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1.ОНОВОМЈАВНОММЕНАЏМЕНТУ
(ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ)

Pо јам go ver nan ce (вла да ње) од ра жа ва ова кав ши ри при ступ, 
иако је не до вољ но пре ци зан и де фи ни ше при лич но раз ли чи то, 

за ви сно од  јав не аген ци је ко ја по јам ко ри сти. Из ра зи то по ли тич ки 
обо је ну де фи ни ци ју на ла зи мо у бри тан ском Де парт ма ну за ме ђу-
на род ни раз вој (De part mant for In ter na ti o nal De ve lop ment – ра ни је 
UK Over se as De ve lop ment Ad mi ni stra tion). По јам good go vern ment 
(до бро упра вља ње) има че ти ри ком по нен те: ле ги тим ност у сми-
слу да си стем упра вља ња има при ста нак оних ко ји ма се упра вља 
и ко ји због то га рас по ла же сред стви ма за да ва ње и ус кра ћи ва ње 
при стан ка, што се с нај ве ћом ве ро ват но шћу мо же ре а ли зо ва ти 
кроз плу ра ли стич ку, ви ше стра нач ку де мо кра ти ју: по ла га ње ра чу-
на прет по ста вља по сто ја ње ме ха ни за ма ко ји оси гу ра ва ју да јав ни 
слу жбе ни ци и по ли тич ки ли де ри од го ва ра ју за сво је по ступ ке и 
ко ри шће ње јав них сред ста ва, што зах те ва тран спа рент но упра вља-
ње и сло бод не ме ди је; спо соб ност (ком пе тент ност) у до но ше њу 
и про во ђе њу јав них по ли ти ка и пру жа њу ефи ка сних јав них услу-
га, уз исто доб но по што ва ње и за шти ту људ ских пра ва, ко је тре ба 
под у пре ти чи тав си стем до брог упра вља ња (UK Over se as De ve lop-
ment Ad mi ni stra tion, 1993.). УН-ов по јам good go ver nan ce (по ште-
но, ва ља но упра вља ње) мно го ма ње на гла ша ва зна че ње функ ци о-
ни са ња плу ра ли стич ких де мо кра ти ја ка ефи ка сном и од го вор ном 
упра вља њу, а ис ти че ре ла тив ност кул тур них вред но сти, од но сно, 
раз ли чи ти се скуп вред но сти при пи су је еко ном ским, по ли тич ким 
и дру штве ним од но си ма, што да је раз ли чи ту те жи ну иде ја ма као 
што су пар ти ци па ци ја, ин ди ви ду ал ност, по ре дак и власт (УНДП, 
1995.). Свет ска бан ка на сто ји пре ва зи ћи по ве ћу раз ли ку из ме ђу не-
у трал ног из ра за go ver nan ce и за мр ше ног из ра за good go ver nan ce с 
об зи ром да јој њен Ar tic les of Agre e ment из ри чи то за бра њу ју би-
ло ка кву по ли тич ку ин тер вен ци ју, а до пу шта ју да се узму у об зир 
са мо еко ном ска раз ма тра ња. Пре ма до ку мен ти ма Свет ске бан ке, 
чи ни се да је она зах те ва ла отво ре ну и пред ви дљи ву по ли ти ку, про-
фе си о нал ност по ли ти ке и спо соб ност ме наџ мен та, као и де ло твор-
но ко ри шће ње ре сур са ка ко би се по сти гао ви ши сте пен еко ном-
ског и дру штве ног раз во ја.1)

1) Нав. пре ма: инг. Пер ко Ше па ро вић: „Но ви јав ни ме наџ мент –бри тан ски мо дел“, Поли
тичкамисао бр. 4/2002, стр. 34.
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Јав ни је ме наџ мент го то во од са мих по че та ка са др жан у пој му 
јав не упра ве и упра вља ња у САД-у, где је вр ло ра но угра ђе но на-
сто ја ње да по сло ви јав не упра ве бу ду што де ло твор ни ји (ефек тив-
ни ји), од но сно, да до ве ду до ре ше ња оних про бле ма или оства ре ња 
оних ци ље ва због ко јих се оба вља ју као и то да се ти по сло ви оба ве 
што учин ко ви ти је (ефи ка сни је), од но сно са што по вољ ни јим про-
ме ром из ме ђу уло же них сред ста ва и по стиг ну тих ре зул та та. Та ко 
се још 1887. го ди не Wo o drow Wil son у свом по зна том есе ју The 
Study of Ad mi ni stra tion за ла гао – у бор би про тив ко руп ци је и „су-
ста ва пле на“ – за ефи ка сност и еко но мич ност, што је мо гу ће је ди но 
ако се стран ка ма оне мо гу ћи упли та ње у ме наџ мент др жа вом и он 
пре пу сти про фе си о нал ци ма (Chan dler/Pla no, 1988.:43).2)

У ства ри, но ви јав ни ме наџ мент у опе ра тив ном сми слу под-
ра зу ме ва на ме та ње (еко ном ских) вред но сти и тех ни ка при ват ног 
сек то ра јав ном, од но сно, на гла сак је углав ном на јеф ти но ћи и ефи-
ка сно сти, по уз да ње у моћ при ват ног пред у зет ни штва и сло бод ног 
тр жи шта у ре фор ми јав ног упра вља ња. Од по чет ка 1980-тих го ди-
на про шлог ве ка углав ном је осло њен на иде о ло ги ју нео ли бе ра ли-
зма и кон зер ва тив не по ли тич ке сна ге у САД и Ве ли кој Бри та ни ји. 
У су шти ни уте ме љу је се на по ли тич ком „на па ду“ на со ци јал ну др-
жа ву, зна њу, учвр шће њу кла сне струк ту ре, од но сно, ре а фир ма ци ју 
не јед на ко сти и нео ко ло ни ја ли зма на гло бал ном пла ну.3)

Шта зна чи Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср-
би је? 

1) У пр вом ма кро-пла ну жели ре фор му по сто је ћег по ли тич ког 
си сте ма, ње го вих ин сти ту ци ја, од но сно, на ма кро-пла ну: сма ње ње 
јав ног сек то ра, при ва ти за ци ја, не про фит ни сек тор, хо ри зон тал ни 
об ли ци по ве зи ва ња, по ли тич ких ин сти ту ци ја, уз  мо гућ ност кон-
тро ле, етич ног по на ша ња, ко ор ди на ци ја и стра те шко пла ни ра ње, 
ја ча ње ка па ци те та др жа ве по ве ћа ње уло ге ло кал не пар ти ци па ци је 
и слич но. 

2) По је ди нач на оперативна ди мен зи ја об у хва та: сма ње ње бро-
ја за по сле них у јав ном сек то ру – јав ној упра ви, ја ча ње при ват ног 
сек то ра у пру жа њу услу га, флек си бил ни ји рад но прав ни аран жма-
ни, ауто но ми ја јав них ме на џе ра, ко лек тив но пре го ва ра ње пла ћа ње 
2) Инг. Пер ко Ше па ро вић: “Но ви јав ни ме наџ мент-бри тан ски мо дел“, Политичкамисао, 

ЗАГРЕБ, бр. 4/2003, стр. 31.
3) Ви де ти: др Дра ган Су бо тић, „Дру штве но од го вор но по сло ва ње и со ци јал на држава“, 

књ. 3, Бе о град, 2009, стр. 305-307.
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пре ма ре зул та ти ма ра да и ме ња ње ор га ни за циј ске кул ту ре, при-
пре ма ме на џе ра, оп штег ти па... 3) Функ ци о нал ни (јав но тр жи ште, 
јав не по ли ти ке, на пла та ре ал них це на, јав не на бав ке, ве ћи број по-
ну ђа ча, јав но-при ват ни аран жма ни, по ку ша ји де ре гу ла ци је пра ће-
ни ma na ge ment  by re sults, за не ма ри ва ње про це ду ра и за ко ни то сти, 
кон зу ме ри зам, но ви про бле ми у ме наџ мен ту... 4) Фи нан сиј ски, ле-
ги ти ма циј ски, од нос гра ђа на и упра ве, по ли тич ки, со ци јал ни, оп-
ште дру штве ни, окви ри но вог јав ног ме наџ мен та.

За пра во, ди на мич ки, функ ци о нал ни и про фи та бил ни мо дел 
Но вог јав ног ме наџ мен та, са др жи сле де ће еле мен те: 1) јав но упра-
вља ње (ме наџ мент) као ме ри ло успе шно сти, ефи ка сно сти и про-
фи та бил но сти – од јав ног ка при ват ном сек то ру; 2) циљ но ра ци-
о нал на ори јен та ци ја (out put), 3) сег мен ти ра ње у ве ћи број ма њих 
ор га ни за ци ја у др жав ној упра ви су јав не аген ци је усме ре не на је-
дан „про из вод“, од но сно, услу гу, 4) ком пе ти ци ја ме ђу ор га ни за ци-
ја ма и ин сти ту ци ја ма (про фит ним и не про фит ним) јав ног сек то ра, 
5) стил кор по ра тив ног упра вља ња (од но си с јав но шћу, ела стич-
ност у за по шља ва њу и на гра ђи ва њу, уго вор ни рад ни од нос), 6) 
сма ње ње тро шко ва функ ци о ни са ња и по сло ва ња јав ног сек то ра, 
од но сно, јав не упра ве.4)

На, при мер, у Хр ват ској јав ни ме наџ мент, пред у зет ни штво и 
јав на упра ва под ра зу ме ва ју сле де ће по сту ла те: а) Ло кал ни и ре ги-
о нал ни раз вој као но ви за да так ло кал не и ре ги о нал не са мо у пра ве; 
укљу чу ју ћи и ло кал но пред у зет ни штво; б) Ком пе ти ци ја ме ђу ор га-
ни за ци ја ма јав ног сек то ра, ме ђу ло кал ним је ди ни ца ма (com pe ting 
ci ti es), ло кал не ино ва ци је, bran ding and mar ke ting; в) но ве об ли ке 
пла ни ра ња (стра те шко пла ни ра ње); г) но ва ор га ни за циј ска ре ше ња 
(аген ци фи ка ци ја и уго во ри, ви ше сте пе на сто упра вља ње, парт нер-
ство, уме сто хи је рар хи је); д) упра вља ње људ ским по тен ци ја ли ма; 
ђ) ИКТ и ко му ни ка ци је; е) но ве об ли ке и ме то де у си сте му јав них 
функ ци ја; ж) про ме не у функ ци о ни са њу (јав но тр жи ште, це не, јав-
но-при ват но парт нер ство, aut so ur cing, con trac ting out, при ва ти за-
ци ја...) и то ме слич но. 

У те о риј ско ме то до ло шком сми слу, но во јав но упра вља ње у 
по ли тич ком си сте му Ср би је прет по ста вља  три по ља по ли тич ке 
ана ли зе и три мо дер на при сту па: 1) вла да ви на; 2) ин те рес и 3) јав-
ност, од но сно „пре ко вла да ви не, као ор га ни зо ва ног и ин сти ту ци о-
4) Ви де ти: Жар ко Ри стић: Геофискалнименаџмент, Бе о град, 2007; Јавни сектор, Бе о-

град, 2008; Социјалнаекономијаијавнименаџмент, Бе о град, 2008.
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на ли зо ва ног об ли ка упра вља ња љу ди ма у дру штву, ма ни фе сту је се 
по ли тич ка моћ. Вла да ви на се у струк тур ном сми слу ре чи, осла ња 
на си стем уста но ва за ко но дав не, из вр шно-управ не и суд ске вла сти. 
Ин те рес се ре а ли зу је пу тем по ли тич ке пар ти ци па ци је, од но сно по-
сред ством пред став нич ких и за ступ нич ких те ла, а јав ност се оба-
ве зу је пре ко сло бод не и не по сред не по ли тич ке ко му ни ка ци је из ме-
ђу основ них по ли тич ких ак те ра. Рав но те жа вла да ви не, ин те ре са и 
јав но сти прет по ста вља про же тост сва ке од њих зна чај ним чи ни о-
ци ма, као што су: пра во про це ду ре, над ле жно сти и од го вор но сти.5)

У Ср би ји се кон цепт Но вог јав ног ме наџ мен та јед но стра но 
сво ди на про блем ре фор ме др жав не упра ве, од но сно – сма ње ње 
бро ја чи нов ни ка – др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.6) Ре фор-
ма др жав не упра ве мо же се по сма тра ти са два основ на аспек та, оп-
штег (хо ри зон тал ног или си стем ског), ко ји се од но си на ре фор му 
це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве,7) и сек тор ског (вер ти кал ног) 
при сту па, ко ји се од но си на ре фор му по је ди них сек то ра упра ве 
(на при мер, област по љо при вред не или еко ло шке по ли ти ке, итд.). 
Европ ска ко ми си ја, у скла ду са сво јим овла шће њи ма, че сто по тен-
ци ра ме ре ко је би др жа ве кан ди да ти тре ба ло да пре ду зму у раз ли-
чи тим сек то ри ма ка ко би се аде кват но спро ве ли европ ски про пи си. 
Ме ђу тим, сек тор ски при ступ ја ча њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та 
не сме ићи на уштрб оп штег, си стем ског при сту па ре фор ми др жав-
не упра ве. Иако су струк ту ре за спро во ђе ње – нпр. по љо при вред не 
или еко ло шке по ли ти ке и од го ва ра ју ће ца рин ске и ве те ри нар ске 
слу жбе – нео п ход не за при сту па ње ЕУ, са мо њи хо во ус по ста вља ње 
ни је до вољ но. Њи хов оп шти учи нак у ве ли кој ће ме ри за ви си ти од 
по сто ја ња и функ ци о ни са ња основ них еле ме на та си сте ма др жав-
не упра ве, по пут ме ђу ре сор не ко ор ди на ци је, уре ђе ња слу жбе нич-
ког си сте ма, бу џет ских про це ду ра и кон трол них ме ха ни за ма, итд. 
има ју ћи у ви ду да они ства ра ју основ не пред у сло ве за не сме та но 
функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве.8)

Про цес при сту па ња ЕУ зах те ва да др жав ни слу жбе ни ци бу ду9) 
ин фор ми са ни о про ме на ма ко је са со бом до но се сам про цес ин те-
5) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 12.
6) Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић,Реосмишљавањејавневласти,управеиадми

нистрације–примењенеполитиколошкеинституције, Бе о град, 2009.
7) РеформадруштвенеуправеиинтеграцијауЕвропскуУнију, Бе о град, 2009, стр. 6.
8) Исто, стр. 16-17.
9) РеформадржавнеуправеиинтеграцијауЕвропскуУнију, Ми ни стар ство за др жав ну 

упра ву, ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009.
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гра ци је, а ка сни је и члан ство у Уни ји. Реч је о ад ми ни стра тив ном 
ка па ци те ту јед не др жа ве ко ја пред ста вља „је дан од нај зна чај ни јих 
кри те ри ју ма за оце ну ње не спрет но сти да по ста не чла ни ца Европ-
ске ни је. Да би ад ми ни стра ци ја би ла ре ор га ни зо ва на и спо соб на да 
спро во ди пра ви ла и по ли ти ке ЕУ, по треб но је да по сто ји по ли тич-
ка во ља и да се де фи ни ше све о бу хват на стра те ги ја ре фор ме ко ја 
под ра зу ме ва не са мо ре фор му ад ми ни стра ци је, већ и мо дер ни за-
ци ју це ло куп ног дру штва“.10)

По сто је број ни при ме ри про ме на у ра ду др жав них слу жбе ни-
ка, ко је до ла зе као по сле ди ца про це са ин те гра ци је у ЕУ. Ме ђу њи-
ма, се из ме ђу оста лог, из два ја ју: из ме ње не бу џет ске про це ду ре и 
но ви на чи ни пла ни ра ња по тро шње (пре све га пу тем про гра ма и 
про је ка та), ко ји зах те ва ју но ва зна ња и из ме њен при ступ овим пи-
та њи ма; но ве про це ду ре ко је се од но се на по тро шњу сред ста ва, а 
ко је пре све га до ла зе као по сле ди ца про пи са о јав ним на бав ка ма 
ко ји, као што смо по ме ну ли, мо ра ју да са др же стан дар де европ-
ског пра ва; но ви на чи ни ко му ни ка ци је и са рад ње ме ђу ре со ри ма, 
ко ји мо ра ју да омо гу ће ефи ка сну и бр зу раз ме ну по да та ка, ка ко би 
се обез бе ди ла бр за ре ак ци ја др жа ве на зах те ве ин сти ту ци ја ЕУ и 
за до во ља ва ју ће уса гла ша ва ње ста во ва и ин те ре са – та ква ко му ни-
ка ци ја и са рад ња не ми нов но из и ску ју знат но ве ћу при ме ну елек-
трон ских сред ста ва ко му ни ка ци је, а у не ким слу ча је ви ма мо же 
зах те ва ти и ко му ни ка ци ју на стра ном, пре све га ен гле ском је зи ку, 
ка ко би се уште де ло на вре ме ну и тро шко ви ма пре во ђе ња; но ве 
про це ду ре ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле и ре ви зи је, као и екс тер-
не кон тро ле од стра не вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је са чи јим се 
ра дом слу жбе ни ци мо ра ју упо зна ти, ка ко би се ис пу ни ли зах те ва-
ни стан дар ди у овој обла сти, итд.11)

2.СУБЈЕКТИ:ДРЖАВА,ПОЛИТИЧКЕИНСТИТУЦИЈЕ,
ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ

Др жа ва је нај зна чај ни ја по ли тич ка уста но ва и ор га ни за ци ја 
гло бал ног дру штва, чи ји је циљ да за шти ти и уна пре ди дру штве-
ни по ре дак. Тај циљ др жа ве оства ру је, ка ко сма тра М. Ве бер, ле-
ги тим ним мо но по лом фи зич ке при ну де ко јим рас по ла же по се бан 
апа рат јав не вла сти. Др жа ва на ста је као ре зул тат раз во ја и усло-
10) Је ле на То до ро вић, „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов чла но ва у Европ-

ској уни ји”, Политичкаревија, бр. 2/2009, Бе о град,  стр. 274.
11) Исто, стр. 15-16.
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жња ва ња људ ског дру штва, а сво јом по ја вом до при но си и уна пре-
ђу је дру штве ни жи вот љу ди и још га чи ни сло же ни јим. У ин те ре-
су је сва ког сло же ног об ли ка дру штва да по сто ји и де лу је др жа ва 
као је дин стве на по ли тич ка уста но ва и ор га ни за ци ја чи ја је основ на 
функ ци ја одр жа ва ње, функ ци о ни са ње и раз ви ја ње од ре ђе ног дру-
штве ног по рет ка.

Под се ти ће мо, да је син таг ма „по ли тич ки си стем (нем. Po li-
tisches System; фр. syste me po li ti que; енгл. po li ti cal system; пол. po li-
ti ske syste me; rus. по ли ти че ская си сте ма) но ви јег да ту ма и по ја вљу-
је се у мо дер ној по ли тич кој на у ци/те о ри ји ко ја ис тра жу је др жав не 
и устав не си сте ме, др жав не и устав не ор га не, об ли ке вла да ви не, 
пар тиј ске си сте ме, из бор не си сте ме, по ли тич ку кул ту ру и дру ге 
по ли тич ке по ја ве, про це се и од но се у мо дер ној по ли тич кој за јед-
ни ци. Упо ре до са син таг мом по ли тич ки си стем на во ди др Ра ди вој 
Сте па нов,  у по ли тич кој на у ци и пу бли ци сти ци „ко ри сти ли су се 
си но ни ми као „по ли тич ки ре жим“ (у Фран цу ској), „по ли тич ки по-
ре дак“ (у аме рич кој по ли ти ко ло ги ји), „по ли тич ки об лик др жа ве“ 
(у марк си стич кој те о ри ји др жа ве) или „др жав на ор га ни за ци ја“ (у 
Не мач кој), „по ли тич ко дру штво“ (Ж. Ж. Ру со)“.12)

За ви сност по ли тич ког си сте ма се мо же до ка за ти и у од но су 
на „иде о ло ги ју на ко јој он из гра ђу је свој ле ги ти ми тет. За Ди вер-
жеа по ли тич ки си стем ни је са мо тех нич ка ор га ни за ци ја вла да ви не: 
„он увек од го ва ра не кој иде о ло ги ји, не кој док три ни о вла сти. Пр ве 
ти по ло ги је по ли тич ких си сте ма мо гу се про на ћи већ код ста ро грч-
ких ми сли ла ца – Хе ро до та и Ари сто те ла, док ти по ло ги ја по ли тич-
ких си сте ма, из гра ђе на у 20. ве ку, вр ше ди стинк ци ју си сте ми ма на 
осно ва ма Мон те скје о ве те о ри је о по де ли вла сти. По ла зе ћи од те 
те о ри је оне пра ве раз ли ку из ме ђу два ти па по ли тич ког си сте ма: а) 
си сте ма у ко ји ма су вла сти об је ди ње не. Сре ди ште об је ди ња ва ња 
мо же би ти по је ди нац – при че му се си стем ја вља у об ли ку ап со-
лут не мо нар хи је или у об ли ку дик та ту ре, а мо же би ти скуп шти на 
– ка да се ра ди о скуп штин ском си сте му; б) си сте ма у ко ји ма су вла-
сти одво је не, би ло да је одво је ност пот пу на или се ра ди о пар ла-
мен тар ном си сте му, за сно ва ном на ме ђу соб ној са рад њи тих одво-
12) Тра ди ци о нал на/кла сна по ли тич ка на у ка/те о ри ја по јам по ли тич ког си сте ма из јед на ча-

ва ла је са пој мом др жа ве или др жав не ор га ни за ци је. Из јед на ча ва ње по ли тич ког си сте-
ма са др жа вом би ло је на ро чи то из ра же но у оним др жав ним и по ли тич ким кул ту ра ма 
(Не мач ка) у ко ји ма су по ли тич ка фи ло зо фи ја и по ли тич ка исто ри ја по ди за ле др жа ву на 
ни во екс клу зив ног по ли тич ког де ми јур га, „ско ро јед ног ства ра лач ког прин ци па“ (Ђор-
ђе вић 1967:18).Ра ди вој Сте па нов, Увод у политику и политички систем, Но ви Сад, 
2010, стр. 143.
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је них вла сти. И у јед ном и у дру гом слу ча ју – не за ви сно о то ме је су 
ли вла сти об је ди ње не или су одво је не – мо же се пра ви ти раз ли ка 
из ме ђу два ти па по ли тич ког си сте ма – мо нар хи је и ре пу бли ке.“13) 
По ли ти ко ло шки при ступ но вом јав ном ме наџ мен ту об у хва та и три 
при сту па мо дер ном схва та њу по ли ти ке: то та ли та ри стич ки, плу ра-
ли стич ки и ре пу бли кан ски, од но сно, нај при бли жни ји је Ве бе ро-
вом ета ти стич ком од ре ђе њу по ли ти ке. То за зе мље у тран зи ци ји, 
зна чи ду а ли зам две ка те го ри је – др жав не, по ли тич ке и дру ге мо ћи 
и др жа ве, јер се по овом при сту пу „по ли ти ка на ла зи у тро у глу мо-
ћи, ле ги тим но сти (тј. про це са ле ги ти ми за ци је вла сти) и фи зич ког 
на си ља (при ну де). Она се нај у же ве зу је за др жа ву ко ја је основ ни 
ме ди јум ње ног по сто ја ња и основ но сред ство ре а ли за ци је ци ље ва 
раз ли чи тих по ли тич ких ак те ра.14)

На овом раз ли ко ва њу а што је од зна ча ја за но во јав но упра-
вља ње, вр ши се и ди стинк ци ја из ме ђу два основ на ти па по ли тич-
ких си сте ма у са вре ме ним дру штви ма: де мо кра ти је и то та ли та ри-
зма. Де мо кра ти јом се озна ча ва онај тип по ли тич ког си сте ма у ком 
је на сна зи вла да ви на на ро да. На рав но, и уну тар де мо кра ти је се 
мо же пра ви ти ди стинк ци ја из ме ђу два ње на по јав на об ли ка. Је дан 
је по сред нич ка или пред став нич ка де мо кра ти ја, ко ју ка рак те ри ше 
чи ње ни ца да на род, као но си тељ су ве ре ни те та, на не по сред ним из-
бо ри ма би ра сво је пред став ни ке за за ко но дав ну власт – по не кад 
и за из вр шну – а он да они до но се од лу ке и вла да ју у име на ро да. 
Овај тип де мо кра ти је је углав ном ка рак те ри сти ка свих са вре ме них 
дру шта ва. Дру ги је тзв. не по сред на де мо кра ти ја, ко ја је не ти пич-
на за ве ли ке дру штве не гру пе и за са вре ме на дру штва. Као об лик 
јед на ке пар ти ци па ци је чла но ва дру штва у до но ше њу по ли тич ких 
од лу ка она се ја вља ве о ма рет ко, нпр. у фор ма ма ре фе рен ду ма, а 
из ван то га мо же се при ме ни ти са мо у ма лим дру штве ним гру па-
ма. То та ли та ри змом се озна ча ва об лик по ли тич ког си сте ма за ко-
ји је ка рак те ри стич на то тал на др жа ва, мо но пол јед не по ли тич ке 
стран ке, спе ци фич на струк ту ра дру штва, по ли тич ка иде о ло ги ја и 
си стем оправ да ња и одр жа ва ња то та ли тар не вла да ви не. Овај тип 
си сте ма, да кле, ка рак те ри ше: јед на по ли тич ка стран ка ко ја по се-
ду је мо но пол, иде о ло ги ја ко ја има обе леж ја то та ли тар не,  ис кљу-
чи ва кон тро ла над еко но ми јом, ме ди ји ма и вој ском, тај на по ли ци ја 
13) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић: Реосмишљавање јавне власти,

управеиадминистрације, Бе о град, 2009, стр. 37-39.
14) Политичкаенциклопедија, Бе о град, 1998, стр. 27.
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у функ ци ји за шти те по сто је ћег си сте ма.“15) На овим те о риј ско-по-
ли тич ким прет по став ка ма опе ра тив но се де фи ни ше ме сто јав ног 
ме наџ мен та:

ДРУШТВО

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЈАВНИ СЕКТОР

ЈАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈАВНА УПРАВА

ЈАВНА ПОЛИТИКА

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Но ви јав ни ме наџ мент
Но ви јав ни ме наџ мент по сма тран у све тлу SWOT-ана ли зе при-

мен љи ве на област по ли ти ко ло ги је (SWOT по ли тич ка ана ли за) мо-
же се мо де ло ва ти у сле де ћој ди на мич кој по ли тич кој ин тер ак ци ји:

Политичко 
окружење:
  

1. позитивно
 

2. негативно
 

3. шансе
 

4. претње
 

5. предности

1. изборни 
    систем
2. партијски 
    систем
3. парламентарни 
    систем
4. председнички 
    систем
5. модели 
    демократије
6. социјални 
    неолиберални

Политички систем
институције субјекти

јавна власт

јавна политика

нови јавни менаџмент

процеси

v

По ли тич ко окру же ње об у хва та и од нос по ли тич ке ле ги тим но-
сти и мо де ла плу ра ли стич ке де мо кра ти је у сми слу Р. Ха ло ве а но ве 
кон ста ла ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, од но сно: 1) оп штег би рач-
ког пра ва (па сив но и ак тив но); 2) пра во по ли тич ких ли де ра да се 
јав но над ме ћу за по др шку гра ђа на; 3) сло бод не и пра вич не, углав-
ном трај не из бо ре (Free and fa ir nor maly sec ret elec tion); 4) пра во на 
удру жи ва ње у по ли тич ке пар ти је, асо ци ја ци је и гру пе за при ти сак; 
5) по сто ја ње ал тер на тив них из во ра ин фор ми са ња не за ви сних од 
Вла де и ме ђу соб но; 6) ин сти ту ци је ко је га ран ту ју ми ран си ла зак са 
вла сти ли де ра ко ји из гу бе на из бо ри ма, и њи хо ву мир ну (не на сил-
ну) за ме ну по бед ни ци ма (Dahl, 1987, стр. 166-168)“.16)

15) Исто, стр. 40.
16) Вељ ко Ду бље вић: „Ле ги тим ност и тр жи шни мо дел са вре ме не плу ра ли стич ке де мо кра-

ти је“,Пословнаекономија,бр. 2, С. Ка ме ни ца, 2009, стр. 280.
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Пре ци зни је ре че но, по зна ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја прет-
по ста вља пра ће ње раз ли чи тих ни воа по ли тич ког де ло ва ња, по ли-
ти ке иден ти те та, кон сти ту ци о нал не и ре ди стри бу тив не по ли ти ке, 
сма тра по ли ти ко лог др Ми лан Јо ва но вић, иден ти фи ку ју ћи три ни-
воа: „Пр ви ни во ти че се пред ста ве о ме та-прин ци пи ма, они ма на 
ко ји ма по чи ва по ли тич ка за јед ни ца... Дру ги ни во де ло ва ња ти че 
се об ли ко ва ња струк ту ра и рас по де ле вла сти... Тре ћи ни во об у хва-
та при ступ ре сур си ма, прин ци пе њи хо ве ди стри бу ци је, стра те ги је 
одр жа ва ња и уво ђе ња“.17)

По ли тич ка ди мен зи ја од нос по ли тич ког си сте ма као под си сте-
ма гло бал ног и но вог јав ног ме наџ мен та ти че се ин тер ак ци је јав не 
вла сти и дру штва чи ји су кон сти ту ен си, пре све га, 1) по ли ти ка као 
све сна ак тив ност чо ве ка на ре гу ли са њу од но са из ме ђу љу ди, уте-
ме ље на на спољ ним усло ви ма у ко ји ма се оства ру је људ ска ак тив-
ност као и уну тра шњим ква ли те ти ма са мог чо ве ка као сво је вр сног 
су бјек та ак тив но сти;18) 2) по ли тич ки су бјек ти, од но сно 3) „по ли-
тич ке ин сти ту ци је и ор га ни за ци је (др жа ва, по ли тич ке стран ке, и 
дру ге ор га ни за ци је, као и ис так ну ти по је дин ци); 4) по ли тич ка де-
лат ност као и де лат ност усме ра ва ња дру штва пре ма оства ри ва њу 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва“.19)

По ли тич ки си стем као је дан од дру штве них си сте ма об у хва та 
„све по ли тич ке де лат но сти и од но се, све по ли тич ке ор га ни за ци је 
и ин сти ту ци је, осми шље не по ли тич ком кул ту ром и ор га ни зо ва не 
у је дин стве ну це ли ну и чи не га су ко би дру штве них гру па и су че-
ља ва ње раз ли чи тих ин те ре са кроз њи хо ву ар ти ку ла ци ју уну тар 
дру штве них ин сти ту ци ја и по ли тич ких ор га ни за ци ја уоп ште“.20) 
По ред овог, од зна ча ја за но во јав но упра вља ње, је и сво ђе ње по-
ли тич ког си сте ма на др жа ву, од но сно си стем вла сти, ма да он не 
мо же би ти  др жав ни ме ха ни зам, ни ти об у хва та са мо по ли тич ки 
про цес или скуп по ли тич ких про це са. Чи ме се ре ду ци ра на по ли-
тич ко од лу чи ва ње и „пре су ђи ва ње по во дом су ко ба ин те ре са од ре-
ђе них дру штве них гру па и ин сти ту ци ја, па се њи ме раз ре ша ва ју 
про ти ву реч но сти и ус по ста вља из ве сна рав но те жа у функ ци о ни са-
њу дру шта ва.“21) По ку шај де фи ни са ња ти по ва но вог јав ног ме наџ-
17) Др Ми лан Н. Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Бе о-

град, стр. 6-7.
18) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 53.
19) Исто, стр. 12. 
20) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 221.
21)  Исто, стр. 223.
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мен та по ла зи од Хај не ма но ве по де ле на де мо крат ски, ауто ри тар ни 
и то та ли тар ни си стем – а ти ме и мо дел пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња, 
упра вља ња, по ли тич ке ко му ни ка ци је и кон тро ле до бре вла да ви не 
(good go wer nan ce).

3.НОВOЈАВНОУПРАВЉАЊЕ
(ОДВЛАДАВИНЕКАУПРАВЉАЊУ)

Но во јав но упра вља ње, од но сно но ви јав ни ме наџ мент (The 
New Pu blic Ma na ga ment), је сте упо тре ба упра вљач ких тех ни ка при-
ват ног сек то ра у вла ди и пре нос вла ди них функ ци ја на при ват на 
те ла. Пре ма фи ло зо фи ји но вог јав ног упра вља ња вла да би тре ба ло 
да „усме ра ва“ од лу чу је о по ли ти ци, док би при ват не ор га ни за ци је 
тре ба ло да пру жа ју услу ге, а др жав не уста но ве да бу ду ис пу ње не 
„пред у зет нич ким ду хом“. При ме ри овог по след њег су: ди рект на 
од го вор ност ме на џе ра за ра зул та те, од ре ђи ва ње пре ци зних ци ље ва 
ка ко би мо гли да се оце не по стиг ну ти ре зул та ти, рас по де ла ре сур-
са у скла ду са ре зул та ти ма, као и ко ри шће ње крат ко роч них уго во ра 
и отво рен си стем за по шља ва ња. Но во јав но упра вља ње је оп ште 
по ме ра ње од хи је рар хи је ка тр жи шту, и од вла да ви не ка упра вља-
њу, јер упра вља ње је ши ри по јам од вла да ња. Ње го ви за ступ ни-
ци га по ве зу ју са еко но ми јом, ком пе тент но шћу и ефи ка сно шћу. 
Кри ти ча ри, пак, твр де да пот ко па ва ети ку др жав не слу жбе и сла би 
од го вор ност, од но сно да до во ди до ства ра ња но вих ре гу ла тор них 
кон трол них те ла, као и то да је фи ло зо фи ја „при ват но – до бро, јав-
но – ло ше“ у су шти ни по гре шна!

До по ја ве ре форм ског ме на џер ског при сту па јав ној ад ми ни-
стра ци ји у САД до шло је „по чет ком 1990-тих го ди на. Но ви јав ни 
ме наџ мент је био ори јен ти сан на по бољ ша ње пер фор ман си јав ног 
сек то ра. По ла зи ште за ре фор му би ло је да је тра ди ци о нал на би ро-
крат ски ори јен ти са на јав на ад ми ни стра ци ја ис ква ре на и оро ну ла и 
да је по сле дич но јав ност из гу би ла по ве ре ње у вла ду. У аме рич кој 
јав но сти се тих го ди на јав на ад ми ни стра ци ја са гле да ва ла као не-
струч на и ра сип нич ка. За но ви јав ни ме наџ мент се мо же ре ћи да 
се осла ња на тра ди ци о нал ни ме на џер ски при ступ, да ин си сти ра на 
по сто ја њу ди хо то ми је из ме ђу ауто ри та тив ног утвр ђи ва ња вред но-
сти (po li tics) и ад ми ни стра ци је, ин си сти ра да се уна пре ди на чин на 
ко ји вла да ра ди свој по сао без об зи ра ко ја је пар ти ја на вла сти, на-
гла ша ва апо ли тич ност и по слов ну ори јен та ци ју јав не ад ми ни стра-
ци је. Ад ми ни стра тив не ре фор ме су по ред САД већ ра ни је пред у-
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зе ле и још не ке зе мље та ко да по сма тран као це ли на, но ви јав ни 
ме наџ мент прет по ста вља сле де ће про ме не: Јав на ад ми ни стра ци ја 
тре ба да се усме ри на оства ре ње ре зул та та а не про це ду ре. За до-
сти за ње ре зул та та јав на ад ми ни стра ци ја у обез бе ђи ва њу јав них 
ро ба и услу га тре ба ви ше да се осла ња на тр жи шну кон ку рент ност, 
а што је из во дљи во на не ко ли ко на чи на: уго ва ра њем ку по ви не ро-
ба и услу га од при ват ног сек то ра по ни жим тро шко ви ма од оних 
по ко ји ма их је не ка да про из во ди ла др жа ва; др жав не слу жбе (нпр. 
по штан ске услу ге) мо гу да се ре ор га ни зу ју по узо ру на при ват не 
кор по ра ци је, што им мо же обез бе ди ти при хо де од про да је ро ба и 
услу га; омо гу ћи ти да др жав не слу жбе бу ду кон ку рент не јед на дру-
гој и/или оста лим ор га ни за ци ја ма из ван др жав ног сек то ра.

Ор га ни зо ва ње јав не ад ми ни стра ци је на тр жи шним осно ва ма 
зна чи ње но об ли ко ва ње пре ма по тро ша чи ма. Про да ја про из во да 
или услу гу у кон ку рен ци ји са при ват ним фир ма ма раз ви ја од го-
вор ност пре ма по тро ша чи ма и мо же уна пре ди ти услу ге јав не ад-
ми ни стра ци је мо рал но и ефи ка сно, и ини ци ра ти по др жа ва ње нај-
бо љих прак си из при ват ног сек то ра. На при мер, у ве ли ким тр жним 
цен три ма мо гу ће је отво ри ти кан це ла ри је за об на вља ње во зач ких 
до зво ла и ре ги стра ци ју во зи ла.

Ус по ста вља њем ве зе из ме ђу тр жи шне иде је и спољ ног уго ва-
ра ња на бав ки вла дин по сао по ста је на бав ка јав них ро ба и услу га, 
а не њи хо ва про из вод ња у соп стве ној ор га ни за ци ји. Дру гим ре чи-
ма, вла да би мо гла у обез бе ђи ва њу услу га да се осло ни на тре ћу 
стра ну као што су дру ге вла де, не про фит не ор га ни за ци је и кор по-
ра ци је. На тај на чин вла да мо же да им пле мен ти ра сво је по ли ти ке 
али и да ство ри про стор да ја ча ре гу ла тор ну функ ци ју. Вла ди не 
функ ци је би тре ба ло де ре гу ли са ти, јер, цен тра ли зов а на би ро кра-
ти ја ни је од го ва ра ју ћа за пре ма ре зул та ти ма ори јен ти са ну јав ну 
ад ми ни стра ци ју. Ме на џе ри у јав ној ад ми ни стра ци ји ће јав не на ме-
ште ни ке и бу џет мо ра ти да ко ри сте на нај бо љи мо гу ћи на чин јер 
ће би ти ру ко во ђе ни кон ку рен ци јом, по тро ша чи ма и од го вор но шћу 
за ре зул та те.“22)

Ге не рал но, по но вом јав ном ме наџ мен ту кул ту ра јав не ад ми-
ни стра ци је, сма тра др Љи ља на Лу чић тре ба да се про ме ни, та ко да 
„са вре ме на јав на ад ми ни стра ци ја по ста не флек си бил на, ино ва тив-
на, спо соб на да ре ша ва про бле ме, пред у зет нич ка и за ме ни до са-
22) Др Љи ља на Лу чић: “Др жа ва дру штве не бри ге и јав на ад ми ни стра ци ја“, Правоиполи

тика, 2, 2008, стр. 80-81.
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да шњу ко ја је огра ни че на пра ви ли ма, ори јен ти са на на по ступ ке и 
фо ку си ра на на ин пу те уме сто на ре зул та те.23)

Но во јав но упра вља ње је ши ро ко по сма тра но „ко ри шће ње 
упра вљач ких тех ни ка при ват ног сек то ра у вла ди и пре нос вла ди-
них функ ци ја на при ват на те ла. Пре ма фи ло зо фи ји но вог јав ног 
упра вља ња, вла да би тре ба ло да „усме ра ва“ (од лу чу је о по ли ти ци), 
док би при ват не ор га ни за ци је тре ба ло да пру жа ју услу ге, а др жав-
не уста но ве да бу ду ис пу ње не „пред у зет нич ким ду хом“. При ме ри 
овог по след њег су: ди рект на од го вор ност ме на џе ра за ре зул та те, 
од ре ђи ва ње пре ци зних ци ље ва ка ко би мо гли да се оце не по стиг-
ну ти ре зул та ти, рас по де ла ре сур са у скла ду са ре зул та ти ма, као и 
ко ри шће ње крат ко роч них уго во ра и отво рен си стем за по шља ва ња. 
Но во јав но упра вља ње је оп ште по ме ра ње од хи је рар хи је ка тр-
жи шту, и од вла да ви не ка упра вља њу. За ступ ни ци га по ве зу ју са 
еко но ми јом, ком пе тент но шћу и ефи ка сно шћу. Кри ти ча ри твр де да 
пот ко па ва ети ку др жав не слу жбе и да сла би од го вор ност од но сно 
да до во ди до ства ра ња но вих ре гу ла тор них и кон трол них те ла, као 
и да је фи ло зо фи ја „при ват но - до бро, јав но – ло ше“ у су шти ни 
по гре шно.

У по след ње  две де це ни је јав ну упра ву за де сио је та лас ре-
фор ми без пре се да на. Тра ди ци о нал ни мо дел на шао се на уда ру 
сна жне кри ти ке гра ђа на и при ват ног сек то ра, али и те о ре ти ча ра 
ор га ни за ци је и упра вља ња др жа вом.24) У осно ви ових ре фор ми био 
23) У САД на фе де рал ном ни воу но ви јав ни ме наџ мент усво јио је за ме ник пред сед ни ка 

САД Ал Гор, 1993. го ди не. У САД, Но ви јав ни ме наџ мент је при ме ни ло и не ко ли-
ко др жа ва. Да нас је Но ви јав ни ме наџ мент по стао до ми нан тан ме на џер ски при ступ у 
САД. Аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш по твр дио је Но ви јав ни ме наџ мент, али у не што 
из ме ње ном об ли ку у од но су на Клин тон-Го ро ву ад ми ни стра ци ју. Буш је ис та као да је 
ње го ва по ли ти ка и ре фор ма јав не ад ми ни стра ци је за сно ва на на три прин ци па: вла да 
би тре ба ла да је усме ре на на гра ђа не, ори јен ти са на на ре зул та те и што је мо гу ће ви-
ше тр жи шно за сно ва на. У од но су на прет ход ну ад ми ни стра ци ју, Буш је да ље раз вио 
спољ но уго ва ра ње по сло ва, по ка зао ве ћу отво ре ност за ме на џер ску флек си бил ност и 
уна пре дио ко ор ди на ци ју не ких по сло ва нпр. без бед ност зе мље, пре ко хи је рар хиј ске 
кон тро ле. Мо же се ре ћи да је Но ви јав ни ме наџ мент ин си сти ра њем на по сти за њу ре-
зул та та, не са мо у САД не го и ши ре, ба цио у за се нак ве ли ки број ин пут ори јен ти са них 
и про це ду рал но фо ку си ра них ме на џер ских при сту па. Ви со ко ино ва ти ван но ви јав ни 
ме наџ мент био је онај ко ји је при ме њен у др жа ви Оре гон. При ступ но вог јав ног ме-
наџ мен та у Оре го ну про мо ви ше јав ну ад ми ни стра ци ју  усме ре ну на оства ри ва њу ре-
зул та та и охра бру је екс пе ри мент са ло кал ном са мо у пра вом. Но ви јав ни ме наџ мент у 
Оре го ну дру га чи је се на зи ва и Benchmarks pro gram јав не ад ми ни стра ци је. Бен чмаркс 
про грам су по је ди нач не ме ре ко је за јед но чи не Оре гон ме ри ло (benchmark) – по ка за-
тељ про гре са у оства ре њу стра те гиј ске ви зи је Оре го на у бу дућ но сти. Оре гон же ли да 
по ста не др жа ва до бро об ра зо ва них ком пе тент них гра ђа на ко ји жи ве у успе шном дру-
штву, ра де у до бро пла ће ној кон ку рент ној еко но ми ји и ужи ва ју у еко ло шки не у гро же-
ном окру же њу.“ Исто, стр. 81.

24) Нови јавни менаџмент Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци ја за уна пре ђе ње др жав не 
упра ве, Бе о град, 2002. го ди не
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је став да је др жа ва по ста ла гло ма зна и са пре ви ше над ле жно сти, 
а да тр жи ште ну ди су пер и ор ни је ме ха ни зме за ефи ка сни је снаб де-
ва ње јав ним до бри ма и услу га ма. Оне во де по ре кло из раз ви је них 
ин ду стриј ских еко но ми ја, чи ји су се по ли тич ки ли де ри на шли под 
при ти ском јав но сти и при вре де да по ве ћа ју ефи ка сност упра ве, 
сма ње др жав не рас хо де и по ре зе, уз исто вре ме но одр жа ње ви со-
ког ни воа со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих јав них услу га. Про гра ми 
ре фор ме јав не упра ве ко ји су из вр ши ли сна жан ути цај на ме ђу на-
род ну упра ву по ли ти ку ву ку ко ре не из вест ми ни стер ских си сте ма 
(Аустра ли ја, Но ви Зе ланд, Ве ли ка Бри та ни ја и Ка на да) и Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва – зе ма ља ко је се с пра вом сма тра ју глав-
ним пред став ни ци ма „Но вог јав ног ме наџ мен та“. Та лас управ них 
ре фор ми за пра во је кре нуо из Ве ли ке Бри та ни је 1979. го ди не, ка да 
је у овој зе мљи из вр ше на ра ди кал на про ме на у про гра му и на чи-
ну ра да вла де и ње не ад ми ни стра ци је ра ди сма ње ња уло ге др жа-
ве у еко ном ском жи во ту. Зна чај но је про ме њен ста тус и де ло круг 
над ле жно сти и по сло ва што је до ве ло до су штин ског раз ма тра ња 
прак се и кон цеп та по сто је ћег си сте ма јав не упра ве. По ли ти ка ко ја 
је у по чет ку на гла сак ста вља ла на одр жа ва ње ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, за у ста вља ње ин фла ци је, сма ње ње бу џет ског де фи ци та и 
јав не по тро шње, пре тво ри ла се у кам па њу за „ста њи ва ње“ и ума-
њи ва ње др жав не ор га ни за ци је, а ти ме и ње ног ути ца ја на еко но ми-
ју и са свим праг ма тич ног ста но ви шта. Огром ни тро шко ви со ци-
јал них про гра ма у за пад ној Евро пи и дру гим ин ду стри ја ли зо ва ним 
зе мља ма до ве ли су до сум њи у сми сле ност и одр жи вост др жа ве.  
По тре ба да се уна пре ди ефи ка сност у јав ном сек то ру и да се сма-
ње јав ни рас хо ди про пра ће на је пак том ме ра ко је су има ле ка рак тер 
уво ђе ња тр жи шних ме ха ни за ма у јав ни сек тор. Иако успех ва ри-
ра од зе мље до зе мље, ови прин ци пи, се мо гу сма тра ти свет ским 
трен дом. Тај тренд је ве ро ват но био и под ути ца јем си сте ма вред-
но сти у чи јој из град њи су зна чај ну уло гу има ле и мул ти ла те рал не 
ор га ни за ци је, ме ди ји и гра ђан ско дру штво. Та кав при ступ се ма ни-
фе сто вао сла бим, али очи глед ним опа да њем хи је рар хиј ских ни воа 
и тен ден ци јом да гра ђа ни до би ју пра во гла са, па и ди рек тан ути цај 
на вр ше ње јав них по сло ва.

При мен љи вост раз ли чи тих мо де ла др жа ве и пи та ње да ли се 
то раз ви ја но ва гло бал на па ра диг ма јав ног ме наџ мен та су те ме за 
зна чај ну рас пра ву и раз ма тра ње, по себ но ако се узме у об зир сна-
жна иде о ло шка при ро да по ли тич ких стра те ги ја ко је они пред ста-
вља ју. Но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma na ge ment) и та ко зва но 
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„ре о сми шља ва ње вла де“ (Re in ven ting Go wern ment) би ли су ак ти 
ко ри шће ни у про це су уна пре ђе ња ефи ка сно сти јав ног сек то ра и 
сма ње ња тро шко ва. Да на шње окру же ње зах те ва ве о ма флек си бил-
не и при ла го дљи ве ор га ни за ци је, ко је обез бе ђу ју ви со ко ква ли-
тет не про из во де и услу ге, тро ше ћи сва ку па ру на нај бо љи мо гу ћи 
на чин.“25) Да нас се ор га ни за ци је окре ћу кон крет ним по тре ба ма по-
тро ша ча, ну де ћи им ши рок из бор не стан дар ди зо ва них услу га. Оне 
ру ко во де кон сул та ци ја ма и под сти ца ји ма пре не го „вој ним“ ко ман-
до ва њем, што за по сле ни ма да је осе ћај сми сла и кон тро ле, па чак и 
„вла сни штва“. Оне раз ви ја ју при ступ ко јим ра ди је „опу но мо ћу ју“ 
гра ђа не не го да их јед но став но „оп слу жу ју“ да ју ћи им пра во и мо-
гућ ност да уче ству ју у про це си ма, а не да са мо па сив но ко ри сте 
услу ге.

Мо дел пред у зет нич ке цен трал не и ло кал не вла сти по кон цеп-
ту др Сне жа не Ђор ђе вић зна чи „но ви, парт нер ски ква ли тет од но са 
по ве ћа ва ју ћи ти ме ефи ка сност и ква ли тет услу га. Из ме ђу ло кал-
них вла сти се та ко ђе раз вио од нос кон ку рен ци је у прав цу сна жни-
јег при вла че ња ка пи та ла, гра ђа на и дру гих раз вој них ре сур са.“26)

Кри ти ка тра ди ци о нал ног мо де ла упра вља ња др жа вом ба зи ра-
на је на по ре ђе њу „иде ал ног“ мо де ла би ро кра ти је са оним што се 
де ша ва у ствар ним си сте ми ма јав не ад ми ни стра ци је. Иден ти фи ко-
ва не су сле де ће раз ли ке: 1) у мно гим си сте ми ма не ма ја сног раз два-
ја ња из ме ђу по ли ти ке и ад ми ни стра ци је би ло у про це су до но ше ња 
од лу ка би ло у по је ди ним уло га ма ад ми ни стра то ра и по ли ти ча ра, 
ко је су обич но сје ди ње не; 2) про це си до но ше ња од лу ка ни у ком 
слу ча ју не под ле жу пра ви ли ма тех нич ке и еко ном ске ра ци о нал но-
сти, већ на њих ути чу и об ли ку ју их про це си су ко ба, пре го во ра 
и раз ме не из ме ђу ин те ре са ка ко уну тра шњих та ко и спо ља шњих 
у од но су на би ро кра ти ју; 3) хи је рар хи ја и цен тра ли за ци ја ком би-
ну ју се са фор мал ном, по не кад по да нич ком, ода но шћу пра ви ли ма 
и про це ду ра ма про из во ђа ча де фек та (или би ро крат ске па то ло ги је) 
као што је од ла га ње, не флек си бил ност, нео д го вор ност и аро гант но 
не у ва жа ва ње ин те ре са и бри ге за гра ђа не; 4) би ро кра ти је ка рак-
те ри ше про цес им пле мен та ци је од о зго на до ле ко ји че сто до во ди 
до нео д го ва ра ју ћих од лу ка и не а де кват них ре зул та та; 5) ши ри на и 
обим тран сак ци ја уну тар мо дер ног си сте ма др жав не ад ми ни стра-
ци је и уну тра шњих и спо ља шњих ор га ни за ци ја и ин те ре са, то ли ко 
25) Исто,
26) Др Снежана Ђорђевић: Приручник за модерно управљање локалним економским 

развојем, Београд, 2007, стр. 8.
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је ве ли ки да је сте пен сло же но сти мно го ве ћи не го што то пре по-
ру чу је овај мо дел.“

Док се др жа ва бла го ста ња оправ да ва по тре бом да се от кло-
не не до ста ци тр жи шта, пре ва га на ве де них ка рак те ри сти ка до ве ла 
је до кри тич не си ту а ци је, ко ја из и ску је да се от кло не не у спе си у 
упра вља њу др жа вом. То би се мо гло су ми ра ти и на сле де ћи на-
чин: а) нео д го вор на, али „на ср ћу ћа“ др жа ва, чи је су обил не ин тер-
вен ци је огра ни чи ле сло бо ду љу ди да се ба ве сво јим по сло ви ма, и 
раз ви ле за ви сност уме сто са мо стал но сти; б) пре ве ли ка др жа ва, у 
ко јој су вла де пре у зе ле пре ви ше над ле жно сти, и ни су мо гле да их 
из не су ефи ка сно и ефек тив но; в) др жа ва при ват них ин те ре са, где 
су ели те и при ви ле го ва не гру пе екс пло а ти са ле мо гућ но сти ко је су 
ну ди ли др жав ни по сло ви да би за до во љи ли сво је ин те ре се и уве-
ћа ле при хо де.

Ком би на ци ја ових кри ти ка (не е фи ка сно сти би ро кра ти је и 
мањ ка ва при ро да ак ти ви стич ке вла де) про из ве ла је мо дел ре фор ме 
ко ји се обич но зо ве „но ви јав ни ме наџ мент“. Овај мо дел ре фор ме 
по ла зи од прет по став ке да су ве ли ке др жав не ад ми ни стра ци је на-
след но де фек тив не и бес ко ри сне и да је тр жи ште бо ље опре мље но 
не го др жа ва да обез бе ди ве ћи ну до ба ра и услу га.

Ра ди кал не про ме не по треб не да се уве де тран сфор ми са ни и 
пред у зет нич ки мо дел јав ног ме наџ мен та спро во де се: 1) ре струк-
ту ри ра њем и сма ње њем јав ног сек то ра, на ро чи то при ва ти за ци јом; 
2) ре о гра ни за ци јом и „ста њи ва њем“ цен трал них јав них слу жби; 
3) уво ђе њем кон ку рен ци је у пре о ста ле јав не услу ге, ко ри шће њем 
ин тер них тр жи шта, и уго ва ра њем пру жа ња јав них услу га са при-
ват ним сек то ром; 4) уна пре ђе њем ефи ка сно сти и оства ри ва њем 
кон цеп та „вред ност за це ну“ кроз ме наџ мент на осно ву ре зул та та 
и ре ви зи је по стиг ну тих пер фор ман си.

Но ва вр ста јав ног ме наџ мен та од ли ку је се: 1) раз два ја њем 
стра те шке јав не по ли ти ке од опе ра ти вог упра вља ња; 2) бри гом 
за ре зул та те, а не за про цес и про це ду ре; 3) ори јен та ци јом ка по-
тре ба ма гра ђа на, а не ин те ре си ма ор га ни за ци је или би ро кра та; 4) 
по вла че њем из обла сти ди рект ног пру жа ња услу га у ко рист уло ге 
„кор ми ла ре ња“ или „опу но мо ћа ва ња“; и 5) из ме ње ном, пред у зет-
нич ком ме на џер ском кул ту ром.“27) 

Но ви јав ни ме наџ мент је свет ски фе но мен, али у раз ли чи-
тим др жа ва ма овај тер мин се раз ли чи то схва та у раз ли чи тим си-
27)  Исто,
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ту а ци ја ма. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма тај при ступ се 
ка рак те ри сао по крет за „ре о сми шља ва ње др жа ве“ и, на при мер, 
про јек том бив шег пот пред сед ни ка Ала Го ра „На ци о нал на ана ли за 
пер фор ман си“ (Na ti o nal Per for man ce Re vi ew). У Ве ли кој Бри та ни ји 
је за по че то са ини ци ја ти вом за фи нан сиј ски ме наџ мент пре ми је-
ра Мар га рет Та чер (Fi na cial Ma na ge ment Ini ti a ti ve) и на ста вље но 
је оним што се на зи ва сле де ћи ко ра ци (Nest Steps). Дру ги на ро ди 
са тра ди ци јом пар ла мен та ри зма, на при мер нор диј ски, има ли су 
соп стве не ре фор ме. Но ви Зе ланд је на пра вио нај дра стич ни је про-
ме не у струк ту ри вла де и ме на џер ској фи ло зо фи ји. Ипак, пр во, ва-
ља има ти у ви ду да по тра га за но вим јав ним ме наџ мен том зах те ва 
раз ма тра ње уло ге др жа ве. Чи ње ни ца да је др жа ва да нас ви ше еко-
ном ски не го по ли тич ки ак тер има про тив реч не по сле ди це: с јед не 
стра не, мо гућ ност за раз вој ме то да и кон цеп та но вог јав ног ме наџ-
мен та. Али, с дру ге стра не, и кри за ле ги ти ми те та ко ја ути че на по-
ли тич ку кла су ко ли ко и на управ не струк ту ре ко је су још ба зи ра не 
на вла да ви ни пра ва. Тен зи ја је да нас све ве ћа из ме ђу фраг мен та-
ци је услу га ко је се ну де и не до стат ка ка па ци те та др жав них ор га-
на да свој рад учи не сми сле ним. Дру го, чи ње ни ца је да иден ти тет 
и по ли тич ка исто ри ја свих европ ских зе ма ља мо ра ју би ти у пот-
пу но сти схва ће ни. Та мо где по сто је ме на џер ски мо де ли, њи хо ва 
при ме на за ви си од њи хо вог при ла го ђа ва ња на на чин ко ји зна чај но 
ва ри ра од зе мље до зе мље. Прак са но вог јав ног ме наџ мен та се за то 
по ка за ла вр ло при мен љи вом у нор диј ским зе мља ма чи је се струк-
ту ре већ об ли ку ју ви со ким ни во ом де цен тра ли за ци је „це хов ским“ 
ор га ни за ци ја ма и уко ре ње ном кул ту ром дру штве ног плу ра ли зма. 
Из ван нор диј ских зе ма ља, при ме на но вог јав ног ме наџ мен та ра-
за ра или ре ме ти не са мо управ не струк ту ре, већ и пред став нич ка 
те ла „кли је те ли зма“ у Грч кој, уло ге син ди ка та др жав не слу жбе у 
Фран цу ској, по ли ти за ци је по сло ва у др жав ној слу жби у Аустри ји, 
уло ге по ли тич ких пар ти ја у Ита ли ји. Но ви јав ни ме наџ мент, ко ји 
за го ва ра ефи ка сност и флек си бил ност, че сто је у су ко бу са гло ма-
зно шћу и инер ци јом прав них нор ми. Али, не сме мо за бо ра ви ти да 
су прав не нор ме, у ве ћи ни европ ских зе ма ља ре зул тат ми ни му ма 
по ли тич ког кон сен зу са ко ји се че сто по сти же по сле зна чај них кон-
фли ка та и не да ћа. 

На осно ву из не тог мо же се за кљу чи ти да је јав ни ме наџ мент 
„стра те шко и так тич но пла ни ра ње, усме ра ва ње, ко ор ди ни ра ње, 
мо ни то ринг и кон тро ла ак тив но сти ор га ни за ци ја др жав не упра ве 
и јав ног сек то ра ко је во де јав ни ме на џе ри, уз лич ну од го вор ност за 
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ре зул тат. Јав ни ме наџ мент ка рак те ри ше спе ци фич ност ка дров ске 
функ ци је, стро жи усло ви за при јем ка дро ва, про цес јав ног бу џе-
ти ра ња, ста бил на ор га ни за ци ја ко ја шти ти јав ни а не за до во ља ва 
при ват ни ин те рес и по се бан си стем лич не од го вор но сти. Прав ни 
ам би јент јав ног ме наџ мен та чи не Уста ви, За кон о др жав ној упра-
ви, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, За кон о оп штем и по себ ним 
управ ним по ступ ци ма. Ка ко на ша зе мља по ста је кан ди дат за ула-
зак у Европ ску Уни ју, цео си стем основ ног и управ ног за ко но дав-
ства мо ра би ти при ла го ђен кор пу су Европ ског пра ва, по зна том Ac-
qu is Com mu na ut ta i re.

Но ви јав ни ме наџ мент ка рак те ри шу сле де ћи прин ци пи: 1. 
Функ ци о нал на ана ли за и сма ње ње тро шко ва уз по ве ћа ње ефи ка-
сно сти кроз укла ња ње не по треб них по сло ва и ду пли ра ња. 2. Сма-
њи ва ње (dow nsi zing, re trenchment) сма њи ва ње бро ја ор га на др-
жав не упра ве. 3. Ме на џе ри ја ли зам. Ра сту ћа при ме на ме то да ра да 
при ват ног сек то ра у ра ду др жав не упра ве. 4. Де цен тра ли за ци ја. 
Мак си мал но при бли жа ва ње про це са од лу чи ва ња ко ри сни ци ма. 5. 
При ва ти за ци ја. По ве ра ва ње вр ше ња не ких по сло ва и за да та ка ор-
га на и ор га ни за ци је јав не упра ве – при ват ном сек то ру. 6. Де би ро-
кра ти за ци ја. По бољ ша ње од но са са гра ђа ни ма и пре тва ра ње јав не 
упра ве у сер вис ко ри сни ка. Ре струк ту и ра ње др жав не упра ве и при-
ме на но вих ме то да као што су упра вља ње ци ље ви ма и упра вља ње 
ре зул та ти ма, бен чмар кинг – ана ли за нај бо ље прак се у ду гим сре-
ди на ма. 7. Ко ри шће ње ре зул та та до ко јих се до ла зи еко ном ском 
ана ли зом.

Прак са јав ног ме наџ мен та за сно ва на је на ле ги тим но сти а то 
зна чи на ана ли зи по ли ти ке ко ји утвр ђу ју иза бра на ли ца. Са др жи: 
а) фор му ли са ње укуп не управ не по ли ти ке или по ли ти ке у од ре ђе-
ном ре со ру; б) из вр ше ње; в) про цес ева лу а ци је и г) уво ђе ње ко рек-
тив них ме ра, уко ли ко је по треб но.28) 

Но ви јав ни ме наџ мент – New Pu blic Me na ge ment (NPM) – је 
тер мин ко ји се „ко ри сти у мно гим зе мља ма ши ром све та. на из глед, 
он опи су је гло бал ни тренд од ре ђе ног ти па управ не ре фор ме, али 
бр зо по ста је ја сно да у раз ли чи тим управ ним окру же њи ма он има 
раз ли чи та зна че ња, чак и у ака дем ском све ту, још не ма са гла сно-
сти о то ме шта овај тер мин озна ча ва. У сва ком слу ча ју, тер мин је 
до не кле не ис пра ван јер ње го ви еле мен ти баш и ни су но ви, због 
че га по сто је оп ту жбе да се та ко про да је „но во ви но у ста рим бо-
28)  др Дра го љуб Ка вран: Јавнауправа..., Бе о град, 2003, стр. 54.
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ца ма“ (иако се, осим у САД, тер мин јав ни ме наџ мент ни је мно го 
ко ри стио до осам де се тих). Осим то га, ре фор ме јав ног ме наџ мен та 
ја вља ју се у ши ро кој ле пе зи об ли ка, у раз ли чи тим кон тек сти ма, 
укљу чу ју ћи ве о ма раз ли чи те на ци о нал не при о ри те те и по тре бе. 
Про цес тран сфор ма ци је у цен трал ној и ис точ ној Евро пи са мо је је-
дан од при ме ра. Са по ја вом ме на џе ри зма из раз „pu blic ad mi ni stra-
tion“ (јав на упра ва), бр зо би ва за ме њен по пу лар ни јим „pu blic ma-
na ge ment“ (јав ни ме наџ мент или јав но упра вља ње) чак и у мно гим 
ака дем ским про гра ми ма (нпр. ме наџ мент људ ским ре сур си ма). 
Су штин ски, раз ли ка из ме ђу ова два из ра за ни је то ли ко у њи хо вој 
де фи ни ци ји ко ли ко у док три ни ко ја сто ји иза сва ког од њих. Иако 
се у срп ском је зи ку „ma na ge ment“ ла ко пре во ди из ра зом „упра вља-
ње“, у до ма ћој ли те ра ту ри се рав но прав но и са истим зна че њем 
ко ри сти и из раз ме наџ мент. Пре вод из ра за „mаnager“ – „управ ник“ 
не од го ва ра у пот пу но сти ду ху и прак си срп ског је зи ка, па се че-
сто ко ри сти из раз „ру ко во ди лац“ (што је на ен гле ском „le a der“). 
Око пре во да „New Pu blic Ma na ge ment“ i „Good Go ver nan ce“ мо же 
се до ста ди ску то ва ти, као уоста лом и о пре во ду из ра за „pu blic po-
licy“, али ће мо се ми ко ри сти ти из ра зи ма но ви јав ни ме наџ мент 
и до бра вла да(ви на). Иако се не мо же уна пред ре ћи шта је но ви 
јав ни ме наџ мент, пра вед но је твр ди ти да је он по мо гао у на гла-
ша ва њу по тре бе за про ме ном на чи на на ко ји функ ци о ни шу вла де. 
Узи ма ју ћи у об зир дво сми сле ност тер ми на, нео п ход но је раз ја сни-
ти ко је еле мен те об у хва та на зив „но ви јав ни ме наџ мент“.  На ме ћу 
се „две вр сте глав ног кон цеп та но вог јав ног ме наџ мен та. Пре ма 
ужем кон цеп ту но ви јав ни ме наџ мент је брак две раз ли чи те стру је 
иде ја. Јед на из ви ре из но ве ин сти ту ци о нал не еко но ми је ко ја раз ма-
тра но ве управ не прин ци пе као што су так ми че ње, ши ри из бор за 
ко ри сни ке јав них услу га, тран спа рент ност и јак на гла сак на но ве 
ме ха ни зме под сти ца ја за по сле них. Дру га стру ја из ви ре из при ме не 
прин ци па при ват ног по слов ног ме наџ мен та на јав ни сек тор. Прак-
тич но, ово уже схва та ње но вог јав ног ме наџ мен та ста вља на гла сак 
на уго вор ном ме наџ мен ту, уво ђе њу ме ха ни за ма тр жи шта у јав ни 
сек тор и по ве зи ва њу пла те са ре зул та ти ма. Но ви јав ни ме наџ мент, 
по овој де фи ни ци ји, мо же да се из јед на чи са ре фор ма ма јав ног ме-
наџ мен та на Но вом Зе лан ду, и у ма њој ме ри у Дан ској и Ве ли кој 
Бри та ни ји.

Ши ра де фи ни ци ја но вог јав ног ме наџ мен та има праг ма тич ни-
ји при ступ, не по сма тра ју ћи га из фи ло зоф ске пер спек ти ве, већ пре 
као ра ци о нал ни од го вор на не ке од при ти са ка са ко ји ма се вла де 
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су о ча ва ју. По што су због гло ба ли за ци је при ти сци слич ни у свим 
зе мља ма, оче ки ва ло би се да ре ак ци је бу ду слич не, тј. да се у од-
ре ђе ној ме ри по кла па ју. То не зна чи да ће им пле мен та ци ја но вог 
јав ног ме наџ мен та у тим зе мља ма би ти исто вет на. Пре кла па ња не 
зна че уни фор ми са ност, чак и ако је пред мет ре фор ми исти. Та ква 
ши ро ка де фи ни ци ја не на ме ће уни вер зал ни мо дел, али чи ни мо дел 
но вог јав ног ме наџ мен та лак ше пре но си вим из зе мље у зе мљу и 
при мен љи ви јим у раз ли чи тим управ ним си сте ми ма. Ово мо же да 
зна чи де таљ не ра ди кал не ре фор ме јав ног ме наџ мен та или, мо жда 
ко ри сни је, по је ди нач но при ла го ђа ва ње у за ви сно сти од ин сти ту-
ци о нал них окви ра тих зе ма ља. У не ким зе мља ма, за не ка пи та ња и 
при сту пе не ће би ти по треб не ре фор ме, јер их је др жа ва у про шло-
сти усво ји ла (под дру гим на зи вом) или већ по сто је од го ва ра ју ће 
струк ту ре, као што су аген ци је у Швед ској или не ка по лу а у то ном-
на те ла у Фран цу ској. 

Тер мин но ви јав ни ме наџ мент че сто се ко ри сти за опи си ва-
ње кул ту ре ме наџ мен та ко ја на гла ша ва цен трал но ме сто гра ђа ни-
на или ко ри сни ка услу га, као и од го вор ност за ре зул та те у сми слу 
ефи ка сног, етич ког по на ша ња, ети ке по сло ва ња и по слов ног бон-
то на у по слов ној ко му ни ка ци ји.29) По слов ни мо рал са др жи од ре ђе-
не мо рал не нор ме и вред но сти ко је нај ви ше до ла зе до из ра жа ја у 
по слов ним од но си ма ме ђу љу ди ма, а ба зи ра се на: а)ме ђу соб ном 
по што ва њу; б) одр жа њу да те ре чи; в) по ште њу; г) са мо стал но сти; 
д) по што ва њу до брих по слов них оби ча ја; ђ) бр зи ни ре а го ва ња; е) 
ува жа ва њу ин те ре са дру гих; ж) од го вор но сти и з) тач но сти“. Та ко-
ђе на го ве шта ва струк ту ре или ор га ни за ци о не из бо ре ко ји ис ти чу 
де цен тра ли зо ва ну кон тро лу пре ко ши ро ког спек тра ал тер на тив них 
ме ха ни за ма за пру жа ње јав них услу га, укљу чу ју ћи ква зи тр жи шта 
на ко ји ма се јав ни и при ват ни снаб де ва чи над ме ћу за сред ства фи-
нан си је ра и оних ко ји во де јав ну по ли ти ку. Но ви јав ни ме наџ мент 
не твр ди да би вла да, од но сно упра ва тре ба ло да пре ста ну да се 
ба ве од ре ђе ним по сло ви ма. Иако се овај мо дел че сто по ве зу је са 
ова квом по ли ти ком, ње га не за ни ма да ли ће се по сло ви оба ви ти 
или не. Оно што га за ни ма је сте да се по сао оба ви на што бо љи 
на чин. Но ви јав ни ме наџ мент је за чет као сред ство за уна пре ђе ње 
ефи ка сно сти и од го вор но сти по ли тич ких ли де ра и во ди по ре кло 
из пар ла мен тар них де мо кра ти ја са нео бич но ја ком из вр ше ном вла-
шћу, цен тра ли зо ва ним вла да ма и ма ло управ ног пра ва.

29) Др Дра ган Су бо тић, „При ме ње на кор по ра тив на по слов на ети ка“, Пословнаекономија, 
бр. 1, С. Ка ме ни ца, 2009, стр. 330.
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Гле да но на ова кав на чин, но ви јав ни ме наџ мент се мо же осма-
тра ти као „сте пе на сти ла нац уго вор них од но са“ ко ји во ди ка јед-
ном ру ко во ди о цу (нај че шће ми ни стар ства) за ин те ре со ва ном за 
што бо ље ре зул та те у обла сти у ко јој има зна чај ну и  ре ла тив но 
ста бил ну над ле жност. Нај ви ше прин ци па но вог јав ног ме наџ мен та 
мо же се илу стро ва ти при ме ром осни ва ња по лу а у то ном них аген ци-
ја за пру жа ње јав них услу га. Ар гу мент у при лог по сто ја ња аген ци-
је је сте да би они ко ји пру жа ју услу ге тре ба ло да се кон цен три шу 
на њи хо ву ефи ка сност и ква ли тет, без оме та ња струк ту ра за раз вој 
јав не по ли ти ке. Рас пра ва о ства ра њу „из вр шних аген ци ја“ у Ве ли-
кој Бри та ни ји и слич ним про гра ми ма у Аустра ли ји, Ка на ди, Фран-
цу ској. Ислан ду, Но вом Зе лан ду и Нор ве шкој ба зи ра се на схва та-
њу да је по треб но раз ви ти ја сне, до бро де фи ни са не ци ље ве ко ји 
омо гу ћа ва ју др жав ним слу жбе ни ци ма да се у пот пу но сти кон цен-
три шу на свој основ ни по сао, без оп те ре ће ња ши рим управ ним пи-
та њи ма. Та ко ђе, рас те ре ће ни бри ге о по је ди нач ним ко ри сни ци ма 
услу га и на чи ну на ко ји се те услу ге пру жа ју, раз вој јав не по ли ти ке 
је по стао бо ље фо ку си ран, ја сни ји, ви ше ори јен ти сан ка ино ва тив-
ним ре ше њи ма и сва ка ко ква ли тет ни ји. Чим се услу ге одво је од 
јав не по ли ти ке, ства ра се од го ва ра ју ћи про стор за уго вор не од но се 
ко ји ма се пре ци зно од ре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе над ре ђе-
них и под ре ђе них струк ту ра.“30)

По сто ји на чел ни зах те ви ко ји чи не са др жај но вог јав ног ме наџ-
мен та. То је, пре све га, став да рад у упра ви тре ба би ти ме наџ мент, 
а не кла сич на ад ми ни стра ци ја. Мо ра ју се уна пред утвр ди ти ме ри-
ла успе шно сти и на чин кон тро ле учин ка. У упра ви тре ба одво ји ти 
ор га ни за ци је ко је се ба ве утвр ђи ва њем пред ло га по ли ти ке од оних 
ко је ди рект но пру жа ју услу ге. Тре ба уве сти по год не об ли ке утак-
ми це у јав ни сек тор и рад на ње му што је ви ше мо гу ће при ла го ди-
ти ме то да ма и сти лу при ват ног сек то ра. Тре ба по сти ћи ви ши ни во 
ште дљи во сти у упо тре би сред ста ва. Украт ко, и по слов ним сти лом 
из ра же но, у др жав ној упра ви тре ба убу ду ће би ти „тр жи шта ко ли ко 
мо же, а др жа ве ко ли ко мо ра“. О фе но ме ну стра те гиј ског упра вља-
ња мо же се раз ми шља ти у ши ро ком ди ја па зо ну од ми кро ор га ни за-
ци је (кор по ра ци је, ком па ни је, фир ме) до ма кро за јед ни це, гло бал-
ног дру штва, раз ли чи тих ни воа ње го ве ин сти ту ци о на ли за ци је.

Јав ни сек тор се ја вља као об лик вр ло ела стич не по ве за но сти 
ор га ни за циј ских мре жа, у ко јем су јав не слу жбе, у нај ши рем сми-

30)  Нав. пре ма: Нови јавнименаџмент, Аген ци ја за уна пре ђе ње јав не упра ве, Бе о град, 
2002, стр. 22-23.
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слу ре чи, по ве за не и уну тар и ван са ста ва др жав ног упра вља ња, с 
тим да се ре гу ла ци о ни по тен ци јал др жа ве мо же ко ри сти ти код свих, 
али са мо то ли ко ко ли ко се у сва ком тре нут ку оце њу је оп ти мал-
ним, док раз ви так сва ке мре же, ње на спе ци фич на ди фе рен ци ја ци ја 
и ин те гра ци ја, оста је нео п те ре ће на ну жном кру то шћу др жа ве као 
пра вом огра ни че не си ле. Ши ре је зна че ње про це са мо дер ни за ци је 
упра ве у то ме, да је, по ред функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је свет-
ског дру штва, по ред гло ба ли за ци је и по ред све ве ће до ступ но сти 
ин фор ма ци ја, пре стао сва ки раз лог за из два ја ње др жав не упра ве из 
ску па спе ци ја ли зо ва них струч них де лат но сти и ње но по себ но тре-
ти ра ње. Др жав на је упра ва, од но сно да нас све ви ше јав на упра ва 
или упра ва у јав ном сек то ру, јед но од та квих спе ци ја ли зо ва них и 
функ ци о нал но ди фе рен ци ра них под руч ја. 

DraganSubotic
THENEWPUBLICMANAGEMENT
INPOLITICALSYSTEMOFSERBIA

Summary
Inthistextauthorwroteonnewpublicmanagementasa
newwayofmanagement(NewPublicManagement),or,in
otherwords,onrethinkingaboutgovernance.Theauthor
definedtermsofpublicsector,publicgoods,publicservi
ce,publicutilitiesandredefinedclassicstatefunctions,in
particularinregardtoenterprisingmodelofnewpublic
management.Theauthorreferstothenewpublicmana
gementasapartofpoliticalsystem,butinsensethatits
reformsimultaneouslyimpliesareformofsocial,thatis,
contemporarypoliticalsystemofSerbia.Thereformisdi
rectedtowardonemorefunctional,flexibleanddeveloped
reformmodelthatleadstofurtherdemocratizationofsoci
ety,legalstateandcivilsociety.Certainlyitincludesalso
achievementofEuropeanstates,beforeall,GreatBritain
andGermany,butalsotheUnitedStatesofAmericaand
NewZealand,whosemodelsandexperienceshavebeen
greatly implemented into the reform of political system,
thatis,intopublicsectorofSerbiaincontemporarytran
sitionalenvironment.
KeyWords: New PublicManagement, politics, political
management,Serbia
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Аbstract
Mainobjectiveofthisworkismakingaplanforanopti
mum,efficient,and,aboveall,functionaldevelopmental
reformistmodelofnewpublicmanagementinSerbia.This
objectivemight be achievedby a comparisonof foreign
experiencesinthatfield,primarilyAngloSaxonones,and
also by a comparison of existing state of affairs in that
field,alongwithprecise specifyingof strategicelements
ofthemission,visionandobjectivesregardingfurtherde
velopmentofSerbiansocietyandpoliticalstateofaffairs,
andwithspecifyingofpublicpoliticsandnewconceptof
management.Oneshouldtakeintoconsiderationthatthis
formerlysuggestedconceptofreformsofpublicsectoris
onlyoneofpossiblepreconditions forstrategicdevelop
mentofSerbiaandestablishmentofmoderndemocratic
politicalinstitutionswhichisoneofpreconditionsforstra
tegicdevelopmentofSerbiaandestablishmentofmodern
democraticpoliticalinstitutionsasoneofprerequisitesfor
enrollingintotheEuropeanUnion.
Therefore,suchnewmodelofpublicmanagement,along
withanecessaryreformofpublicsector,isaprecondition
forEuroAtlanticintegrationofSerbiawithinthecommu
nityofEuropeannations.Necessityformodernizationof
politicalsystemofaffirmationofsubstantialvaluesofcivic
society,alongwithunderstandingandpromotionofEuro
peanvaluesisthebasisfornecessarydemocratizationof
traditionalsocietyinSerbia.
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