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Сажетак
Рад ана ли зи ра до са да шње ре зул та те те ку ће ре фор ме јав не 

упра ве у Ср би ји на пла ну уград ње на че ла од го вор но сти као јед ног 
од основ них обе леж ја кон цеп та до бре упра ве. Циљ ана ли зе је про-
це на ква ли те та ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор-
но сти и ка жња ва ње и за шти ту уз бу њи ва ча. По ла зна прет по став-
ка је да ва ља но осми шље на и до след но спро ве де на нор ма тив на 
и ин сти ту ци о нал на ре ше ња за уста но вља ва ње од го вор но сти као 
фор ма тив ног прин ци па ор га ни за ци је ра да јав не упра ве ства ра ју 
окру же ње по год но за мо рал но ис прав но по сту па ње јав них слу жбе-
ни ка. Ва жност овог ис тра жи ва ња огле да се у чи ње ни ци да је ди но 
при вр же ност од го вор но сти су жа ва про стор за по ја ву ко руп ци је и 
та ко по сред но по ди же ква ли тет пру жа ња јав них услу га, те оси гу-
ра ва спро во ђе ње јав них по ли ти ка у скла ду са јав ним ин те ре сом. 
На осно ву на ла за спро ве де ног ис тра жи ва ња аутор за кљу чу је да 
по сто је струк тур не пре пре ке за ства ра ње рад ног окру же ња у јав-
ној упра ви по год ног за до след но по што ва ње етич ких стан дар да. 
Аутор на гла ша ва да од су ство ме ха ни зма за за шти ту уз бу њи ва ча 
пред ста вља нај сла би ју тач ку ре форм ских ме ра пред у зе тих у прав-
цу ја ча ња по је ди нач не од го вор но сти, те ти ме де ли мич но обе сми-
шља ва усво је не ци ље ве пре о бра жа ја јав не упра ве у Ср би ји у скла-
ду са узо ром по стин ду стриј ских де мо кра ти ја.
Кључ не ре чи: до бра упра ва, јав на упра ва, по је ди нач на од го вор ност, ди-

сци пли на, ка жња ва ње, уз бу њи ва ње, ин те гри тет јав не слу-
жбе, Ср би ја.
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Пред у слов успехa де мо кра ти је је до бро об у че на би ро кра ти ја 
„ко ја ужи ва до бар глас и има тра ди ци ју” (Јо зеф Шум пе тер, Joseph
Schumpeter).1) На жа лост, јав на упра ва у Ср би ји не ужи ва до бар 
глас ме ђу гра ђа ни ма ни ти има кон ти ну и ра ну де мо крат ску тра ди-
ци ју. На про тив, ре фор ма јав не упра ве на ла зи се у доц њи због го ди-
на про ве де них у „ра то ви ма за ју го сло вен ско на сле ђе” и под ме ђу-
на род ним ем бар гом то ком по след ње де ка де ми ну лог ве ка, те услед 
нео д луч ног и не до след ног пре о бра жа ја ин сти ту ци ја по ли тич ког 
по рет ка на кон 2000. го ди не. Гле да но са ста но ви шта оп ти мал ног 
ко ри шће ња јав них ре сур са, је ди но ва ља но осми шље не ре форм ске 
ме ре мо гу у ра зум ном вре ме ну да омо гу ће Ср би ји да ко ли ко то ли ко 
су стиг не по стин ду стриј ске зе мље, где се пру жа ње јав них услу га у 
све ве ћој ме ри ди ги та ли зу је и ауто ма ти зу је при ме ном но вих тех-
но ло шких до стиг ну ћа. Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 2004. 
го ди не Стра те ги ју ре фор ме др жав не упра ве, а по том и два ак ци о-
на пла на (за раз до бље 2004–2008. и 2009–2012), и ти ме уоб ли чи ла 
из град њу нор ма тив ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра мо дер не јав не 
упра ве, пре вас ход но усме ре не на ре ша ва ње го ру ћих дру штве них 
про бле ма и за до во ље ње по тре ба гра ђа на. 

Стра те ги ја као крај њи циљ ре фор ме утвр ђу је обез бе ђе ње ви-
со ког ква ли те та услу га гра ђа ни ма и ства ра ње др жав не упра ве ко ја 
ће зна чај но до при но си ти еко ном ској ста бил но сти и ква ли те ту жи-
вот ног стан дар да.2) Упр кос ви дљи вом по бољ ша њу у пру жа њу по је-
ди них јав них услу га, до ма ћа јав на упра ва на свим ни во и ма вла сти 
тр пи озбиљ не кри ти ке јав но сти због ве ли ког бро ја от кри ве них зло-
у по тре ба мо ти ви са них оства ре њем лич не или при ват не ко ри сти и 
че стих про пу ста ко ји оме та ју нор ма лан жи вот гра ђа на. Тра ди ци о-
нал на сте ре о тип на пред ста ва ти пич ног до ма ћег чи нов ни ка из ко-
ме ди ја Бра ни сла ва Ну ши ћа и са ти ра Ра до ја До ма но ви ћа до дат но је 
по ја ча на ка ри ка ту рал ним пор тре ти ма осли ка ним у ак ту ел ној ху мо-
ри стич кој се ри ји „Др жав ни по сао”, у про дук ци ји Ра дио-те ле ви зи је 
Вој во ди не. Реч је о не га тив ном узо ру слу жбе ни ка чи је се не зна ње, 
не струч ност, аљ ка вост, ба ха тост, не за ин те ре со ва ност за по ве рен 
јав ни по сао и жеђ за по ли тич ким па тро на том мо гу у крај њој ли ни-
ји све сти на је дан за јед нич ки име ни тељ – нео д го вор ност.

Ства ра ње де по ли ти зо ва не, ефи ка сне и ра ци о на ли зо ва не јав-
не ад ми ни стра ци је не ма сми сла без упо ред ног учвр шћи ва ња од-

1) На ве де но пре ма: То мас Бо то мор, Елитеидруштво, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 
2008, стр. 117.

2) „Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, Вла да Ре пу бли ке Ср би-
је, но вем бар 2004, www.sr bi ja.gov.rs/ex tfi le/sr/45685/stra te gi ja_dr zav na_upra va_cyr.zip, 
06/06/2014.
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го вор но сти као јед ног од пот пор них сту бо ва ин те гри те та јав не 
слу жбе. По сма тра но са ста но ви шта ква ли те та жи вот ног стан дар-
да, сна жни ји ин те гри тет оси гу ра ва пру жа ње ква ли тет ни јих јав них 
услу га, бу ду ћи да сма њу је сте пен при су ства ко руп ци је и дру гих 
ви до ва мо рал но по гре шног по на ша ња у јав ном сек то ру. Из пер-
спек ти ве успе шног спро во ђе ња тран зи ци о не ре фор ме и при бли-
жа ва ња члан ству у Европ ској уни ји, ин те гри тет пру жа здра ву ин-
сти ту ци о нал ну осно ву за уград њу обим ног acquiscommunautaire-а 
у до ма ће за ко но дав ство и спро во ђе ње над на ци о нал них јав них по-
ли ти ка. Ипак, и на кон чи та ве де це ни је спро во ђе ња ре форм ских 
ме ра и да ље су при мет не струк тур не сла бо сти у ор га ни за ци ји и 
ра ду јав не упра ве. Пре гле дом из ве шта ја Европ ске ко ми си је об ја-
вље них у раз до бљу од 2005. до 2013. го ди не, мо же се ви де ти да 
су као нај круп ни ји не до ста ци пре по зна ти успо рен и не рав но ме ран 
ко рак ре фор ме без по др шке иза бра не вла сти на стра те шком ни воу, 
по ли ти за ци ја, ви шак за по сле них, ма њак ква ли фи ко ва них слу жбе-
ни ка, те да тре ба да ље ра ди ти на уна пре ђе њу по ли ти ке упра вља ња 
људ ским ре сур си ма за сно ва не на си сте му за слу га, ја ча њу струч-
но сти, про фе си о на ли зма и од го вор но сти јав них слу жбе ни ка.3) По-
след њи из ве штај об ја вљен ок то бра 2013. го ди не из но ва упо зо ра ва 
на не зна тан на пре дак у спро во ђе њу ре фор ме јав не упра ве у ви-
ду пи са ња но ве стра те ги је и пра те ћег ак ци о ног пла на (за раз до-
бље 2013–2016), по нов ног осни ва ња Са ве та за ре фор му др жав не 
упра ве ко ји го ди на ма уна зад ни је ак тив но ру ко во дио спро во ђе њем 
Стра те ги је ре фор ме др жав не упра ве и ме ра из Ак ци о ног пла на, те 
да љег од ла га ња до но ше ња за ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
и не ус кла ђе но сти за ко на о управ ним спо ро ви ма са стан дар ди ма 
Европ ске уни је у обла сти суд ског над зо ра управ них ака та.4) Пре ма 
ми шље њу Европ ске ко ми си је, ре фор му оме та лош ква ли тет стра-
те шког пла ни ра ња и упра вља ња јав ном упра вом, док се за по шља-
ва ње и на пре до ва ње од ви ја ју не тран спа рент но и ни су за сно ва ни на 
на че лу за слу га.5) 

Бу ду ћи да је рад но окру же ње по год но за мо рал но ис прав но 
по сту па ње јав них слу жбе ни ка мо гу ће из гра ди ти пр вен стве но ја ча-
њем од го вор но сти као ор га ни за ци о ног прин ци па јав не упра ве, у 
на ред ном одељ ку ће мо по јам лич не од го вор но сти са гле да ти кроз 

3) Го ди шњи из ве шта ји Европ ске ко ми си је до ступ ни су на: http://ec.euro pa.eu/en lar ge ment/
co un tri es/stra tegy-and-pro gress-re port/in dex_en.htm.

4) “Ѕerbia: 2013 Рro gress Re port”, Com mu ni ca tion from the Сommission to the Еuropean Рar-
li a ment and the Сouncil, COM(2013) 700 fi nal, 16 Oc to ber 2013, http://ec.euro pa.eu/en lar ge-
ment/pdf/key_do cu ments/2013/ pac ka ge/broc hu res/ser bia_2013.pdf, р. 8.

5) Исто, стр. 9.
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ње го ву те сну ве зу са кон цеп том до бре упра ве и ети ком јав не слу-
жбе.

1.ОДГОВОРНОСТКАО
„УГАОНИКАМЕН”ДОБРЕУПРАВЕ

Чо век има од го вор ност, а не власт.
изрекасеверноамеричкихдомородаца

Пре ма кла сич ним схва та њи ма уло ге би ро кра ти је у де мо крат-
ски устро је ном по ли тич ком по рет ку, де ло твор ност јав не упра ве оси-
гу ра на је си сте мом вред но сно не у трал них ра ци о нал них пра ви ла на 
ко ји ма по чи ва ју без лич ни од но си из ме ђу чи нов ни ка и гра ђа на, од-
но сно ин ди фе рент ност пре ма ин ди ви ду ал но сти чла но ва по ли тич ке 
за јед ни це.6) Прак са са вре ме них по стин ду стриј ских по ли ар хи ја ис-
трај но све до чи да плод „не у трал ног” лич ног ста ва јав ног слу жбе ни-
ка не мо ра ну жно да во ди ка ху ма но сти и раз у ме ва њу по тре ба чла-
но ва јед не по ли тич ке за јед ни це. За јав ну упра ву ко ја си сте мат ски 
не по ни жа ва љу де ко ји од ње за ви се, мо же се ре ћи да при па да „при-
стој ном дру штву” (Ави шај Мар га лит).7) Оства ре ње иде а ла при стој-
ног дру штва те сно је по ве за но са до сти за њем стан дар да са др жа них 
у кон цеп ту до бре упра ве, ко ји об у хва та упра вља ње јав ним по сло-
ви ма за сно ва но на вла да ви ни пра ва, и то та ко да бу ду оси гу ра ни 
тран спа рент ност, од го вор ност, јед на кост мо гућ но сти и уче шће свих 
за ин те ре со ва них дру штве них ак те ра, по сти за ње кон сен зу са, ефи ка-
сно сти и де ло твор но сти.8) 

Кон цепт до бре упра ве зах те ва мно го ви ше од из бе га ва ња не-
за ко ни тог де ло ва ња: јав ни слу жбе ник мо ра да по се ду је ја сну свест о 
то ме да слу жи гра ђа ни ма и бри не се о јав ном ин те ре су. Слу жбе ник 
усво је не ци ље ве јав них по ли ти ка мо ра да се оства ру је не би ло ка ко, 

6) Основ на ста но ви шта у окви ру тзв. ста ре шко ле јав не упра ве (OldPublicAdministra-
tion) или тра ди ци о нал ног мо де ла јав не упра ве по гле да ти у: Max We ber, “Bu re a uc racy”, 
in: Jay M. Sha fritz and Al bert C. Hyde (eds), ClassicsofPublicAdministration, Thom son 
Wad sworth, Bo ston, 2007, pp. 43–48; Wo o drow Wil son, “The Study of Ad mi ni stra tion”, pр. 
16–27; Frank J. Go od now, “Po li tics and Ad mi ni stra tion”, pp. 28–30; Fre de rick W. Taylor, 
“Sci en ti fic Ma na ge ment”, pp. 36–38; Her bert Si mon, “The Pro verbs of Ad mi ni stra tion”, pp. 
124–137; Dwight Wal do, “The Ad mi ni stra ti ve Sta te”, pp. 138–142. Сви тек сто ви на ве де ни 
су из хре сто ма ти је: Jay M. Sha fritz and Al bert C. Hyde (eds), ClassicsofPublicAdmini-
stration, op. cit.; Owen E. Hug hes, PublicManagementandAdministration:AnIntroduction, 
Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2003, pр. 17–32.

7) Ави шај Мар га лит, Пристојнодруштво, Ра дио Б92, Бе о град, 1998, стр. 183. Аутор син-
таг мом „при стој но дру штво” озна ча ва дру штво у ко ме ин сти ту ци је не по ни жа ва ју љу де. 

8) “What is Good Go ver nan ce?”, The Uni ted Na ti ons Eco no mic and So cial Com mis sion for 
Asia and the Pa ci fic (ESCAP), 24 De cem ber 2006, www.une scap.org/hu set/gg/go ver nan ce.
htm, 03/06/2014.
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већ ис кљу чи во на мо рал но ис пра ван на чин. Реч је о ста рој и уни вер-
зал ној ци ви ли за циј ској те ко ви ни чи ји се тра го ви мо гу про на ћи још 
у пе том ве ку пре Хри ста, ка да је ки не ски фи ло зоф Кон фу чи је раз-
ли ко вао „ис прав ност” (yi) од „ћа ра” (li). Ис прав ност је ка да у из ве-
сној си ту а ци ји чи ни мо ства ри ра ди њих са мих, јер су то ства ри ко је 
је мо рал но ис прав но чи ни ти; ако их по је ди нац чи ни са мо из не ке 
ко ри сти (ћа ра) та да, иако чи ни оно што тре ба, ње гов по сту пак ни је 
ис пра ван.9) Јав ни слу жбе ни ци мо гу да бу ду сјај ни струч ња ци или 
ру ко во ди о ци и да, но ми нал но по сма тра но, оства ру ју по ста вље не 
ци ље ве јав не по ли ти ке, али ако то чи не уз зло у по тре бу по ве ре них 
јав них овла шће ња он да њи хо во чи ње ње ни је мо рал но ис прав но. 
Од сту па ње од ети ке у во ђе њу јав них по сло ва не мо же се оправ да-
ти праг ма ти змом свој стве ним оства ре њу нпр. по слов них ин те ре са у 
во ђе њу пред у зе ћа, јер они не мо ра ју ну жно да бу ду по ду дар ни оп-
штем ин те ре су. 

У сре ди шту иде је о до број упра ви сто ји ин те гри тет, ко ји се 
нај са же ти је мо же од ре ди ти као че сти тост јав ног слу жбе ни ка у оба-
вља њу по ве ре них ду жно сти та ко да се слу же ње јав ном ин те ре су 
и упра вља ње ре сур си ма за јед ни це оства ре на нај бо љи мо гу ћи на-
чин.10) У окол но сти ма ве ли ког бро ја ра зно ли ких од ре ђе ња пој ма 
ин те гри те та јав не упра ве, за по тре бе овог ра да ко ри сти ће мо де фи-
ни ци ју ко ја ин те гри тет од ре ђу је као прак су оба вља ња про фе си о-
нал них ду жно сти про ис те клих из по ве ре не јав не слу жбе у скла ду 
са јав ним ин те ре сом, етич ким ко дек сом и оп штим мо рал ним нор-
ма ма, те уз по што ва ње основ них људ ских пра ва и де мо крат ских 
на че ла.11)

Ни во при вр же но сти етич ким стан дар ди ма усло вљен је збир-
ним деј ством ви ше ме ђу соб но ис пре пле та них чи ни ла ца, по пут сте-
пе на по ли ти за ци је, ква ли те та ру ко во ђе ња и упра вља ња људ ским 
ре сур си ма, сте пе ном тран спа рент но сти и де ло твор но сти ме ха ни-

9) Де таљ ни је ви де ти у: Фунг Ју-Лан, Историјакинескефилозофије, Но лит, Бе о град, 1992, 
стр. 55–56.

10) Реч ин те гри тет по ти че од ла тин ске ре чи integras и озна ча ва не по вре ђе ност, чи сто-
ту ду ше, ча сност, че сти тост и не ви ност (на ве де но пре ма: Ми лан Ву ја кли ја, Лексикон
странихречиииз ра за, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 352); Elia Armstrong, “In te grity, 
Tran spa rency and Ac co un ta bi lity in Pu blic Ad mi ni stra tion: Re cent Trends, Re gi o nal and In-
ter na ti o nal De ve lop ments and Emer ging Is su es”, Uni ted Na ti ons, August 2005, пре у зе то 
са адре се http://un pan1.un.org/in tra doc/gro ups/pu blic/do cu ments/un/un pan020955.pdf, pp. 
1–2; Chri stoph Dem mke, “Wor king To wards Com mon Ele ments in the Fi eld of Et hics and 
In te grity”, Euro pean In sti tu te of Pu blic Ad mi ni stra tion, Ma a stricht, 2004, www.eupan.eu/fi-
les/re po si tory/do cu ment/of fi cial_do cu ments/43th_ Me e ting_of_Di rec tors_Ge ne ral/HRWG_
EIPA_study_Et hics&In te grity.pdf, p. 16.

11) Ср ђан Ко раћ, Интегритетнаднационалног службеникаЕвропске уније, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 53.
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за ма уну тра шње и спољ не кон тро ле. У овом ра ду усред сре ди ће мо 
ана ли зу са мо на ме ха ни зме оства ри ва ња уну тра шње кон тро ле, ко је 
по сред ством утвр ђи ва ња од го вор но сти и ка жња ва ња у зна чај ној 
ме ри ути чу на из град њу етич ког рад ног окру же ња у јав ној упра ви.

Са ма иде ја јав не слу жбе уте ме ље не на за шти ти и оства ре-
њу јав ног ин те ре са на го ве шта ва да од го вор ност у се би не са др жи 
са мо од го вор на пи та ње шта је учи ње но, не го и ка ко је то учи ње-
но. Пре ма ми шље њу аме рич ког те о ре ти ча ра јав не упра ве Еро на 
Вил дав ског (AaronWildavsky), у ту ма че њу од го вор но сти дру го ра-
зред но пи та ње је ко ли ко ква ли тет но слу жбе ник по сти же ци ље ве, а 
пр во ра зред но – ко је ци ље ве је ис прав но ода бра ти за оства ре ње.12) 
Сто га је јав на слу жба нај пре чин лич не од го вор но сти јер зах те ва 
усме ра ва ње жи вот не енер ги је, ин те лек ту ал них и дру гих спо соб но-
сти ка оства ре њу до бро би ти за чи та ву по ли тич ку за јед ни цу. 

Де ла ње у скла ду са јав ним ин те ре сом ни је мо гу ће без мо рал-
но ис прав ног про су ђи ва ња ко је узи ма у об зир и по тре бе и ин те ре се 
дру гих. Но, бу ду ћи да је чо век услед сла бо сти во ље склон да јав ну 
слу жбу пре схва ти као моћ вла да ња над они ма ко ји не оба вља ју 
јав не по сло ве, нео п ход но је по ста ви ти чвр сте гра ни це ње го вог де-
ла ња. Је ди на по у зда на га ран ци ја да јав ни слу жбе ник не ће усво ји ти 
обра сце рђа вог по на ша ња као „нор ма лан” стил ра да, је су ме ха ни-
зми од го вор но сти за сно ва ни на зах те ви ма ети ке ду жно сти и ети ке 
вр ли не, бу ду ћи да је ди но они мо гу да су зе про стор за по ја ву ко руп-
ци је и ти ме по сред но по диг ну ква ли тет пру жа ња јав них услу га, те 
оси гу ра ју об ли ко ва ње и спро во ђе ње јав них по ли ти ка и про гра ма у 
скла ду са јав ним ин те ре си ма.

Због то га је циљ утвр ђи ва ња од го вор но сти у обла сти ра да 
јав не ад ми ни стра ци је да се уста но ви да ли је, и ако је сте у ко јој 
ме ри, не ки чи нов ник по сту пао у скла ду са јав ним ин те ре сом, на-
че ли ма де мо кра ти је, вла да ви не пра ва, јав но сти, не при стра сно сти, 
ефи ка сно сти, пред ви дљи во сти, те по све ће но сти и отво ре но сти 
пре ма гра ђа ни ма, као и да ли је по сти гао до бре ре зул та те у ра ду.13) 
У те ме љу свих ме ха ни за ма сто је стро го про пи са не, фор мал не про-

12) Aaron Wil davsky, “What Is Per mis si ble So That This Pe o ple May Sur vi ve?: Jo seph the Ad mi-
ni stra tor”, PS:PoliticalScienceandPolitics, Vol. 22, No. 4, De cem ber 1989, p. 787.

13) Ger rit S. A. Dijkstra, “Ci vil Ser vi ce Systems and Re spon si bi lity, Ac co un ta bi lity and Per for-
man ce: A Mul ti-di men si o nal Ap pro ach”, in: Jos C. N. Ra adschel ders, Theo A. J. To o nen, Frits 
M. Van der Me er (eds), TheCivilService in the21stCentury:ComparativePerspectives, 
Pal gra ve Mac Mil lan, Ba sing sto ke and New York, 2007, рр. 216–229; “Euro pean Prin ci ples 
for Pu blic Ad mi ni stra tion”, SIGMAPapers, No. 27, No vem ber 1999, OECD & EU, http://un-
pan1.un.org/in tra doc/gro ups/pu blic/do cu ments/nis pa cee/un pan006804.pdf, p. 12; Ja mes Sva-
ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOrganizations, 
Jo nes and Bar tlett Pu blis hers, Sud bury (MA), 2007, pр. 28–35.
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це ду ре од но сно њи хо ва свр ха је да у крај њој ли ни ји оси гу ра ју да 
се слу жбе ни ци при др жа ва ју на че ла „упра вља ње по сред ством пра-
ва”, ка ко би се ефи ка сно за шти ти ли јав ни ин те рес и пра ва по је ди-
на ца.14) По сту па ње у скла ду са уста вом и за ко ном те мељ но је на че-
ло де ло ва ња јав не упра ве и ње го во ва же ње је из над од го вор но сти 
пре ма над ре ђе ном, ко ле га ма или под ре ђе ном, као и из над ода но сти 
по ли тич кој стран ци на вла сти.15) 

Пре ма оп ште при хва ће ним ме ђу на род ним стан дар ди ма усво-
је ним под окри љем Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој 
(OECD) и Са ве та Евро пе, за ва ља но утвр ђи ва ње лич не од го вор но-
сти у јав ној упра ви нео п ход не су про це ду ре за над зор, при ја вљи ва-
ње и ис тра жи ва ње слу ча је ва кр ше ња пра ви ла ко дек са по на ша ња, 
те ад ми ни стра тив не и ди сци плин ске ме ре ко је тре ба да обес хра бре 
не ре гу лар но сти.16)

2.КОНЦЕПТУАЛНЕМАЊКАВОСТИ
РЕФОРМЕЈАВНЕУПРАВЕУСРБИЈИ

Пре не го што пре ђе мо на ана ли зу ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње 
од го вор но сти у до ма ћој јав ној упра ви, раз мо три ће мо уоче не кон-
цеп ту ал не не ја сно ће ко је са др жи Стра те ги ја за ре фор му др жав не 
упра ве у по гле ду де фи ни са ња од го вор но сти јав них слу жбе ни ка. 
Су де ћи пре ма осла ња њу на ен гле ски из раз accountabilityforacti-
ons ка да опи су је од го вор ност за соп стве ни рад као јед ну од основ-
них оба ве за јав ног слу жбе ни ка, Стра те ги ја за пра во ме ша пој мо ве 
спољ не и лич не од го вор но сти.17) По јам спољ не од го вор но сти, ко ји 
се у ан гло а ме рич кој те о ри ји по ли тич ког си сте ма озна ча ва тер ми-
ном accountability, од но си се на оба ве зу јав них ин сти ту ци ја да иза-
бра ним ор га ни ма вла сти – а по сред но, у крај њој ин стан ци гра ђа-
ни ма – ре дов но по ла жу ра чун за то ка ко оба вља ју про фе си о нал не 
ду жно сти у по ве ре ном де ло кру гу јав них по сло ва.18) Да кле, ов де је 

14) “Euro pean Prin ci ples for Pu blic Ad mi ni stra tion”, op. cit., pp. 12–13.

15) Je remy Po pe, ConfrontingCorruption:TheElementsofaNationalIntegritySystem—TISo-
urceBook2000, Tran spa rency In ter na ti o nal, Ber lin, 2001, p. 179.

16) Упо ре ди ти: “Prin ci ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, PUMAPolicyBrief, No. 
4, May 1998, Pu blic Ma na ge ment Ser vi ce, OECD, www.oecd.org/da ta o ecd/60/13/1899138.
pdf, p. 5; “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ap pen dix to Re com men da tion No. R 
(2000) 10, 11 May 2000, The Com mit tee of Mi ni sters of the Co un cil of Euro pe, www.coe.
int/t/dghl/mo ni to ring/gre co/do cu ments/Rec(2000)10_EN.pdf, р. 5.

17) „Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, op. cit., стр. 40

18) Оп шир ни је у: Da rio Ca sti gli o ne, “Ac co un ta bi lity”, in: Mark Be vir (ed.), Encyclopediaof
Governance, First Vo lu me, SA GE Pu bli ca tons, Tho u sand Oaks (CA), 2007, pp. 1–7; Ми лан 
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реч о оба ве зи да се гра ђа ни ма као но си о ци ма су ве ре не вла сти об-
ја сни шта је не ка јав на ин сти ту ци ја узе то као ор га ни за ци о на це ли-
на ура ди ла (или про пу сти ла да ура ди), или за што је иза бран је дан 
смер ак ци је а не не ки дру ги.

Ка да је реч о од го вор но сти јав них слу жбе ни ка за лич не по-
ступ ке, ту се ми сли на по је ди нач ну од го вор ност ко ја се у ан гло-
а ме рич кој ака дем ској ли те ра ту ри озна ча ва из ра зом responsibility. 
По је ди нач на (лич на) од го вор ност об у хва та су бјек тив ну, уну тра-
шњу ди мен зи ју спо соб но сти и во ље чи нов ни ка да као ин ди ви дуа 
из вр ша ва кон крет не про фе си о нал не за дат ке про ис те кле из по ве-
ре не јав не слу жбе.19) Јав ни слу жбе ник као де лат ник је мо рал но од-
го во ран за све сво је до бро вољ не рад ње: сло бод на во ља иде ску па 
са све шћу о по сле дич ном де ло ва њу ми сли и од лу ка, од но сно на-
чи ње них из бо ра о прав цу (не)де ло ва ња. Са мо осо ба ко ја је има-
ла мо гућ ност да чи ни дру га чи је, а ни је та ко по сту пи ла, сма тра се 
од го вор ном. Ако де лат ник пред ви ди као ве ро ват не из ве сне штет-
не по сле ди це сво га (не)чи ње ња или од лу чи ва ња о (не)чи ње њу и, 
упр кос то ме, на ста ви да по сту па та ко да на ста ну те по сле ди це, 
он да су оне по сред но на ме ра ва не.20) Лич на од го вор ност укљу чу је 
ауто но ми ју де лат ни ка и ње го ву спо соб ност да на осно ву соп стве-
них уви да сâм се бе мо ти ви ше, над зи ре и уре ђу је сво је по на ша ње, 
ка ко би ускла дио де ла ње са мо рал ним стан дар ди ма.21) Уто ли ко се 
од јав ног слу жбе ни ка оче ку је да као мо рал но зрео по је ди нац сâм 
при хва ти мо рал не нор ме, без или пре упо тре бе ика кве спољ не при-
ну де и по ла га ња ра чу на не ком спољ ном ауто ри те ту. Са мим чи ном 
из бо ра јав не слу жбе као про фе си је чи нов ник су штин ски при хва та 
од го вор ност као пра ти о ца овла шће ња и над ле жно сти ко ји су му 
по ве ре ни у окви ру рад ног ме ста. 

Јаз из ме ђу ло ших ис хо да де ло ва ња јед не ор га ни за ци је и до-
брих по је ди нач них на ме ра за по сле них, че сто при су тан у прак си, 
као да на ме ће прет по став ку да јав ном слу жбе ни ку као ин ди ви дуи 
ни је мо гу ће при пи са ти од го вор ност за не што што ни је би ла ње го ва 

Ма тић, „Од го вор ност”, у: Ми лан Ма тић (ред.), Енциклопедијаполитичкекултуре, Са-
вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 773–779; Ен дру Хеј вуд, Политика, Клио, 
Бе о град, 2004, стр. 590, 725.

19) О при ро ди лич не од го вор но сти по гле да ти у: Мо риц Шлик, „Ка да је чо век од го во ран” 
и Ха ри Г. Франк фурт, „Сло бо да во ље и по јам лич но сти”, оба тек ста у: Пе тар Бо ја нић и 
Пре драг Кр стић (прир.), Одговорност:индивидуалнаиколективна, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2008, стр. 173–196.

20) Џон Ме ки, Етика, Пла то, Бе о град, 2004, стр. 209.

21) Tho mas Bi vins, “Re spon si bi lity and Ac co un ta bi lity”, in: Kathy Fit zpa trick and Ca rolyn Bron-
stein (eds), EthicsinPublicRelations:ResponsibleAdvocacy, SA GE Pu bli ca ti ons, Tho u sand 
Oaks (CA), 2006, р. 22.
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лич на на ме ра. Сло же ност са вре ме них про це са об ли ко ва ња и спро-
во ђе ња јав них по ли ти ка оди ста мо же да на ве де на по гре шну по ми-
сао да се ра ђа про блем тач ног утвр ђи ва ња по је ди нач не од го вор но-
сти – тзв. про блем број них ру ку (many-handsproblem), јер је че сто 
те шко уста но ви ти обим по је ди нач ног до при но са у на стан ку штет-
ног ис хо да.22) Из не та ар гу мен та ци ја опа сна је за то што ин ди ви ду-
ал ну од го вор ност „рас пр шу је” под јед на ко на све чла но ве ко лек ти-
ва, чи ме ства ра при вид да не ма кон крет ног но си о ца од го вор но сти 
па ни је ни мо гу ће при ме ни ти санк ци ју. Сâма иде ја од го вор но сти 
као вољ ног чи на мо рал но зре лог по је дин ца ти ме се на ру ша ва. Ве зе 
уче сни ка у лан цу од лу чи ва ња са не же ље ним ре зул та ти ма се за ма-
гљу ју, што по сте пе но и не при мет но код јав них слу жбе ни ка иза зи ва 
„етич ко сле пи ло”. На опа сне по сле ди це етич ког сле пи ла упо зо ра ва 
бри тан ски про фе сор фи ло зо фи је Де рек Пар фит (De rek Par fit) тврд-
њом да је по је ди нач на рад ња ло ша, чак иако не мо же да на не се 
ште ту дру го ме, уко ли ко пред ста вља део ни за рад њи ко је за јед нич-
ким деј ством мо гу да про из ве ду ште ту за дру ге – бу ду ћи да да нас 
од лу ка по је дин ца по га ђа да ле ко ве ћи број љу ди не го што је био 
слу чај пре сто и ви ше го ди на.23) 

На ве де ни раз ло зи ука зу ју да по је ди нач на од го вор ност пред-
ста вља је дан од пот пор них сту бо ва ин те гри те та јав не упра ве, те 
сто га ре форм ске ме ре мо ра ју да бу ду пр вен стве но усме ре не на ње-
но ја ча ње уну тар са мог ад ми ни стра тив ног апа ра та. Спољ на од го-
вор ност јав не упра ве као де ла из вр шне гра не вла сти ни ка ко ни је 
ма ње ва жна, не го је ње на свр ха да бу де до да тан под стрек или ко-
рек тив за јав не слу жбе ни ке да по сту па ју у скла ду са про пи си ма и 
етич ким стан дар ди ма.

Кон цеп ту ал не мањ ка во сти су при сут не и у устав ном и за-
кон ском окви ру. Прем да јам чи пра во гра ђа на да упра вља ју јав ним 
по сло ви ма и да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав ну слу жбу и 
на јав не функ ци је (члан 53), Устав Ср би је ниг де не по ми ње из ри-
чи то пра во на до бру упра ву.24) Бу ду ћи је реч о но вом али оп ште-
при хва ће ном гра ђан ском пра ву, чи ни се да ни је сме ла да се про пу-
сти при ли ка да се пра во на до бру упра ву уве де у нај ви ши прав ни 
акт, по себ но има ју ћи у ви ду по ли тич ку и про це ду рал ну сло же ност 
про ме не устав них од ред би. Основ на мањ ка вост кон цеп ту ал не при-
ро де са др жа на у за ко но дав ству је, на пр ви по глед, са мо тер ми но-

22) Ja mes Sva ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOr-
ganizations, op. cit., p. 37.

23) Де нис Ф. Томп сон, Политичкаетикаијавнаслужба, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 72.

24) „Устав Ре пу бли ке Ср би је”,СлужбенигласникРС, бр. 83/2006. 
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ло шка и са др жа на је у упо тре би две ју син таг ми – државнауправа 
и државнислужбеник.25) Ми са о на инер ци ја тво ра ца на цр та за ко на 
ве ро ват но усло вље на на сле ђем не ка да шњег ре ал со ци ја ли стич ког 
по рет ка, у ко јем је др жа ва за и ста би ла је ди ни ак тер по ли тич ког 
жи во та, од у да ра од кон цеп та де мо крат ски уре ђе не по ли тич ке за-
јед ни це и до бре упра ве. Упра ва (ад ми ни стра ци ја) и ње ни слу жбе-
ни ци ни ка ко не мо гу би ти државни, за то што не слу же др жа ви не го 
гра ђа ни ма и тре ба ло би да ис кљу чи во де лу ју сход но јав ном ин те-
ре су (оп штем до бру). Устав на „по твр да” атри бу та државни мо гла 
би да на ве де чи нов ни ке – ма кар под све сно – на по гре шан за кљу чак 
да су они пре вас ход но ду жни да ра де за ин те ре се вла да ју ће ели те, 
а не за јав ни ин те рес. Те о ри ја и прак са мо дер них де мо крат ских по-
ре да ка ука зу је на за ко но мер ност пре ма ко јој вла да ју ћа ели та че сто 
по ку ша ва да при ват не ин те ре се за о де не пла штом „др жав но сти” и 
на вод не бри ге за све гра ђа не, па пар ти ку лар но де фи ни сан држав-
ни ин те рес не мо ра ну жно да се по ду да ра са оп штим ин те ре сом ве-
ћи не. Због то га уста во тво рац и за ко но да вац ни су сме ли да на чи не 
„тер ми но ло шки” пре вид, већ је у текст тре ба ло уве сти оп ште при-
хва ће не син таг ме јавнауправа и јавнислужбеник.

3.ДИСЦИПЛИНСКОКАЖЊАВАЊЕ

Чо век ко ји жи ви без ди сци пли не уми ре без ча сти.
исландскаизрека

Ди сци пли на има ва жан сим бо лич ки зна чај у сва кој ор га ни-
за ци ји, па и у јав ној упра ви, јер осна жу је до след но по што ва ње 
етич ких стан дар да оба вља ња јав них по сло ва, под у пи ре при хва та-
ње за јед нич ких нор ми и вред но сти и одр жа ва опа жа ње да је јав на 
упра ва ме сто где се пре кр ши о ци по зи ва ју на од го вор ност.26) Ети-
мо ло шки гле да но, ди сци пли на (лат. disciplina) озна ча ва ред, по ре-
дак, стег.27) Из раз ди сци пли на је у са вре ме ни реч ник дру штве них 
на у ка и ад ми ни стра тив не прак се до спео пре ко сред њо ве ков них 
за пад но е вроп ских спи са, где је но сио ви ше зна че ња: 1) упут ство, 
уче ње, на ста ва; 2) вој на обу ка; 3) ка жња ва ње пра ће но по ка ја њем; 

25) Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве чак са др жи је зич ку и пој мов ну гре шку јер ен гле ску 
син таг му civilservants не тач но пре во ди са „др жав ни слу жбе ни ци” („Стра те ги ја ре фор-
ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји”, ор. сit., стр. 44).

26) Te rry Lam boo, Ka rin Last hu i zen and Leo W.J.C. Hu berts, “How to en co u ra ge et hi cal be ha-
vi or: the im pact of po li ce le a der ship on po li ce of fi cers ta king gra tu i ti es”, in: Leo W.J.C. Hu-
berts, Je roen Ma esschalck and Ca ro le Jur ki e wicz (eds), EthicsandIntegrityofGovernance:
PerspectivesAcrossFrontiers, Ed ward El gar Pu blis hing, Nort hamp ton (MA), 2008, p. 162.

27) Ми лан Ву ја кли ја,Лексиконстранихречииизраза, op. cit., стр. 233.
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4) по сту па ње ко је ис пра вља или ка жња ва; и 5) ис прав но по на ша ње 
сте че но обу ком.28) Зна чењ ске на сла ге ре чи дисциплина и да нас су 
при ме њи ве у кон тек сту ор га ни за ци је јав не упра ве, а мо гу се са же-
ти у ту ма че њу ди сци пли не као скло па ме ра усме ре них на под сти-
ца ње пре кр ши о ца да ка зну схва ти као уче ње кроз вла сти те гре шке, 
вољ но ин тер на ли зу је етич ке стан дар де и ти ме по пра ви бу ду ће по-
сту па ње.

Основ на за кон ска оба ве за до ма ћег јав ног слу жбе ни ка је да 
по ве ре не ду жно сти оба вља објек тив но, не при стра сно, струч но и 
ис кљу чи во у скла ду са Уста вом, за ко ном и дру гим про пи си ма.29) У 
овом по пи су чи ни се да је из о ста ла ве о ма ва жна за кон ска оба ве за 
јав ног слу жбе ни ка – ко ју је за ко но да вац мо жда сма трао им пли цит-
ном па је због то га ни је унео у текст – а то је да де лу је и ускладуса
јавниминтересима. На ве де на фор му ла ци ја је део оп ште при хва ће-
них ме ђу на род них стан дар да и ње на уград ња у за ко не је зна чај на, 
јер чи нов ни ку пру жа етич ку ори јен та ци ју за де ло ва ње чак и ка да 
ва же ћи про пи си или од лу ке ру ко во ди ла ца ни су по ду дар ни ци љу 
по сти за ња оп штег до бра.30) То се мо же ви де ти на при ме ру уре ђе ња 
оба ве зе по слу шно сти над ре ђе ном, пре ма ко јој слу жбе ник мо ра да 
спро ве де на лог прет по ста вље ног ру ко во ди о ца, чак и ка да оправ да-
но сма тра да је не ре гу ла ран или сум ња да ће про из ве сти озбиљ не 
те шко ће. Пре ма чла ну 18 За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма, слу-
жбе ник је ду жан да из вр ши усме ни на лог прет по ста вље ног, из у зев 
кад сма тра да је на лог су про тан про пи си ма, пра ви ли ма стру ке или 
да ње го во из вр ше ње мо же да про у зро ку је ште ту, што са оп шта ва 
прет по ста вље ном. На лог ко ји прет по ста вље ни по но ви у пи сме ном 
об ли ку јав ни слу жбе ник је ду жан да из вр ши. 

На ве де но ре ше ње је са гла сно ме ђу на род ним стан дар ди ма, 
осим из у зет ка ко ји се од но си на си ту а ци ју ка да би из вр ше њем на-
ло га над ре ђе ног би ли пре кр ше ни без бед но сни стан дар ди.31) Упр-
кос не спор ним раз ло зи ма у при лог очу ва ња хи је рар хиј ског лан-
ца ру ко во ђе ња, чи ни се да ова кво нор ма тив но ре ше ње не узи ма 
до вољ но у об зир чи ње ни цу да се број на од сту па ња од стан дар да 
ети ке јав не упра ве по ја вљу ју у сва ко днев ном ра ду упра во у ме ђу-
про сто ру прав но и мо рал но до зво ље ног по сту па ња, што зна чи да 
по на ша ње ко је по сред но или не по сред но ште ти јав ним ин те ре си-

28)  www.etymon li ne.com/in dex.php?term=di sci pli ne&al lo wed_in_fra me=0.

29) „За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма”, чла но ви 5 и 6, СлужбенигласникРС, бр. 79/2005.

30) Упо ре ди ти са: “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ar tic le 5, op. cit., p. 4; “Prin ci-
ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, op. cit., р. 3. 

31) Упо ре ди ти са: “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, Ar tic le 12 — “Re por ting”, op. 
cit., p. 5; “Prin ci ples for Ma na ging Et hics in the Pu blic Ser vi ce”, op. cit., р. 4.
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ма не мо ра да бу де нор ма ма ну жно де фи ни са но као про тив прав но. 
На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је да је пре по ру ку 
да се ство ре прет по став ке за за шти ту јав них слу жбе ни ка ко ји од-
би ју из вр ша ва ње про тив за ко ни тих на ло га прет по ста вље них.32) 

Ди сци плин ски по сту пак по кре ће ру ко во ди лац, на соп стве-
ну ини ци ја ти ву или на пред лог ли ца ко је је прет по ста вље но јав-
ном слу жбе ни ку. Ди сци плин ски по сту пак по кре ће се пи сме ним 
за кључ ком ко ји се до ста вља јав ном слу жбе ни ку, а по сту пак во ди и 
о ди сци плин ској од го вор но сти од лу чу је ру ко во ди лац или тро чла-
на ди сци плин ска ко ми си ја ко јој он мо же да пре не се овла шће ња. У 
усме ној рас пра ви јав ни слу жбе ник из ла же од бра ну, лич но или пре-
ко за ступ ни ка, а мо же да до ста ви и пи сме ну од бра ну. При из бо ру и 
од ме ра ва њу ди сци плин ске ка зне во ди се ра чу на о сте пе ну од го вор-
но сти др жав ног слу жбе ни ка, те жи ни по сле ди ца по вре де ду жно сти 
и су бјек тив ним и објек тив ним окол но сти ма под ко ји ма је по вре-
да ду жно сти из вр ше на. Јав ни слу жбе ник има пра во на жал бе ни 
по сту пак, прем да жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња. Жал бе на 
ко ми си ја ду жна је да о жал би од лу чи у ро ку од пет да на од да на 
при је ма жал бе, ина че се сма тра да је жал ба од би је на. Опи са на нор-
ма тив на ре ше ња су у зна чај ној ме ри ускла ђе на са пре о вла ђу ју ћим 
схва та њи ма у те о ри ји јав не упра ве, ме ђу на род ним стан дар ди ма и 
до бром прак сом раз ви је них зе ма ља.33)

Свр ха ди сци плин ског ка жња ва ња не сме да бу де по ни жа ва-
ње или ни по да шта ва ње лич но сти и струч них и про фе си о нал них 
ква ли те та пре кр ши о ца, не го ње го во вра ћа ње на пут мо рал но ис-
прав ног оба вља ња по ве ре них јав них по сло ва.34) Оп ште на че ло 
ди сци плин ског ка жња ва ња из ви ре из јед ног од те мељ них на че ла 
оства ре ња прав де – на че ла сра змер но сти, ко је на ла же да се ди сци-
плин ска ка зна ра зум но од ме ри пре ма те жи ни по чи ње ног пре кр ша-
ја, узи ма ју ћи у об зир све окол но сти у ко ји ма је по чи њен пре кр шај, 
као и по ло жај у хи је рар хи ји, ду жно сти и прет ход но по на ша ње пре-
кр ши о ца. Свр ха при ме не на че ла сра змер но сти је да спре чи зло-
у по тре бе овла шће ња ру ко во ди ла ца у од ме ра ва њу ди сци плин ских 
ме ра у ви ду не до след ног и при стра сног по сту па ња пре ма раз ли-
чи тим пре кр ши о ци ма. За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма пред ви ђа 

32) „Од лу ка о утвр ђи ва њу На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је”, Службени
гласникРС, бр. 82/2005.

33) Упо ред ну ана ли зу нор ма тив них ре ше ња у по гле ду уре ђе ња ди сци плин ског по ступ ка 
оп шир ни је ви де ти у: Ср ђан Ко раћ, „Етич ка ди мен зи ја јав не упра ве”, док тор ска ди сер та-
ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2013, стр. 297–338.

34) Je ro me B. McKin ney and Law ren ce C. Ho ward, PublicAdministration:BalancingPower
andAccountability, Pra e ger, West port (CT), 1998, p. 243.
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нов ча ни од би так од ме сеч не пла те за лак ше ди сци плин ске пре кр-
ша је, док је за те же по вре де рад них ду жно сти пред ви ђен ра спон 
санк ци ја од ви ше ме сеч ног сма ње ња пла те за 20 до 30 од сто, пре ко 
за бра не на пре до ва ња до пре стан ка рад ног од но са (члан 110). Нор-
ми ра на по ли ти ка ди сци плин ског ка жња ва ња са гла сна је на че лу 
сра змер но сти, али је за ко но да вац про пу стио да сте пе не ка зне не-
по сред но по ве же са по је ди ним ви до ви ма ди сци плин ских пре кр-
ша ја, чи ме би се из бе гле евен ту ал не зло у по тре бе ко је би мо гле да 
про ис тек ну из при стра сног од ме ра ва ња ка зне у раз ли чи тим слу-
ча је ви ма. Бу ду ћи да ка зне ни су ја сно до ве де не у ве зу са од ре ђе-
ним ви до ви ма етич ких пре кр ша ја, до бар учи нак у прав цу по др шке 
мо рал но ис прав ном по сту па њу јав них слу жбе ни ка ма ло је ве ро ва-
тан.35) До ма ћа нор ма тив на ре ше ња су мањ ка ва и на пла ну обез бе-
ђе ња кон струк тив не ди мен зи је ди сци плин ског ка жња ва ња, јер не 
пред ви ђа ју мо гућ ност да се пре кр ши лац упу ти на етич ко са ве то ва-
ње и да се си сте ма тич но пра ти ње гов бу ду ћи про фе си о нал ни рад. 

Слу жбе ник про тив ко га је по кре нут кри вич ни по сту пак због 
кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи с ра дом или ди сци-
плин ски по сту пак због те же по вре де ду жно сти мо же да се уда љи 
са рад ног ме ста до окон ча ња кри вич ног, од но сно ди сци плин ског 
по ступ ка ако би ње го во при су ство на ра ду ште ти ло ин те ре су др-
жав ног ор га на или оме та ло во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка.36) 
Под вла чи мо да „ла ба ва” фор му ла ци ја на ве де не за кон ске од ред бе 
ни је до бра за ис ко ре њи ва ње ви ше де це ниј ске во лун та ри стич ке тра-
ди ци је у при ме ни про пи са и ра ду јав не ад ми ни стра ци је. Од ред ба 
је тре ба ло да про пи ше обавезу а не могућност уда ља ва ња са рад-
ног ме ста. 

Са ста но ви шта ус по ста вља ња и очу ва ња ин те гри те та јав не 
упра ве нео бич но је ре ше ње пре ма ко јем се ко нач на из ре че на ди-
сци плин ска ка зна бри ше из ка дров ске еви ден ци је ако слу жбе ни ку 
не бу де из ре че на но ва ди сци плин ска ка зна у на ред не две го ди не 
од из ре че не ди сци плин ске ка зне за лак шу по вре ду ду жно сти, или 
у на ред не че ти ри го ди не од из ре че не ди сци плин ске ка зне за те жу 
по вре ду ду жно сти (члан 119). Ни је ја сан раз лог сво је вр сног „ча-
шћа ва ња” не ди сци пли но ва ног слу жбе ни ка за ко јег је утвр ђе но да 

35) Ви ше по гле да ти у: Den nis P. Wit tmer, “De ve lo ping a Be ha vi o ral Mo del for Et hi cal De ci sion 
Ma king in Or ga ni za ti ons: Con cep tual and Em pi ri cal Re se arch”, in: H. Ge or ge Fre de ric kson 
and Ric hard K. Ghe re (eds), Ethics inPublicManagement, M. E. Shar pe, Ar monk (NY), 
2005, p. 61. У по је ди ним зе мља ма, по пут САД, упут ства ко ји ма се бли же да ју смер ни це 
за ва ља но спро во ђе ње ди сци плин ске по ли ти ке са др же сте пе но ван пре глед пре кр ша ја и 
од го ва ра ју ћих ка зне них ме ра, па слу жбе ни ци мо гу уна пред да се упо зна ју са по тен ци-
јал ним по сле ди ца ма мо рал но по гре шног по сту па ња.

36) „За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма”, члан 116 став 1, op. cit. 
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је пре кр шио етич ке стан дар де. По што јав ни слу жбе ник на пре ду је 
на хи је рар хиј ској ле стви ци на осно ву зна ња, спо соб но сти и рад ног 
учин ка, он да је ло гич но да ње гов рад ни до си је са др жи де та љан 
пре глед и по пис ка ко успе ха та ко и на чи ње них гре ша ка. Бри са ње 
из еви ден ци је тек не ма оправ да ња у слу ча ју те жих по вре да ду жно-
сти у ко је, пре ма сло ву За ко на, спа да ју не за ко ни то де ло ва ње, зло-
у по тре бе овла шће ња, су коб ин те ре са, про не ве ра итд. Слу жбе ник 
ко ји по чи ни те жак ди сци плин ски пре кр шај мо ра би ти у ду жем вре-
ме ну под над зо ром прет по ста вље ног ка ко би се утвр ди ло да ли је 
по пра вио по на ша ње, а не да ауто мат ским про то ком не ког пе ри о да 
бу де „або ли ран”. 

Још је ма ње оправ да но ре ше ње са др жа но у чла ну 78 За ко на 
о др жав ним слу жбе ни ци ма, пре ма ко јем се слу жбе ник раз ре ша ва 
са по ло жа ја ако му рад ни од нос пре ста не због осу де на ка зну за тво-
ра од нај ма ње шест ме се ци. У окол но сти ма ка да су до ви прак ти ку-
ју бла гу ка зне ну по ли ти ку по сто ји ве ро ват но ћа да чи нов ник бу де 
осу ђен на ка зну ма њу од шест ме се ци за тво ра за кри вич но де ло ко-
је има ре ла тив но ве ли ку дру штве ну опа сност – нпр. кри вич но де ло 
ве за но за де чи ју пор но гра фи ју или про да ја ма ње ко ли чи не нар ко-
ти ка. Та кав чи нов ник он да не би био раз ре шен по ло жа ја. Уоп ште-
но го во ре ћи, чи ни се да је чи ње ње би ло ка квог кри вич ног де ла 
не спо ји во са оба вља њем јав не слу жбе, па је ово ре ше ње у су прот-
но сти са ети ком јав не упра ве. Та ко ђе је са ста но ви шта за шти те и 
ја ча ња ин те гри те та не до пу сти во нор ма тив но ре ше ње пре ма ко јем 
се јав ни слу жбе ник раз ре ша ва са по ло жа ја ако му два пу та, али не 
уза стоп но, ко нач ним ре ше њем бу де од ре ђе на оце на „не за до во ља-
ва”. Ни је ја сно за што слу жбе ни ка не би тре ба ло раз ре ши ти са по-
ло жа ја већ код да ва ња пр ве не га тив не оце не. Устав Ср би је чла ном 
53 јам чи пра во гра ђа на да под јед на ким усло ви ма сту па ју у јав ну 
слу жбу, па се чи ни да „опра шта ње” не га тив них оце на ра да оме та 
ча сне гра ђа не да у јав ној упра ви за ме не по је дин це ко ји ма јав ни ин-
те рес ни је во ди ља у про фе си о нал ном де ло ва њу.

4.УЗБУЊИВАЧИУСРБИЈИ:
ПОШТЕЊЕБЕЗЗАШТИТЕ?

Нео п хо дан пред у слов за ефи ка сно утвр ђи ва ње по је ди нач не 
од го вор но сти ра ди очу ва ња ин те гри те та јав не упра ве је за шти та 
„уз бу њи ва ча” или „ду ва ча у пи штаљ ку” (енг. whistleblower), од но-
сно слу жбе ни ка ко ји од лу чи да при ја ви зло у по тре бе или гре шке 
прет по ста вље ног или ко ле ге ко је мо гу да на шко де јав ном ин те ре-
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су.37) Во ђен осе ћа њем ода но сти ор га ни за ци о ном де лу јав не ад ми-
ни стра ци је у ко јем ра ди, слу жбе ник на сто ји да се уоче ни етич ки 
про блем раз ре ши уну тар ко лек ти ва оба ве шта ва њем над ле жних 
ру ко во ди ла ца. Са мо ка да под но ше ње при ту жбе не уро ди пло дом, 
од но сно ка да ру ко во ди лац од лу чи да не пре ду зме ме ре за ре ша ва-
ње при ја вље ног про бле ма, сти че се раз лог за уз бу њи ва ње ор га на 
спољ не кон тро ле, пред став ни ка вла де, пар ла мен та, ме ди ја или чи-
та ве јав но сти.38) Ши ре схва ће но, уз бу њи ва ње об у хва та и од би ја ње 
чи нов ни ка да уче ству је у рад ња ма ко је са др же еле мен те кр ше ња 
про пи са и етич ких стан дар да, све до че ње на су ђе њу и до ста вља ње 
ин фор ма ци је о зло у по тре ба ма у јав ној упра ви ме ди ји ма.39) Пре ма 
стан дар ди ма етич ког по сту па ња у јав ној упра ви оп ште при хва ће-
ним на гло бал ном пла ну, сва ки слу жбе ник од ко јег не ко од прет по-
ста вље них или ко ле га за тра жи да по сту пи на не за ко нит, не ис пра-
ван или не е ти чан на чин у при ме ни по ве ре них јав них овла шће ња 
тре ба ло би да то при ја ви од го ва ра ју ћем др жав ном ор га ну.40) 

До са да шње штет не по сле ди це од су ства ме ха ни зма за шти те 
ча сних јав них слу жбе ни ка нај бо ље илу стру је слу чај бив шег гра-
ђе вин ског ин спек то ра из град ске упра ве Но вог Са да Зо ра на Јо ва-
но ви ћа, ко ји је на кон спро ве де ног ди сци плин ског по ступ ка до био 
от каз јер је од био да пот пи ше ла жно са чи ње ну до ку мен та ци ју.41) У 
мар ту 2009. го ди не Оп штин ски суд у Но вом Са ду од ба цио је ту-
жбе ни зах тев Јо ва но ви ћа за по вра так на по сао као нео сно ван, са 
обра зло же њем да је учи нио по вре ду рад не оба ве зе јер ни је по сту-
пио по на ло гу свог ру ко во ди о ца. Пре су да је су прот на ме ђу на род-
ним стан дар ди ма и по ка зу је за бри ња ва ју ћи сте пен не ра зу ме ва ња 
уло ге суд ства као крај ње ин стан це у за шти ти еле мен тар них људ-
ских пра ва. Ре ал со ци ја ли стич ким ви ђе њем чи нов ни ка као „по-

37) О уз бу њи ва њу ви де ти ви ше у: Алек сан дар Фа тић, „’Ду ва ње у пи штаљ ку’”, у: До бри-
во је Ра до ва но вић и Алек сан дра Бу ла то вић (прир.), Корупција, Цен тар за ме наџ мент и 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, стр. 311–327; 
Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа:одабранетеме, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Чи го ја, 
Бе о град, 2013, стр. 346–349.

38) De nis L. Dre sang, PublicPersonnelManagementandPublicPolicy, Long man, New York et 
al., 2002, p. 47.

39) Ja mes Sva ra, TheEthicsPrimerforPublicAdministratorsinGovernmentandNonprofitOr-
ganizations, op. cit., p. 116.

40) “Mo del co de of con duct for pu blic of fi ci als”, op. cit., р. 5.

41) Јо ва но вић је као по сту па ју ћи гра ђе вин ски ин спек тор од био да при хва ти ла жно са чи-
ње ну до ку мен та ци ју, на осно ву ко је је бив ша на чел ни ца Град ске упра ве за ин спек циј-
ске по сло ве из град ског бу џе та из вр ши ла ис пла ту без за кон ског осно ва. Оп шир ни је о 
слу ча ју по гле да ти у: Дар ко Шпер, „Се дам го ди на се су ди са Гра дом због не за ко ни тог 
от ка за”, Радио021, 28. ја ну ар 2011, www.021.rs/No vi-Sad/Ve sti/Se dam-go di na-se-su di-sa-
Gra dom-zbog-ne za ko ni tog-ot ka za.html, 20/05/2014.
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слу шни ка” вла сти се мо рал но про бле ма тич ном суд ском прак сом 
до дат но сла би иона ко крх ки ин те гри тет до ма ћих јав них слу жби. 
Бо ље је про шао аси стент Зо ран Чво ро вић, ко ји је раз от крио ко руп-
циј ски ла нац на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу и 
због то га остао без по сла, али је ипак суд ском од лу ком вра ћен у 
рад ни од нос.42) 

Гру па Са ве та Евро пе про тив ко руп ци је (GRE CO) скре ну ла је 
2010. го ди не па жњу ре пу блич кој вла ди да пред у зе те за кон ске ме-
ре чи не са мо по чет ни ко рак у ва ља ној за шти ти јав них слу жбе ни ка 
ко ји у до број на ме ри при ја вљу ју сум њу у по сто ја ње ко руп ци је.43) 
Упр кос ме ђу на род ним стан дар ди ма и нор ма тив ној прак си раз ви је-
них зе ма ља, до ма ће за ко но дав ство још увек не уре ђу је све о бу хват-
но и де таљ но ме ха ни зам уз бу њи ва ња, већ се ово пи та ње по вр шно 
по ми ње у два за ко на. Члан 112 За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
ка же да јав ни слу жбе ник „ко ји са зна за учи ње ну по вре ду ду жно сти 
из рад ног од но са мо же ру ко во ди о цу да под не се ини ци ја ти ву за по-
кре та ње ди сци плин ског по ступ ка”. Из ме на ма и до пу на ма За ко на 
усво је ним 2009. го ди не, уве де на је оба ве за за ру ко во ди о ца и јав ног 
слу жбе ни ка да пи сме но оба ве сте не по сред но прет по ста вље ног ако 
оба вља њем рад них за да та ка са зна ју да је по чи ње но де ло ко руп ци је 
у ор га ни за ци о ном де лу у ко јем су за по сле ни; од да на под но ше ња 
пи сме ног оба ве ште ња при ја вљи ва чи ужи ва ју за шти ту.44) 

Ко рак на пред на чи њен је За ко ном о аген ци ји за бор бу про-
тив ко руп ци је, ко ји чла ном 56 про пи су је да јав ни слу жбе ник ко ји у 
до број на ме ри при ја ви ко руп ци ју или осно ва ну сум њу у по сто ја ње 
ко руп ци је у ор га ни за ци о ном де лу јав не упра ве у ко јем је за по слен, 
не мо же због то га да тр пи штет не по сле ди це.45) Аген ци ја за бор бу 
про тив ко руп ци је до не ла је 2011. го ди не Пра вил ник о за шти ти ли-
ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју, ка ко би де таљ ни је уре ди ла по-
сту пак при ја ве ко руп ци је и ме ха ни зам за шти те уз бу њи ва ча.46) Упр-
кос то ме, мо гућ но сти Аген ци је да уз бу њи ва чи ма обез бе ди ва ља ну 

42) З. Ра до ва но вић, „Аси стент Зо ран Чво ро вић ис те ран са Прав ног фа кул те та у Кра гу јев-
цу”, Данас, 25. ав густ 2010, www.da nas.rs/da na srs/dru stvo/asi stent_zo ran_cvo ro vic_is te-
ran_sa_prav nog_fa kul te ta_u_kra gu jev cu_.55. html?news_id=197855, 10/04/2014.

43) „До дат ни из ве штај о ускла ђе но сти за Ре пу бли ку Ср би ју”, Gre co RC-I/II (2008) 1E Ad-
den dum, GRE CO, 11. јун 2010, www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Gre co_Fi nal_Ad den dum.pdf, 
стр. 9–10.

44) „За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма”, Службенигласник
РС, бр. 104/2009.

45) „За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је”, члан 56, Службени гласник РС, бр. 
97/2008, 53/2010 и 66/2011.

46) „Пра вил ник о за шти ти ли ца ко је при ја ви сум њу на ко руп ци ју”, СлужбенигласникРС, 
бр. 56/2011.
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за шти ту бит но су су же не. Пр во што Аген ци ја мо же да учи ни ка да 
је уз бу њи вач оба ве сти да тр пи штет не по сле ди це је да зах те ва од 
ру ко во ди о ца ор га ни за ци о ног де ла јав не упра ве у ко јој ду вач у пи-
штаљ ку ра ди да под не се из ве штај о по сту па њу пре ма уз бу њи ва чу 
или да до ка же да по сту па ње ни је по ве за но са при ја вом ко руп ци је. 
Уко ли ко уз бу њи вач на ста ви да тр пи штет не по сле ди це, дру га ме ра 
ко ја сто ји на рас по ла га њу Аген ци ји је об ја вљи ва ње на зи ва ор га ни-
за ци о ног де ла на по себ ној го ди шњој ли сти.47) Ма ло је ве ро ват но да 
ме ра об ја вљи ва ња мо же са ма по се би да од вра ти ко рум пи ра ног ру-
ко во ди о ца од на ме ре да дâ от каз ча сном слу жбе ни ку, по го то во за-
то што за шти та пре кр ше них пра ва уз бу њи ва ча оста је пре пу ште на 
ина че дис функ ци о нал ном суд ству. По ред то га, Аген ци ја не ма ни 
над ле жност да са мо стал но ис тра жу је окол но сти на ве де не у под не-
тим при ја ва ма слу ча је ва ко руп ци је, већ је при мо ра на да се осла ња 
на спо ру са рад њу са по ли ци јом и ту жи ла штвом ко ји у до са да шњој 
прак си че сто иг но ри шу зах те ве Аген ци је.48) 

До но ше ње за ко на о за шти ти уз бу њи ва ча је у ви ше на вра та 
од ла га но, што све до чи о од су ству по ли тич ке во ље да се до дат но 
под у пре учвр шћи ва ње ме ха ни за ма за утвр ђи ва ње по је ди нач не од-
го вор но сти у јав ном сек то ру. Са да је на црт за ко на са чи њен и на-
ла зи се у фа зи јав не рас пра ве, али је већ иза звао кон тро вер зе ме ђу 
струч ња ци ма и ор га ни за ци ја ма гра ђан ског дру штва ко је се бо ре 
про тив ко руп ци је. Су де ћи пре ма ко мен та ри ма стра них струч ња ка 
за област за шти те уз бу њи ва ча, на црт са др жи број не не до стат ке у 
ви ду од сту па ња од ме ђу на род них стан дар да и до бре прак се раз ви-
је них зе ма ља ко ји би, уко ли ко не бу ду укло ње ни, мо гли да у зна чај-
ној ме ри обе сми сле свр ху до но ше ња са мог за ко на.49)

Бу ду ћи да не по сто ји ефи ка сан ме ха ни зам за шти те од ди сци-
плин ског или кри вич ног го ње ња ко је мо же на ста ти услед осве те 
от кри ве них по чи ни ла ца, ма ла је ве ро ват но ћа да ће до ма ћи слу жбе-
ник по сту па ти са ве сно и од лу чи ти да от кри је не ре гу лар ност. У 
при лог то ме го во ри по да так да се за две го ди не све га не ко ли ко јав-
них слу жбе ни ка из ре пу блич ке ад ми ни стра ци је ја ви ло Аген ци ји 
за бор бу про тив ко руп ци је са зах те вом да им се одо бри ста тус уз-
бу њи ва ча.50) У окол но сти ма ка да је ри зик од осве те ко рум пи ра ног 

47) Исто, члан 14. 

48) „Из ве штај о ра ду Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је за 2012. го ди ну”, 28. март 2013, 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је Ре пу бли ке Ср би је, www.acas.rs/ima ges/sto ri es/
Agen ci ja_-_Iz ve staj_o_ ra du_2012_-_28-03-2013.pdf, стр. 38.

49) Ко мен та ри на на црт за ко на су до ступ ни на ин тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства прав-
де: www.mprav de.gov.rs/fi les/Ko men ta ri%20me dju na rod nih%20eks pe ra ta.zip.

50) Ин фор ма ци ја до би је на на упит од Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је.
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ко ле ге или од ма зде над ре ђе ног ру ко во ди о ца ве о ма ви сок, те шко 
да ће за по сле ни ску пи ти хра брост да упо зо ри на на но ше ње ште те 
јав ном ин те ре су. Страх во ди у ћу та ње и не вољ но то ле ри са ње не за-
ко ни то сти, што на ду жи рок сма њу је рад ну мо ти ва ци ју. 

5.ЈАЧАЊЕОДГОВОРНОСТИ:
ПУТКАЧАСНОЈЈАВНОЈСЛУЖБИ

Ана ли за уград ње на че ла од го вор но сти као јед ног од те мељ-
них прет по став ки оства ре ња иде а ла до бре упра ве и оси гу ра ња ин-
те гри те та јав них слу жбе ни ка по ка зу је да су про пи си ко ји уре ђу ју 
ову област у Ср би ји пре те жно уса гла ше ни са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма, али оста вља ју мо гућ ност за бла гу ка зне ну по ли ти ку ко ја 
те шко мо же да под стак не при вр же ност етич ким стан дар ди ма. Ме-
ха ни зам ди сци плин ског ка жња ва ња је осми шљен та ко да осли ка-
ва стал ност јав не слу жбе, али у исто вре ме оне мо гу ћа ва ефи ка сно 
ка жња ва ње и уда ља ва ње са рад ног ме ста слу жбе ни ка ко ји ни зом 
сит них пре кр ша ја ду го роч но мо гу да на ру ше јав ни ин те рес. Ме-
ха ни зам не пре по зна је зна чај не до лич ног и не за ко ни тог по на ша ња 
слу жбе ни ка у при ват ном жи во ту за углед јав не упра ве. Не до вр шен 
ме ха ни зам при ја вљи ва ња кр ше ња етич ких стан дар да и за шти те 
уз бу њи ва ча до дат но под ри ва ина че мањ ка ву по ли ти ку ди сци плин-
ског ка жња ва ња. Опи са но ста ње ства ри отва ра сло бо дан про стор 
за по ја ву ви ше про бле ма.

Од су ство при ме не ди сци плин ског по ступ ка и тр пе љив став 
пре ма кр ше њу етич ких стан дар да мо же да бу де део стра те ги је „ку-
по ви не” пре ћут не са гла сно сти ко лек ти ва за круп не ви до ве мо рал но 
по гре шног по на ша ња ру ко во ди лач ког сло ја. У та квим окол но сти-
ма за по сле ни мо гу да бу ду не ми све до ци или пре ћут ни уче сни ци 
ко руп циј ске прак се чел них љу ди ко лек ти ва, а ди сци плин ски по-
сту пак су прот но пр во бит ној на ме ни по ста је ору ђе за ућут ки ва ње 
или укла ња ње „не по слу шних” слу жбе ни ка ко ји ма част не до зво-
ља ва да се укло пе у ко руп циј ску игру. Бла го санк ци о ни са ње слу-
жбе ни ка са ло шим учин ком ра да или мо рал но спор ним на чи ном 
по сту па ња ду го роч но во ди де мо ти ви са њу ве ћи не слу жбе ни ка ко ји 
ча сно оба вља ју по сао, што зна чај но ума њу је учи нак чи та ве ор га-
ни за ци о не једи ни це.

Слич но је са прак сом из ри ца ња ди сци плин ских ка зни. Ако 
се сви от кри ве ни и про це су и ра ни пре кр ша ји етич ког ко дек са и ло-
шег рад ног учин ка ка жња ва ју са мо нај бла жом и нај стро жом ме ром, 
он да се мо гу у пи та ње до ве сти спо соб ност или искре ност на ме ре 
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ру ко во ди о ца да се ста ра о етич кој рав ни рад ног окру же ња ко је му 
је по ве ре но. Ка жња ва њем са мо нај те жих пре кр ша ја и под во ђе њем 
пре кр ша ја сред ње те жи не под нај бла жу ди сци плин ску ме ру уво ди 
се ре ла ти ви стич ки при ступ у ба вље њу етич ким про бле ми ма. Слу-
жбе ни ци ма се ша ље мо рал но по гре шан знак да мо гу да по сту па ју 
не мо рал но, под усло вом да па зе да не пре те ра ју. На тај на чин се 
ду го роч но под ри ва свр ха утвр ђи ва ња лич не од го вор но сти и ства-
ра рад ни ам би јент где се па жљи во и до след но етич ко ра су ђи ва ње 
по ја вљу је као не по треб но „бре ме” на пле ћи ма јав ног слу жбе ни ка.

По је ди нач на од го вор ност као пот пор ни стуб ин те гри те та 
јав не упра ве те шко да мо же да бу де свр сис ход на без ди сци плин-
ског по ступ ка за де ло твор но утвр ђи ва ње кр ше ња етич ких стан-
дар да и не ис пу ња ва ње рад не нор ме и из ри ца ње од го ва ра ју ћих 
ка зне них ме ра. Нео д го вор но оба вља ње по ве ре них јав них по сло ва 
про тив но је мо рал ном зах те ву за ис пу ња ва ње ду жно сти об у хва ће-
них кон цеп том до бре упра ве, ко ји се идеј но осла ња на ста ро ге-
сло „плем ство оба ве зу је” (noblesse oblige). Јав ни слу жбе ни ци са 
сла бим осе ћа њем „ви те шке” од го вор но сти те шко да ће стре ми ти 
уна пре ђе њу дру штве не прав де и бри зи за дру ге. Ма ло је ве ро ват-
но да ло ше осми шље ни ме ха ни зми за утвр ђи ва ње ди сци плин ске 
од го вор но сти и ка жња ва ње мо гу да од га је јав не слу жбе ни ке пу не 
чо ве ко љу бља и дру гих хва ле вред них ка рак тер них осо би на, ко ји 
ће су гра ђа ни ма би ти узор гра ђан ске хра бро сти. 
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SrdjanKorac

PUBLICADMINISTRATIONREFORMIN
SERBIA:THECASEOFRESPONSIBILITY

Resume
The pa per analyses re sults of the on go ing pu blic ad mi ni stra tion 

re form in Ser bia with a vi ew to em bed ding the prin ci ple of re spon si bi-
lity as a fun da men tal tra it of the con cept of good ad mi ni stra tion. The 
goal of this analysis is to eva lu a te the qu a lity of di sci pli nary pro ce e-
dings, and di sci pli nary ac ti ons, as well as the qu a lity of pro tec tion mec-
ha nisms for “whi stle blo wers”. The aut hor exa mi nes whet her both the 
nor ma ti ve and in sti tu ti o nal re qu i re ments are pro perly be ing de ve lo ped 
and em bo died in prac ti ce, and whet her the re are any po ten tial struc tu-
ral con stra ints that may un der mi ne re spon si ble per for man ce of pu blic 
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ser vants. The de par ting po int of the analysis is hypot he sis which ma in-
ta ins that well con ce i ved and con si stently im ple men ted nor ma ti ve and 
in sti tu ti o nal fra me work for em bed ding re spon si bi lity as an or ga ni sing 
prin ci ple of pu blic ad mi ni stra tion cre a te the wor king en vi ron ment that 
sup ports mo rally right be ha vi o ur of pu blic ser vants. 

Per for man ce ba sed on high et hi cal stan dards mi ni mi ses cor-
rup tion prac ti ces in the pu blic sec tor, and thus in di rectly in cre a ses the 
qu a lity of pu blic ser vi ces, and pro vi des the de sign and im ple men ta-
tion of pu blic po li ci es in ac cor dan ce with pu blic in te rest. In the long 
run, mo rally right ac ti ons of pu blic ser vants es sen ti ally con tri bu te to 
the re a li sa tion of the con cept of good go ver nan ce and hu man and ci vil 
rights, which all to get her bu ild pu blic trust in the in sti tu ti ons of po li ti-
cal system. Hen ce, a cri ti cal exa mi na ti on is to re veal whet her both the 
nor ma ti ve and in sti tu ti o nal re qu i re ments are pro perly be ing de ve lo ped 
and em bo died in prac ti ce, and whet her the re are any po ten tial struc tu ral 
con stra ints that may un der mi ne full et hi cal com pli an ce.

The con text in which re spon si bi lity is to be en han ced in Ser bian 
pu blic ad mi ni stra tion is far mo re dif fi cult than in the post-in du strial 
polyar chi es, pri ma rily due to de ep ro o ted ad mi ni stra ti ve tra di tion in-
he ri ted from the pre vi o us aut ho ri ta rian re gi me, with the mind-set in-
sen si ti ve to mo ral thin king in de ci sion ma king pro cess. In ter na ti o nal 
stan dards are lar gely in cor po ra ted in to the do me stic le gal and in sti tu-
ti o nal fra me work, but the le gi sla tion is still in com ple te, and con ta ins a 
num ber of le gal gaps and im pre ci se pro vi si ons. Bu il ding a work en vi-
ron ment in pu blic ad mi ni stra tion fa vo u ra ble to the re spon si ble per for-
man ce of daily as sig nments is be ing ham pe red by the high de gree of 
po li ti ci sa tion of the pu blic ad mi ni stra tion ma na gers, po or hu man re so-
ur ces ma na ge ment and the slow era di ca tion of the cul tu re of sec recy. 

It is un li kely that the sur vi val of the ad mi ni stra ti ve tra di tion that 
is so in sen si ti ve to et hics may en su re strict com pli an ce with job du ti es 
in the long-term per spec ti ve. The aut hor emp ha si zes that the lack of the 
mec ha nism for pro tec tion of whi stle blo wers is the we a kest spot of the 
cur rent re form po licy aimed at cre a ting de po li ti ci sed, pro fes si o nal, ac-
co un ta ble, and re spon si ble pu blic ad mi ni stra tion. Due to such cir cum-
stan ces, the ma jo rity of Ser bian pu blic ser vants are not able to ca rry out 
a tre men do us and com plex task of me e ting the EU stan dards, ѕо as to 
Ser bia will be co me — at le ast tec hni cally — ready for full mem ber ship.
Key words: good ad mi ni stra tion, pu blic ad mi ni stra tion, re spon si bi lity, di sci-

pli ne, pe nal po licy, whi stle blo wing, pu blic ser vi ce in te grity, Ser-
bia.
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