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Јелена Тодоровић*

По след њих де це ни ја 20. и по чет ком 21. ве ка ве ћи на зе
ма ља све та су о ча ва се са слич ним иза зо ви ма по пут гло ба ли за ци је, 
еко ном ске кри зе, де мо кра ти за ци је, европеизацијe, информатиза

При каз књи ге: Mar tin Pa in ter, 
 Guy Pe ters, Tra di tion and pu blic 

 ad mi ni stra tion, Pal gra ve Mac mil lan, 
Ba sing sto ke, Lon don, 2010.

*  Истраживач сарадник, Институт за политичке студије, Београд.



АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

140

Година I  vol. 1 Бр. 1-2015

цијe. Они до пи ру до сва ког сег мен та др жа ве па та ко ути чу и на 
си стем јав не ад ми ни стра ци је. Др жа ве од го ва ра ју на ове иза зо ве, 
та ко што спро во де слич не стра те ги је ре фор ми (по себ но оне ко је 
се од но се на «но ви јав ни ме наџ мент», ка да је реч о јав ној ад ми ни
стра ци ји). Има ју ћи у ви ду слич ност иза зо ва и од го во ра, че сто се 
прет по ста вља да ће јав не ад ми ни стра ци ја на кра ју ли чи ти јед не на 
дру ге од но сно да ће по ста ти јед но о бра зне. Ме ђу тим, ка ко вре ме 
про ла зи ре фор ме се кон ти ну и ра но спро во де али се до са да ни је по
ја вио гло бал ни ад ми ни стра тив ни мо дел. На ци о нал ни ад ми ни стра
тив ни си сте ми, са соп стве ним ин сти ту ци о нал ним, ор га ни за ци
о ним и по ли тич ким осо бе но сти ма оп ста ли су упр кос по ме ну тим 
спољ ним иза зо ви ма а кључ но пи та ње ко је се по ста вља је сте за што 
ни је до шло до ства ра ња јед ног оп штег ад ми ни стра тив ног мо де ла. 

Мар тин Пејн тер и Гај Пи терс, за јед но са гру пом са рад ни
ка, у књи зи Tra di tion and pu blic ad mi ni stra tion ну де нам бо ље раз
у ме ва ње ове сла га ли це ко ју чи не др жа ва, јав на ад ми ни стра ци ја, 
тра ди ци ја и ре фор ме. Дру гим ре чи ма, ауто ри по сма тра ју кон цепт 
ад ми ни стра тив не тра ди ци је, као по тен ци јал но сред ство за раз у
ме ва ње про бле ма ка ко и за што, оп ста ју раз ли чи ти си сте ми јав них 
ад ми ни стра ци ја упр кос ре фор ма ма ко је се спро во де по след њих не
ко ли ко де це ни ја. Од го вор ко ји нам ова књи га да је, бли зак је шко ли 
исто риј ског ин сти ту ци о на ли зма. Ме ђу тим, чи ни се да је тај од го
вор да ле ко ши ри јер тра ди ци ја об у хва та и дру ге неин сти ту ци о
нал не ва ри ја бле, ка да се об ја шња ва ад ми ни стра тив на про ме на и 
кон ти ну и тет, од но си из ме ђу др жа ве и дру штве них ак те ра, од но си 
из ме ђу би ро кра ти је и по ли тич ких ак те ра.

Kњига Пејн те ра и Пи тер са пру жа нам до ста по да та ка о 
раз ли чи тим ад ми ни стра тив ним тра ди ци ја ма. По сто је по гла вља са 
по себ ним зе мља ма, као што су Ки на, Ин ди ја, Бан гла деш, Ја пан, 
Ве ли ка Бри та ни ја, САД, Фран цу ска и Швед ска. Та ко ђе, има мо и 
по гла вља о гру пи зе ма ља ко је при па да ју од ре ђе ним ре ги о ни ма: 
зе мље Афри ке, ан гло фо не зе мље, На по ле о но ве зе мље; са аспек
та чи та о ца и ис тра жи ва ча из Ср би је тре ба по ме ну ти и постко му
ни стич ке др жа ве, као и др жа ве ко је су по ста ле чла ни це ЕУ у по
след њем та ла су про ши ре ња. По ред по ме ну тих, Tra di tion and pu blic 
ad mi ni stra tion об ра ђу је и си сте ме јав них ад ми ни стра ци ја зе ма ља 
Ла тин ске Аме ри ке, ис точ не Ази је као и ислам ске др жа ве. Ово гру
пи са ње има и не из бе жне те шко ће јер ако се па жљи ви је по гле да, 
ис по ста вља се да се др жа ве из исте гру пе до ста раз ли ку ју. То је по



141

Јелена Тодоровић    –                                                                               ПРИ КАЗ

себ но уоч љи во у слу ча ју са На по ле о но вим зе мља ма где се на ла зе 
Фран цу ска, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја и Грч ка где је нај ве ћа раз ли чи
тост уоч љи ва из ме ђу Фран цу ске и Грч ке.  

Из те о риј ске пер спек ти ве, књи га по кри ва ши рок низ за
ни мљи вих те ма од ко јих су три пи та ња ис ко чи ла у пр ви план. Пр
вопи та ње ко је се про вла чи кроз сва по гла вља у ве ћој или ма њој 
ме ри, а по себ но о ње му се рас пра вља у пр вом и дру гом по гла вљу, 
од но си се на кон цеп ту ал на зна че ња тер ми на ад ми ни стра тив на тра
ди ци ја. Ова по гла вља по ка зу ју да је ад ми ни стра тив на тра ди ци ја 
су штин ски ши рок и ма гло вит кон цепт, не са мо да је би ло те шко 
да га ауто ри не дво сми сле но де фи ни шу, већ и да га ја сно ди фе рен
ци ра ју од дру гих срод них пој мо ва (на при мер, др жав на тра ди ци ја, 
на ци о нал на кул ту ра, на сле ђе).

Дру го пи та ње ко је се по ста вља у овој књи зи од но си се 
на ко ре не по је ди нач них ад ми ни стра тив них тра ди ци ја. Ка ко ауто ри 
по ка зу ју, ин сти ту ци је и вред но сти ко је од ре ђу ју тра ди ци ју сва ке 
зе мље, не раз ви ја ју се ну жно ли не ар но. На про тив, оне пред ста
вља ју ме ша ви ну мно гих по ли тич ких про це са и про шлих до га ђа
ја: им пе ри ја ли стич ке одо ре и ре во лу ци о нар них тран сфор ма ци ја 
(Ки на), бри тан ског ко ло ни ја ли зма и Муг ха ло ве ба шти не (Ин ди ја), 
или ко ло ни ја ли зма и па ки стан ског на сле ђа (Бан гла деш), ко ло ни
ја ли зма, пле мен ске прак се, и постко ло ни јал не бор бе (Афри ка) и 
хаб сбур шке тра ди ци је у ком би на ци ји са ко му ни стич ким вред но
сти ма (др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе). Осим то га, у не ким 
слу ча је ви ма, ад ми ни стра тив на тра ди ци ја је усло вље на оба ве зом 
уво ђе ња над на ци о нал них прин ци па Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра (у слу ча ју др жа ва ко је при сту па ју ЕУ). 

На кра ју, тре ће пи та ње о ко ме се рас пра вља у књи зи је сте 
ка ко (и ко ли ко) ад ми ни стра ти ва  тра ди ци ја огра ни ча ва усва ја ње 
и спро во ђе ње ад ми ни стра тив не ре фор ме. Ово пи та ње се де таљ но 
ана ли зи ра у ве зи са спро во ђе њем бу џет ске ре фор ме у Фран цу ској, 
ре фор ми из до ме на но вог јав ног ме наџ мен та у Ве ли кој Бри та ни ји, 
Швед ској и Сје ди ње ним аме рич ким др жа ва ма, за тим кроз ре фор ме 
си сте ма др жав них слу жбе ни ка у Ма ђар ској и спро во ђе ње прин ци
па европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра у при дру же ним др жа ва
ма.   Ове ана ли зе по ка зу ју да је ад ми ни стра тив на тра ди ци ја бит на 
у сва ком по гле ду јер ути че на са др жај, ду би ну и ши ри ну ре фор ми. 
Ме ђу тим, ад ми ни стра тив на тра ди ци ја ути че на ре форм ске про це
се али исто вре ме но, и ре фор ме по врат но ути чу на тра ди ци ју.
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Ка ко Пејн тер и Пи терс твр де у за кључ ку, ад ми ни стра тив
не тра ди ци је пред ста вља ју ДНК на ци о нал них јав них сек то ра. За 
сту ден те ком па ра тив не јав не ад ми ни стра ци је, књи га пред ста вља 
ужи ва ње. По себ но је за ни мљи ва јер об ра ђу је јав не ад ми ни стра
ци је ма ње ис тра же них др жа ва по пут Ки не, Ин ди је, Бан гла де ша, 
зе ма ља Афри ке. 

Са сво јим бо га тим ем пи риј ским ана ли за ма и за ни мљи
вим те о риј ским рас пра ва ма, књи га ну ди мо дер ну рас пра ву на те му 
тра ди ци је и јав не ад ми ни стра ци је, док у исто вре ме по ста вља не ка 
пи та ња ко ја оста ју отво ре на, на при мер: ко ли ко да ле ко тре ба ис
тра жи ти про шлост по је ди нач не др жа ве ка ко би се озна чи ле кључ
не ка рак те ри сти ке ње не ад ми ни стра тив не тра ди ци је; ка да не што 
по чи ње да се ра чу на као су штин ска осо би на ад ми ни стра тив не тра
ди ци је кон крет не др жа ве; за што се чи ни да су не ке ад ми ни стра
тив не тра ди ци је ви ше или ма ње от пор не на ре фор ме? Упра во та 
нео д го во ре на пи та ња да ју под сти цај за ис тра жи вач ки рад у бу дућ
но сти. 

* Овај приказ је примљен 03. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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