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С а ж е т а к

Ли бер та ри јан ски кон цепт за сно ван на док три ни но вог јав ног 
ме наџ мен та од сре ди не 70-тих го ди на 20. ве ка у зна чај ној ме-
ри је ути цао на др жа ву бла го ста ња и кон цепт со ци јал не др жа ве. 
Та ко је со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја у из ве сној ме ри из гу би-
ла на зна ча ју, јер је кон цепт но вог јав ног ме наџ мен та као до ми-
нант но нео ли бе рал ни, у сре ди ште јав не упра ве по ста вио ње не 
еко ном ске вред но сти. Но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma-
na ge ment) ин си сти ра ју ћи на тзв. три е кон цеп ту (ефи ка сно сти, 
еко но мич но сти и ефек тив но сти) ели ми ни сао је дру ге вред но сти 
јав не упра ве, а по себ но  по ли тич ке (јав ни ин те рес, по што ва ње 
пра ва у јав ној упра ви) и со ци јал не (со ци јал ну прав ду, со ли дар-
ност, со ци јал ну осе тљи вост). Вре ме ном ме ђу тим, на ста је но ва 
док три на – док три на  „до бре упра ве“. „До бра упра ва“ као са-
вре ме ни кон цепт упра ве, бли зак је са вре ме ној со ци јал де мо крат-
ској иде о ло ги ји, а и из ве сној ме ри мо же има ти и ути цај на ње но 
про фи ли са ње. Бор ба по ли тич ких стра на ка де сни це, као но си ла-
ца кон зер ва тив них и нео ли бе рал них иде ја с јед не, и ле ви це као 
но си ла ца со ци јал де мо крат ске иде је с дру ге стра не, по ка зу је да 
су нео ли бе рал не иде је ви ше де це ни ја би ле до ми нан те у ре форм-
ским про це си ма. При мет но ја ча ње стра на ка ле ви це у по след ње 
вре ме, ко ре спон ди ра са раз во јем док три не „до бре упра ве“. Ре-
флек си ја бор бе де сне и ле ве иде о ло ги је у по ли тич кој аре ни, из-
ра же не кроз су ко бе нео ли бе рал ног и со ци јал де мо крат ског кон-
цеп та, сва ка ко ће се од ра зи ти, а на не ки на чин и од ре ди ти бу ду ће 
ре форм ске про це се у са вре ме ној јав ној упра ви. 
Кључнеречи:де сни ца, ле ви ца, нео ли ба ра ли зам, со ци јал де мо-
кра ти ја, јав на упра ва, „до бра упра ва“, но ви јав ни ме наџ мент 
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Oд со ци јал де мо крат ске иде је  
до др жа ве бла го ста ња

Исто риј ски по сма тра но, со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја, 
про шла је кроз раз ли чи те фа зе, од пр во бит не, са по чет ка 19. ве ка 
ко ји ју је по ве зи вао са ор то док сним марк си змом, пре ко иде је пар-
ти ја со ци јал де мо крат ске про ви ни јен ци је ко је се за ла жу за ми ран 
и по сте пен пре ла зак у со ци ја ли зам са по чет ка 20. ве ка до оне, на-
ста ле у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, ка да пар ти је овог усме ре ња ре-
ви ди ра ју со ци ја ли стич ке ци ље ве и на сто је да ка пи та ли зму удах ну 
ре фор ме ко је би га ху ма ни зо ва ле. На тај на чин, основ иде о ло ги је 
со ци јал де мо крат ских пар ти ја по ста ју: ме шо ви та еко но ми ја, спој 
јав ног при ват ног парт нер ства, од но сно по ре дак из ме ђу ка пи та ли-
зма, сло бод ног тр жи шта и др жав ног ко лек ти ви зма. То је био на чин 
на ко ји су со ци јал де мо кра те, ка ко би одр жа ле еко ном ски раст и 
ни ску не за по сле ност, на сто ја ле да ре гу ли шу ка пи та ли стич ке еко-
но ми је или да њи ма упра вља њу.1

Основ ни став иде о ло ги је со ци јал де мо кра ти је је сте „...
да је у де мо кра ти ји нео п ход но да оси гу ра еко ном ска и со ци јал на 
пра ва за це лу по пу ла ци ју, као што су пра во на обра зо ва ње (по мо-
гућ но сти, бес плат но), здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту. По њи ма, 
сва ко дру штво за сно ва но на со ци јал ним не јед на ко сти ма је сте не-
де мо крат ско дру штво.“2

Овај став у зна чај ној ме ри од ра жа ва и си стем ски дру га чи-
ји од нос и уло гу др жа ве у дру штве ним то ко ви ма и ства ра ње кон-
цеп та др жа ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te) на кон Дру гог свет ског ра-
та. Др жа ва бла го ста ња по чи ње да се по сма тра као на чин ре фор ме 
и ху ма ни зо ва ња ка пи та ли зма, од но сно као ме ха ни зам да се про мо-
ви ше јед на кост и ис ко ре ни си ро ма штво. У кон цеп ту др жа ве бла-
го ста ња, упра ва се пре тва ра у јав ну слу жбу, а за тим и у сло же ни 
си стем ре гу ла ци је дру штве них про це са. Те о риј ски кон цепт упра ве 
као си сте ма со ци јал не ре гу ла ци је, под ра зу ме ва да је основ на со ци-
јал на функ ци ја и дру штве на уло га јав не упра ве, оства ри ва ње оп-
штег бла го ста ња дру штва. Зна чи, оп ште ци ље ве дру штва, др жа ва 
1 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 

сред ства, Бе о град 2005, стр. 151-152
2 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 

(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 44.
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од но сно ње на јав на упра ва обез бе ђу је кроз ак тив но сти чи ји је за-
да так оп ште бла го ста ње дру штва,3 што у ве ли кој ме ри ко ре спон ди-
ра са прет ход но по ме ну том со ци јал де мо крат ском иде јом.

„Са со ци јал де мо кра ти јом, те сно  је по ве зан и по јам ле ви-
ца. Ле ви ца не зна чи исто у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма као 
ни у раз ли чи тим ге о граф ским под руч ји ма. Не где се за исту ствар 
ко ри сти по јам со ци ја ли зам, а не где со ци јал де мо кра ти ја.“4 

Та ко со ци јал де мо кра ти ја, на ро чи то у кон тек сту др жа ве 
бла го ста ња, по ста је рав но те жа из ме ђу тр жи шне еко но ми је и др-
жав не ин тер вен ци је. По сле рат ни пе ри од је до нео ве ли ку по пу лар-
ност со ци јал де мо крат ским иде ја ма на за па ду, кроз кон цепт др жа-
ве бла го ста ња.5  Ме ђу тим, и кон цепт др жа ве бла го ста ња, од но сно 
др жа ве и ње не упра ве као со ци јал ног ре гу ла то ра, под ра зу ме вао је 
ја ча ње функ ци је и уло ге раз ли чи тих об ли ка јав них слу жби (здрав-
ство, школ ство, со ци јал не слу жбе и др),6  што је под ра зу ме ва ло све 
зна чај ни ју уло гу и ве ли ки број ак тив но сти др жа ве и ње не јав не 
упра ве у мно го број ним и раз ли чи тим сек то ри ма и сфе ра ма дру-
штве ног жи во та у мно гим зе мља ма за пад не де мо кра ти је. Са овим 
про це сом, ра сла је не е фи ка сност др жа ве и ње не јав не упра ве као и 
дру ге не пред ви ђе не по сле ди це, а по не ким ми шље њи ма, вре ме ном 
је из ме ђу др жа ве бла го ста ња и то та ли та ри зма чак ста вљен и знак 
јед на ко сти, јер је у из ве сној ме ри све ве ћи број ак тив но сти др жа ве 
у дру штву, по чео да под се ћа на нај ек стрем ни ји, ета ти стич ки об-
лик др жав но сти, оли чен у не ка да шњем ко му ни зму. То је до ве ло 
то по тре бе за зна чај ном. ре фор мом кон цеп та др жа ве бла го ста ња, 
пр вен стве но за то што је она по ста ла ску па и не е фи ка сна, што се 
на ро чи то од но си на јав ну упра ву.7 
3 Упо ре ди: Сте ван Ли лић, Управноправо - управнопроцесноправо, Прав ни 

фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 40-41.
4 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 

(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 41.

5 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град 2005, стр. 151.

6 О те о риј ском кон цеп ту упра ве као јав не слу жбе оп шир ни је: Де јан Ми лен ко-
вић, „Упра ва као власт и упра ва као слу жба“, у: (Све ти слав Та ба ро ши (ур.) 
Држава,право,економија, политика, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 1996. 105-116.

7 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранете ме, Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013. стр. 
34-35.
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 Кри за со ци јал де мо кра ти је и др жа ве бла го ста ња

Со ци јал де мо крат ска иде ја и кон цепт со ци јал не др жа ве 
ко ји је на кон Дру гог свет ског ра та обез бе дио ви ше де це ниј ски де-
мо крат ски про спе ри тет, а у ко ме се др жа ва ни је ви ше по сма тра ла 
ис кљу чи во као ин стру мент вла сти и си ле већ и „...као др жа ва ко-
ја се ста ра о до бро би ти сво јих гра ђа на, оп штем дру штве ном на-
прет ку раз во ју про из вод ња и услу га дру штве ном бла го ста њу уоп-
ште“8, по чет ком се дам де се тих го ди на, ула зи у озбиљ ну кри зу, ко ја 
је иза зва на нафт ним шо ком и дру гим фак то ри ма. У то вре ме, „...
кон фликт из ме ђу де мо крат ских по тра жи ва ња за со ци јал ном прав-
дом и ка пи та ли стич ких зах те ва за рас по де лом на осно ву мар ги-
нал не про дук тив но сти или тр жи шне прав де, углав ном се одр жа вао 
на на ци о нал ним тр жи шти ма ра да, где су син ди кал ни при ти сци на 
за ра де, под га ран ци јом пу не за по сле но сти иза зва ли убр за ње ин-
фла ци је. ...Ка да је при кри ве на ин фла тор на ре ди стри бу ци ја по ста-
ла не из др жи ва, при мо ра ва ју ћи да уз ви со ки по ли тич ки ри зик то 
окон ча ју, кон фликт се по но во вра тио у по ли тич ку аре ну. Ов де је он 
до вео до по ра ста раз ли ке из ме ђу јав не по тро шње и јав ног ду га што 
је за по сле ди цу има ло брз раст јав ног ду га....“9

Су о ча ва ју ћи се са све ве ћим бу џет ским де фи ци том, број-
ним и не по треб ним ор га ни за ци о ним об ли ци ма јав не упра ве а по-
себ но јав них слу жби као и са не до стат ком ме на џер ских спо соб-
но сти у јав ној упра ви, у све ве ћем бро ју зе ма ља на ста је го то во 
је дин стве ног став да у усло ви ма еко ном ске кри зе по сто ји по тре ба 
сма ње њем управ них ак тив но сти па чак и и њи хо вим уки да њем, на-
ро чи то оних ко ји су се за сни ва ле на иде ји со ци јал не прав де. 

„Украт ко, ду го трај но опа да ње про фит них сто па до ве ло је 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка до ре ак ци је ко ја се огле да ла у пот-
ко па ва њу те ме ља и те ко ви на др жа ве бла го ста ња. Јав на али и при-
ват на по тро шња ве ћи не ста нов ни штва су по чев од тог пе ри о да ла-
га но гу би ле тр ку са ра стом про фи та... Као из лаз из кри зе ви ди се 
сма ње ње јав не и при ват не по тро шње, од но сно сма ње ње др жав них 
рас хо да. То је под ра зу ме ва ло и сма ње ње из два ја ња за со ци јал ну 

8 Сте ван Ли лић, Управно право, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1998, 
стр. 28. 

9 Ана Ма ној ло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић., „Ле ви ца у тра га њу за од го во ри ма на 
иза зо ве кри зе“, у: Зо ран  Сто јиљ ко вић (ур.),  Левицаупосткризномконтек-
сту, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град 2013, стр. 5-6.
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за шти ту, здрав ство и обра зо ва ње. Циљ тих ме ра је урав но те же ње 
др жав ног бу џе та без по ди за ња по ре за ка ко би се на вод но под ста-
кли нај бо га ти ји сло је ви ста нов ни штва да ви ше ин ве сти ра ју. ... Због 
то га, све по ли тич ке стран ке, па и оне ко је се де кла ри шу као стран-
ке ле ви це, по др жа ва ју на ве де не и слич не ме ре“:10

У по ме ну тим усло ви ма, на ста је ли бар та ри јан ски кон цепт 
и јав не по ли ти ке по пут ре га но ми ке и та че ри зма ко је по ста ју до-
ми нан те, јер оне до во де до фи нан сиј ске де ре гу ла ци је као ал тер-
на тив ног на чи на за до во ља ва ња по ли тич ки моћ них зах те ва за си-
гур но шћу и про спе ри те том гра ђа на. Ови кон цеп ти  за то и по ла зе 
од пре и спи ти ва ња сло же них мо де ла управ них ор га ни за ци ја (јав-
не упра ве), јер је гло ма зна јав на упра ва по ста ла ису ви ше ску па, а 
зна ча јан део услу га ко ја је др жа ва пру жа ла кроз ова ко по ста вљен 
ор га ни за ци о ни мо дел упра ве ја чао је би ро кра ти ју, инерт ност и нео-
д го вор ност за по стиг ну те ре зул та те.

Та че ри зам и ре га но ми ка, при вред ни  „опо ра вак“ у то вре-
ме, ба зи ра ју на основ ним по став ка ма ми ни ма ли стич ке др жа ве, ко-
ја све ма ње пру жа услу ге сво јим гра ђа ни ма, и исто вре ме но чи тав 
низ по сло ва из де ло кру га јав не упра ве од оп ште дру штве не до бро-
би ти пре пу шта тр жи шним прин ци пи ма. То је до ве ло до ра ди кал-
них ре зо ва у јав ној упра ви, чи ме и на ста је док три на NewPublic
Management-а (но вог јав ног ме наџ мен та), ко ја пре пу шта упра ву и 
гра ђа не су ро вој тр жи шној еко но ми ји и тр жи шним прин ци пи ма. 
Ова док три на озбиљ но угро жа ва и са му иде ју со ци јал де мо кра ти је, 
ко ја је до та да, у јав ној упра ви нај ма ње ви де ла ње не еко ном ске, већ 
пр вен стве но со ци јал не, прав не и по ли тич ке вред но сти. По ли тич ке 
стран ке со ци јал де мо крат ског усме ре ња од но сно ле ви це, у мно гим 
зе мља ма Евро пе, за го ва ра ју ћи и ис тра ја ва ју ћи на кон цеп ту „др жа-
ве бла го ста ња“ у „кри зним“ вре ме ни ма се дам де се тих го ди на, по-
сте пе но „си ла зе са по ли тич ке сце не“, и све ви ше гу бе ути цај.  

НПМ као „ли бер та ри јан ски“ мо дел  
ре фор ме јав не упра ве

Но ва јав на упра ва је по ста вље на на иде ја ма нео ли ба рал-
ног по кре та и ути ца ја, пре све га фи нан сиј ског ка пи та ла. Ви ше од 

10 Швла ди мир Ву ле тић, „Шта је да нас ле ви ца“, у Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Ле-
вицаупосткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра-
ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 23-24.
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три де сет го ди на „ушу шка но сти“ под окри љем де мо кра ти је и „др-
жа ве бла го ста ња“ по го до ва ло је ја ча њу нео ли бе рал них иде ја. Кон-
зер ва тив не и нео ли бе рал не сна ге ис ко ри сти ле су не до стат ке ску пе 
и би ро кра ти зо ва не „др жа ве бла го ста ња“, и кроз но ви кон цепт, зна-
чај но су ути ца ле и на под ри ва ње иде ја и иде а ла со ци јал де мо кра-
ти је. 

Ре фор ма јав не упра ве у САД ре а ли зо ва на је у то ку тра ја-
ња ман да та пред сед ни ка Ро нал да Ре га на (1976-1984) за сни ва ла се 
на тзв. „ски да њу др жа ве са ле ђа на ро да“. Ре ган је из вр шио ра ци-
о на ли за ци ју управ них де лат но сти и по сло ва. То је до ве ло до сма-
ње ња управ не струк ту ре као ску па управ них ор га на, ор га ни за ци ја 
и слу жби, бит ног сма ње ња тро шко ва њи хо вог функ ци о ни са ња и 
ели ми ни са ња су ви шних ин сти ту ци ја. У Ве ли кој Бри та ни ји, ра ди-
кал на ре фор ма јав не упра ве за по че ла је са до ла ском на власт Мар-
га рет Та чер 1979. го ди не. До та да, Ве ли ка Бри та ни ја је би ла јед на 
од ве о ма раз ви је них др жа ва бла го ста ња. Њен план ре фор ме јав-
не упра ве об у хва тао је пет та ча ка ко је у зна чај ној ме ри под ри ва-
ју основ не иде је со ци јал де мо кра ти је (пу ну за по сле ност, пру жа ње 
со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га гра ђа ни ма). То су би ле: 
(1) сма ње ње бро ја за по сле них у јав ном сек то ру за 20%; (2) ре дук-
ци ја упра вљач ког про це са кроз сма ње ње функ ци ја, ак тив но сти и 
про гра ма ко ји ни су би ли нео п ход ни уз по ве ћа ње ефи ка сно сти у 
ра ду; (3) при ва ти за ци ја јав них пред у зе ћа и јав не сво ји не; (4) ре-
струк ту и ра ње ве ли ких си сте ма а пре све га си сте ма јав ног здра вља 
и со ци јал ног сер ви са и дру гих јав них слу жби и (5) за о кру жи ва-
ње си сте ма јав них фи нан си ја и по ре ског си сте ма. Слич не ре фор ме 
јав не упра ве усле ди ле су и на Но вом Зе лан ду, Аустра ли ји а за тим 
и дру гим раз ви је ним  зе мља ма.11 

Је дан од рет ких при ме ра су прот ста вља ња „со ци јал де мо-
крaт ске иде је“ нео ли бе рал ним и еко ном ским, де сио се у то вре ме у 
Фран цу ској, у ко јој ле ви чар ске иде је има ју сна жно упо ри ште још 
од фран цу ске ре во лу ци је. До ла ском на власт пред сед ни ка Фран соа 
Ми те ра на 1981. го ди не, на кон ви ше де це ни ја не до дир љи ве вла сти 
де сни це, ме ња се и фран цу ска пер цеп ци ја ре фор ми. Он је на сто јао 
да са чу ва иде је со ци јал де мо кра ти је, на сто је ћи да пре о бра жај јав не 
упра ве обез бе ди кроз ње не со ци јал не, по ли тич ке и прав не, а не еко-
ном ске вред но сти. Ми те ра но ва по бе да под ра зу ме ва ла је су штин-
11 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, Јавнауправа-одабранетеме, Фа кул тет по ли-

тич ких на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, стр. 296-298.
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ске по ли тич ке, еко ном ске, дру штве не и кул тур не ре фор ме ко је би 
во ди ле ка со ци ја ли зму, уки да ње ка пи та ли стич ке екс пло а та ци је, 
на ци о на ли зо ва ње ва жних сек то ра при вре де, со ци јал ну ре во лу ци-
ју и др. Ми те ран је пр ве две го ди не сво је вла да ви не имао ве ли ке 
успе хе, али је „ре га но ми ка“ и „та че ри зам“ вре ме ном пот пу но уни-
шти ли Ми те ра нов план. Јед но став но, гло бал ни тран сна ци о нал ни 
фи нан сиј ски ка пи та ли зам и кон зер ва тив но окру же ње пот пу но су 
за у ста ви ле ре форм ску ди на ми ку, та ко да је овај по ку шај ре фор ме, 
за сно ван со ци јал де мо крат ској иде о ло ги ји, остао без у спе шан.12     

У на ред них 30 го ди на, ак це нат се ста вља са мо на јед ну од 
вред но сти јав не упра ве - еко ном ску, тач ни је да упра ва бу де ефи-
ка сна, ефек тив на и еко но мич на. То је у зна чај ној ме ри до ве ло и 
до про ме не од но са др жа ве и ње не јав не упра ве пре ма гра ђа ни ма. 
Сма ње ње со ци јал них да ва ња и уки да ње број них со ци јал них услу-
га, под ра зу ме ва ло је и зна чај не про ме не у обла сти обра зо ва ња и 
дру гих не при вред них јав них слу жби, као и зна чај ну ра ци о на ли за-
ци ју ко ја се не ми нов но од ра жа ва ла на ни во услу га ко је је др жа ва 
од но сно јав на упра ва до та да пру жа ла гра ђа ни ма. И упра ва и гра-
ђа ни из ло же ни су тр жи шној утак ми ци, јав на упра ва и јав ни сек тор 
до би ја ју зна чај ног „тр жи шног“ так ма ца, тач ни је при ват ни сек тор 
ко ји све че шће, кроз јав не тен де ре и кон кур се ко је рас пи су је др-
жа ва, на сто ји да кроз „спу шта ње“ це на, до би је по сло ве ко ји су се 
до та да тра ди ци о нал но сма тра ли по сло ви ма јав не упра ве и јав не 
слу жбе. Вре ме ном је ме ђу тим, овај кон цепт до вео до број них не-
га тив них ефе ка та, а је дан од њих сва ка ко је био оли чен у опа да њу 
ква ли те та услу га и не а де кват ним об ли ци ма кон тро ле њи хо вог вр-
ше ња. По што је ја ча ње кон трол них ме ха ни за ма под ра зу ме ва ло и 
но во за по шља ва ње у но вом сег мен ту ко ји до та да ни је „при па дао“ 
јав ној упра ви, то је вре ме ном до ве ло и до но вог за по шља ва ња у 
јав ној сфе ри.13 Ме ђу тим, по ја вљу ју се и још опа сни је иде је, као на 
при мер, да кон трол ни ме ха ни зми и ре гу ла ци ја ни су ни по треб ни, 
већ да све тре ба да бу де пре пу ште но тр жи шним ме ха ни зми ма.

12 Упо ре ди: Иви ца Мла де но вић, „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ-
ној зе мљи“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Левицаупосткризномконтексту, 
Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2013. стр. 74-75.

13 Упо ре ди: Еуген Пу сић, Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле-
у чи ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, 
стр. 122-123.
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Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
 у вр тло гу ли бер та ри јан ског мо де ла ре фор ме  

и док три на „до бре упра ве“

По што де мо кра ти ја под ра зу ме ва и из бо ре, стран ке де сне 
ор јен та ци је су, у то вре ме, по сле два, три из бор на ци клу са, по пра-
ви лу гу би ле на из бо ри ма. То је зна чи ло и по вра так на власт стра-
на ка со ци јал де мо крат ског усме ре ња. Ме ђу тим, и оне су по пра ви-
лу, вра ћа ју ћи се на по ли тич ку сце ну, и са ме на ста ви ле по ли ти ку 
њи хо вих прет ход ни ка ко ја је во ди ла ка под сти ца њу еко ном ских и 
да љем су жа ва њу со ци јал них, прав них и по ли ти ко ло шких вред но-
сти кре и ра ју ћи и спро во де ћи пла но ве и стра те ги је ре фор ме јав не 
упра ве на прин ци пи ма NewPublicManagement-а. Твор ци управ не 
ре фор ме на прин ци пи ма НПМ-а би ле су кон зер ва тив не по ли тич-
ке стру је и стран ке нео ли бе рал ног усме ре ња. Ми те ра нов по ку шај 
„со ци ја ли стич ке ре фор ме“ по чет ком осам де се тих го ди на 20. ве ка, 
ви де ли смо већ, остао је не у спе шан, бло ки ран и осу је ћен. Вра ћа-
ју ћи се на власт, стран ке со ци јал де мо крат ске ор јен та ци је, на кон 
вла да ви не кон зер ва тив них и нео ли бе рал них стра на ка, углав ном 
све до кра ја XX, па и у пр вој де це ни ји XXI ве ка та ко ђе  др же и 
сле де исти „курс“ у управ ним ре фор ма ма, ко је је под ста као ли бер-
та ри јан ски та лас. При ва ти за ци ја, „con trac ting out“ или ка ко се то 
да нас све че шће зо ве „out so ur cing“ уз сма ње ње ни воа или ква ли-
те та со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га, углав ном оста ју 
тен ден ци ја и Ла бу ри стич ке стран ке на че лу са То ни јем Бле ром у 
Ве ли кој Бри та ни ји ко ја је на власт до шла тек на кон 5 ман да та Кон-
зер ва тив не стран ке 1997. го ди не, бар ка да је реч о управ ној ре фор-
ми. У Дан ској на при мер, со ци јал де мо крат ска вла да ко ја је до шла 
по но во на власт 1993 го ди не, на кон де се то го ди шње вла да ви не кон-
зер ва тив но-ли бе рал не стран ке на ста ви ла је са истим прав цем ре-
фор ме упра ве у Дан ској као и кон зер ва тив но-ли бе рал на - у прав цу 
NewPublicManagement-а. На рав но, Дан ска као скан ди нав ски тип 
„др жа ва бла го ста ња“ ни ка да ни је ишла у ре фор ми јав не упра ве то-
ли ко да ле ко и струк ту рал но во де ћи се са мо еко ном ском вред но-
шћу упра ве. Али пра вац ко ји је за по че ла ли бе рал но-кон зер ва тив на 
вла да, со ци јал де мо кра те су у тур бу лент ним вре ме ни ма са мо на-
ста ви ле. Па и ви ше од то га. Со ци јал де мо кра те у Дан ској  ко је су се 
оштро про ти ви ле при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа у пе ри о ду вла-
да ви не кон зер ва ти ва ца ко ји ма је то био је дан од пра ва ца ре фор ми 
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то ком 80-тих го ди на 20. ве ка, упра во су и спро ве ле при ва ти за ци ју 
јав них пред у зе ћа у овој зе мљи на кон до ла ска на власт од 1993. го-
ди не..14 

За то са пра вом, и ка да је реч о управ ној - „ли бер та ри јан-
ској“ ре фор ми јав не упра ве мо же мо да се по зо ве мо на оп шти став 
јед ног до ма ћег те о ре ти ча ра о ле ви ци ко ји ука зу је да је „... ле ви ца 
из гу би ла (или до бро вољ но пре да ла) сво ју аген ду, она да нас не ма 
са чим да уђе у озбиљ ну иде о ло шку и по ли ти ку бор бу са ри вал-
ским те о ри ја ма и иде о ло ги ја ма“... Ова ко по зи ци о ни ра ње ле ви ци 
не иде у при лог. ... Ле ви ца не ма шта да тра жи у овом аран жма ну 
јер ће би ти осу ђе на или на не моћ или на узур па ци ју аген де.... Од-
ре ђе ни сте пен ре ди стри бу ци је и со ци јал них га ран ци ја кроз опо ре-
зи ва ње по ста је опор ту ни тет ни тро шак ко ји се у крај њој ра чу ни ци 
ис пла ти са мо они ма ко ји из вла че нај ве ћу ко рист из овог аран жма-
на сма ње њем тро шко ва вла да ви не“.15    

 Ипак, спро во де ћи не ке од основ них за да та ка ко је про-
ис ти че из ли бар та ри јан ског кон цеп та за сно ва ног на ре га но ми ци 
и та че ри зму, по је ди не зе мље, под ути ца јем со ци јал де мо крат ских 
пар ти ја ко је су се по но во на шле на вла сти, ни су на ста ви ле пу тем 
ко јим су по шле САД, Ве ли ка Бри та ни ја или Но ви Зе ланд. Оне 
НПМ кон цепт по чи њу да ме ња ју и мо ди фи ку ју са гла сно сво јим 
по тре ба ма, мо ди фи ку ју ћи и са му док три ну три е (ефи ка сно сти, 
еко но мич но сти и ефек тив но сти), на ко јој је НПМ за сно ван. 

По је ди ни не мач ки те о ре ти ча ри још по чет ком 90-тих го-
ди на 20. ве ка упо зо ра ва ју да је иде ја о тр жи шној утак ми ци у јав ној 
упра ви, у су прот но сти са на че ли ма утвр ђе не над ле жно сти и прав-
не си гур но сти. Пред сам крај 20. ве ка, гру па аме рич ких те о ре ти-
ча ра ин си сти ра на по нов ној афир ма ци ји по ли тич ких вред но сти у 
јав ној упра ви.16 

14 Упо ре ди: Еуген Пу сић, Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле-
у чи ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, 
стр. 119-130; Ро меа Ма ној ло вић, „Дан ски мо дел но вог јав ног ме наџ мен та - 
мо же ли по слу жи ти као узор Хр ват ској?“, Хр ват ска јав на упра ва, бр. 4/2010. 
стр. .967, стр. 971-974. 

15 Ђор ђе Па ви ће вић, „Ле ва скре а ња“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић (ур.), Левица у
посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 34.

16 Упо ре ди: Иван Ко прич, „Ор га ни за циј ска кул ту ра“ у: Иван Ко прич, (ур.), Јав-
науправа(на став ни ма те ри ја ли), Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007, стр. 87-88.
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На рав но, тре ба на по ме ну ти да су прав не, по ли тич ке па и 
со ци јал не вред но сти јав не упра ве тра ди ци о нал но би ле ви ше ве за-
не за зе мље кон ти нен тал не Евро пе. Иако је НПМ на стао на „кри-
ли ма“ нео ли бе рал ног та ла са, што је у пе ри о ду од 25 го ди на (сре-
ди на 70-тих го ди на 20. ве ка до по чет ка 21. ве ка) у мно гим зе мља ма 
до ве ло на власт кон зер ва тив не и ре пу бли кан ске стран ке, „...успон 
и три јумф ли бе рал ног та ла са иза звао је ста ту сне стра хо ве код мно-
гих због раз град ње со ци јал не др жа ве“, те се со ци јал де мо кра те у 
зна чај ном бро ју кон ти нен тал них зе ма ља Евро пе вре ме ном вра ћа ју 
на по ли тич ку сце ну.  „Со ци јал де мо кра те су 2000. го ди не вла да ле 
или уче ство ва ле у вла сти у 11 од у то вре ме, 15 зе ма ља Европ ске 
уни је“17  Тра же ћи „тре ћи“ пут, со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја по-
кре ће и пи та ње но ве док три не јав не упра ве ко ја по чи ње од кра ја 
90-тих го ди на 20. ве ка да се афир ми ше и у до ку мен ти ма ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја, пре све га Ује ди ње них на ци ја и Са ве та Евро-
пе. Та ко ево лу тив но вре ме ном на ста је но ва док три на, ко ја је да нас 
по зна ти ја као док три на „до бре упра ве“. Док три на „до бре упра ве“ 
за сно ва на је на основ ним по сту ла ти ма со ци јал де мо кр та ти је: јед-
на ко сти, со ци јал ној прав ди, не ди скри ми на ци ји, дру штве ној со ли-
дар ност и ши ро ко по ста вље ној јав ној сфе ри услу жно ор јен ти са-
ној пре ма гра ђа ни ма. Но ви ре форм ски про це си у јав ној упра ви на 
овај на чин по нов но ре а фир ми шу иде једр жа ве бла го ста ња, а та ко 
и со ци јал де мо крат ску иде о ло ги ју. Ко ли ко пи та ње „до бре упра ве“ 
по чет ком 21. ве ка по ста је зна чај но, по ка зу је и По ве ља о основ ним 
пра ви ма Европ ске уни је (2000), ко јом је „до бра упра ва“ при зна та 
као јед но од основ них пра ва гра ђа на Уни је, као и ка сни ји Ко декс 
до брог ад ми ни стра тив ног по на ша ња (до бре упра ве) ко ји је 2001. 
го ди не усво јио Европ ски пар ла мент. Прин цип „до бре упра ве“ је 
прин цип ра да са вре ме не јав не упра ве ко јим се те жи да се гра ђа ни-
ма пру жи ве ћа си гур ност у њи хо вим од но си ма са управ ном и ње-
ним слу жбе ни ци ма.18 Од са вре ме не јав не упра ве не тра жи се ви ше 
са мо да бу де „еко ном ски“ при хва тљи ва, већ и за ко ни та, пра вед на, 
со ци јал но услу жна - јед ном реч ју, пра вед на, што у зна чај ној ме ри 
„под ри ва“  ње ну ис кљу чи ву „еко ном ску“ вред ност, на че му ин си-

17 Сла ви ша Ор ло вић, „Иза зо ви со ци јал де мо кра ти је“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић 
(ур.), Левица у посткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за 
де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013. стр. 46.

18 Упо ре ди: Де јан Ми лен ко вић, „У по тра зи за ве зом из ме ђу прин ци па до бре 
упра ве и пој ма ин тер не ре ви зи је“, у: Де јан Шу пут, До бра упра ва и ин тер на 
ре ви зи ја, Ин сти тут за упо ред но пра во, Удру же ње овла шће них ин тер них ре-
ви зо ра ср би је у јав ном сек то ру, Бе о град, 2012. стр. 15-16.
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сти ра НПМ. Со ци јал де мо крат ска иде о ло ги ја на сто ја ла је та ко ђе да 
про на ђе но ви, „тре ћи пут“, ко ји из бе га ва ан ти ка пи та ли зам ле ви це 
и кон зер ва ти ви зам де сни це. Тре ћи пут при хва та пред у зет ни штво и 
тр жи шну утак ми цу, али и пра вич ност и соп стве но ства ра ње при-
ли ка и си гур но сти.19

Оно што би мо гли да ви ди мо као за јед нич ко из ме ђу по ли-
тич ке иде о ло ги је и ре фор ме упра ве, је сте да иде о ло ги ја зна чај но 
ути че на про цес ре фор ме. 

Ме ђу тим, но ва еко ном ска кри за из 2008. го ди не нас по-
но во до во ди до пи та ња ку да иде ре фор ма јав не упра ве и да ли „до-
бра упра ва“ као док три на уоп ште има по тен ци јал да за ме ни  пре-
ва зи ђе ну док три ну NewPublicManagement-a, али и да ути че на 
иде о ло ги ју ле ви це од но сно со ци јал де мо кра ти је и та ко је ре ал но 
ре а фир ми ше.

Док три на „до бре упра ве“ у про гра ми ма стра на ка 
со ци јал де мо крат ске про ви ни јен ци је 

У по след ње две-три го ди не, по но во бе ле жи мо „по вра так“ 
на власт стра на ка ле ви це – за го вор ни ца со ци јал де мо крат ске иде о-
ло ги је. У кон тек сту док три не до бре упра ве на овом ме сту ће мо се 
по но во вра ти ти на Дан ску и Фран цу ску. 

Дан ска ко а ли ци о на Вла да фор ми ра на је 2011. го ди не, као 
Вла да ле вог цен тра. На ње ном че лу је Со ци јал де мо кр та ска стран-
ка, у ко а ли ци ји са  Со ци ја ли стич ком на род ном пар ти јом и Со ци-
јал но-ли бе рал ном пар ти јом. Дан ска Вла да спро во ди со ци јал де мо-
крат ску по ли ти ку, ко ја је усме ре на на сма ње ње по ре за на при ход 
и ја ча ње еко но ми је јав ним ин ве сти ци ја ма, што је у окви ри ма со-
ци јал де мо крат ске идо е о ло ги је.20 Са мим тим, ре форм ски про це си 
у јав ној упра ви ка ко јој кре ће со ци јал де мо крат ска Вла да, на до ве-
зу ју се на прет ход ну фа зу ре фор ме у Дан ској ко ју је спро во ди ла 
кон зер ва тив но-ли бе рал на вла да, а ко ја је смер ре фор ме пре у сме-

19 Упо ре ди: Ен дру Хеј вуд, Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ста ва, Бе о град, 2005, стр. 157.

20 Ви ше о фор ми ра њу дан ске вла де 2011. го ди не и ње ном Пла ну ре фор ми на: 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/965384/No va+ko a li ci o na+vla-
da+u+Dan skoj.html?tts=yes (пре гле да но да на 21.01.2015. го ди не)
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ри ла са док три не но вог јав ног ме наџ мен та на еле мен те док три не 
„до бре упра ве“, ко јом је об у хва ће на и Вла ди на стра те ги ја ши ре ња 
бла го ста ња ула га њем знат них јав них сред ста ва у из град њу но вих 
(др жав них) бол ни ца, шко ла, вр ти ћа, ста рач ких до мо ва, од но сно 
уоп ште ства ра ње усло ва и ди рект но пру жа ње не про фит них јав-
них услу га од стра не са ме јав не упра ве. Со ци јал де мо крат ска вла-
да из 2011. го ди не, ско ро у пот пу но сти на пу шта ре фор ме за сно ва-
не на „еко ном ским“ вред но сти ма јав не упра ве и да ље у ре фор ме 
иде кроз док три ну „до бре упра ве“. Ипак, тре ба кон ста то ва ти да 
у Дан ској, као и у дру гим скан ди нав ским зе мља ма, иде ја „др жа ве 
бла го ста ња“ и јав не упра ве за сно ва не на прав ним со ци јал ним и 
по ли тич ким вред но сти ма ни ка да ни је ни на пу шта на, те да и ли-
бе рал но-кон зер ва тив не али и стран ке со ци јал де мо крат ске про ви-
ни јен ци је ни ка да ни су на пу сти ле Reichaadt и со ци јал ну др жа ву 
и упр кос при ти сци ма но вог јав ног ме наџ мен та ипак су је ус пе ле 
одр жа ти.21

По бе да со ци јал де мо кра ти је од но сно „ле ви це“ на Фран цу-
ским пред сед нич ким из бо ри ма 2012. го ди не, на ко ји ма је пред сед-
ник убе дљи вом ве ћи ном по стао Фран соа Оланд, и про грам ко ји 
је Оланд пред ста вио, та ко ђе је у ду ху док три не „до бре упра ве“. 
Фран соа Оланд је пр ви ле ви чар ски пред сед ник ко ји је до био пред-
сед нич ке из бо ре у Фран цу ској на кон Ми те ра на. Олан дов пред из-
бор ни про грам ко ји се са сто јао од  пре ко 60 та ча ка ука зу је да је 
Фран цу ска опре де ље на док три ни „до бре упра ве“ и иде ја ма со ци-
јал де мо кра ти је. То по твр ђу ју сле де ћа Олан до ва обе ћа ња са др жа на 
у ње го вом про гра му: (1) до ступ ност здрав стве не за шти те сви ма, 
као и вра ћа ње ста ту са јав не слу жбе до мо ви ма здра вља и бол ни ца-
ма; (2) по вра так школ ства у цен тар јав ног ан га жо ва ња; (3) по ве-
ћа ње де чи јег до дат ка за 25% за по че так школ ске го ди не; (4) ба зне 
та ри фе за во ду, гас и стру ју; (5) со ци јал на по ли ти ка на су прот фи-
скал ног, со ци јал ног и еко ло шког дам пим га; (6) фи скал на и со ци-
јал на прав да и пра вед на те ри то ри јал на рас по де ла; (5) фор ми ра ње 
др жав не бан ке за ин ве сти ци је ко је под сти чу пред у зет ни штво; (6) 
за по чи ња ње из град ње 2.5 ми ли о на со ци јал них ста но ва (про је кат 
со ци јал ног ста но ва ња) и др.22

21 Упо ре ди: Ро меа Ма ној ло вић, „Дан ски мо дел но вог јав ног ме наџ мен та - мо же 
ли по слу жи ти као узор Хр ват ској?“, Хр ват ска јав на упра ва, бр. 4/2010, стр. 
968-969.

22 Оп шир ни је о про гра му фран цу ског пред сед ни ка Фран соа Олан да у: Ива на 
Ко тур, „Фран соа Оланд – го ди на пр ва“, По ли ти ког, бр. 6/2013, стр. 102-116.
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До ла зак на власт со ци јал де мо кра та на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма у Ита ли ји 2013. го ди не, као и по бе да ра ди кал не ле ви-
чар ске Си ри зе у Грч кој у ја ну а ру 2015. го ди не, али и ја ча ње ле-
ви чар ских по кре та у Шпа ни ји (нпр „По де мос“ - „Мо же мо“), мо гу 
иза зва ти до дат не „по тре се“ и ути ца ти на сла бље ње нео ли бе рал не 
иде о ло ги је у про це су ре фор ми и у дру гим, пре све га си ро ма шни-
јим зе мља ма у Евро пи. Све то мо же до ве сти и до на стан ка но вог 
„та ла са“ управ них ре фор ми, ко је би у све ве ћем бро ју зе ма ља до-
ве ле до на пу шта ња до ми нант ног нео ли бе рал ног при сту па. То би 
сва ка ко зна чи ло и вра ћа њу ка прав ним, по ли тич ким и пре све га, 
со ци јал ним вред но сти ма јав не упра ве оли че не кроз док три ну „до-
бре упра ве“.

За кљу чак

Го ди не ко је су пред на ма, по ка за ће да ли ће пре све га 
Евро па по но во ићи у прав цу со ци јал них или нео ли бе рал них иде-
о ло ги ја, што ће се не ми нов но од ра зи ти и при ка за ти и у прав ци ма, 
као и у док три ни бу ду ћих управ них ре фор ми. Ја ча ње ле ви це чи-
ни се, у све ве ћем бро ју зе ма ља усло ви ће да еко ном ске вред но сти 
упра ве за ко је се за ла же но ви јав ни ме наџ мент, не ће би ти ви ше 
до ми нант не у од но су на дру ге, та ко ђе зна чај не вред но сти упра ве, 
као што су со ци јал не, по ли тич ке и прав не, што је у по след њих че-
тр де се так го ди на био слу чај. То по го ду је и ства ра њу но вог мо де ла 
управ них ре фор ми ба зи ра них на јед на ко сти и со ци јал ној прав ди, 
чи ме би НПМ мо дел као „ли бер та ри јан ски“ мо дел ре фор ме по сте-
пе но све ви ше гу био на зна ча ју.

Нео ли бе рал ни кон цепт, под стак нут, из ме ђу оста лог, и 
про це сом гло ба ли за ци је, иза зи ва све ве ћи от пор и гнев код гра-
ђа на, не са мо у сла бим и еко ном ски не раз ви је ним др жа ва ма, већ 
и  у оним и ин сти ту ци о нал но и еко ном ски ја ким. Гра ђа ни по ста ју 
не за до вољ ни нео ли бе рал ним при сту пом. За то стран ке и по кре ти 
екс трем не ле ви це, у по след ње вре ме све ви ше до би ја ју на по пу-
лар но сти. То по ка зу је и ве ли ки и на си лан про тест у Франк фур ту 
на Мај ни сре ди ном мар та 2015. го ди не, ка да је гру па под име ном 
Бло ку пи, иза зва ла ве ли ке не ми ре по во дом отва ра ња но ве згра де 
Европ ске цен трал не бан ке. Бло ку пи су же ле ли да при ву ку па жњу 
на уло гу Европ ске цен трал не бан ке у при ме ни ме ра штед ње и 
овај до га ђај ту ма чи ли су као про мо ци ју ка пи та ли стич ког си сте ма. 
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Европ ска цен трал на бан ка за јед но са Европ ском ко ми си јом и Ме-
ђу на род ним мо не тар ним фон дом, чи не „три линг“ чи ји је за да так 
да оси гу ра ју стрикт ну при ме ну фи скал них пра ви ла у евро зо ни. 
При др жа ва ње стрикт них пра ви ла, и у бли ској бу дућ но сти ће иза-
зва ти и но ве бу џет ске ре зо ве, про мо ви са ње стро жих ме ра штед ње 
и при ме ну но вих бол них еко ном ских ре фор ми, ко је све ве ћи број 
гра ђа на не мо же да „отр пи“. 

Очи глед но, да НПМ је сте по го до вао раз во ју др жа ве и 
ре форм ским про це си ма у упра ви у по сма тра ном пе ри о ду, али ре-
форм ски про це си у упра ви зах те ва ју ства ра ње но вог при сту па. Но-
ви при ступ не тре ба по сма тра ти ис кљу чи во кроз док три ну „до бре 
упра ве“ већ и  у ње ном да љем раз во ју, па чак и у про на ла же њу 
пот пу но но ве док три не, ко ја би обез бе ди ла ве ћи осе ћај сре ће, за до-
вољ ства и до бро би ти по гра ђа не, и ко ја би спре чи ла та лас не за до-
вољ ства и не ми ра ко ји све ви ше пре ти. Јав на упра ва тре ба да бу де 
упра во тај апа рат ко ји ће то обез бе ди ти, али та кав кон цепт упра ве 
још увек ни је док три ни ра но ни по ста вљен, а у овом тре нут ку га је 
ве о ма те шко уоп ште и од ре ди ти. 

Ли те ра ту ра

Фу ку ја ма, Френ сис. Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2005.

Хеј вуд, Ен дру. Политичкеидеологије, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град 2005.

Ко прич, Иван. „Ор га ни за циј ска кул ту ра“, у: Иван Ко прич, (ур.), Јавна
управа(на став ни ма те ри ја ли), Дру штве но ве ле у чи ли ште у За гре бу, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007.

Ко тур, Ива на. „Фран соа Оланд – го ди на пр ва“, По ли ти кон, бр. 6/2013, 
стр. 102-116.

Ли лић, Сте ван.Управноправо-управнопроцесноправо, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010.

Ли лић, Сте ван. Управно право, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1998.

Ма ној ло вић, Ана., Сто јиљ ко вић, Зо ран. „Ле ви ца у тра га њу за од го во ри-
ма на иза зо ве кри зе“, у: Зо ран  Сто јиљ ко вић (ур.), Левицаупосткризном
контексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2013, стр. 5-6.



135

Дејан Миленковић –  УТИЦАЈ ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ...

Ми лен ко вић, Де јан. „Упра ва као власт и упра ва као слу жба“, у: (Све ти-
слав Та ба ро ши (ур.) Држава,право,економија,политика, Прав ни фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1996, стр. 105-116.

Ми лен ко вић, Де јан. Јавнауправа-одабранете ме, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2013.

Ми лен ко вић, Де јан. „У по тра зи за ве зом из ме ђу прин ци па до бре упра ве 
и пој ма ин тер не ре ви зи је“, у Шу пут, Де јан (ур.) Добрауправаиинтерна
ревизија, Ин сти тут за упо ред но пра во, Удру же ње овла шће них ин тер них 
ре ви зо ра ср би је у јав ном сек то ру, Бе о град, 2012.

Мла де но вић, Иви ца. „По ку шај со ци јал де мо кра ти је у јед ној за себ ној зе-
мљи“, Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), Левицаупосткризномконтексту, Fri-
e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2013. стр. 74-75.

Па ви ће вић, Ђор ђе. „Ле ва скре а ња“, у: Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), Левица
упосткризномконтексту, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.

Пу сић, Еуген. Јавнауправаидруштвенатеорија, Дру штве но ве ле у чи-
ли ште у За гре бу, Прав ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 2007.

Ву ле тић, Вла ди мир. „Шта је да нас ле ви ца“, у Сто јиљ ко вић, Зо ран. (ур.), 
Левицаупосткризномконтексту, Fri drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо-
кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2013.

http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/10/Svet/965384/No va+ko a li ci o na+vla-
da+u+Dan skoj.html?tts=yes 

De jan Mi len ko vic

THE IМPACT OF LI BE RAL 
 AND SO CIAL DE MOC RA TIC 

 IDE O LOGY IN MO DERN 
 RE FORM PRO CESS IN THE 
 PU BLIC AD MI NI STRA TION 

R e s u m e

The neo li be ral con cept of the pu blic ad mi ni stra tion re form, ba sed on 
the new pu blic ma na ge ment doc tri ne, had sig ni fi cantly af fec ted the 
wel fa re sta te sin ce the mid-70s of the 20th cen tury. In many co un tri es 
it has been fol lo wed by ri sing to po wer of the right ori en ta tion par ti-
es - con ser va ti ve and li be ral.
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Thatche rism and Re a ga no mics, eco no mic “re co very” at that ti me, 
are ba sed on the ba sic of the mi ni ma list sta te, which dec re a singly 
pro vi des ser vi ces to its ci ti zens, and at the sa me ti me a se ri es of du-
ti es from the ge ne ral so cial wel fa re wit hin the com pe ten ce of the pu-
blic ad mi ni stra tion is left to mar ket prin ci ples. This has led to ra di cal 
cuts in the pu blic ad mi ni stra tion and thus New Pu blic Ma na ge ment 
doc tri ne was de ve lo ped. It le a ves the ad mi ni stra tion and ci ti zens to 
the harsh mar ket eco nomy and mar ket prin ci ples. This doc tri ne se ri-
o usly thre a tens the very idea of so cial de moc racy, which un til then, 
in the pu blic ad mi ni stra tion has at le ast seen eco no mic, but abo ve all 
its so cial, le gal and po li ti cal va lu es.
Ho we ver, over ti me a new doc tri ne ari ses - the doc tri ne of “good 
go ver nan ce”. “Good go ver nan ce”, as a mo dern con cept of the ad-
mi ni stra tion, is clo sely re la ted to the mo dern so cial de moc ra tic ide-
o logy. It is ba sed upon the ba sic po stu la tes of the so cial de moc ra tic: 
equ a lity, so cial ju sti ce, non-di scri mi na tion, so cial so li da rity and wi de 
pu blic sphe re, ser vi ce-ori en ted to wards ci ti zens. At the be gin ning of 
the 21st cen tury, the new re form pro ces ses in the pu blic ad mi ni stra-
tion had again re af fir med the idea of the wel fa re sta te and so cial de-
moc ra tic ide o logy.
The strug gle of the right wing po li ti cal par ti es, as be a rers of con ser-
va ti ve and neo li be ral ide as, on the one hand and the left, as be a rers 
of so cial de moc ra tic ide as, on the ot her, shows that the neo li be ral 
ide as has been do mi nant in the re form pro cess for se ve ral de ca des. 
No ti ce a ble strengthe ning of the left wing par ti es at the be gin ning of 
the 21st cen tury cor re spon ded with the de ve lop ment of the “good go-
ver nan ce” doc tri ne, but this doc tri ne was not able to fully re strain or 
eli mi na te eco no mic va lu es in the pu blic ad mi ni stra tion. Rat her, the 
“good go ver nan ce” doc tri nes had adap ted to the con cept of the new 
pu blic ma na ge ment.
Ho we ver, it is in cre a singly evi dent that the se cond de ca de of the 21st 
cen tury re qu i res de ve lop ment of the new ap pro ach. The new ap pro-
ach sho uld not be con si de red so lely thro ugh the New Pu blic Ma na-
ge ment doc tri ne, nor thro ugh the “good go ver nan ce” doc tri ne, but in 
se e king of the new doc tri ne, the “third way”. It sho uld pre vent the 
wa ve of dis sa tis fac tion and dis tur ban ce, which in cre a singly thre ats.  
The neo li be ral con cept, al so ini ti a ted by the pro cess of glo ba li za tion, 
is ca u sing in cre a sing re si stan ce and an ger among ci ti zens, not only 
in po or and eco no mi cally un der de ve lo ped co un tri es, but al so in tho se 
in sti tu ti o nally and eco no mi cally strong and the “good go ver nan ce” 
doc tri ne has fa i led to sig ni fi cantly con strain it.
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Ci ti zens are dis sa tis fied with exi sting doc tri nes. The re fo re, par ti es 
and mo ve ments of the ex tre me left ha ve been ga i ning in po pu la rity 
la tely. In the fu tu re, pu blic ad mi ni stra tion sho uld be the in stru ment 
that will pro vi de a sen se of hap pi ness, sa tis fac tion and well-be ing of 
the ci ti zens. Ho we ver, the doc tri nal con cept which wo uld pro vi de 
this, the par ti es of the left and so cial de moc ra tic ori en ta tion ha ve not 
yet been esta blish and its ba sic pre mi ses is still dif fi cult to de ter mi ne 
at this mo ment.
Keywords: right, left, li be ra lism, so cial de moc racy, pu blic ad mi ni-
stra tion, good go ver nan ce, new pu blic ma na ge ment
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