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Сажетак
Предметовогчланкапредстављаанализазначајакоји

имајавнaуправaудржавамакандидатимаипотенцијалним
кандидатимазачланствоуЕУтокомпроцесапридружива
њаЕУ.Притоме,требаиматиу видуда суадминистра
тивникапацитетиједанодважнихкритеријумазаконачну
оценуспремностинекедржаведапостанечланицаЕвроп
ске уније.Полазнатачка у овој анализи јестеСтратегија
проширењаЕвропскеуније20142015.којакаопрвиприори
тетикључниизазовзанареднугодинудоносинеопходност
реформејавнеуправеудржавама,међукојимајеиСрбија,
којеимајустратешкоопредељењедапостанучланицеЕУу
догледнојбудућности.Затимсепрелазинапрегледтренут
ног стања јавне управе у РепублициСрбији и даље кораке
којићеупогледуреформејавнеуправебитиучињени.Циљ
радајестедапокажеколикоСрбијакаснисареформомјав
неуправеиизградњоминституцијабудућидајетоједанод
битнихпредусловазаспровођењеacquiscommunautaireа.
Кључнеречи:реформајавнеуправе,административникапа

цитети,Србија, политика проширења, Европ
скаунија.
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Пакет проширења представља скуп докумената које
Европскакомисијадоносинагодишњојоснови,акојимасе
одређујеоквирзаприступањедржавакандидатаипотенци-
јалнихкандидатаЕвропскојунији.ОвајпакетукључујеИз-
вештајонапретку,ЕвропскопартнерствоиСтратегијупро-
ширења.Првипакетипроширењаобјављенису2005.године.

„Стратегијапроширењаикључниизазови“једанјеод
докуменатаизПакетапроширењаукомесеизражавајуста-
вовиинамереЕУупогледуполитикепроширења.Страте-
гијомседајепрегледстањаудржавамакандидатимаипо-
тенцијалним кандидатима, дефинишу кључни изазови за
наредну годину, даје врло кратак преглед напретка које су
оствариледржавекандидатиипотенцијалникандидати,на-
водикакоинакојиначинћеЕУнаставитисапружањемтех-
ничкеифинансијскепомоћикаоизакључкеосвакојдржави
кандидатуипотенцијалномкандидату.

1.СтратегијапроширењаЕУ20142015.

Стратегијапроширењаза2014.годинупотврђујезначај
фундаменталнихпитањауоквируКопенхашкихкритерију-
мазачланствоуЕвропскојунијикојисуформулисанипре
вишеоддвадесетгодина.Онаукључујувладавинуправа,ко-
јаостајесамасржпроцесапроширења.Државекојесепоми-
њууовојСтратегији(државеЗападногБалкана-Србија,Цр-
наГора,БоснаиХерцеговина,БЈРМакедонија,Албанијакао
исамопрокламованадржаваКосово;поредњих,Стратегија
сеодносинаТурскуиИсланд),морајудасеухватеукоштац
сапитањимакаоштосуреформаправосуђаиборбапротив
организованогкриминалаикорупцијетокомранефазепре-
говораопридруживању,какобиуовимсегментимапостигле
одрживедугорочнерезултате.

АкоанализирамоСтратегијупроширењаодноснопри-
оритетекојеонапостављапреддржавекандидатеипотенци-
јалнекандидате,можемоприметитидасеонимењајутоком
годинаалиитодасуовиприоритетинераскидивоповезани,
односно,даиспуњавање једногводииостваривањудругог
приоритета.Томожемовидетинаследећемпримеру.Стра-
тегијапроширења2012-2013.одредилајекаоприоритетвла-
давинуправа,затимјенареднаСтратегијаставилаакценат
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наекономскоуправљање.НајновијаСтратегија,пак,помиње
каопрвимеђуприоритетима,реформујавнеуправесачимје
увезииконтинуиранојачањеадминистративнихкапаците-
тапаралелносаизградњоминституција.Изовакопоставље-
нихприоритетаможесе закључитидањиховареализација
водиуспешномспровођењуструктурнихекономскихипо-
литичкихреформикаосаставнимелементимаКопенхаген-
шкихкритеријумазачланство.

Стратегија проширења 2014-2015. усмерена је на три
стуба: 1. реформу јавне управе, 2. економско управљање
(eco no mic go ver nan ce)и3.владавинуправа.1Успостављање
владавинеправазаузимасредишњеместонапутукачлан-
ствууоквирукогасеодвијајусвиреформскипроцесиудр-
жавама кандидатима и потенцијалним кандидатима. Када
јеречоекономскомуправљању,Европскакомисијајеувела
Националнепрограмеекономскихреформичијијециљпру-
жањепомоћиземљамакојесеналазеупроцесупридружива-
њадауспоставефункционалнутржишнуекономију(будући
дапремаоцениKомисијениједнадржаваЗападногБалкана
тренутнонемафункционалнутржишнуекономију2). Разлог
збогкогсеKомисијарешиланаовајкоракпотичеодсвече-
шћихекономскихпроблемасакојимасеЕУсуочаваусвом
дворишту,собзиромдазначајанбројњенихчланицаимаве-
ликихпотешкоћасаодржањембуџетскогдефицитаијавног
дугаупредвиђенимоквирима(до3%БДП-абуџетскидефи-
цитадо60%БДП-ајавнидуг).

Јавну управу у државама кандидатима и потенцијал-
ним кандидатима карактеришу, пре свега, висок ниво по-
литизације, недостатак транспарентности као и недовољни
административникапацитетизаприменуacquis-aиспрово-
ђењаобавезаизбудућегчланства.Постојањепрофесионалне
имодерне јавнеуправе значајно јене самоизперспективе
чланствауЕУ,већјетоважноисастановиштаквалитетног
пружањауслугасвимграђанимаипривреднимсубјектима.

1 CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,theCouncil,
theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegions,
EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,Brussels,COM(2014)700,
p.4.

2 ht tp://www.europa.rs/mediji /najnovijevesti /3914/Novi+ekonomski+pri-
stup+EU+prema+Zapadnom+Balkanu++.html#sthash.PE0sD8r3.dpuf.
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Реформа јавне управе има за циљ већу транспарент-
ност,ефикасносткаоиодговорностпремаграђанимаипри-
вреди.Бољепланирањејавнихполитика,њиховакоордина-
цијаиразвој,системскоуправљањељудскимресурсимабез
којих је сувишно говорити о постојању одговарајућих ад-
министративних капацитета, упрошћене административне
процедуре,бољеуправљањејавнимфинансијама,неопходни
сузаспровођењеобавезакојепроистичуизпроцесаевроп-
скихинтеграција.

Стратегијапроширења2014-2015.наглашавададржа-
ве кандидати и потенцијални кандидати треба да повећају
напоре у изградњи административних капацитета на свим
нивоима и да ускладе капацитете са својим националним
стратегијама3 (уовомслучајумислисенастратегијезаре-
формујавнеуправе).Административникапацитетидржава
кандидата и потенцијалних кандидатамогу се посматрати
као секторски (капацитетипообластима заприменуправ-
нихтековинакаоштосузаједничкотржиште,конкуренција
итд.)ихоризонтални(свеукупникапацитетијавнеуправе).4

Стратегијепроширења2014-2015.дефинишекојасуто
кључна питања везана за реформу јавне управе на којима
требадасерадиупоменутимдржавамаЗападногБалкана:

1. Стратешкиоквирзаспровођењереформејавнеупра-
ве-подразумевапостојањеполитичкевољедасере-
формезаистаспроводе,поредтоганеопходно једа
постојителокојебикоординиралоиконтролисало
спровођењеовихреформи;

2. Координација и развој јавних политика - обухвата
какоВладину,такоимеђуминистарскукоординаци-
јујавнихполитика,каоиразвојполитикаифинан-
сијскепроцене;

3. Државнислужбеницииуправљањељудскимресур-
сима-односисенаорганизацијуирадзапослениху
државнојслужби,постојањеслужбеничкогсистема

3 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.5.
4 Тања Мишчевић, „Maдридски критеријум: административни капацитети

каоусловчланствауЕУ“,Изазовиевропскихинтеграција–Часописзапра
воиекономијуевропскихинтеграција,бр.1,Службенигласник,Београд,
2008,стр.100.
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заснованог на заслугама, заједно са деполитизаци-
јомипрофесионализацијом;

4. Одговорност-подразумеватранспарентностураду
администрације, приступинформацијамаод јавног
значаја;

5. Пружањеуслугаграђанимаипривреднимсубјекти-
ма-односисенаједноставнијеибољеадминистра-
тивнепроцедуреие-управу;

6. Управљање јавним финансијама - захтева се боље
управљањејавнимфинансијамакаоибољабуџетска
политикакојесемогуостваритиприменомвишего-
дишњихпрограмауправљањајавнимфинансијамау
координацијисаКомисијом.5

Још је у Стратегији проширења 2012-2013. приликом
проценестањареформејавнеуправе,наглашенодаћеЕвроп-
ска комисија „препознајући изазове држава које теже при-
ступању ЕУ, ојачати своје способности процене и праћења
какобисеидентификоваликључнипроблемиипружиласе
помоћупланирању,постављањуприоритетаиимплемента-
цијиреформи.“6 

Европскакомисијајејошпренеколикогодина(кадаје
примећенодапојединеноведржавечланицепопутБугарске
и Румуније немају одговарајуће капацитете за спровођење
обавезакојепроистичуизчланства),препозналаизазовеса
којимаседржавекандидатиипотенцијалникандидатисуо-
чавајуупокушајимадаизградесвојеадминистративнекапа-
цитетеиреформишујавнеуправеускладусазахтевимаЕУ.
ТоједопринелодасеКомисијадиректноангажујеупружању
подршкедржавамакојесеналазеупроцесупридруживања.

Стратегијапроширења2014-2015.предвиђа јачањека-
пацитетаКомисијекакобипратилареформујавнеуправеу
државамакандидатимаипотенцијалнимкандидатиматако
штоћебитиактивнанадвапаралелнаколосека.Напрвом
колосеку,Комисијаћенаставитидаорганизуједвапутаго-
дишњесастанкепосебнегрупезареформу јавнеуправеса
државамакандидатима,какобисенатимсастанцимаанали-

5 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.4.
6 CommunicationfromtheCommission to theEuropeanParliamentand theCo-

uncil, Enlargement Strategy and the Main Challenges 20122013, Brussels,
COM(2012)600,p.5.
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зиралинапредакиизазовинаовомплану.Надругомколосе-
ку,КомисијаћеојачатисвојусарадњусапрограмомSIG MA 
(Sup port for Im pro ve ment in Go ver nan ce and Ma na ge ment),што
ћедовестидопобољшањапринципастандардаизаспрово-
ђењереформејавнеуправе.7

Приликом давања закључних оцена тренутног стања
јавнихуправаудржавамаЗападногБалкана,Европскакоми-
сијанаглашавадајеонајошувекувеликојмериполитизо-
вана;транспарентностиодговорностјавнеуправе,заједноса
професионализацијомдржавнихслужбеника,питањасуко-
јимасетребапосветитивећапажњаусвимовимдржавама.8

2.Значајјачањакапацитетајавнеуправеу
контекступридруживањаЕУ

Изградњаинституција,каодеопроцесаприменеевроп-
ских стандарда зависи од спремности за реформе, стања у
комесеналазијавнауправаиодуправнетрадицијепоједи-
начнедржаве.Европскаунијазахтеваоддржавакандидата
дареформишусистемјавнеуправекакобиразвиликапаци-
тет заприменуправнихтековина.Овереформеобухватају
широк спектар активности, од секторских прилагођавања,
успостављањa централнекоординационе јединице за упра-
вљањеЕУпословима,достварањапрофесионалнеидеполи-
тизованедржавнеуправе.

ДржавечланицеЕУимајуразличитесистемедржавне
администрације, али постоје извесни општи принципи ор-
ганизовања државне управе: отвореност, транспарентност,
професионалност,одговорност,делотворностиефикасност.9  
Они представљају основу „европског административног
простора“,тј.скупаадминистративнихпринципа,заједнич-
кихуправнихстандарда,поступакаивредностикојисепри-
мењујуудржавамачланицама.

7 MilenaLazarević,SenaMarić,AmandaOrza,Kreiranjepolitikeipregovoriza
pristupanjeEU,DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ),
Beograd,2013,str.24.

8 EnlargementStrategyandMainChallenges2014-15,op.cit.,p.20.
9 „Европскипринципизадржавнууправу“,СИГМАрадовибр.27,Европски

покретуСрбији,КанцеларијазапридруживањеЕУВладеРепубликеСрби-
је,Београд,2006,стр.209.
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КакопримећујеГраб,малесушанседадржавеканди-
датиизградеједнообразнимоделјавнеуправебудућидачак
ниосталедржавестароседеоциЕУнемајуjединственимодел
jавнеуправе.10Администрацијеупосткомунистичкимдржа-
вамаималесубројнепроблемесакомунистичкимнаслеђем.
Једнаодпоследицатаквогнаслеђајестеинемогућностдасе
одвојибирократијаодполитикеодносно,дасеумањиутицај
политикенајавнууправу.

Недостатак прецизних критеријума за оцену админи-
стративнихкапацитетадовеоједотогадајеусвајањеипри-
менадвасуштинсказаконаудоменујавнеуправе-Законао
државнојуправииЗаконаодржавнимслужбеницимапред-
стављаизразсимболичкесагласностисаЕУзахтевимаане
производистварнепроменестањајавнеадминистрације.Гец
сматрадајетаквосимболичкоиспуњавањеЕУусловапри-
мер„плиткеодносноповршнеевропеизације“.11

Сатимувези,можемопосматратиирезултатестудије
Светскебанкеиз2006. годинекоја јепоказалада су већи-
нидржавацентралнеиисточнеEвропекојесу2004.поста-
лечланицеЕУ,недостајалимеханизмииадминистративни
капацитетизауправљањеструктурнимфондовимаибуџет-
ским обавезама.У овој студији се истиче да су у помену-
тим државама планирање и координација јавних политика
наизузетнонискомнивоу;оваконстатацијајединоневажи
забалтичкедржаве-Литванију,ЛетонијуиЕстонију.12

КадаговоримоодржавамаЗападногБалканамеђукоји-
маимаикандидатаипотенцијалнихкандидатазачланствоу
ЕУ,Комисијеинсистиранаодрживостиреформи,сврсисход-
нојимплементацијиacquisa,анесамоусвајањупрописакао
штојеторанијебилослучај.Затосепажњасвевишеусмера-
ванаадминистративнекапацитетедржавакандидата,како
бисеосигураоадекватаннивоефикасностииефективности
њиховихуправа.Тосеможеприметитииудокументимакоја

10 HeatherGrabbe,„EuropeanizationGoesEast:PowerandUncertaintyintheEU
Accession Process“, p 12., http://ceses.cuni.cz/CESES-141-version1-3_1__Grab-
be_2002_Europeanisation_goes_east.pdf,(приступљено16.11.2014.)

11 KlausGoetz,„TheNewMemberStatesandtheEU:RespondingtoEurope“,in:
TheMemberStatesoftheEuropeanUnion,(eds.BulmerandLequesne),Oxford
UniversityPress,Oxford,2005,pp.254-284.

12 WorldBank, „EU-8:AdministrativeCapacity in theNewMemberStates:The
LimitsofInnovation?.”2006,pp.48-51.
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припадајупакетупроширења(Стратегијапроширења,Изве-
штајионапретку)укојимасепотврђујеважностпостојања
добрихадминистративнихкапацитетадржавакандидата.

ЕУјезадржавеЗападногБалканаувелановемехани-
зме са циљем поспешивања и праћења реформи, посебно
крозмеханизмеаналитичкогпрегледаусклађености (scree
ning)иувођењамерила(benchmarks)којисупосталисастав-
нидеопреговораоприступању.УслучајуСрбијеиЦрнеГо-
ре,процесаналитичкогпрегледаусклађеностизапочеојечак
ипрезваничноготварањапреговораоприступању.Оношто
сепрвипутпојавилонасамомкрајупреговорасаХрватском
-„прелазнамерила“ (interimbenchmarks)очекујеседаћесе
вишекориститиупреговоримасаСрбијом.Изовогапроизи-
лазидаћедржавекандидатибитиприморанедаразвијубо-
љеадминистративнекапацитете,собзиромдајеупоређењу
садржавамакојесунешторанијепосталечланицеЕУком-
плекснијиначинпраћењареформи.Заправо,циљКомисије
јестедасереформа јавнеуправеуспешноуградидубокоу
системедржавакандидата.13 

3.СтањејавнеуправеуСрбији

НакондавањастатусакандидатаСрбијимарта2012.го-
дине,ЕУјезакључиладасуреформеудвекључнеобласти
упроцесуприступањаСрбије–реформиправосуђа, каопо-
глављакојећепрвобитиотворено,апоследњезатворено,и
реформијавнеадминистрације,каонеопходногоквирасвих
активности,дотадаспроведененанеадекватанначинидаје
потребнодоношењеновихстратешкихдокуменатаипокре-
тањеновогциклусареформи.14 

Власти у Србији су 2004. године донеле Стратегију
реформедржавнеуправе.Основнициљевиипринципире-
формебилисуускладусапринципимаевропскогадмини-
стративногпростора.Циљевису:„изградњадемократскедр-

13 MilenaLazarević,SenaMarić,AmandaOrza, Kreiranjepolitikeipregovoriza
pristupanjeEU, op.cit.,str.24.

14 СлађанаМладеновић, Јелена Тодоровић, „Реформа правосуђа и јавне ад-
министрацијеуСрбијиуконтекступолитикеусловљавањаЕУ“,У:Стра
тешкиправциразвојаиутврђивањаположајаСрбијеусавремениммеђу
народним односима, (ур.МаркоНиколић, Драгољуб Тодић),Институт за
међународнуполитикуипривреду,Београд,2013,стр.716.
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жавезаснованенавладавиниправа,одговорности,јавности,
економичностии ефикасностииизградњадржавне управе
усмеренекаграђанима,којајеспособнадаграђанимаипри-
ватномсекторупруживисокквалитетуслугаузразумнетро-
шкове.“15 Принципи којима се треба руководити приликом
постизања ових циљева су: децентрализација, деполитиза-
ција,професионализација,рационализацијаимодернизаци-
ја.УспровођењуСтратегијеиз2004.годинедонетисуакцио-
ниплановизапериод2004-2008.и2009-2012.године,Дакле,
чињеницајестедајереформазапочетајош2004.годинеали
нажалост,недостајалајепотпунаприменаусвојенихзаконаи
прописакаоизаокружењезаконскогоквирауобластијавне
управе.Поредтога,реформаjeбилајеотежаназбогнедовољ-
неполитичкерешеностидасеонастварнодогоди.

Током 2013. постало је јасно да се мора донети нови
стратешкиоквирзареформујавнеуправе.Владајепреузела
насебедаразвијеновустратегијузареформујавнеуправе
којабиобухватиласвекључнеаспекте јавнеуправе каои
дадонесеакционипланзапериод2013–2016.ПредлогСтра-
тегијереформејавнеуправеиз2013.годинеунеојенекева-
жненовине,пресвега,кадајеупитањуунапређењее-упра-
ве,увођењепринципазаслугапремараду,заштитуонихкоји
пријављују корупцију.16  Jедан од приоритета у оквиру ре-
форме јавне управе је развијање каријерног, службеничког
система, професионализација и деполитизација кадрова и
обавезнаобукаслужбеника.Стратегијaреформејавнеупра-
вепредвиђаунапређењeорганизационеструктуреиподси-
стемаиреструктурирањeкакобибројзапослениходговарао
задацима и циљевима самих институција, да би се донеле
уштедеусистемуипобољшалопословноокружење,ревиди-
ралодоношењејавнихполитикаипобољшалатранспарент-
ностиодговорнострада.

ПоследњигодишњиизвештајЕвропскекомисијеона-
преткуСрбијеупроцесупридруживања(октобар2014.)при-

15 „СтратегијареформедржавнеуправеуРепублициСрбији“,ВладаРепубли-
кеСрбије,Београд,2004,стр.14.

16 МилеИлић,АлександраИлићПетковић,Милан Јовановић, „Достигнућа
стратешкогприступауреформидржавнеуправеурепублициСрбијиупро-
цесу прикључења Eвропској унији“, Teme, бр. 4, Октобар-Децембар 2013,
Ниш,стр.1749-1762.
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ликомоценестањејавнеуправеуСрбији,употпуностиследи
Стратегијупроширења2014-2015.иобрађујекључнапитања
уобластиреформејавнеуправекојаСтратегијадефинише:

1) Стратешки оквир за реформу јавне управе - новa
Стратегијaреформејавнеуправеусвојенајеујануа-
ру2014.године.Стратегијаобухватадецентрализа-
цију; планирање и координацију јавних политика;
е-управу;јавнеуслугеиуправљањељудскимресур-
сима;управљањејавнимфинансијамауобластибу-
џетскогпрограмирања,унутрашњуконтролуијавнe
набавкe;правнусигурностијавнеуслуге,укључују-
ћиуправнепоступке;транспарентностиотвореност
јавне управе.17 Стратегијa је допуњена Акционим
планомкојимсепредвиђајуактивностизаспровође-
њеовеСтратегијеупериоду2014-2016.

2) Развојикоординацијујавнихполитика-Секретери-
јатзајавнеполитикеоснованјетоком2014.године.
Задатаковеновонасталеинституцијеједаусклађује
јавнеполитикеВладе, да онебудуоствариве с об-
зиромнафинансијскемогућностиидаседоследно
спроводе. РазлогзауспостављањеСекретаријатаје
постојање великогбројанационалнихстратегија(91
секторскаи14мулти-секторскихстратегија)којесе
честопреклапају аобичноне садржепроцене свог
утицајанабуџетРепубликеСрбије.18

3) Јавнeуслугeиуправљањeљудскимресурсима-за-
пошљавањепредставља веома озбиљанпроблем, с
обзиром да је његов значајан проценат спровођен
путемнетранспарентнихпоступака(60%запошља-
вањаније се заснивало на јавним конкурсима).19У
недостатку одговарајућег законодавног оквира (За-
конозапосленимауаутономнимпокрајинамаије-
диницамалокалнесамоуправејошувекнијеусвојен
иако је нацрт готов још половином 2014.), положај
државнихслужбениканалокалномнивоурегулисан

17 „Стратегијареформе јавнеуправеуРепублициСрбији“,ВладаРепублике
Србије,Београд,2014.

18 „ИзвештајонапреткуСрбијеза2014.годину“,Европскакомисија,Брисел,
СВД(2014)302,стр.16.

19 Op.cit.,стр.17.
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јеопштимпрописимаораду.ИзменеидопунеЗако-
наодржавнојуправиијавнимуслугамаизвршенесу
усептембру,каопочетникораккадаљемнапреткуу
успостављању адекватног система државне службе
којибибиозаснованназаслугамакадасуупитању
селекција,постављањенаположај,обука,вреднова-
ње,зарадеиотпуштањедржавнихслужбеника.

4)Oдговорностипружањeуслуга-oвадвапитањасе
уИзвештајузаСрбијупосматрајузаједнобудућида
није остварен никакав напредак ни по једном пи-
тању.20 Нови  Закон о општем управном поступку
јошувекнијеусвојениакојењеговоусвајањебило
предвиђенојоштоком2013.ИстоважиизаЗаконо
управнимспоровима али за разликуодпрвог, овај
Законјеусвојеналивећскородвегодинетрајењего-
вопотпуноусклађивањесаевропскимстандардима
судскеоценеуправнихаката.

5)Управљања јавнимфинансијама - oва област је де-
лимичнојеобухваћенановомСтратегијомреформе
државне управе.Министарство финансија је пред-
узело процену јавних расхода ифинансијске одго-
ворности, а паралелно припрема програм реформе
финансијскогуправљања,чијијециљдаутврдире-
дослед реформских активности према различитим
деловимасистемајавнихфинансија.Одовереформе
сеочекујеунапређењеуправљањаприходимаина-
платепореза,прелазнавишегодишњебуџетскопро-
грамирање,већуефикасноступолитициуправљања
дуговима,рачуноводствуиизвештавању,јавнимна-
бавкама,јавнојунутрашњојфинансијскојконтроли,
мерамапротивпревараиспољнојревизији.21

Европска комисија закључује да су акутни проблеми
јавнеуправеуСрбијинедостатактранспарентностиузапо-
шљавању,непостојањеслужбеничкогмеритсистема,иполи-
тизацијадржавнихслужбеника.22Такође,препорукенезави-
снихдржавнихорганапопутЗаштитникаграђанаиПовере-

20 „ИзвештајонапреткуСрбијеза2014.годину“,op.cit.,стр.17.
21   Op.cit.,стр.18.
22 Ibid.
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никазаинформацијеодјавногзначаја,требауградитиусам
систем.

У новембру 2014. у Бриселу одржан је први састанак
Посебнераднегрупезареформујавнеуправечијеуспоста-
вљање је предвидела Стратегија проширења 2014-2015. На
овомсастанкуучествовалаjeминистаркаУдовички,заједно
сапредставницимаЕвропскекомисијеиSIG ME.Оцењива-
њепостигнутогуреформамајавнеуправемеренонизомпо-
казатељаразвијенихутусврхузапочећевећпочетком2015.
године.

***

Реформа јавнеуправезавређујепосебнупажњу, јер је
успехтихреформипредусловуспехареформиосталихсег-
менатадруштва.Kрајњициљјестепрофесионална,поуздана,
одговорнаиекономичнајавнауправа,којаћерадитикаосер-
висграђанаипривреднихсубјеката.

Важност увођења службеничког мерит система може
севидетииутврдњиГајаПетерсададржавекојеимајуова-
кавсистемјавнеуправепоказујудостамањинивокорупције
уодносунаонедржавеукојимајеутицајполитикенауправу
узначајнојмериприсутан,чакикадајеречосвакодневним
административнимпроцедурама.23 

Увођење мерит система службеничких заслуга у Ср-
бијиометаувеликојмерипартократија,поштоjeприсутан
давнозастарелисистемплена(spoilsystem),премакомесене
самофункцијеуминистарствима,другиморганимадржав-
неуправеи јавнимпредузећима,посматрајукаопартијски
плен,већисвакорадноместоудржавнојуправи.24

Неопходноје,алитакођеиунајбољеминтересудржаве
кандидатадаизградијакеадминистративнекапацитетепре
пријемаучланствоуЕУ.Процесприступањатребалобигле-
датикаоприликудасетрајноуспоставифункционалнајавна

23 GuyPeters,JonPierre,HandbookofPublicAdministration,SAGEPublications,
NewYork,2007,p.111.

24 ЈеленаТодоровић,„РеформадржавнеуправеуСрбијиипроцесевропских
интеграција“,Политичкаревија,Институтзаполитичкестудије,Београд,
бр.3/2012,стр.202.
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управакојанеспутаваграђанеипривредникевећкојаје,де-
лотворна,ефикаснаипредстављањиховсервис.

Јавнауправакојадоброфункционишенужанјепреду-
словзадемократскоуправљањеикаотакавнепосредноути-
чена способноствластидапружа јавнеуслугеиподстиче
економскуконкурентностираст а самимтимипоспешује
животнистандард. 

Политикапроширењаједнајеодуспешнијихполитика
ЕУ.Међутим,требаиматиувидуједнуодпоследњихизјава
Жан-Клода Јункера, новог председника Европске комисије
којијеступионадужност1.новембра2014.даЕУморадана-
правипаузуусвомпроцесупроширењакакобиконсолидо-
валаоноштојеурађено,будућидасеупериодуод10година
чак13државапридружилоУнији,алиидаћеподњеговим
председавањемКомисијом,преговорикојисуутокубићена-
стављени,пресвегасаземљамаЗападногБалканакојимаје
потребнаевропскаперспектива.25Оваизјавазначидауна-
реднихпетгодинавероватнонећебитипроширењаалитоне
значиданетребадасенастависаспровођењемреформене
самојавнеуправенегоицелокупногдруштвауСрбијикоја
јеједанодкандидатазачланство.
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Resume

Administrativecapacityasacriterionintheaccessionne
gotiationsisexplicitlylistedonEuropeanCouncilsummitinMa
dridin1995.AstheCommissionin1997annuallystartedtopu
blishannuallyprogressreportsforeachcountry,itbecameclear
thatdisadvantagesofthesecandidatesareinconnectionwithpu
blicadministrationreforms.Theprogressreportsalsoprovidean
overviewoftheadministrativecapacityforanyindividualchap
teroftheEUacquis.

UnliketheCopenhagencriteriawhereitispossibletomo
nitorandevaluateprogressinthenegotiationprocesschapters
acquis,giventhelackoftheEUacquisinthisarea,thereisno
mechanismforassessingthelevelofdevelopmentofadministra
tivecapacityofaparticularstate.Bearinginmindtheunderpre
pared public administrations from the “Eastern” enlargement,
theirexperiencesgreatlyinfluencedthedynamicsnegotiationsas
wellascreatingnewcomprehensiveapproachoftheEUtowards
thecurrentMembercandidatesinthefieldofpublicadministra
tionreform.

Public administration reform is a complex but extremely
important topic for any country. It is about providing the best
possibleadministrationandservices,atalllevelsofgovernment,
toourcitizensandbusinesses.Itisalsoaboutcontributingtoa
fairandopensociety,competitivemarketsandinclusiveecono
micgrowth.Thetrajectoriesofpublicadministrationreformin
theSerbiabutalsointherestofWesternBalkanscanbetraced
totheinterplayofinternationalanddomesticfactors.Boththein
ternationalanddomesticcontextsprovideopportunitystructures
thatcreateincentivesforpoliticiansanddomesticadministrative
policymakerstoinvestintheprofessionalisationofthecivilser
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vicewhichisoneofthemostimportantpiecesofthepublicadmi
nistrationreformpuzzle.
Keywords: publicadministrationreform,administrativecapa

city,Serbia,enlargement,policy,EuropeanUnion.
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