
земље, чијим руководствима није падало на памет да предузму
реформске кораке сличне југословенским. Зато и не чуди да
је локални економски развој у овим земљама изостајао, те
да су рурални крајеви били осиромашени и без перспективе.
Са друге стране, значај менталитета, политичке културе и
претходно развијених демократских капацитета готово се
показао пресудним када је реч о транзиционим процесима ових
земаља. Чешка, која је била под строгом палицом совјетске
комунистичке власти, војске и полиције неколико деценија
није била у стању да направи корените економске промене, а
камоли да се усресреди на локални економски развој. Међутим,
још пре доласка комуниста на власт, Чешка је имала развијену
политичку културу, демократски етос, предузетнички
менталитет, развијене трговачке односе и усмереност ка
тржишним принципима економије. Имала је, дакле, оно што
у класичном смислу називамо западноевропским вредностима.
Што је још важније, њени грађани су очували ове вредности
и под комунистичком влашћу, тако да су Чеси у транзиционе
процесе ушли далеко спремнији од народа бивше СФРЈ. Ово су
само неки од примера који показују колико је важно разумети
политичку, економску и културну природу сваке од ових
земаља понаособ, што ћемо и видети на моделима локалног
економског развоја истих.1

3. ШТА ЈЕ ТО ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ (ЛЕР)?
Термин локални економски развој, као и сам концепт
локалног економског развоја је појава новијег доба. О локалном
економском развоју се пише и расправља од 70-их година XX
века, пре свега у Западној Европи. Носиоци политичке власти
у западноевропским државама схватили су да економски
потенцијали бројних локалних заједница остају неразвијени, те
да је неопходно те потенцијале искористити на најбољи могући
1
Видети опширније у: Ole Norgaard, “The Political Economy of Transition in Post-Socialist
Systems: The Case of the Baltic States”, Scandinavian Political Studies, 1992, pp. 41-58.
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начин. Пре свега, постављало се питање како запослити што већи
број људи и привредно развити дату локалну средину. Нешто
касније, локални економски развој је препознат као значајан
механизам за сузбијање сиромаштва, посебно неразвијених
земаља.2 Не постоји јединствена и општеприхваћена
дефиниција локалног економског развоја, но можемо рећи да
,,он обухвата проактивне подухвате свих актера у слабо или
недовољно развијеним заједницама усмерене ка привлачењу
страних инвестиција, подстицању економских активности,
стварању нових радних места, поправљању животног стандарда
и искорењивању сиромаштва“.3 Дефиницију локалног
економског развоја даје и Међународна организација рада и она
гласи: „Локални економски развој подразумева опште локално
укључивање у процес развоја који подстиче партнерство на
утврђеном простору између кључних актера из приватног и
јавног сектора, омогућавајући заједничку израду и спровођење
јединствене развојне стратегије, коришћењем локалних
ресурса и компетитивних предности у глобалном контексту,
а који за крајњи циљ има стварање прихватљивих радних места
и стимулисање економске активности“.4 Локални економски
развој подразумева коришћење мноштва инструмената и
учешће мноштва актера. Наиме, локални економски развој
подразумева сарадњу предузетника, обучених менаџера,
носилаца локалне власти, затим изградњу такозваних јавно
– приватних партнерстава, а све то са циљем да се локална
заједница, у економском смислу, учини самоодрживим
економским ентитетом. Ипак, локални економски развој не
сме бити неограничен и неконтролисан. Он мора узети у обзир
бројне факторе – економске, политичке, социјалне, културне,
историјске и сл. Посебно је важно ускладити локални економски
развој са савременим економским изазовима, пре свега са
изазовима које са собом носи светска економска криза. Исто
тако, заштита животне средине је важна компонента сваког
локалног економског развоја, на коју се мора обратити посебна
пажња.5 Занимљива је и дефиниција локалног економског
развоја коју даје Светска банка, где локални економски развој
подразумева ,,скуп активности које имају за циљ да изграде
капацитете локалне заједнице да унапреди своју економску
2
Vanesa Belkić i Milica Hrnjaz, Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj
lokalnoj samoupravi, Građanska mreža, Beograd, 2010, str. 10.
3
Ibidem, str. 10.
4
Ibidem, str. 11.
5
Ibidem, str. 11.
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будућност и квалитет живота за све“.6 Неки аутори (Вајт, Гасер
итд.) наводе да локални економски развој одликују следеће
карактеристике:
,,1) изискује учешће свих локалних актера и дијалог
између њих;
2) одвија се на територијално ограниченом простору
(локалној средини);
3) подразумева мобилизацију локалних ресурса и
искоришћавање компетитивних предности локалне
средине;
4) њиме се управља на локалном нивоу и „у власништву“
је локалне заједнице“.7
Ово би, у најкраћим цртама, биле основне карактеристике
локалног економског развоја, сагледане из теоријског и
практичног угла.

4. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У ПОЉСКОЈ
Пољска спада у ред постсоцијалистичких средњоевропских
земаља које су, од краја Другог светског рата па све до пада
Берлинског зида, биле комунистичке земље совјетског типа,
под директном контролом из Москве. Након борбе покрета
Солидарност, који је предводио истакнути антикомунистички
дисидент Лех Валенса, Пољска улази у процесе транзиционих
реформи. Тај пут није био ни мало лак из разлога што је
земља била осиромашена, животни стандард грађана низак, а
морало се приступити и изградњи демократских институција
и процедура. У оваквом амбијенту приступило се и локалном
економском развоју. Пољска привреда у комунистичком
периоду је била снажно централизована и централна власт
из Варшаве није водила много рачуна око развоја локалних
економских капацитета. Овде ће бити речи пре свега око
спровођења економског развоја на најнижем нивоу власти у
Пољској – то је гмина, односно општина. Најпре је сачињена
листа базичних економских проблема на локалном нивоу, затим
стратегије, начин организације, као и расположиви ресурси
6
Jelena Bojović iz Goga, S; Marphy, F and Swinburn, G. Local Economic Development: A
Primer, The World Bank, Washington, 2006, p.1.
7
Vanesa Belkić i Milica Hrnjaz, Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj
lokalnoj samoupravi, op. cit., str. 10-11.

65

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. V бр. 1/2019

који се могу ставити у функцију локалног економског развоја.
Политичка и економска децентрализација је представљала
кључни предуслов за спровођење у дело планова везаних за
локални економски развој. Локална власт у Пољској је заиста
одиграла важну улогу у препознавању проблема, као и у пуној
афирмацији локалног економског развоја. Реформе су дале
локалним властима значајну економску моћ и одрешене руке.
Стратегије локалног економског развоја су пратиле географске
разлике и особености појединих делова Пољске, која, као што
знамо, спада у ред већих европских земаља. Успостављен је
и систем сталне комуникације између централне и локалних
власти, где је централна власт морала да одговори на све захтеве
локалних власти и помогне им у решавању ових проблема.
Пољска се, када је реч о локалном економском развоју, угледала
на развијене западноевропске и северноамеричке државе,
односно на њихов неолиберални модел развоја локалних
средина. Поред општина, држава је подељена и на дистрикте
и регионе. Закон донет 1998. године, а који је ступио на снагу у
јануару наредне године, уредио је поделу Пољске на 16 нових
региона, 373 округа и 2489 општине, док су суспендована
тзв. војводства у којима су на челу били функционери који
нису били директно бирани. Реформе које су уследиле пре
тога, 1990. године, поставиле су кључне циљеве локалних
власти када је реч о локалном економском развоју: развити
неопходне инфраструктуре, побољшати квалитет живота,
увећати капацитете тзв. људских ресурса, створити амбијент
у коме ће бити олакшано покретање приватног бизниса.
Сходно томе, локалне власти су и добиле значајна овлашћења
– оне су добиле право прикупљања пореза, затим коришћења
имовине и средстава на њеној територији, издавања хартија
од вредности, дистрибуцију јавних добара, пружање низа
услуга у области саобраћаја, инфраструктуре, јавних радова,
здравства, школства и сл. Општине су добиле могућност да
оснују сопствене компаније, управљачка тела у компанијама,
као и одрешене руке да сарађују са свим заинтересованим
приватним субјектима. Предвиђен је и механизам сарадње
између различитих општина у оквиру Пољске када је реч о
раду на заједничким пројектима. Поред тога, предвиђено је
да општине добијају и додатна средства од државе у сврху
реализације неких конкретних програма, посебно уколико су
ти програми од виталног националног интереса. То значи да су
општине у Пољској овим реформама стекле услове да постану
финансијски самосталне и адекватно опремљене за локални
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економски развој. Локални економски развој у Пољској током
90-их година ипак није био на очекиваном нивоу. Начињени су
одређени помаци, али је Пољска, и поред поменутих реформи,
и даље остала снажно централизовано друштво. Централна
власт се трудила да на све могуће начине апсорбује што је више
могуће функција и надлежности од локалних власти. Локалне
власти нису успевале да значајније утичу на покретање и
контролу приватног бизниса. Створио се и проблем такозваног
неравномерног регионалног развоја, где су источни делови
Пољске остали далеко неразвијенији од западног и јужног
дела. Истини за вољу, економски помаци су се осетили у
великим урбаним центрима – попут престонице Варшаве,
Гдањска, Шћећина, Вроцлава, Кракова и Катовица.8 Ово би
биле опште карактеристике локалног економског развоја у
Пољској који, сматрам, може бити оцењен као делимично
успешан. Постављена је добра законска основа, обезбеђена
су почетна средства, али је проблем настао у чињеници да је
централистички образац одлучивања и даље опстајао и да су
се, према предвиђеном плану, успешно развијали само горе
наведени градови. Остало је простора за побољшање, како на
пољу регулативе, тако и на пољу праксе.

5. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ
Руска Федерација је настала као држава правна
наследница Совјетског Савеза након његовог распада
1991. године. Свима нам је познато да је Совјетски Савез
био прва социјалистичка земља на свету, која је била
строго централизована, са јаком комунистичком партијом
и бирократијом, те са строго командном привредом. Стога
не чуди чињеница да су транзициони процеси донели са
собом мноштво невоља у Русији 90-их година. Ако се уз
то у обзир узме и чињеница да је руски народ имао снажно
ауторитарно културно наслеђе, јасно је да се руска држава
након распада некадашњег савеза и целог источног блока
нашла у јако неповољној ситуацији за темељну демократску
економску и политичку реформу. Грађани Русије су нагло
осиромашили, велики број некада гигантских националних
фирми је распродат, неретко тајкунима, који су опустошили
8
Craig Young and Sylwia Kaczmarek, “Local government, local economic development and
quality of life in Poland“, GeoJournal, Kluwer Academic Publishers, 2001, pp. 225-227.
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руску привреду. Пад животног стандарда грађана је био осетан,
а привреда је уз то била преоптерећена и буџетским издацима
за финансирање ратних сукоба у Чеченији.
У једној таквој атмосфери Русија је закорачала у
транзиционе реформе, а између осталог и у процес локалног
економског развоја. Први проблем који се јавио у овом процесу
реформи јесте чињеница да је Русија површински огромна
земља, федерално уређена, са великим бројем република, а
камоли општина, градова и округа. Географски, климатски,
па и културни услови разликују се од дела до дела земље.
Стога је локални економски развој морао узети ове чињенице у
обзир. Један од првих предуслова за локални економски развој
представљала је редефиниција односа централа – локална
власт. Дуги низ година Москва је апсолутно конторлисала
политичке и економске токове на свим нивоима власти. Руски
експерти ангажовани за израду теоријског концепта локалног
економског развоја узели су ову чињеницу у обзир. Закључак
је био да се мора ићи на демократски модел односа између
централне и локалних власти, јер је такав однос у развијеним
демократским земљама снажно допринео позитивном
локалном економском развоју. На жалост, и поред покушаја
озбиљнијих реформи, снажни сукоби на релацији локала –
центар били су честа појава. Неке општине и градови су ишли
до те мере да су чак одбијали да проследе средства прикупљена
кроз порезе у државну касу. Међутим, општине, градови и
некадашње области су имале једну велику предност. Наиме,
законским актима из периода тзв. перестројке они су добили
од централне власти значајна овлашћења, територијалну
јурисдикцију, ауторитет, али и одговорности које уз то
иду. Затим, захваљујући иницијативи руских градова и
општина започет је пројекат ,,самофинансированије“, који је
подразумевао да је много ефикасније да се пројекти градова
и општина финансирају кроз средства која они прикупе кроз
порезе и друге врсте прихода, него да та средства шаљу у
државну касу па да онда централна власт одлучује колико ће
им средстава дати. Пројекат под називом ,,самоуправљеније“
представљао је пројекат децентрализације у административном
и политичком смислу, где су локалне власти добиле далеко већи
степен могућности учешћа у доношењу кључних политичких
одлука, затим већу могућност за креирање сопствене агенде,
што представља снажну основу за усмеравање ка локалном
економском развоју. Влада и републички министри су донели
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одлуку да ће држава управљати економским пројектима од
виталног економског значаја на националном нивоу, да ће
нешто обимнији послови, пре свега у области пољопривреде
и тешке индустрије, бити обављани под контролом република,
док ће економске активности попут јавних услуга, транспорта
путника и задовољавања основних потрошачких потреба бити
додељене општинама и градовима. Изградња адекватног
буџетског система значајан је предуслов за локални економски
развој. Буџети руских градова и општина су дуго патили због
недовољних институционалних и привредних капацитета –
односно, због недостатка новчаних средстава. На другој страни,
локални буџети су били оптерећени финансирањем здравства,
образовања, културе и свеопште локалне економије. Локалне
власти у Русији су, уз помоћ снажне заједничке иницијативе,
успеле да се изборе за стварање тзв. специјалних економских
зона. Специјалне економске зоне је стварала централна власт,
али је одлучивање спуштено на локални ниво, на коме би
често био сачињен борд који би водио ту зону. Оне су биле
замишљене као подручја у којима би домаћи руски и страни
привредници могли да производе добра и услуге, да их извозе
из земље или их дистрибуирају у самој земљи, где би део
њиховог профита пунио локалну буџетску касу. Ове зоне су
креиране уз несебичну подршку централне власти и дале су
позитивне резултате када је реч о локалном економском развоју
бројних руских општина.
Ипак, реформе у Русији су биле парцијалне, а план
локалног економског развоја је дао скромне резултате.
Дошло је до диспропорционалног развоја између различитих
општина и градова, фискални стресови су били честа појава,
као и неразумевање централне власти за потребе грађана. На
другој страни, често се осетило присуство дискриминације,
односно нефаворизовања општина и градова у којима је
неруска популација бројчано доминантна. Такође, чини се да
нису у довољној мери узете у обзир већ постојеће регионалне
разлике, као и различити историјски, културни, вредносни и
социјални контексти, те су стратегије локалног економског
развоја доводиле неретко до још већег продубљивања јаза
између богатих и сиромашних градова и општина. Проблеми су
се јавили и у приватизацији, као и у реструктурирању бројних
државних фирми. Простор за даљи помак, ипак, постоји и
треба га искористити на најпозитивнији начин.9
9

Beth Mitchneck, “An Assessment of the Growing Local Economic Development Function of
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6. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
МАЂАРСКОЈ
Мађарска спада у средњоевропске социјалистичке
државе. Од краја Другог светског рата па све до пада Берлинског
зида Мађарска је била комунистичка земља. Она је била део
Варшавског пакта те је, као и многе друге социјалистичке
државе тог доба, била је под патронатом СССР-а. Мађарска
је имала извесне демократске потенцијале створене у периоду
пре Другог светског рата. Такође, грађани су имали приватну
својину као и предузетничку културу и оријентисаност ка
тржишту. Једна ствар је, када је реч о комунизму, генерално
импоновала Мађарима, и поред свих недаћа које је комунизам
са собом носио – то је јака држава. Патернализам је веома
изражен код мађарског народа, као и дубоко конзервативне
вредности које карактеришу њихово друштво. Управо због
тога ће се ова кратка анализа локалног економског развоја
у Мађарској фокусирати на снажну улогу државе у развоју
руралних подручја, посебно када је реч о пољопривредним
делатностима (познато нам је да је Мађарска превасходно
пољопривредна земља).
Мађарска је ушла у процесе транзиционих реформи још
од краја 80-их година, са реформама које започело тадашње
модерно оријентисано мађарско комунистичко руководство.
Долази до денационализације својине, приватна својина
се враћа на сцену, одржавају се вишепартијски избори и
грађани добијају политичке и економске слободе. Долази до
децентрализације и развоја јединица локалне самоуправе које
добијају све већи број надлежности, као и одређени степен
финансијске самосталности. Све су ово фактори који су снажно
погодовали локалном економском развоју. Основни проблеми
који су се јавили кроз транзициони процес у Мађарској били су
проблеми опште запослености, висина плата, питање социјалне
мобилности, као и развој руралних подручја. Сеоска подручја
су била у великој мери запостављена у периоду комунизма,
и њихова обнова, заснована на прогресивним реформским
принципима, била је неопходна. Ова анализа је везана за
истраживање које је спроведено у мађарским селима у периоду
2012-2013 на узорку од око 20.000 испитаника. Истражена су
класична рурална мађарска места претежно оријентисана на
пољоприведну производњу: Фертод, Римок, Пашто, Ошко,
Local Authorities in Russia“, Economic Geography, vol. 71, no. 2, pp. 150-170.
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Бажи, Бесенце, Морахалом, Сарваш.10 Сва ова насеља су
патила од проблема недовољног локалног запошљавања.
Било је веома важно укључити у процес локалног економског
развоја разноврсне актере – од локалних власти и институција,
преко приватних предузетника, продаваца и потрошача, па
све до сеоских фармера. Током реформи везаних за локални
економски развој у Мађарској су се јавила два идеалтипска
модела: патерналистички вођено рурално подручје и од државе
зависно рурално подручје. Рурална подручја која су зависна од
државе су базирала свој локални економски развој на значајном
учешћу државних давања. Локалне власти су, кроз овај модел,
покушале да обезбеде самостална средства за финансирање
значајних локалних економских пројеката (сем уколико се
не ради о пројектима од виталног националног интереса), а
уколико то не би биле у стању, онда би држава интервенисала
преко својих давања, како би спречила пад запослености,
пад становништва или миграције. Мађарска је генерално
имала велики проблем током транзиционог процеса везан
за унутрашњу миграцију (високо образовани су се масовно
селили из руралних у урбана подручја). Патерналистички
вођена рурална подручја, као други идеалтип локалног
економског развоја, имају дубоке корене у мађарској историји
(а делимично се подударају са традицијом источноевропских
народа). Овај модел локалног економског развоја је, пре свега,
везан за поседовање и обраду земљишта. Наиме, само оно
становништво које је локално (тј. домаће) на датом подручју
и које је способно да земљу ,,култивише“ (односно да обрадом
земље ствара неку вредност) може ту земљу и да користити.
Циљ ове реформе је стварање снажних и независних сеоских
фармера који ће улазити у међусобну кооперацију. Држава је
фактор који ће се умешати у њихово пословање тек уколико
постоје оправдани разлози за то. Мана овог развојног модела
лежи у чињеници да он и даље негује једну заоставштину
социјализма – то је вера грађана у то да држава треба да реши
све проблеме које они сами нису у стању. Ипак, оба модела
локалног економског развоја су била прилично успешна.11
Већина анализираних подручја која су обухваћена овим
истраживањем успела су да реше неке конкретне економске
10 Peter Simonyi, Sandor Illes, Brigitta Zsoter and Bence Rapkay, “Local economic development
in the hungarian countryside: the heritage of paternalism“ in: Gabor Kozma (ed.), Central European
Regional Policy and Human Geography, University of Debrecen – Department of Social Geography
and RegionalDevelopment Planning, Debrecen, 2013, p. 42.
11 Ibidem, pp. 43-45.
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проблеме – попут смањења стопе незапослености, смањења
стопе одласка становништва у веће центре, затим повећања
стопе продуктивности у производњи и сл. Степен уплива
државе у економске активности посматраних подручја је
варирао, али нигде није запажен случај претераног мешања
државе у процесе одлучивања и реализације пројеката
локалних власти. Такође, ни једно од посматраних подручја не
спада у категорију економски и социјално угрожених подручја
у Мађарској, већ се налазе изнад тог нивоа. Ипак, у овим
реформским стратегијама јавили су се и извесни проблеми.
Пре свега, дошло је до појаве претеране концентрације великог
дела власништва над земљиштем у руке свега неколико
предузетника. Затим, велика средства су уложена у побољшање
пољопривредне механизације, али то је створило нови
проблем – гломазне машине су довеле до тога да су многи тзв.
мануелни радници остали без посла. Модерна пољопривредна
механизација захтева свега неколико запослених на једну
машину. Реформе су, на неки начин, довеле до психолошких
промена код руралног становништва – велики број њих је
почео да живи и размишља као урбано становништво (пре
свега јер су осетили све ,,чари“ модернизације, али и због тога
што је нарушена традиционална компонента свакодневног
живота). Додатни проблем представљала је чињеница да је
присутан приличан број недовољно квалификованих радника
у истраженим подручјима који нису спремни да се ухвате у
коштац са процесом доквалификације (истраживање показало
да се, у овом случају, ради о проблему менталне природе).12
Генерално посматрано, локални економски развој у
Мађарској је дао позитивне резултате, те представља пример
добре економске праксе у постсоцијалистичким земљама.

7. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Чешка и Словачка су некада чиниле јединствену државу
под именом Чехословачка, која се мирним путем поделила на
ове две земље почетком 90-их година 20. века. Чехословачка
је била социјалистичка земља након Другог светског рата,
са командном економијом, једнопартијским системом и
под директном политичком и војном контролом Москве.
12
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Упркос томе, грађани ове две земље су очували тржишну и
предузетничку културу, као и демократску и партиципативну
политичку културу и традицију, које су биле веома развијене у
овим земљама пре Другог светског рата. Ово су неке чињенице
које су снажно утицале како на свеукупни транзициони
процес, тако и на локални економски развој у овим земљама.
У овој анализи, фокусираћу се на ЛЕР у Чешкој Републици.
Без разумевања ширег историјског, политичког, културног
и социјалног контекста немогуће је разумети интензитет
реформи у области локалног економског развоја у овој
постсоцијалистичкој земљи.
Као пример локалног економског развоја у Чешкој
навешћемо студију везану за локални економски развој Прага,
главног град ове државе. Овде је, када је реч о локалном
економском развоју Прага, акценат стављен на урбани развој као
одлучујући чинилац. ,,Највише пажње посвећено је настанку
пословног и малопродајног сектора, пошто је њихов брз развој
најуочљивија промена у постсоцијалистичком граду“.13 Веома
је важно разумети целокупне процесе трансформације чешког
друштва током приватизационих година 90-их, који су имали
политички, економски и цивилизацијски карактер. ,,Промене
у економској сфери, првенствено процес приватизације,
довели су до настајања локалне урбане економије, чије
функционисање се заснива на тржишним принципима.
Упоредо са процесом демократизације друштва, на делу је и
процес децентрализације – процес расподеле власти између
централног и локалног нивоа“.14 ,,Иако су социјалистички
системи имали међусобних разлика, заједничка им је била
институционална структура и начин доношења одлука који су
створили одређени тип социјалистичког града. Деведесетих
година прошлог века почиње процес трансформације
централнопланског урбаног система у различите, мање или
више тржишно оријентисане, урбане системе. Овај процес
одвија се под деловањем унутрашњих снага – актери у земљи
који раде на промени система – и спољашњих – актери
укључени у процес глобализације економије и у проширење
Европске уније. Тосицс наглашава да се унутрашњи фактори
промене града односе пре свега на елиминисање државне
контроле над земљиштем и стамбеним фондом, приватизацију
и реституцију, као и децентрализацију процеса доношења
13 Vera Backović, “Evropski gradovi u postsocijalističkoj transformaciji“, Sociologija, vol. 47,
br. 1, str. 27.
14 Ibidem, str. 27.
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одлука – од централног ка општинском, локалном нивоу.
Најзначајнија промена је нестајање државе као главног актера
планирања и појава приватних предузетника, комерцијалног
сектора у развоју града“.15
Овакви предуслови за снажан локални економски развој
какве описује Тосицс врло брзо су се створили у једном
друштву као што је чешко – оно је, још пре комунизма, било
снажно демократски и тржишно оријентисано, са израженом
предузетничком културом. Овакве свеобухватне реформе
донеле су значајне резултате када је реч о чешком локалном
економском развоју.

8. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
РУМУНИЈИ И БУГАРСКОЈ
Румунија и Бугарска спадају у постсоцијалистичке
земље које су се суочиле са великим изазовима у процесима
транзиционих реформи. Ове земље су, у периоду
послератног комунизма, имале тоталитарна, недемократска и
централизована друштва са планском привредом. Недостатак
предратне демократске и предузетничке културе, као и снажан
утицај вишедеценијског комунизма на свест људи, довео је ове
две земље у ситуацију да и данас каскају за многим другим
постсоцијалистичким земљама када је реч о реформама.
Слична је ситуација и са локалним економским развојем. Он
свакако у овим државама није на нивоу чешког или мађарског
локалног економског развоја, али се не могу оспорити ни неки
позитивни помаци на том пољу (бар када је реч о нормативном
аспекту). Следе кратки прикази модела ЛЕР – а у Румунији
и Бугарској.
Румунија се међу првима ослободила комунистичког
модела власти. Крајем 1989. године опозиционе снаге
ликвидирале су вишедеценијског комунистичког лидера
Николае Чаушескуа и његову жену Елену и окренуле курс
земље у потпуно супротном смеру. Међународна подршка
није изостајала, али су постављени стандарди које је Румунија
морала да испуни како би се прикључила најразвијенијим
земљама у Европској унији, а један од тих стандарда био је
управо локални економски развој. Румунија је, заједно са
15 I. Tosics, City Development in Central and Eastern Europe since 1990 u Vera Backović,
“Evropski gradovi u postsocijalističkoj transformaciji“, Sociologija, vol. 47, br. 1, str. 30.
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Бугарском, тек 2009. године постала пуноправна чланица
Европске уније, али су многи били скептични по овом
питању, сматрајући да Румунија није учинила довољно
реформских корака. Када анализирамо локални економски
развој у Румунији, морамо узети у обзир да се, бар када је
реч о европским мерилима, ради о површински јако велкој
земљи, која је географски, климатски и културно разноврсна.
Добар део становништва је смештен у великим центрима попут
Букурешта, Крајове, Темишвара итд., али ни концентрација
становништва у мањим насељима није занемарљива. У
овој анализи, пажњу ћу усмерити на урбано планирање и
локални економски развој (тзв. УПЛЕД) који је спроведен у
три румунска града: Арад, Јаши и Фоскани. Анализа модела
локалних економских развоја у овим градовима је посебно
интересантна из разлога што се ради о градовима различите
величине, урбаног плана и економских предиспозиција. Овај
програм је ставио нагласак на проактивнипм менаџерима који
се стављају у службу урбаног и локалног економског развоја,
који би били способни да решавају проблеме на економском,
политичком, социјалном и “енвајроменталном“ нивоу. Било
је од кључног значаја идентификовати најзначајније развојне
циљеве и форсирати економски раст. Програм локалног
економског развоја ових градова је подржан од стране Агенде
21, као и од Министарства за јавне радове Румуније. Наиме,
септембра 2000. године ова три града су саставила тимове који
су окупили стручњаке из области економије (највише је било
стручњака који су образовање стекли у САД), представнике
локалних власти као и представнике невладиних организација.
Они су креирали пакет реформских мера који је укључио
следеће: транспарентне и компетитивне развојне процесе,
одобрење свих реформских мера од стране локалних власти,
флексибилан и проактиван урбанистички план који ће се
ставити у функцију локалног економског развоја, приватнојавна и јавно-приватна партнерства, пројекте за нове типове
економских активности, усвајање конкретних јавних политика
које ће дати ,,ветар у леђа“ локалном економском развоју,
надзор реформи и мерење реформских ефеката и др.16
За ову реформу можемо рећи да представља један од
примера успешне праксе у Румунији (што, на жалост, није био
случај са реформским пакетима у многим другим румунским
16 “Urban Planing and Local Economic Development Program in Romania“, Center for Urban
Development Studies, Harvard University Graduate School of Design, pp. 3-5.
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градовима). Ефекти овог модела локалног економског развоја
су били: хоризонтална и вертикална сарадња различитих
нивоа власти, изградња квалитетног менаџмента способног да
решава бројне економске проблеме, одрживи економски развој,
побољшање низа јавних услуга, побољшана легислативе,
проналажење страних инвеститора, видљиво повећање
задовољства грађана условима живота и рада у посматраним
градовима итд.17
Када говоримо о локалном економском развоју у
Бугарској, треба поменути неке најзначајније податке.
Бугарске општине су се у транзиционом периоду суочавале
са мноштвом изазова: са слабом локалном економијом,
недовољним финансирањем од стране националне власти
из Софије, ограниченим потенцијалима носилаца локалне
власти да подстакну локални економски развој итд.18 Од
1997. године, преко УСАИД-ових програма градских ресурса
и повезивања градова, ИЦМА-е и бугарске фондације за
реформу локалне власти (ФЛГР) креирани су инструменти
у циљу подршке професионалном и системском приступу
локалном економском развоју. Кроз овај развојни пројекат,
бугарске општине су имале могућност да се угледају на добру
праксу америчких градова и њихова позитивна искуства када
је реч о локалном економском развоју. Постављен је план
повезивања бугарских општина кроз међусобну кооперацију,
која би довела до заједничког побољшања на пољу локалне
економије. Уз помоћ америчких експерата из ове области
извршена је промоција бугарских општина као потенцијално
погодних места за улагање иностраног капитала. Све то је
рађено с циљем повећања броја радних места и побољшања
живота бугарских грађана у локалним заједницама. Пројекат
угледања на праксу најуспешнијих америчких градова прво
је обухватио 14 бугарских општина, а касније је проширен на
укупно 29 општина. Заједничким снагама, ИЦМА, УСАИД и
ФЛГР су успели да изграде повољан политички и економски
амбијент за систематичан и одржив локални економски развој.
Временом су реформски кораци довели до стварања бугарског
локалног економског развојног партнерства (ЛЕДП), који је
постао препознатљив модел широм транзиционих земаља
17 Ibidem, pp. 6-8.
18 Видети опширније у: Anelia Damianova, Marieta Tzvetkovska and Stefan Ivanov, “The Role
of Local Government in Local Economic Development: Bulgaria” in: Sona Čapkova (ed.), Local
Government and Economic Development, Local Government and Public Service Reform Initiative
and Open Society Institute, Budapest, 2005, pp. 21-46.
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Европе и Азије. Наравно, баш као и у суседној Румунији,
Бугарска се сусретала и са негативним искуствима када је реч
о локалном економском развој, но овај модел развоја наводим
управо као пример позитивне праксе, те као подстрек за даље
реформске кораке у Бугарској. Успех овог развојног модела у
Бугарској огледа се у промени свести градоначелника многих
бугарских општина и градова, као и у промени свести осталих
општинских службеника, затим у препознавању кључног
момента у партнерству локалних власти и приватног сектора у
побољшању и развијању економског амбијента, у привредном
расту, те у развијеном управљачком и менаџерском кадру. 19

9. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У
РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
Када говоримо о локалном економском развоју у Хрватској
поставља се, чини се, једно тривијално питање – ко је задужен
за управљање локалним економским развојем? Ипак, није
толико једноставно дати одговор на њега. Уколико погледамо
постојећу законодавну регулативу у Хрватској, приметићемо
да је локални економски развој у ингеренцији жупанија, које
представљају јединице локалне самоуправе. Међутим, иако
то није изричито дефинисано законом, општине и градови,
као ниже јединице локалне организације власти у оквиру
жупанија, често се мешају у питања локалног економског
развоја. У овом дуализму јавља се значајан проблем. Градови
и општине често поседују већа финансијска средства и људске
ресурсе него што је случај са жупанијама, што може да изгледа
нелогично на први поглед. Сходно томе, чини се да је кључ
ЛЕР-а у Хрватској управо у сарадњи између жупанија и
градова/општина.20 Студија коју користим за анализу проблема
локалног економског развоја у Хрватској је написана 2005.
године, дакле, пре уласка Хрватске у Европску унију. Све
негативне појаве су, када је реч о предусловима за ЛЕР у
Хрватској, отклоњене управо приступањем у Европску унију,
што говори о томе да је један од кључних принципа на којима
почива ЕУ локални економски развој. Основни проблем,
19 “The Bulgarian Local Economic Development Partnership: Local Governments Working
Together to Foster Sustainable Economic Growth”, Case Study on the Bulgaria Local Economic
Development Partnership (LEDP), p. 1.
20 Ivana Rasic Bakaric,Marijana Sumpor and Jelena Sisinacki, Governance Structures for Local
Economic Development in Croatia, 45th Congress of the European Regional Science Association,
Vrije Universiteit Amsterdam, 2005, p.1.
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дакле, који је дуги низ година мучио хрватски локални
економски развој била је неусклађеност правних процедура
и административних подела државе са потребама локалног
економског развоја. Такође, све до доношења новог закона
2001. године, локалне власти су биле обавезне да се повинују
одлукама из центра, тако да простора за личну иницијативу
у области економије није било. Проблем је представљала и
чињеница да су хрватске жупаније, иако су по неким мерилима
својеврсни региони, недовољно велике да би се третирале
као европски региони, што је додатно отежало коришћење
европских фондова за развој региона. Значајне предуслове
за покретање локалног економског развоја по европским
стандардима чинили су и либерализација, демократизација,
као и повећана ефективност. Један од проблема са којима се
суочавала Хрватска јесте и то што су њене општине и градови
(сем Загреба, Сплита, Ријеке и Осијека) јако мали у смислу
броја популације. Међутим, Хрватска је, уз помоћ Брисела,
закорачила у процесе промена који би подстакли локални
економски развој. Побољшана је легислатура, извршен је
процес деконцентрације, а административни и економски
капацитети жупанија су побољшани како би оне могле да
задовоље стандарде за добијање статуса НУТС 2 европских
региона. Најважније производне делатности од националног
значаја и даље су остале у рукама контроле централне власти,
док су локалне јединице добиле могућност за креирање и
подстицање сопствених економских активности у осталим
делатностима. Постављени су приоритети, у које спада
смањивање стопе незапослености, боља регионална сарадња,
смањивање регионалне неједнакости, као и повећање броја
запослених у услужним делатностима (терцијарни сектор) и у
агрикултури (примарни сектор). Значајна пажња је посвећена
и изградњи тзв. бизнис зона, повољних за страна улагања.
Министарство за економију Републике Хрватске уложило је
значајне напоре у овај пројекат, а подршка развојних фондова
ЕУ није изостала.21 Начињени су крупни кораци у овој области,
али простора за даљи напредак и даље има.

21
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10. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЗАШТО ЈЕ
ОВА КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
ЗНАЧАЈНА ЗА НАС?
Србија је далеко одмакла у процесу придруживања
Европској унији. Ипак, економска ситуација у нашој земљи и
даље није на задовољавајућем нивоу. Локалном економском
развоју није посвећена довољна и адекватна пажња, мада има
примера добре праксе.22 Сасвим је извесно да се у наредном
временском периоду у нашој земљи мора посветити далеко
већа пажња феномену локалног економског развоја из бар
неколико разлога. Прво, Србија хронично пати од недовољне
децентрализације, те процеси везани за ЛЕР могу допринети
сузбијању овог проблема. Друго, Србија је и даље недовољно
развијена економија, са високом стопом незапослености,
одливом младих људи из земље итд. ЛЕР се намеће као
решење и за ове проблеме. Треће, наша земља пати и од
неравномерног регионалног развоја. Без адекватног локалног
економског развоја, не можемо ни помишљати на опоравак
региона у Србији. Четврто, недовољно посвећивање пажње
ЛЕР-у може представљати додатну кочинцу у процесима
евроинтеграција. Сходно томе, компаративна анализа ЛЕР-а
у постсоцијалистичким земљама, са свим развојним моделима
које она пружа, може да буде итекако корисна за нас, како због
позитивних искустава које нам предочава, тако и због оних
негативних.

ЗАКЉУЧАК
Закључни део овог чланка бих посветио осврту на
основне теза које сам у њему изнео. За локални економски
развој можемо рећи да представља један од најзначајнијих
чинилаца транзиционих процеса у постсоцијалистичким
земљама, али и велики изазов за многе од њих. Значај локалног
економског развоја лежи управо у чињеници да је успешан
локални економски развој показатељ адекватно спроведених
реформи – не само у области економије, већ и у политици,
друштвеној свести итд. Само оне постсоцијалистичке земље
22 Dragiša Mijačić, “Decenija lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: šta su pouke za budućnost”,
Policy Brief, decembar 2012, str. 1-5.
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које су успеле да спроведу корените политичке промене
(демократизација, партиципација, децентрализација,
инклузивност, цивилно друштво итд.), као и економске промене
(окретање ка тржишту, заштита приватне својине, уговорних
односа, стабилна монетарна, кредитна и фискална политика
итд.) биле су у стању да спроведу локални економски развој
у најпозитивнијем смислу. Земље које су имале демократске
корене, предратну партиципативну и демократску културу,
као и развијено цивилно друштво са критичком свешћу имале
су далеко боље предуслове за квалитетан локални економски
развој од оних које такво наслеђе немају. Међутим, и земље
које каскају у модерним процесима локалног економског
развоја (попут већине балканских земаља) чине снажне
напоре да учине корените промене, те као узор на том путу
виде земље из некадашњег социјалистичког блока које су
направиле значајне резултате у овој области - попут Мађарске,
Чешке итд. Значај ове теме за Србију, као земљу у транзицији
у којој реформски кораци нису до краја спроведени (посебно
у области економије) је огроман. Наша земља мора да уложи
много напора и средстава када је реч о локалном економском
развоју, који представља једну од кључних полуга за привредни
опоравак целе земље. То ћемо сви заједно много лакше учинити
уколико се будемо угледали на позитивне развојне моделе
земаља које су некада имале слично уређење као и ми. Само са
квалитетним локалним економским развојем Србија може да
рачуна на реални привредни раст, на равномерни регионални
развој, на инвестиције и подстицаје, на раст плата, пензија и
на свеопште побољшање услова за живот свих њених грађана.
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Resume
This article is devoted to a comparative analysis
of the degree of local economic development of
some post-socialist European countries. These are
the countries that, after the collapse of communism
in the late 20th century, started with the uncertain
path of economic and political transition. Economic
transition to a free and regulated market demanded,
inter alia, adequate local economic development.
Different countries have achieved different (un)
successes in this area. Consequently, we will first
determine what we mean by European post-socialist
countries, and what in the literature and practice
is the local economic development (LED). After
that, we will explain the different concepts of local
economic development applied in different countries - the Russian Federation, Hungary, Poland, the
Czech Republic, Romania, Bulgaria and Croatia, as
well as their effects. Special attention will be paid to
the local economic development in the Republic of
Serbia and the challenges that our state in this area
faces. The final part of the paper will be dedicated
to the recapitulation of key assertions and analyzes
made in the introductory and elaborate part of the
article.
Keywords: local economic development, postsocialist countries, transition, Republic
of Serbia, comparative analysis.23
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Сажетак
За напредак у процесу регионалне интеграције
пресудна је институционализација политичке
сарадње, односно стварања институција
кроз које се одвијају мултилатерални сусрет
највиших представника извршне власти. Према
теоретичарима „новог“ институционализма,
институције могу бити и формалне организације
и неформални организациони аранжмани, а
теоретичари „треће фазе“ институционализма
наводе да су елементи који чине институције
правила и праксе рада, као и наративи који
им дају легитимитет. Посматрајући ове
елементе у раду се анализира модел нордијске
регионалне сарадње извршних власти, кроз
институцију Нордијског савета министара и
упоређује са западнобалканским моделом, где
се мултилатерална сарадња извршних власти
одвија кроз неформалну институцију Берлинског
процеса. Наиме, мултилатерална сарадња
извршних власти у региону Западног Балкана у
периоду од Дејтонског споразума до покретања
Берлинског процеса одвијала се искључиво
кроз сусрете у оквиру ширих међународних
форума, који нису били фокусирани на овај
регион. Отпочињањем Берлинског процеса
2014. године сусрети премијера и министара
региона добијају редовну динамику и формат
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усмерен искључиво на Западни Балкан. Тако
је у оквиру Берлинског процеса до краја 2018.
године је одржано 42 мултилатерална политичка
сусрета и покренуто више десетина заједничких
пројеката и иницијатива влада региона. Будући
да Берлински процес има своја писана правила,
праксе рада и наративе који му дају легитимитет,
у раду се о њему говори као о неформалној
институцији. Трагајући за начинима да се
унапреди дизајн ове неформалне институције,
рад указује на могућности примене елемената
конфигурације Нордијског савета министара на
Берлински процес.
Кључне речи: Берлински процес, Западни
Балкан, нордијска сарадња,
институције

1. УВОД
Регионална сарадња на Западном Балкану1 (надаље: ЗБ)
није само предуслов приступања Европској унији (надаље:
ЕУ)2. Њен циљ је да кроз приближавање делова региона
помогне привредном и друштвеном развоју, безбедносној
стабилизацији и помирењу у пост-конфликтном простору.
Кроз регионалну сарадњу „три или више држава
прилагођава понашања (…) да би постигле заједничке циљеве“3.
Она доводи до регионалне интеграције, „другог стадијума
регионалности“ 4, између најнижег, у коме је регион само
географска групација и највишег, у коме има артикулисани
идентитет. У пракси, сарадња значи хармонизацију прописа и
1 Термин „Западни Балкан“ користи се као у документима политике проширења Европске
уније – тако да регион чине Албанија, БиХ, Црна Гора, Косово* (у складу са Рез. СБ УН
1244), Северна Македонија и Србија.
2
Она је наведена је као неопходна за приступање ЗБ ЕУ у European Commission (2015)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE
OF THE REGIONS EU Enlargement Strategy, p. 4.
3 Према Bechev, D., (2011), Constructing South East Europe – The Politics of Balkan Regional
Cooperation, St Anthony series, Palgrave Mc Millan, p. 3.
4
Hettne, B. and Soderbaum, F., (1998), The New Regionalism Approach, Politeia, Vol. 17, No
3, Goteborg University, School of Global Studies, pp. 2-4.
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усклађивање политика, као и заједнички наступ на међународној
сцени. Док се кроз историју одвијала кроз војна савезништва и
режиме трговине, „нови“, пост-хладноратовски регионализам
укључује нове области и актере – локалне власти и недржавне
субјекте. Међутим, „мотор“ интеграција остаје политичка
сарадња5, тј. сарадња извршних власти држава региона.
Сарадња нордијских држава позната је као пионирски
подухват у регионалним интеграцијама и често се наводи као
могући модел за ЗБ6. Због покретачког дејства које политичка
сарадња има на секторску сарадњу, анализираћу и упоредити
њене институције у нордијском и западнобалканском моделу и
размотрити могућности примене елемената нордијског решења
на ЗБ.

2. ИНСТИТУЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
ИЗВРШНИХ ВЛАСТИ – НОРДИЈСКИ И
ЗАПАДНОБАЛКАНСКИ МОДЕЛ
2.1. Институционализација регионалне политичке
сарадње
Политички аспект транснационалне регионалне сарадње
представља сарадња извршних власти – шефова држава, влада
и министара7. Она се одвија кроз мултилатералне састанке
и међувладине организације и демонстрира политичку
вољу за приближавање. Политичка сарадња поспешује
усклађивање секторских политика и функционисање
регионалних организација. Ипак, спорадични сусрети „на
врху“ нису довољни – пресудни фактор регионализације је
институционализација политичке сарадње8.
Институције регионалне политичке сарадње, које су
предмет овог рада, разматраћу користећи приступ „новог“
5
Према Hurrellu, u Bechev, D., (2011), p. 3.
6
На пример код Теокаревић, Ј.. (2011), Нордијски модел сарадње и могућност његове
примене, Центар за регионализам, стр. 2. или код Јовићевић, М., (2015), Модел сарадње
нордијских земаља, Службени гласник, стр. 12.
7
Zato će termini „politička saradnja“ i „saradnja izvršnih vlasti“ biti korišćeni kao sinonimi.
8
Borzel, T.A., (2015), Theorizing Regionalism: Cooperation, Integration, and Governance
[Conference Proceedings] (Submitted), prepared for Börzel, T.A./ Risse T. (eds.) (2016), Oxford
Handbook of Comparative Regionalism, pp. 1-11.
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институционализма. За разлику од традиционалног, који
под институцијама подразумева формална правила и
организације, „нови“ институционализам, тежећи да превазиђе
редукционизам таквог приступа, посматра и неформална
правила9. У оквиру њега, Hall уводи концепт „стандардних
оперативних процедура“, које укључују и формална или
неформална правила које актери неке политичке средине
препознају и поштују10. У том смислу, Lowndes и Roberts,
као институционалисти „треће фазе“, полазе од тога да је
појам институција шири од појма организација, односно да
„у институционалним аранжманима правила, праксе и норме
заједнички обликују понашања“11. Они аналитички разликују
три елемента конфигурације институција, која ћу посматрати
при анализи нордијског и западнобалканског модела: (1)
правила, као акте који одражавају вредности и садрже норме
на основу који се креирају праксе, (2) праксе, као понашања
којима актери дају садржину институцијама и (3) наративе,
као приче које осигуравају легитимитет институцијама,
објашњавајући разлоге постојања и доказујући ваљаност12.
Институционализација је „уједно и процес и својство
организационих аранжмана“13, усаглашава очекивања и
смањује потребу за образлагањем, а у пост-конфликтним
срединама доприноси изградњи поверења14. Њен резултат је
очит у дизајну институција, тј. одређењу делокруга, актера,
процедура, у имиџу и култури институције. Иако различите
области регионалне сарадње захтевају различит дизајн,
варијације су и одраз стабилности демократских институција15,
па тако дизајн који одражава већу посвећеност држава
практичној сарадњи указује на виши степен демократизације.

9 Lowndes, V. et al. (ed.)(2018), Theories and Methods in Political Science, 4th edition, Political
Analysis, Palgrave, p. 61.
10 Lowndes, V. and Roberts, M., (2013), Why institutions matter – The New Institutionalism in
Political Science, Political Analysis, Palgrave McMillan, p. 47.
11 Исто стр. 50.
12 Исто, стр. 47-53.
13 Olsen, Johan P., (2009), Change and continuity: an institutional approach to institutions of
democratic government, European Political Science Review, European Consortium for Political
Research, p. 10.
14 Rothstein, B., (2005), Social Traps and the Problem of Trust, Theories of Institutional Design,
Cambridge University Press, p. 121.
15 Lenz, T. and Marks, G., (2016), Regional Institutional Design: Delegation and Pooling, Oxford
Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, p. 525.
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2.2. Нордијски модел сарадње извршних власти
„Нордијска сарадња“ је регионално партнерство између
пет држава – Данске, Финске, Исланда, Норвешке и Шведске
– и три аутономне области – Гренланда, Фарских и Оландских
острва. Настало је аутохтоно, кроз сарадњу и умрежавање
субјеката у готово свим аспектима друштва. Историјски,
сарадња у овом региону била је мотивисана идејом „нордизма“,
свешћу да ће кроз повезивање, удруживање средстава и
заједничко деловање мале државе (и области) које чине овај
регион имати више успеха и могућности за напредовање него
када наступају појединачно.
Тако сарадња коју заједнички координирају нордијске
државе и области данас даје највише практичних користи у
областима образовања (нпр. кроз усаглашавање наставних
планова и метода рада и кроз програм за мобилност студената,
NORDPLUS), науке и истраживања (нпр. кроз заједничке
научне институте, кроз документациони центар NORDDOK
и размену информација у вези са примењеним истраживањима
кроз NORDFORSK), у култури (кроз заједничке пројекте музеја,
библиотека, културне пројекте које финансира Нордијски фонд
за културу, кроз регионални центар за истраживања у области
медија NORDICOM и др.), у економији (нпр. кроз финансирање
развојних пројеката кроз Нордијску инвестициону банку или
заједнички центар за стандардизацију NORDTEST), енергетици
(пре свега кроз стварање заједничког тржишта електричне
енергије NORD POOL), у области заштите животне средине
(кроз усклађивање политика, као и кроз и заједничке пројекте
као нпр. сертификовање производа који не штете окружењу
етикетом NORDIC SWAN) и у дигитализацији (где је у току
развој заједничке инфраструктуре и дигиталног тржишта).
Нордијска сарадња уперена према спољном свету најуспешнија
је у оквиру Уједињених нација (УН), кроз припреме и редовно
усаглашавање ставова држава у оквиру Нордијског савета
министара (надаље: НСМ), што је случај и онда када једна од
њих председава неким од комитета или Саветом безбедности.
Такође, НСМ кроз своје канцеларије одржава сарадњу региона
са Русијом и Балтичким земљама16.
Иако су почеци сарадње у нордијском региону били
неформални, савремену сарадњу нордијских држава одликује
16 Према Јовићевић, М., (2015), стр. 103-344. и званичној веб презентацији Нордијске
сарадње, на www.norden.org
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висок степен формалне институционализације. Она започиње
формирањем Нордијског Савета, 1951. године, у контексту
послератних економских тешкоћа, политичке разједињености
и блоковске поделе. Без обзира на атмосферу међусобне
антипатије, превладала је свест о користи од заједничког
деловања, уз незнатни осећај заједништва услед културне и
историјске блискости17. Наведених пет држава и три аутономне
области усвајају 1962. године Споразум о нордијској сарадњи,
„Хелсиншки споразум“, који је до 1995. ревидиран седам
пута и представља темељни правни акт савремене нордијске
сарадње.
Хелсиншки споразум предвиђа следеће области нордијске
сарадње: право (државе имају обавезу да при креирању закона
на исти начин третирају све држављане земаља нордијског
региона, а обавезале су се и на хармонизацију грађанског и
кривичног права), културу (кроз процес образовања грађани се
упознају са другим језицима и културама региона, предвиђена
је мобилност студената, изједначавање квалификација,
удруживање ресурса за унапређење научно-истраживачког
рада, бесплатне размене старијих грађана ради упознавања
са културама и друштвима региона и др.), друштво (тежи се
развоју заједничког тржишта рада и усаглашавању прописа о
здравству и заштити на раду, предвиђа се сарадња у областима
јавног здравља и друштвене бриге, здравствене неге, неге деце
и старијих), област економије (где је предвиђена сарадња у
процесу креирања економских политика, подела рада између
држава и области, слободно кретање капитала, елиминација
трговинских баријера, заједничка промоција на међународном
плану и координација царинских прописа) и област саобраћаја
и комуникација (што укључује поједностављене граничне
процедуре, унапређење мреже путева, унапређење стандарда
безбедности). Споразум предвиђа и хармонизацију прописа о
заштити животне средине, сарадњу у вези са ангажманима у
европским и другим међународним форумима, координацију
помоћи земљама у развоју, заједнички наступ у промовисању
региона на међународном плану и координацију званичних
статистика. Судећи по областима које обухвата, сарадња је
усмерена истовремено „ка унутра“ – унапређује квалитет
живота у региону и „ка споља“ – јача утицај региона на
међународном плану.
17
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Споразум предвиђа да ће се сарадња одвијати кроз
непрекидне консултације и координисане акције и уређује
њене субјекте – Нордијски савет министара (НСМ), основан
амандманима из 1971. године, за сарадњу извршних и
Нордијски савет (НС), за сарадњу законодавних власти, чија је
улога значајно умањена оснивањем НСМ. Осим њих, Споразум
предвиђа да се сарадња одвија и кроз сусрете премијера и
других званичника, без даље спецификације, што упућује на
НСМ као основну организацију сарадње, којим је формално
институционализована сарадња извршних власти18.
Да бих анализирала могућност примене „нордијског
решења“ институционализације сарадње извршних власти
на ЗБ, размотрићу детаљније елементе конфигурације НСМ:
(1) Правила која уређују рад НСМ су Хелсиншки
споразум, као и Правила процедуре, које је донео сам
НСМ. Радом НСМ руководе премијери и начелници
аутономних области, окупљени у Савету министара.
Председавање Саветом министара је ротирајуће
и једногодишње, а премијери председавајућих
држава или области одређују приоритете за годину
у којој председава, у оквиру стратешких планова
за појединачне области рада. Премијерима у
Савету помажу министри за нордијску сарадњу.
Административну подршку Савету пружа Комитет
за нордијску сарадњу, који чине виши службеници
националних министарстава спољних послова.
Савет министара координира рад Секретаријата и
једанаест тематских Савета министара. Секретаријат
је задужен за административне послове, припрему
састанака тематских савета министара и за покретање
и управљање хоризонталним пројектима (којима се
истовремено испуњавају циљеви у више области
сарадње). Радом Секретаријата управља генерални
Секретар, најчешће угледни бивши званичник
неке од чланица. НСМ има десет сталних Савета
министара, који су, попут Савета министара (Савета
ЕУ) организовани по областима рада. Тако постоји
десет сталних савета (Савети министара за рад, родну
равноправности, привреду и енергетику, културу,
право; риболов, храну пољопривреду и шумарство,
18 Treaty of Cooperation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (the Helsinki
Treaty).
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заштиту животне средине, образовање и истраживање,
здравствена и социјална питања и финансије), као
и један ad hoc Савет (за дигитализацију). Поред
горенаведених области сарадње, Хелсиншки споразум
је предвидео начин одлучивања (консензусом, осим
када је реч о процедуралним питањима) и обавезност
одлука (осим за питања која, према уставима чланица,
захтевају одобрење националних парламената).
(2) Праксе НСМ односе се на садржину његовог
рада и на начин финансирања. Буџет за рад НСМ
износи око 125 милиона евра годишње, а државе
доприносе сразмерно бруто националном дохотку.
Поред административних трошкова (седишта НСМ
у Копенхагену са око 70 запослених и канцеларија
НСМ у балтичким државама и у Русији) из буџета
се финансирају и пројекти сваког од 11 тематских
савета министара 19, пројекти Секретаријата,
тј. хоризонталне иницијативе које одражавају
стратешке приоритете и 12 институција и 20 тела,
преко којих се спроводе регионалне политике.
Четири стратешка приоритета су слобода кретања,
иновације, видљивост и ангажман на међународном
плану20. Они су одређени 2014. године у оквиру
пакета реформи „Нови нордијски регион 2.0“, чији
је циљ стварање „најинтегрисанијег региона на
свету“ 21. У оквиру пакета израђене су стратегије за
појединачне области и стратешке приоритете. НСМ
једном годишње подноси НС извештај о раду и план
за наредну годину.
(3) Наративи, односно „прича“ која даје легитимитет
институцији НСМ оличена је у принципу „нордијске
сарадње“. Она одражава уверење да заједнички
приступ може створити додатну вредност, посебно
на међународном плану. То уверење се наслања на
19 Примера ради, у 2015. години највише средстава добили су програми за образовање
и науку (30 милиона евра), за културу (22 милиона), економију, енергетику и регионалне
политике (18 милиона) и заштиту животне средине (6 милиона) – извор: Strang, J., (2016),
Nordic Political and Economic Cooperation: Context, History and Outlook, conference paper for
ASEAN Energy Market Integration Forum (AEMI), Singapore, p. 8.
20 За које је током 2018. одвојено је око 12 милиона евра у оквиру „буџета за приоритете“
предвиђеног наведеним реформама – Исто, стр. 16.
21 Welcome to the Nordic Council of Ministers – what we do and how we do it, Nordic Council of
Ministers, 2019, p. 13., https://www.norden.org/en/publication/welcome-nordic-council-ministers
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„нордизам“ и панскандинавски покрет, који су током
18. и 19. в., реагујући на честе сукобе, настојали да
регионална непријатељства претворе у савезништва
и на „ми-осећај“, свест о међусобној повезаности22.
Артикулација наратива, тј. профилисање и промоција
региона кроз увећање видљивости један су од
приоритета НСМ у оквиру пакета реформи. Значај
који се придаје креирању наратива видљив је кроз
алокацију око 1,5 милиона евра за имплементацију
стратегије комуникација у 201923. Према медијским
приказима , НСМ се повезује са заштитом животне
средине и са растућом сарадњом.

2.3. Мултилатерална сарадња извршних власти на
Западном Балкану
Након распада Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ) регионална политичка сарадња на Балкану
обнавља се од 1996. године, али у оквирима знатно ширег
Процеса сарадње југоисточне Европе (ПСЈИЕ). У ПСЈИЕ
учествују Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Бугарска,
Црна Гора, Грчка, Хрватска, Молдавија, Румунија, Северна
Македонија, Словенија, Србија и Турска. ПСЈИЕ је аутохтоног
порекла, што је атипично за регионалну сарадњу у ЈИЕ. Настао
као заједничка иницијатива Бугарске и Грчке са намером да
дистанцира остале државе ЈИЕ од сукоба на простору бивше
СФРЈ. ПСЈИЕ траје и данас у формату годишњих сусрета
премијера и министара спољних послова. Међутим, због
различитих политичких оријентација учесница никад није
постао институција, ни у формалном ни у неформалном смислу.
Дванаест чланица ПСЈИЕ основало је 2008. године Савет за
регионалну сарадњу (СРС), као своје „оперативно крило“ 24,
које треба да спроводи економске и социјалне програме за
цео регион ЈИЕ, у складу са политичким смерницама ПСЈИЕ.
Према члану 7. Статута СРС, ова организација координира
рад тематских регионалних организација25, односно секторску
сарадњу. Иако некима од ових регионалних организација
22 Према Јовићевић М,. (2015), стр. 31. и 12.
23 Plans and Budget 2019 – Summary, Nordic Council of Ministers.
24 Члан 1. Статута СРС, доступан на https://www.rcc.int/pages/95/statute
25 Коjих је преко 50, према Лопандић, Д. и Кроња, Ј., (2010), Регионалне иницијативе и
мултилатерална сарадња на Балкану – друго издање, Европски покрет, стр. 99.
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управљају представници извршних власти из региона ЈИЕ или
ЗБ, као што су нпр. Регионална школа за јавну администрацију
(РЕСПА), Регионална анти-корупцијска иницијатива (РАИ),
Центар за безбедносну сарадњу ЈИЕ (RACVIAC), СРС није
институција у оквиру које непосредно и уредном динамиком
сарађују представници извршних власти, нити је оријентисана
искључиво на ЗБ, па зато не представља формат за политичку
сарадњу западнобалканске шесторке (ЗБ6).
Формат усмерен искључиво на политичку сарадњу
региона ЗБ појављује се тек 2014. године, започињањем Серије
самита Западног Балкана, „Берлинског процеса“ (надаље:
БП). До тада се, и поред билатералних сусрета премијера и
министара, па чак заједничких седница влада, мултилатерална
политичка сарадња у региону одвијала само спорадично и то
искључиво у оквиру ширих формата. Такви су били Самит
ЕУ-ЗБ у Солуну из 2003. године, или годишњи сусрети у
оквиру ПСЈИЕ, с тим да сусрети у оквиру ПСЈИЕ нису били
фокусирани на ЗБ, већ на шири регион ЈИЕ. У том смислу, не
само што није постојала платформа у чијем оквиру би била
успостављена редовна динамика мултилатералних сусрета
и сарадња представника извршних власти ЗБ6, него таквих
састанака уопште и није било.
Ова ситуација се мења 2014. године, када је, на
иницијативу Немачке, покренута Серија самита Западног
Балкана, „Берлински процес“ (надаље: БП). БП је покренут
да би одржао европску перспективу ЗБ у тренутку када је
због окретања сопственим проблемима опао интерес ЕУ за
даље проширење. Због покретачког фактора који перспектива
чланства у ЕУ има на ток реформи на ЗБ, као и због
значаја регионалне стабилности, БП је требало да подржи
реформе и поспеши регионалну сарадњу. Замишљен је као
четворогодишња серија састанака учесника кроз које се покрећу
и развијају заједничке, регионалне иницијативе и пројекти
који се односе на ЗБ. Учесници БП су западнобалкански
премијери и министри спољних послова (и други министри,
зависно од тема састанака) који се кроз процес сусрећу са
својим панданима из Немачке, Аустрије, Француске, Италије,
Словеније, Хрватске, Велике Британије и Пољске. Осим њих,
у раду БП учествују и високи представници Европске комисије
(надаље: ЕК), шефови Директората ЕК у чијим ресорима се
налазе пројекти БП (енергетика, саобраћај итд.) и Службе
спољних послова ЕУ, као и представници међународних
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финансијских институција (надаље: МФИ) и представници
привредних комора и цивилног друштва ЗБ. До сада је одржано
пет годишњих самита (Берлин, Беч, Париз, Трст и Лондон) и
37 састанака између њих (углавном у региону ЗБ), на којима су
се сусретали премијери, министри спољних послова и други
министри26.
Иако БП није замишљен као формална организација, он
је временом превазишао првобитну намену и дизајн и развио
атрибуте неформалне институције, у складу са дефиницијама
„новог“ институционализма. Конфигурацију неформалне
институције БП чине правила, праксе и наративи.
(1) Правила по којима се одвија БП одређена су у
писаним, формалним документима са годишњих
самита, садржана у завршним декларацијама самита
у Берлину, Бечу, Паризу и Трсту и два закључка
(премијера и министара спољних послова) са самита
у Лондону. Берлинска декларација из 2014. године,
којом је и установљен БП, одредила је четири циља:
унапређење економске сарадње и одрживог раста,
помирење и решавање билатералних питања. Осим
тога, она је предвидела учеснике процеса (као
што је наведено), његов формат (годишњи самити
и заједничке акције) и четворогодишње трајање.
Тршћанска декларација из 2017. мења ову одредбу
и предвиђа да се процес продужава и након четири
године. Почев од берлинске, све декларације и
закључци садрже смернице за будуће активности по
темама, у оквиру наведена четири циља. У закључцима
из Лондона предвиђени су и начин праћења напретка
у решавању билатералних питања и у заједничким
акцијама из области меке безбедности (тј. у борби
против корупције, сарадњи безбедносних служби и
у борби против ношења и промета малокалибарског
оружја).
(2) Праксе БП односе се на активности кроз које се
овај процес одвија и на његове резултате. У погледу
организације састанака, пракса је да државадомаћин одређује теме самита у договору са ЗБ6 и
прати реализацију претходних договора за време
једногодишњег председавања. Што се тиче резултата,
26 Marjanović Rudan, A., (2019), Berlin Process in a Nutshell, Deutsche Gesellshaft fur Zusammenarbeit (GIZ).
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у периоду од 2014. до краја 2018. године, уз подршку
међународних финансијских институција, ЕК и
држава ЕУ укључених у процес, представници
извршних власти ЗБ покренули су бројне пројекте
економског, друштвеног и безбедносног повезивања,
али и политичке сарадње. На плану економије,
западнобалкански премијери започели су повезивање
региона у заједнички економски и инвестициони
простор (кроз иницијативе Regional Economic
Area – REA) и Regional Investment Reform Agenda – RIRA). Осим тога, сагласили се око одабира
34 инфраструктурна и економска пројекта27 и око
будућег усвајања пакета мера за усаглашавање
прописа и основали међувладину регионалну
организацију у области транспорта (Transport Community of the Western Balkans) и регионалну привредну
комору (Chamber Investment Forum – CIF). На плану
друштвеног повезивања основане су две међувладине
регионалне организације – за повезивање младих
(Регионална канцеларија за сарадњу младих – RYCO)
и за повезивање организација цивилног друштва
(Западнобалкански фонд – WBF). Такође, основана
је и организација за научну сарадњу (Western Balkans
Reserch Foundation). На пољу безбедности покренута
је сарадња у области борбе против корупције,
размене података између безбедносних служби и
поводом борбе против нелегалног поседовања и
промета оружја28. На крају, на политичком плану, на
иницијативу два премијера интензивиран је дијалог
Београда и Тиране, договорен је план за решавање
питања несталих током ратних сукоба на територији
бивше СФРЈ и покренут програм размене државних
службеника (Young Professionals in the Western Balkans). БП нема сопствени буџет, али су ЕК и МФИ
до сада одвојиле око 1,2 милијарде евра за његове
активности и пројекте.
27 У оквиру Транспортне опсерваторије ЈИЕ и Енергетске заједнице раније су предвиђени
пројекти којима би се транспортна и енергетска инфраструктура ЗБ повезала са европским
коридорима и мрежама. Међутим, за одабир и покретање тих пројеката била је потребна
сагласност влада ЗБ, која је, из године у годину постизана у оквиру БП.
28 Медијска перцепција утврђена прегледом првих 50 резултата претраге на Google News,
по речима „Берлински процес“ и „Берлин Процесс“, за наслове од 2016. године до 13.2.2019.
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(3) Наративи, „приче“ које дају легитимитет БП, полазе
од званичног образложења сроченог у време када је
он започет, али се даље креирају кроз интерпретације
и самих актера и медија. На почетку је у берлинској
декларацији процес образложен као инструмент који
ће поспешити сарадњу на ЗБ и приближавање региона
ЕУ. Међутим, даље свесно обликовање наратива БП
које би потицало од самих његових актера отежано
је чињеницом да БП нема централизовану структуру
и координационо тело. То је разлог и за непостојање
стратешког приступа комуникацијама, те се поруке
формулишу спонтано, кроз изјаве учесника у процесу
који обично спомињу „агенду повезивања“, енгл. connectivity agenda и говоре о конкретним пројектима
БП. Део наратива који се формира независно од
понашања самих актера процеса односи се на
медијско извештавање. Медији на ЗБ виде БП као
замену за проширење, као знак заинтересованости ЕУ
за ЗБ и повезују га са идејом о регионалној сарадњу,
посебно у областима економије и инфраструктуре. Као
атипична институција без сопствене комуникације, БП
је тешко разумљив, па се због изостанка информација
у јавности често неправедно превиђа његова улога у
унапређењу политичке сарадње у региону ЗБ.
Иако није реч о сарадњи формализованој кроз оснивање
међувладине организације, према критеријумима „новог“
институционализма БП представља институцију из два
разлога. Прво, он одговара Халовом концепту „стандардних
оперативних процедура“, које укључују и формална или
неформална правила које актери неке политичке средине
препознају и поштују. Друго, будући да функционише по
писаним правилима, да има садржину коју му дају праксе
сарадње, као и да у вези са њим постоје уобличени наративи, БП
има све елементе конфигурације институција како их описују
теоретичари „треће фазе“ институционализма, Lowdnes и Roberts.
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3. РАЗЛИКЕ НОРДИЈСКОГ И
ЗАПАДНОБАЛКАНСКОГ МОДЕЛА
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗВРШНИХ ВЛАСТИ
3.1. Индикатори институционализације регионалне
сарадње извршних власти
Као што је наведено, институционализација политичке
регионалне сарадње, оличена кроз дизајн институција,
одлучујући је фактор регионалне интеграције. Да би се могло
говорити о могућности примене нордијског модела „високе
институционализације“ на ЗБ потребно је утврдити индикаторе
степена институционализације и посматрањем сваког од њих
размотрити да ли је и како могуће премостити јаз између
НСМ и БП, као актуелних институција регионалне сарадње
извршних власти.
Као индикаторе степена институционализације
регионалне политичке сарадње издвојила сам карактеристике
појединачних елемената конфигурације институција.
Индикатори су одабрани имајући у виду међудржавни карактер
институција и треба да укажу на виши или нижи степен
институционализације.
Под вишим степеном подразумевам постојање (1)
јасних и детаљних правила која одражавају вредности
изражене у наративима, (2) постојање пракси које сведоче о
структурираном понашању и садржини сарадње и политичку
посвећеност актера (држава, тј. аутономних области), као и
(3) наратива који аргументовано образлажу разлог постојања
институције и подржавају њене праксе.
Индикатори институционализације регионалне
политичке сарадње су (према елементима конфигурације):
(1) за правила: порекло иницијативе за сарадњу које указује
на заједничко вредносно полазиште, тип међународног
правног акта који уређује сарадњу, постојање међувладине
организације, постојање „регионалног власништва“, тј.
одговорности држава региона за планирање, спровођење и
финансирање програма сарадње; (2) за праксе рада: начин
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организације рада, постојање стратешког планирања, начин
одређења и садржинска разрада приоритетних области текуће
сарадње, висина буџета и порекло средстава, контрола над
радом и структурна подршка унутар државних апарата; (3) за
наратив: „приче“ помоћу којих институција образлаже разлог
свог постојања и правила и праксе рада, начин комуникације
саме институције „ка споља“ и начин на који је институција
виђена споља (преглед је ограничен на медијске приказе). Због
природе анализе индикатори су квалитативни.

4.2.Преглед разлика
Разлике нордијског и западнобалканског модела
институционализације сарадње извршних власти
конкретизоване су у Табели 1:
Табела 1. Компаративни преглед индикатора институционализације регионалне сарадње
извршних власти у НСМ и БП

Индикатори
институционализације

Берлински процес

Нордијски савет
министара

ПРАВИЛА
Иницијатива са сарадњу

Подстицај споља – у циљу
подршке проевропским
реформама

Аутохтона – свест о
међузависности

Конститутивна акта

6 декларација са годишњих
самита одређују опште
оквире и смернице за
појединачне области
Тематске декларације

Међународни уговор којим
је основана међународна
организација – Хелсиншки
споразум
Правилник о процедурама
НСМ

Постојање међународне
организације

да

не

Регионално власништво

ЗБ6 утичу на агенду, али
не улажу средства
Одговорност за рад:
председавајућа држава ЕУ

У потпуности
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ПРАКСЕ

98

Организација рада

Једногодишње
председавање процесом од
стране држава ЕУ
Годишњи самити
Министарски и технички
састанци осталих учесника
између самита

Вођство и ad hoc састанци
премијера/министара
Ротирајуће председавање
(постављање агенде)
Савети министара
Секретаријат и генерални
секретар

Вишегодишње
стратешко планирање

Не постоји

Постоји

Буџет

Пројектни, из средстава
ЕК, међународне
финансијске институције
cca 1,2 милијарде ЕУР
алоцирано за текуће и
предстојеће пројекте

Годишњи, контрибуције
сразмерне БНД, cca 125
милиона ЕУР

Приоритетне области
сарадње и њихова
садржинска разрада

− Почетне области, из
2014:
о Економско и
инфраструктурно
повезивање, одрживи раст,
решавање билатералних
питања, помирење
− Касније додаване, на
годишњим самитима:
о Сарадња у борби
против корупције и мекој
безбедности, сарадња
у образовању, науци,
култури, друштву
− Не постоји програмска
разрада, постоје споразуми
као оквир и индивидуални
пројекти

− Ажуриране 2014 и 2016:
о Унутрашње: регион
без граница – посебно
економско повезивање и
развој иновација
о Ка споља:
интензивирање заједничког
наступа на глобалном
нивоу – увећање
видљивости и промоција
социјално-економског
модела
− За сваку област
дефинисани су и разрађени
вишегодишњи програми
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Контрола

Извештаји корисника ЕК
и МФИ

Годишњи извештаји
Нордијском савету

Структурална подршка
унутар државних
апарата

Контакт - особе задужене
за БП у кабинетима
премијера и председника
и у кабинетима
министара спољних
послова, финансија и
економије, саобраћаја/
инфраструктуре,
унутрашњих послова,
правде, младих и других
зависно од тема самита

− Министри за нордијску
сарадњу у 5 држава и 3
области и њихови кабинети
− Особе задужене за
нордијску сарадњу у
министарствима чији
делокрузи кореспондирају
Саветима министара

НАРАТИВИ

„Прича“ на којој је
институција заснована,
носеће поруке

Повезивање унутар
региона ЗБ и ЗБ са ЕУ
(енг. connectivit), „стварни
напредак“ у областима које
повезују регион

− Нордијска синергија“
− Историјски
основ: „нордизам“,
панскандинавски покрет

Званична комуникација
саме институције

Спорадична комуникација
индивидуалних актера

Промоција и профилисање
региона је један од 4
стратешка приоритета

Перцепције споља
(медијски прикази)

− Интензивнија сарадња
на ЗБ
− Замена за проширење
− Знак заинтересованости
ЕУ за регион
− Изградња
инфраструктуре,
економско повезивање

− Брига за климатске
промене
− Здравствена нега за све
− Зелена енергија
− Растућа сарадња
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На први поглед видљив је јаз између степена
институционализације два вида сарадње извршних власти.
Индикатори који се односе на правила указују на то да је
НСМ чврсто заснован на заједничким вредностима исказаним
кроз међународни уговор којим је формирана међувладина
организација, у којој државе сносе одговорност за управљање
и финансирање. Са друге стране, БП је инициран споља. Улога
ЗБ6 је (макар у почетку) била пасивна. Сама институција није
формализована већ је настајала спонтано, у лабавим оквирима
декларација, понављањем понашања из године у годину.
Комплетно је финансирана од стране ЕУ и МФИ, а државе
ЕУ имају и доминантну улогу у одређивању агенде.
Праксе институција су неупоредиве, због дужег трајања
НСМ и већих средстава. Поред тога, НСМ има јасно устројство
и стратешку заснованост, док се БП се одвија без координације
и готово стихијски, уз скромно учешће ЗБ6 у његовом
усмеравању. Области сарадње су сличне код оба модела јер је
махом је реч о сарадњи у политички неспорним областима. Код
НСМ то су социјално-економска питања и заштита животне
средине, док је сарадња готово непостојећа у спољној политици.
Значајан помак на овом плану је видљив од 2015. године, када
је НСМ почео више да се усмерава „ка споља“, кроз заједничку
стратегију профилисања и промоције на међународном плану.
Претежну садржину сарадње унутар БП такође чине политички
мање спорне области, као што су економија, сарадња младих,
полицијска сарадња и др. Са друге стране, напредак је спорији
у решавању билатералних питања и помирења. Док се сарадња
у НСМ одвија на основу вишегодишњих планова и стратегија,
у БП нема таквих докумената. У БП декларације са годишњих
самита и појединачни споразуми о сарадњи (нпр. о решавању
билатералних питања или о сарадњи у мекој безбедности)
садрже смернице за кораке и ресурсе које треба мобилисати.
Такође, постоје планови рада по појединачним иницијативама
(нпр. вишегодишњи акциони план за РЕА) или пројектима
(инфраструктурни, усклађивање прописа итд.).
Разлике постоје и када је у питању наратив, а могу
се објаснити начином настанка сарадње. Аутохтоност
НСМ потиче из осећаја заједништва и свести о користи од
заједничког наступа, док прича која прати БП не успева
да уверљиво пренесе вредности регионалне сарадње као
приступа решавању заједничких проблема нити се позива на
заједништво, већ је то прича о регионалној сарадњи као услову
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наметнутом од стране ЕУ. НСМ кроз стратешко планирање
комуникација активно приступа изградњи наратива, док ЗБ6,
немајући „регионално власништво“ над БП, не покушавају да
организовано побољшају имиџ региона „ка споља“, нити да
промовишу сарадњу и заједништво „ка унутра“.

5. МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА
НОРДИЈСКОГ МОДЕЛА НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ
5.1. Могућа мапа пута за приближавање Западног
Балкана нордијском моделу
Из ових разлика произилазе „нордијске лекције“ и могућа
мапа пута за унапређење институционализације регионалне
политичке сарадње на ЗБ. Она се може односити на БП, будући
да је он формат који већ постоји као неформална институција
која би се одговарајућим дизајном могла унапредити. Штавише,
то би био логичан избор имајући у виду да у периоду од средине
2014. године до данас готово да није било сусрета представника
извршних власти ЗБ изван пројеката и активности покренутих
у оквирима БП. Међутим, мапа би се могла применити и
на „празан папир“, као смернице за постављање неке нове
институције.
Ако полазимо од БП као институције која већ постоји и
пратимо структуру правила-праксе-наративи, први корак ка
унапређењу било би веће учешће у „власништву“ БП. До сада
су државе-домаћини имале одлучујућу улогу у формулисању
агенде и поред тога што су се консултовале са ЗБ6. Уз
претпоставку координације, ЗБ6 би могле током припрема
годишњег самита заједнички предложити фокус на питања која
сматрају важним, а за чије решење им је потребна помоћ држава
ЕУ, ЕК и МФИ, у оквирима циљева БП. Таква координација
могла би да ојача заједништво и подстакне аутохтону сарадњу,
за почетак кроз заједничку декларацију, као знак политичке
воље (као што је НСМ имала претечу у консултацијама унутар
НС у периоду 1962-71.). Она би могла да предвиди одређену
динамику сусрета, области сарадње и начин рада. Иако
оснивање међувладине организације представља виши степен
институционализације, имајући у виду пост-конфликтно
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наслеђе региона, реалније је наставити неформалну сарадњу
и почети од декларације која у будућности може да доведе до
закључења међународног уговора и оснивања међувладине
организације за сарадњу извршних власти, попут НСМ.
Када је реч о праксама и недостатку средстава за
заједничке пројекте, треба имати у виду интерес држава ЕУ
да кроз интеграцију ЗБ ојачају сопствену безбедност и сходну
мотивисаност да улажу у регионалну сарадњу на ЗБ29. Зато би
средства из којих би се финансирале заједничке иницијативе
могла доћи и из већ алоцираних фондова за ЗБ, али и из нових
аранжмана са МФИ. Такође, најава да би се кроз реализацију
стратегије ЕК за ЗБ из 2018. могли отворити и други начини
финансирања регионалних иницијатива, указује на могућност
да се осигурају средства за сарадњу у оним областима у
којима већ не ради СРС и које нису политички осетљиве, као
што је нпр. заједничка промоција и профилисање региона
ка споља и евентуално заједнички наступ у међународним
форумима. Штавише, регионално груписање у наступу ка ЕУ
у предприступном периоду, по узору на Вишеградску групу,
али и касније, било би корисно с обзиром на мали појединачни
утицај земаља ЗБ6. Начин на који је организована сарадња
унутар НСМ, кроз тематске савете министара и секретаријат
могао би да послужи као узор и за ЗБ. За унапређење
институционализације политичке сарадње било би корисно и да
у ЗБ6 постоје министарства за регионалну сарадњу или макар
министри без портфеља, као и тимови у министарствима чији
министри учествују у раду тематских савета на регионалном
нивоу, као и програми обуке који би сензибилисали службенике
за „регионално размишљање“. Такође, као добар пример већ
започете међувладине сарадње из региона, на билатералном
нивоу, могла би послужити искуства са заједничких седница
влада држава ЗБ30.
Наративи који би образложили постојање
западнобалканске институције за регионалну политичку
29 Будући да регионална сарадња доприноси помирењу и безбедносној стабилизацији
региона.
30 Нпр. заједничка седница Влада Србије и Савета министара БиХ из 2015. године (извор:
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2084509/sednica-saveta-ministara-bih-i-vlade-srbije-4-novembra.html), Србије и Македоније 2015. (извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/
politika/aktuelno.289.html:534172-Skoplje-Zajednicka-sednica-vlada-Srbije-i-Makedonije-potpisano-sedam-sporazuma), Црне Горе и Албаније 2018. године (извор: https://www.glasamerike.
net/a/prijateljstvo-i-neraskidive-veze-crne-gore-i-albanije-/4464984.html), Македоније и Србије
2018. (http://mondo.rs/a1089209/Info/Srbija/Srbija-Makedonija-Zjednicka-sednica-vlada-dve-zemlje-21.-februara-u-Nisu.html).
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сарадњу из данашње перспективе представљају највећи
проблем. Чињеница да су спољне политике ЗБ6 истоветне
у погледу амбиција за придруживање ЕУ, као и свест о
неопходности сарадње макар из перспективе захтева ЕУ,
можда јесу довољне да се политичари и јавна мњења не
противе сарадњи. Међутим, њена формализација би могла
политички нашкодити владама региона на унутрашњем плану.
У том смислу оправданије је наставити праксу сарадње кроз
неформалну институционализацију. Она би временом, прећена
стратешки планираном комуникацијом „ка унутра“, могла да
утиче на маргинализацију националистичких наратива широм
региона који политички отежавају регионално приближавање.
Такође, могла би и да допринесе постпеном креирању ако не
регионалног идентитета, онда макар рудиментарног осећаја
заједништва и свести о користи од сарадње, попут „нордизма“,
који би могао да се наслања на добра искуства из југословенске
прошлости.

5.2. Студија случаја: Стратегија међународног
брендирања нордијског региона
„Нордијска лекција“ непосредно примењива на ЗБ односи
се на садржину институционалне праксе, тј. на заједнички
приступ брендирању региона.
У дефинисању појма брендирања региона полазимо од
тога да географске целине саме по себи не чине регион, већ да је
регион конструкт који настаје интеракцијом актера31. Имајући
у виду горенаведен значај влада држава региона за настанак
региона, тј. за регионалну интеграцију, полази се од концепта
брендирања држава (или брендирања нација) који је дефинисан
у теорији, и он се аналогно примењује на регион. У том смислу,
Канева дефинише национално брендирање као „скуп дискурса
и пракси усмерених ка реконструкцији значења нације кроз
парадигме маркетинга“32. Она наводи да у практичном смислу
брендирање подразумева дијапазон активности, од креирања
слогана и логотипа све до оснивања посебних владиних тела
у ту сврху. Када је реч о региону, брендирање би се могло
дефинисати као скуп активности којима се тежи креирању
жељених перцепција о региону код циљних група унутар
31 Hettne, B. and Soderbaum, F., (1998), p. 6.
32 Kaneva, N., (2011), Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research, International
Journal of Communicaton 5 (2011), p. 118.
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и изван региона, а које могу бити предузимане насумично
и уз стратешки приступ, од стране појединачних држава и
недржавних субјеката, кроз индивидуалне или заједничке
напоре.
Тема брендирања региона је актуелна за ЗБ јер ће
приступање ЕУ сваке од држава ЗБ захтевати пристанак свих
држава-чланица ЕУ, у некима и референдумско изјашњавање.
Иако је принцип приступања ЕУ индивидуалан, на те одлуке
ће утицати чињеница да јавна мњења чланица ЕУ виде ЗБ као
јединствену целину33 и то негативно, као регион сиромаштва,
корупције и ратног наслеђа. Због тога је регионални наступ
брендирању региона рационалан са становишта и ефективности
и ресурса, а због природе проблема не може се заменити,
већ само допунити индивидуалним наступом појединачних
држава.
У том послу користан може бити нордијски пример – НСМ
је као један од политичких приоритета одредио „видљивост“,
да би увећао утицај у свету, па од 2015. стратешки планира
комуникације. Стратегије се примењују самостално и као
допуна индивидуалних комуникација држава и недржавних
актера који имају глобалне амбиције. Важећа стратегија34 полази
од тога да је регион виђен као јединствена целина и заснива се
принципу да комуникације треба планирати у односу на слику
коју о њему већ имају циљне групе, а не ону коју регион има
о себи самом. Зато поруке истичу предности региона виђене
споља – толеранцију, солидарност, бригу о животној средини
и иновације. „Изокренути“ приступ брендирању локације
значи окретање перспективе – уместо приказивања нордијског
региона, промовишу се „нордијски трагови“, материјални и
нематеријални доприноси светској култури и науци. Стратегија
предвиђа и кампању ка међународним медијима, а има буџет
од око 1,5 милиона евра годишње.

6. ЗАКЉУЧАК
На први поглед изгледа да због различитих историјских
и економских околности нордијски модел сарадње извршних
власти није примењив на ЗБ. Међутим, он поставља
33 Минић, Ј. (ур.)(2016), Стратегија заговарања приступања Западног Балкана ЕУ,
Европски покрет у Србији.
34 Strategy for international branding of the Nordic Region – 2019-2022, Nordic Council of
Ministers.
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стандарде политичке сарадње и може инспирисати конкретна
институционална решења. За регион ЗБ нека од тих решења
примењива су на данас најзначајнији формат регионалне
политичке сарадње, Берлински процес. Ово важи утолико
пре што је од свог почетка до данас овај формат развио
сопствена правила, праксе и наративе као елементе који
га чине неформалном институцијом. У том смислу би
интервенцијама које се односе на БП могла бити унапређена
институционализација регионалне сарадње извршне власти
на ЗБ, а тиме и интеграција региона.
Неке од интервенција могле би следити нордијски
модел, као што су веће учешће у „власништву“, које би се
могло озваничити декларацијом ЗБ6 или рад у тематским
телима, попут нордијских савета министара. Такође, нема
много препрека за увођење министарстава или министара без
портфеља и усмеравање државних службеника ка регионалној
сарадњи. Политички сложеније било би питање регионалног
груписања у наступу „ка споља“, попут нордијског наступа у
УН, али би, с обзиром на користи од заједничког наступа за
мале државе, ваљало тежити овом облику сарадње. Такође,
као у примеру брендирања, нордијски модел нуди и конкретне
„рецепте“ за сарадњу.
Можда најважнија лекција односи се на питање наратива,
који не само што даље легитимитет, него служи и као покретач
политичке сарадње. Реч је о принципу „нордизма“, свести
о користи од заједничког деловања и признања културне
блискости упркос прошлости. Његово „буђење“ у (западно)
балканском облику могуће је кроз заједничке и појединачне
напоре ка промени наратива, што захтева стратешки
планиране комуникације „ка унутра“, уз предуслов политичке
далековидости.
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Resume
In order to achive progress in process of regional
integration, the institutionalization of political cooperation i.e creation of institutions for multilateral
meetings of the highest representatives of executive authorities, is crucial. According to theorists of
„new“ institutionalism, institutions can be formal
organizations and informal organizational arrangements, while „third-stage“ theorists of institutionalism say that constitutive elements of institutions are
rules and practices, as well as narratives that provide
legitimacy. Observing these elements, this paper
analyses model of Nordic regional cooperation of
the executive authorities, through the institution of
Nordic Council of Ministers, and compares with the
Western Balkan model, where multilateral cooperation of the executive authorities is achieved through
an informal institution of the Berlin Process. Multilateral cooperation of the executive authorities in
the Western Balkans region, from the Dayton Agreement to the launch of the Berlin Process, was held
through meetings at broader international forums
that were not focused on this region. Launching Berlin Process in 2014, meetings of the regional prime
ministers and ministers get regular dynamics and
format focused exclusively on the Western Balkans.
Within the framework of the Berlin Process, by the
end of 2018, 42 multilateral political meetings were
held and dozens of joint projects and initiatives of
the regional governments were launched. Since the
Berlin Process has its written rules, practices and
narratives that provide legitimacy, in this paper it
is referred as an informal institution. Searching for
ways to improve the design of this informal institution, this paper points to the possibility of applying
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elements of configuration of the Nordic Council of
Ministers to the Berlin Process.
Keywords: Berlin Process, Western Balkans,
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Ретке су књиге или зборници радова који пружају
адекватан компаративни увид у значајне одлике балканских
градова у даљој прошлости и обезбеђују нове политиколошкоисторијске и архитектонско-просторне научне димензије на
нашим и ширим балканским просторима, које су резултат
усредсређеног научног истраживања већег броја домаћих и
страних научника. Да ипак постоје, најбољи доказ је зборник
радова „Градови Балкана, градови Европе“, објављен у
издавачкој продукцији „Клија“, а у уз подршку Министарства
културе и информисања Републике Србије. Овај зборник
врсних тематски и структурно блиских радова већином
страних научника – историчара и архитеката, уз значајно
учешће четворо домаћих аутора (двоје историчара: Ристовић
и Митровић, историчарка уметности Катарина Митровић и
архитекта Љиљана Благојевић) са четири исцрпна научна
прилога бави се сложеним питањима европеизације и
модернизације пост-османских градова, углавном престоница
будућих националних држава на Балкану, као и неких мањих,
њихових тадашњих конкурената за за статус престоница.
Кроз свих дванаест научних радова, у којима су анализирана
политичка, историјска, просторна и културна искуства
трансформације градова који су током XIX века изгубили
турску османску управу и постали средишта новоформираних
држава, као и кроз предочене мини-историје појединих градова
из западног света (попут Будимпеште, Лондона, Париза, Беча,
италијанских престоница из XIX века) протеже се иста научна
нит, заједничка за све данашње велике центре балканских
држава: европеизација и модернизација средином и на крају
XIX века представљали су главни политички циљ држава
и оперативну логику трансформације и поништавања свих
могућих елемената османског архитектонског, просторног,
културног и менталитетског наслеђа. Ова, научним прилозима
у потпуности експлицирана и образложена генерална теза,
важи за све анализиране балканске градове: Београд, Софију,
Русе, Букурешт.
Историчари и архитекте, без обзира на поље научног
истраживања, слажу се у још неколико битних тема, које
осликавају деветнаестовековне потребе и тежње тадашњих
и садашњих престоница Србије, Бугарске и Румуније.Најпре,
са одласком Османлија, које се готово па поклапа са стицањем
независности поменутих држава (у различитим периодима
истраживаног XIX века) у Београду, Софији и Букурешту (као
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и у Русеу, које се пре стицања независности Бугарске истиче
као већи, модернији и западнији по изгледу град у односу
на Софију) евидентира се снажна „жудња за модерношћу“
уочљива у сваком сегменту друштвеног и културног
живота престоница: просторно-архитектонском, образовнокултурном, животним стиловима, административно-управном
и политичком. Османско наслеђе, архитектура, објекти и стил
живота у новом грађанском окружењу означени су од стране
аутора зборника, као нешто изразито назадно, што, у циљу
европеизације и модернизације требало бити порушено,
како би се од нуле изградиле престонице, успоставила нова
правила и изградили симболи државне моћи који одговарају
репрезентативној природи главних градова и потребама нових
устоличених политичких и економских елита, који постају и
домаћини страних амбасадора и конзула. Политика „табула
раса“ постаје у другој половини XIX века у Београду, Букурешту
и Софији идеолошка матрица градитељских подухвата које за
новоустоличене владе – балканске цареве и краљеве – стварају
западне архитекте у првој фази, а у другој домаћи, када се
са дипломама врате са немачких, аустријских, француских
и других европских универзитета. За две до три декаде од
ослобађања изграђени су нови престони градови са обележјима
етаблираних великих престоница европских царевина, али су
Београд, Букурешт и Софија ипак били „хибридни“ градови
и по урбанистичким изгледима и градитељским резултатима
и по култури, која у релативном кратком историјском
раздобљу није могла бити озбиљније измењена и прилагођена
западним културним обрасцима грађанства. Томе су узроци
идентификовани у публикованим прилозима Митровића,
Ристовића, Дога, Благојевићке, Митровићке, Питасиа,
Константинијеве и Чина многоструки: раскорак пост-османског
планирања развоја и стварности-могућности; недоследност
у примени усвојених урбанистичких и развојних планских
аката; наслеђени проблеми локалне инфраструктуре (пре свега
неуређен саобраћај и непостојање мреже путева, нерегулисана
питања земљишног власништва), закаснело образовање
административних и управних тела, масовне миграције у нове
велике центре нације из унутрашњости држава и повремени
ратни конфликти или политичке и економске кризе у односима
са доминантним европским и ван-европским силама.
Набројани проблеми нових престоница оптерећивали
су њихове урбане трансформације у правцу сваколиког
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позападњачења паралелно са снажним политички
представљеним и идеолошки профилисаним отпорима
друштвених слојева и класа које су по својој природи
озбиљни противници модернизације, која је у посматраном
деветнаестовековном и раном двадесетовековном периоду
била, а и данас сасвим сигурно јесте, синоним за европеизацију.
Конзервативизам сељаштва и немогућност да се правовремено
изнађе решење за надируће слојеве радништва као социјалног
продукта ране индустријализације балканских друштава,
најбројнијег у престоницама као новим центрима развоја,
из којих се динамика промена концентрично шири ка
унутрашњости националних територија, представљали су
озбиљну препреку модернизацији и европеизацији. Катарина
Митровић у прилогу: „Европеизација и идентитет: визуелна
култура и свакодневни живот у Београду у XIX веку“ наводи
да је „европски Београд био пројекат политичке и економске
елите новоформиране српске државе“ те да су „континуиране
промене у изгледу Београда обично почињале из кругова
окупљених око владарске породице, а касније би их прихватали
припадници имућнијег грађанског слоја“. И у Букурешту је
ова врста културно-градитељског прегнућа елите доводила до
дихотомија које је у прилогу „Развој Букурешта 1830-1859“
описала Емануела Константини. Она посебно назначава да је
у посматраном периоду присутан дуалитет између европејства
елите, коју су чиниле аристократија, интелигенција и окупљени
око институција културе са једне стране, који су говорили
стране језике, окупљали се у кафеима и позориштима, и сеоске
популације, којој идеје промена нису биле блиске.
Архитектонски, просторни и симболички изглед градова,
како већина аутора прилога посебно истиче, у значајном
обиму био је узрокован и чињеницом да су нове престонице
ослобођених балканских држава, ради обезбеђивања јединства
новостворених нација и изградњу полуга у то време преко
потребне и владавински целисходне друтшвене кохезије, биле
полигон за изградњу државних симбола кроз јавне грађевине,
националне институције као симболе нове државне моћи и
највише културне институције.
У начелу, архитектура и градитељски стилови били су
огледало новог времена, епохе развоја грађанства и либералног
национализма, и прилагођавали су се политичким потребама
владара и владајуће културне елите, који су их користили и
за национално-културне циљеве и изградњу специфичних,
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углавном хибридних и еклектичких стилова. Типични
балкански примери су нотирани од стране Арманда Питасија у
прилогу „Престоница Софија и њени архитекти“ и Ђузепе Чина
у прилогу „Почетак модерности: урбанизам и архитектура у
Букурешту од XIX до почетка XX века“. Питасио образлажући
потребу за националном архитектуром пише, подсећајући на
историчаре бугарске архитектуре да је присутан „националноромантичарски стил градње према византијским естетским
критеријумима“ који доводи до транснационалног феномена
односно до „оживљавања форми из далеке и ближе прошлости“.
Када је реч о Чиноовим закључцима издвајамо становиште
да се крајем XIX века „спровођење неорумунског стила
догађа паралелно са националним, културним и политичким
освешћивањем земље, постајући тако реакционарно враћање
у прошлост, осмишљена алтернатива којом би се требало
супроставити утицају западних култура“
Ови архитектонско-градитељски варијетети су у
анализираном периоду, како наводи Љиљана Благојевић у
прилогу „Урбано уређење Београда 1867: трагови уместо
брисања“ подразумевало да „урбанистичко планирање
представља не само физички захват већ и интервенцију у
историјско време“. Реч је заправо о пројековању историје
будућности, из које су данас како у Београду, тако и у другим
анализираним градовима (Букурешт, Софија, Будимпешта,
Русе и др.) остале значајне репрезентативне грађевине, које
не само да одређују садашње и будуће просторно планирање
и урбанистички развој, већ и пресудно утичу на изглед и
перцепцију градова, већ имају и велики утицај на имиџ
престоница. Када је реч о имиџу обрађиваних главних градова,
аутори успутно формирају закључке и из документаристичке
и књижевно-путописне грађе „извлаче“ значајне опсервације
које и дан данас указују на карактер анализираних градова
и на њихову репутацију, пре свега у очима странаца. Ђузепе
Чина у раније поменутом прилогу истиче да „због прихватања
стилистичких правила која потичу из Француске и стила
живота повезаног са новим друштвеним функцијама, Букурешт
добија назив „балкански Париз“, док Катарина Митровић у
прилогу о европеизацији и идентитету Београда истиче да
за стране посетиоце „Београд није више био оријентални
град, ни српско друштво оријентално, али су истицали да оно
још увек није постало ни европско већ је стало негде између,
оптерећено властитим културним наслеђем“. Постоје у овој
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књизи пребогатој мање познатим историјским чињеницама
и критичким освртима на раније интерпретиране градске
политичко-социјалне и урбане историје главних градова
и опажања имиџа појединих градова који више нису део
савремених представа имиџа странаца. Добар и типичан
пример је Будимпешта, коју су странци због великог броја
Јевреја у њој, пре И светског рата (четвртина укупне популације
града) звали и Јудапешт. Међутим, процеси које је зналачки
скенирала Катрин Орел у прилогу „Увођење западних идеја
у Будимпешту на прагу XX века: модернизација и постојање
структура карактеристичних за Централну Европу“ свакако
да су пресудно утицали на истребљење јеврејске популације
из овог града. Реч је о систематски планираној асимилацији
мањина – мађаризацији и централизацији, које су биле уводне
тачке и историјско-политички предговори касније фашизације
мађарског друштва и спровођења злочина хитлеровске
коалиције и локалног Хортијевог режима.
Пажљивим читањем овог драгоценог зборника уочавају
се и извесне пикантерије несвојствене данашњем времену,
како у вези одређених јавних занимања у XIX веку, тако
и и у вези ангажовања одређених успешних стручњака у
земљама суседа и утицају ратова на њихов рад, који би да је
наставаљен у облику и кадровском смислу у коме је започет
данас представљао неку врсту симболичког моста између
држава које се и данас граниче. Тако је у Будимпешти, како
наводи Орел, 1808. године основана Комисија за улепшавање
и именован комесар за улепшавање, док је у Букурешту како
истиче Константинијева, поред Комисије за улепшавање,
са јасним естетским и организационим задацима, постојао
и тзв. Биро за поплочавање, чији је задатак био да „одреди
начин поплочавања како би путна облога била стабилна и
уједначена“. Када је реч о међусуседској размени стручњака,
која додуше није била плод добрих међусобних односа земаља,
већ резултат труда иностраних реформатора и модернизатора
веома је занимљива неславна судбина ангажовања српског
архитекте Константина Јовановића. Њега је у Софију, како
пише Армандо Питасио, позвао чувени Константин Јиречек,
који је као странац био бугарски министар образовања
осамдесетих година XIX века, са задатком да пројектује и
изгради здање Народне скупштине Бугарске. На половини
реализације пројекта, због српско-бугарског рата и без обзира
на личне академски и професионалне способности, Јовановић
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је морао да напусти Бугарску, како аутор наводи „само зато
што је долазио из Србије“. Годину дана после Јовановићевог
одласка здање је завршено.
Град Београд је и по броју научних прилога и по обиму
материјала, централни фокус истраживачких напора ко-аутора
зборника. Поред низа познатих историјских чињеница и
углавном концентрисања истраживача на аспекте османскотурске контроле града до шездесетих година XИX века и
њених значајних последица, читаоци могу у надахнутом
опису прошлости препознати и данашње темељне сукобе и
оријентације када је у питању карактер града, урбанистичко
планирање и друштвено-политичке тежње овог времена.
Издвојићу два значајна примера идејне хармонизације
прошлости града са савременим хтењима да се град „отргне“
од становника и њихове урбане благодети и задовољства, као и
очувања простора, грађевина и споменика који опомињу да је
прошлост постојала и да је треба колико је год могуће сачувати.
Најпре, о просторима и објектима. Катарина Митровић у
свом прилогу, нас упућује да чињеницу да су после одласка
Турака „спрске власти велику пажњу посвећивале уклањању
османског наслеђа, колико због прилагођавања новим
урбанистичким стандардима, толико и на симболичном плану,
како би се уништили трагови дуге османске доминације“.
Реч је заправо о темељном и планском уништавању свега
што није било хришћанско и српско, што за последицу има
губљење праве оријенталистичке димензије града, која би
данас сасвим сигурно била значајна као печат времена и
туристичка атракција, сачувана из историје града, такорећи
поклоњена потомству на уживање и наплату. Други је пример
драстичнији и говори не само о менталитету власти и народа
већ и о београдској – српској континуираној неспремности
да се Београд у просторном и урбанистичком смислу отвори
и учини становништву привлачним, зеленим, атрактивним и
отвореним. Чувени архитекта Емилијан Јосимовић је након
предаје града у руке Србима, 1867. године, започео али није
успео да доврши програм архитектонско-урбанистичке
реконструкције главног града. Преко потребну реконструкцију
Београда Јосимовић је видео као „креацију особене урбане
структуре која обухвата паркове и зелене венце дизајниране
тако да у становницима буде осећај лепоте, задовољства и
амбијенталног здравља“, који су садржали и очување трагова
историјског идентитета града. Уместо реализације програма,
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тадашње градске власти су одлучиле да га најпре модификују а
касније и у потпуности забораве. Како у свом прилогу наводи
Љиљана Благојевић „Београд је окренуо леђа Јосимовићевим
идејама о здравој и удобној животној средини и тражио лепоту
у империјалној власти, у грандоманству и монументалности
европских градова“. Она наводи и да је „промењени историјски
контекст XX века Јосимовићев план изложио селективном
и идеологизованом читању, при чему су брисање и табула
раса сматрани конститутивном парадигмама и идеолошком
заснованошћу београдског урбанизма“. Јако познато, зар не!
Присутно и данас, само у другим облицима и формама, пре
свега кроз политичку доминацију у одлучивању о развоју
града, вестернизацији која град треба да у смислу изгледа и
функционалности прилагоди глобализованом свету, у коме
градови све више по структури, атракцијама и могућностима
личе једни на друге, посебно они престонички, који упадљиво
јако говоре о карактеру нација и стварају стереотипе, јер су
главни градови у менталној мапи данашњег човека заправо
кључно и све више једино „огледало“ нације.
И за крај да закључимо: овај узбудљиви зборник
вредних научних радова представља како мини-историју
успеха у изградњи градова и престоница нових националних
држава у свим аспектима њиховог живота и функционисања
(урбанистичких, социјалних, политичких, културних) тако
и систематизовани попис пропуштених шанси са посебним
нагласком на copy-paste стратегије развоја по узору на Европу и
налоге прогреса, у коме уочавамо и данашње бољке балканских
главних градова који теже да буду европски, али је и даље у
њима неизбрисово похрањен печат источности.
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пројекта у оквиру кога је чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима
величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од
100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе,
циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате
и закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима
(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold
(фонт 12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов
садржи више целина, оне се такође означавају арапским бројевима,
и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се
налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте
уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу
у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба
поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију
Justify.
Приликом навођења фуснота руководити се следећим
упутствима:
● приликом навођења монографије/књиге фуснота мора
садржати:
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- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив
издавача, место, годину издања и број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
● приликом навођења чланака из часописа:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место
издавања, број, година излажења и број стране.
- Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних
конфликата до њихових решења“, Политичка ревија,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009,
стр. 67.
● приликом навођења зборника радова/поглавља из
књиге:
- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена
приређивача зборника у загради, назив издавачa, место
издања, година издања, број стране.
- Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање
Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд,
2008, стр. 239.
● приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи
више од 10% коришћене литературе):
- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом
(Italic), пуну интернет адресу и датум приступа.
- Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical
spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework
of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_
sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013
● приликом навођења архивске грађе:
- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува,
фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако нема
назива документа одређује се тако да одговори на питања:
ко? коме? шта?), место, датум.
- Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894,
Извештај Министарства иностраних дела о постављењу
конзула, Београд, 19. април 1888.
● приликом навођења прописа/закона:
- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме
је пропис објављен, број и година објављивања.
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- Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени
гласник РС, бр. 125/04.
● приликом навођења публикација у новинама:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима,
назив новине курзивом, датум објављивања
- Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против
Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.
● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на
истој страни користити:
- Исто, број стране
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55
● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није
узастопно и на истој страни користити:
- Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.
- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
Београд, 2006, стр. 54.
Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.
Код уноса табела и графикона користити:
Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон,
редни број, назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по
правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим
што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана
по азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први
наводе, а затим по абецедном реду за изворе на латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама
потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље
у зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у
фуснотама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и
презиме аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов
рада на енглеском великим словима - Bold (фонт 14).
Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold
(фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у
обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке
истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире
него у сажетку.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12)
и одвајају зарезом.
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Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају
на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су
објављени у научним часописима политиколошке тематике.
Рокови за достављање радова су: 1. март, 1. јун, 1. октобар.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и
изјаву да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат
или плагијат. Изјава може да се преузме на интернет презентацији
часописа, www.ajpips.edu.rs/.
Текстове слати у електронском облику на адресу
redakcija@ajpips.edu.rs.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Улога рецензената је да доприносе очувању високог квалитета
нашег часописа. Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за
рецензирање је седам дана од пријема рада. Садржај рецензије је
поверљив, те се не сме откривати особама које нису у уредништву
часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји
било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да
рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни
рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки
приступ у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури,
посебно у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене
у научним часописима и зборницима (посебно часописи и зборници
из политикологије).
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о
квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је
потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију
рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању
овог рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких
(плагијаризам, превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који
ће уреднику помоћи у доношењу коначне одлуке о даљем статусу
рада.
Датум оцене рада
Име, презиме и научно звање рецензента:
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