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Bи ро кра ти ја пред ста вља је дан од нај ста ри јих људ ских фе но ме-
на, ин сти ту ци ју уоп ште узе тог (ор га ни за ци о ног) упра вља ња 

и јав не ад ми ни стра ци је, ко ја је пре жи ве ла чи тав низ, ка ко ево лу-
тив них та ко и ре во лу ци о нар них, по ли тич ких и дру штве них про-
ме на, са исто риј ским ре пу та ци јом ба зи ра ном на ре зи стен ци ји и 
ин стру мен тал но сти, те ши ро ко ска ли ра ном од пе јо ра тив них до 
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афир ма тив них ква ли фи ка ти ва. Са јед не стра не, не га тив на пер цеп-
ци ја би ро кра ти је се из ра жа ва пре ко ње не по тен ци јал не по ве за но-
сти са де ви јант ним, ано ма лич ним про це си ма (син дро мом „цр ве не 
тра ке“,1) ко руп ци јом итд.) и са мо гућ но шћу да по ста не репресивнo 
сред ство до ми на ци је, кон тро ле, ма ни пу ла ци је и кла сне вла да ви не 
у ру ка ма вла да ју ће ели те. Са дру ге стра не, би ро кра ти ја је не рет ко 
гло ри фи ко ва на пре ко ро ман тич не ви зи ја не при стра сног, све мо гу-
ћег и све зна ју ћег (мо гло би се ре ћи и „не ен тро пич ног“) упра вљач-
ког ме ха ни зма (не ке вр сте со ци јал но-вред но сне „ап со лут не ну ле“), 
ко ји је у пот пу но сти по све ћен ре а ли за ци ји јав но фор му ли са не до-
бро би ти. Она мо же да се тре ти ра и као „ле ви ја тан ска кон струк ци-
ја“, као ин те гри са на, мо но лит на ин сту ту ци ја не спу та на по ли тич-
ким про ве ра ма са не за си тим апе ти том за вла шћу, и као ла бав скуп 
аген ци ја без иде ја, ко ор ди на ци је и еле мен тар ног „здра вог ра зу ма“. 
Без об зи ра на ту „ам би ва лент ну“ по зи ци ју, да нас је по ста ло де-
пла си ра но по тен ци ра ти, са да не сум њи ву, (мо жда и „не при ко сно-
ве ну“) ва жност (јав не) би ро кра ти је, то јест јав не ад ми ни стра ци је, 
као (мо жда при мар ног) фак то ра у про це су са вре ме ног кре и ра ња 
од лу ка, те са мо жда ви тал ним по тен ци ја лом за ко ри го ва ње са вре-
ме ног де мо крат ског де фи ци та. У скла ду са тим, пр ви део ра да ће 
се ба ви ти раз ли чи тим сме ро ви ма у са вре ме ној кон цеп ту а ли за ци ји 
јав не би ро кра ти је, док ће дру ги део ра да би ти по све ћен про бле му 
би ро крат ске вла да ви не и од но су би ро кра ти је и де мо кра ти је.

ФЕНОМЕНБИРОКРАТИЈЕ

Исто риј ски по сма тра но, на ста нак би ро кра ти је је ис хо ди шно 
по ве зан са спо соб но шћу за бе ле же ње, чу ва ње, де ље ње и ре про-
дук ци ју ин фор ма ци ја. Ве ћи на на пред них људ ских кул ту ра (на 
при мер: Пер си ја, Еги пат, Ки на, Ин ди ја, ста ри Рим или Ви зан ти ја) 
је про мо ви са ла од ре ђе ни вид си стем ски функ ци о нал не ад ми ни-
стра ци је, ру ти на и прак си по пи та њу прав них ства ри, обра зо ва ња, 
ре ли ги је и по ли тич ког устрој ства, па се при су ство би ро кра та ских 
про це ду ра и ана лог не ор га ни за ци је мо же ре ги стро ва ти и у пре-мо-
дер ним, а у ру ди мен тар ној фор ми, чак и у пле мен ским дру штви ма. 
Та ко је, на при мер, већ у Пер сиј ском цар ству по сто ја ла огром на 

1) Скуп или низ бирократских или чиновничких рутина или процедура обележених 
претераним, закомпликованим формализмом у „буквалном“ поштовању прописа, што 
за последицу има неефикасност, кашњење и пасивност, то јест ометање или спречавање 
неке активности или доношења одлуке.
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би ро крат ска и ад ми ни стра тив на „ма ши не ри ја“ као за себ но кон сти-
ту и са на гил да, ко ја је по кри ва ла ви ше на ци о нал не и ви ше кул тур не 
те ри то ри је са из у зет ним сте пе ном раз ли чи то сти и сло же но сти, а 
да при том, не на ру ша ва ју ћи, за то вре ме, ви сок сте пен то ле ран ци је 
и ува жа ва ју ћи прин ци пе цен тра ли за ци је и де цен тра ли за ци је (чак 
и са мо у пра ве), ни је гу би ла на ви со ком сте пе ну успе шно сти или 
деј стве но сти.2) Курт Вит фо гел (Karl Wit tfo gel) твр ди ка ко је у пре-
ин ду стриј ским „хи дра у лич ним“ ци ви ли за ци ја ма (ово се по себ но 
од но си на ори јен тал не де спо ти је), би ро кра ти ја, ко ја је до ми ни ра ла 
над ве ћин ском се љач ком по пу ла ци јом, ство ри ла (агро)де спот ске 
ре жи ме- „би ро крат ске им пе ри је“, али та кво со ци јал но устрој ство 
не по ди же на ни во би ро крат ског дру штва.3)

У Евро пи, нај ра ни ја фор ма се ку лар не си стем ске би ро кра ти је, 
као на ра ста ју ће но ве мо ћи ста вље не ван кон тек ста екле зи је (пре-
ци зни је- цр кве као ин сти ту ци је) и пап ског су да, се мо же да ти ра ти у 
је да на е сти и два на е сти век.4) Ме ђу тим, та ра на фе у дал на европ ска 
би ро кра ти ја је број ча но би ла ја ко ма ла, па се гро су ко ба из ме ђу фе-
у да ла ца, за раз ли ку од ори јен тал не по став ке, од ви јао на бој ном по-
љу уме сто incamera.5) Са Евро пом је по ве за на и ети мо ло ги ја ре чи 
би ро кра ти ја. На и ме, она по ти че од фран цу ске ре чи bureau(би ро), 
са зна че њем рад ног сто ла, то јест тка ни не ко ја је слу жи ла за по-
кри ва ње сто ло ва (laburo),6) и ука зу је на рад но ме сто, кан це ла ри ју, 
про стор где чи нов ни ци оба вља ју свој по сао. За јед но са ста ро грч-
ким су фик сомκρατέω (кра тео), са зна че њем има ти моћ, тво ри реч 
би ро кра ти ја, ко ја је у ши ру упо тре бу ушла ма ло пре Фран цу ске 
(бур жо а ске) ре во лу ци је из 1789. го ди не и бр зо се пре не ла и у дру ге 
европ ске др жа ве. Нео ло ги зам је пр ви упо тре био фран цу ски фи зи-
о кра та Вен сан д’Гур не (Vin cent de Go ur nay), ко ме се, та ко ђе, при-
пи су је и фра за laissez-faire,laissez-passer, ди јаг но зи ра ју ћи би ро ма-
ни ју и би ро кра ти ју као „опа сну бо лест“ ко ја је на па ла дух за ко на у 
Фран цу ској.7) Би ло ка ко би ло, би ро кра ти ја и мо дер ност су не рас-

2) Farazmand, А. „Bureaucracy and the Administrative System of Ancient World-State Persian 
Empire: Implications for Modern Administration”, у Farazmand, А. (ур.) Bureaucracyand
Administration. CRC Press, London, 2009, стр. 45-49.

3) Види Wittfogel, K. A. OrientalDespotism:ComparativeStudyofTotalPower.Yale Univer-
sity Press, New Haven, [1957] 1963, стр. 52, 67-78, 167-169, 331-369.

4) Bloch, M. FeudalSociety,Vol.II:SocialClassesandPoliticalOrganization, Routledge & 
Kegan Paul, London, 2005 [1962], стр. 146.

5) Wittfogel, K. A. OrientalDespotism:ComparativeStudyofTotalPower,op. cit., стр. 77.
6) Kamenka, E. Bureaucrac,. Blackwell Publishers, Oxford, 1989, стр. 94-95.
7)  Albrow, М. Bureaucracy, Macmillan, London, 1970, стр 16.
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ки ди во по ве за не, би ро кра ти ја је ор га ни за ци о ни об лик мо дер но сти 
и бли ско је по ве за на са пре о вла ђу ју ћим кул тур ним ори јен та ци ја-
ма мо дер ног чо ве ка, дру штве ном мо бил но шћи ко ја ко ин ци ди ра са 
по сте пе ним рас па дом пре-мо дер не стра ти фи ка ци је и бур жуј ским 
иде а лом ин ди ви ду ал не сло бо де и јед на ко сти.8)

Мо дер на по став ка би ро кра ти је, она ко ја се пре све га фун ди ра 
на ње ној ауто но ми ја, по Да ни је лу Кар пен те ру (Da niel P. Car pen ter), 
под ра зу ме ва вла сти ту ма три цу по на ша ња из у зе ту од про ве ре иза-
бра них вла сти, ор га ни зо ва них ин те ре са и су до ва, те пред ста вља 
исто риј ску ре а ли за ци ју три усло ва: (1) оса мо ста ље на би ро кра ти ја 
је по ли тич ки ди фе рен ци ра на од ак те ра ко ји те же ка то ме да је кон-
тро ли шу (она има вла сти те ин те ре се, пре фе рен ци је и иде о ло ги је, 
раз ли чи те од оних ко ји ка рак те ри шу по ли ти ча ре и ор га ни зо ва не 
ин те ре се); (2) би ро крат ска ауто но ми ја зах те ва раз вој по себ них ор-
га ни за ци о них ка па ци те та за ана ли зи ра ње, кре и ра ње и ефи ка сно 
упра вља ње или спро во ђе ње но вих про гра ма, за ре ша ва ње про бле-
ма и за спре ча ва ње ко руп ци је (аген ци је мо ра ју да рас по ла жу са 
спо соб но шћу да де лу ју у скла ду са вла сти тим пре фер нци ја ма на 
ефи ка сан и ино ва ти ван на чин, мо ра ју да има ју би ро крат ске пред-
у зет ни ке), (3) би ро крат ска ауто но ми ја, та ко ђе, зах те ва по ли тич ку 
ле ги тим ност или чвр сту ор га ни за ци о ну ре пу та ци ју угра ђе ну у 
не за ви сну осно ву мо ћи, што под ра зу ме ва уве ре ње од стра не по-
ли тич ких вла сти и гра ђа на да су аген ци је аутен тич но ме сто, без 
пан да на у ре жи му, ко је обез бе ђу је бе не фи те, пла но ве и ре ше ња за 
на ци о нал не про бле ме (ова уве ре ња су за сно ва на на ви ше стру ким 
мре жа ма пре ко ко јих аген циј ски пред у зет ни ци мо гу гра ди ти про-
грам ске ко а ли ци је око кон крет них, пар ти ку лар них по ли ти ка ко је 
фа во ри зу ју- ле ги тим ност је те мељ би ро крат ске ауто но ми је у де мо-
крат ским ре жи ми ма).9)

По Али ју Фа ра зман ду (Ali Fa ra zmand), на би ро кра ти ју се мо-
же гле да ти из три ши ро ко по ста вље не кон цеп ту ал не пер спек ти ве: 
(1) пр ва иде ал тип ска пер спек ти ва се од но си на по став ку, ве бе ри-
јан ске про ве ни јен ци је, у сми слу нај е фи ка сни је вр сте ор га ни за ци је, 
ба зи ра не на ра ци о нал ном зна њу и екс пер ти зи, то јест на ле гал ним 
и ра ци о нал ним од лу ка ма, по ступ ци ма и вођ ству (што ће доц ни-

8) Kallinikos, J. „The Social Foundations of the Bureaucratic Order”, Organization, 11(1), 
2004, стр. 22.

9) Carpenter, D. P. TheForgingofBureaucraticAutonomy:Reputations,Networks,andPolicy
InnovationinExecutiveAgencies,1862-1926, Princeton University Press, Princeton, 2001, 
стр. 14.
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је би ти де таљ ни је об ра ђе но); (2) дру га ре а ли стич ка пер спек ти ва 
се од но си на ве ли ке ор га ни за ци је или ин сти ту ци је са струк ту ром, 
про це си ма, нор ма тив ним вред но сти ма, пра ви ли ма и про пи си ма, 
те са струч ним и спе ци ја ли зо ва ним зна њем, без об зи ра да ли се ра-
ди о стрикт но по ли тич ким функ ци ја ма или о обез бе ђи ва њу услу-
га, до сег ну тим пре ко функ ци о ни са ња, об у ча ва ња и ду го трај но сти 
ор га ни за ци је или ин сти ту ци је (ова кво схва та ње би ро кра ту је до пу-
шта ње но кон ста то ва ње у раз ли чи тим дру штви ма, од исто риј ских 
би ро крат ских им пе ри ја до са вре ме них дру штва) и (3) тре ћа пер-
спек ти ва се од но си на ком плекс ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја (из вр-
шних, суд ских и за ко но дав них) ко је чи не мо гу ћим опе ра ци је по ве-
за не са вла да њем и/или упра вља њем.10)

Ов де би сва ка ко ва ља ло ука за ти на на чел ну ди стинк ци ју из-
ме ђу би ро кра ти је и јав не ад ми ни стра ци је. Та раз ли ка се мо же 
тре ти ра ти из кон цеп ту ал ног ра кур са као ди фе рен ци ра ње из ме ђу 
струк ту рал них ко но та ци ја пој ма би ро кра ти ја, ко је се од но се на јав-
не аген ци је, без об зи ра на њи хо ву функ ци ју у ши рем по ли тич ком 
си сте му, и функ ци о нал них ко но та ци ја син таг ме јав на ад ми ни стра-
ци ја, ко је се од но се на из вр ше ње јав них по ли ти ка.11) Има ју ћи на 
уму да се упра вљач ке функ ци је спро во де пре ко јав них аген ци ја, а 
да је ве ћи део оно га што аген ци је ра де ад ми ни стра тив не при ро де, 
мо же се ре ћи да је че сто у игри за пра во про пи ти ва ње истог фе но-
ме на. По врх све та, по сто је ре чи ко је се ко ри сте за не ки ен ти тет 
или струк ту ру а си мул та но не мо гу би ти ко ри шће не за про цес или 
функ ци ју (што је слу чај са ре чи би ро кра ти ја, а ни је слу чај са име-
ни цом ад ми ни стра тор или упра вљач ко ја има гла гол ски пан дан у 
ре чи ад ми ни стри ра ју или упра вља ју). Из ло же но се за пра во мо же 
по ве за ти и са тен ден ци јом да се ад ми ни стра ци ја узи ма као еуфе-
ми зам за би ро кра ти ју, ин вер зи ја се та ко оправ да ва ану ли ра њем не-
га тив ног зна чењ ског сло ја ко ји им пли ци ра по јам „би ро кра ти ја“. 
Ова ви ше или ма ње ис фор си ра на ди вер гент ност се мо же ела бо-
ри ра ти и пре ко ме то до ло шког раз два ја ње про у ча ва ња би ро кра ти је 
као се та ба зич них (фун да мен тал них) ис тра жи ва ња и про у ча ва ња 
јав не ад ми ни стра ци је као се та прак тич них (при ме ње них) ис тра-

10) Farazmand, А. „Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis”,PublicOrganization
Review, 10(3), 2010, стр. 246-247.

11) Bendor, J. „The Fields of Bureaucracy and Public Administration: Basic and Applied Re-
search”, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, 4(1), 1994, стр. 27.
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жи ва ња, уз кон ста то ва ње по тре бе њи хо вог ин те гри са ња у пре вен-
ци ји и ко рек ци ји ана ли тич ких гре ша ка.12) 

По ла зе ћи од то га да ева зив ни по јам би ро кра ти је мо же да ука-
же и на ад ми ни стра тив ну ефи ка сност и на ад ми ни стра тив ну не-
е фи ка сност, да бу де и пу ки си но ним за др жав ну слу жбу и из раз 
ком плек сне иде је о би ро кра ти ји као спе ци фич ној од ли ци мо дер-
ног дру штва, те да се од но си и на чи нов нич ки кор пус и на ру ти-
не чи нов нич ке ад ми ни стра ци је,13) Мар тин Ал броу (Mar tin Al brow) 
пре зен ту је ње ну мо дер ну кон цеп ту а ли за ци ју пре ко кла си фи ка ци је 
од се дам ка те го ри ја, ко је об у хва та ју зна че ње би ро кра ти је као: (1) 
ра ци о нал не ор га ни за ци је; (2) ор га ни за ци о не не е фи ка сно сти; (3) 
чи нов нич ке вла да ви не; (4) јав не ад ми ни стра ци је; (5) чи нов нич ког 
упра вља ња у јав ном или при ват ном сек то ру; (6) ор га ни за ци о ног 
об ли ка обе ле же ног атри бу ти ма по пут хи је рар хи је и пра ви ла; и (7) 
су штин ског ква ли те та мо дер ног дру штва. Услед то га, би ро кра ти ја 
на ла зи сво је ме сто у окви ру раз ли чи тих те о ри ја о мо дер ном дру-
штву и као та ква је по ве за на са по ра стом тер ци јар них за ни ма ња, 
са ди фе рен ци ја ци јом со ци јал них функ ци ја, са оту ђе њем чо ве ка од 
ра да, те са ра стом оли гар хи је и оп штим про це сом ра ци о на ли за ци-
је.14) 

Фред Ригс (Fred Riggs), у од но су на Мар ти на Ал броа (ви ди Ше-
му 1.), пер цеп тив не ди мен зи је фе но ме на би ро кра ти је про ши ру је са 
ли стом од је да на ест зна че ња. Ра ди се о схва та њу би ро кра ти је као: 
(1) но си о ца чи нов нич ких функ ци ја- скуп слу жби („кан це ла ри ја“) 
и слу жбе ни ка (чи нов ни ка) у би ло ко јој ор га ни за ци ји (тен ден ци ја је 
да се би ро кра ти ја по сма тра кроз све о бу хват ну ана ли тич ку оп ти ку 
јав них или др жав них слу жбе ни ка, ма да се мо же ре ги стро ва ти и по-
тре ба за њи хо вом де таљ ни јом спе ци фи ка ци јом); (2) чи нов нич ког 
апа ра та- си стем ме ђу соб но по ве за них слу жбе ни ка уста но вљен од 
стра не не ке ор га ни за ци је (ад ми ни стра тив ни апа рат се мо же од ре-
ди ти као апа рат за сно ван са мо на ад ми ни стра тив ним функ ци ја ма); 
(3) чи нов нич ке ор га ни за ци је- би ло ко ја ор га ни за ци ја са чи нов нич-
ким апа ра том (као и ра ци о нал на, мо дер на или би ро кра ти зо ва на 
ор га ни за ци ја); (4) би ро крат ског по рет ка (вла да ви не)- по ли тич ки 
си стем ко јим до ми ни ра ју ње го ви чи нов ни ци или слу жбе ни ци; (5) 
би ро кра та на вла сти- чи нов ни ци као вла да ју ћа кла са; (6) би ро кра-

12)  Ibidem, стр. 28, 35-37.
13)  Види Albrow, М. Bureaucracy, op. cit., стр. 14.
14)  Ibidem, стр. 85.
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ти зма (не е фи ка сне ад ми ни стра ци је)- ира ци о нал на при ме на ор га-
ни за ци о них по ли ти ка од стра не чи нов нич ког апа ра та или чи нов-
ни ка, ра ди се о су бјек тив но обе ле же ном ира ци о нал ном по на ша њу 
(ко руп тив но сти, ри гид но сти итд.) ко је во ди ка дру штве но не при-
хва тљи вим ре зул та ти ма, док би ро-па то ло ги ја ука зу је на би ро кра-
ти зам про ис те као на стрикт ном по што ва њу про пи сних нор ми од 
стра не чи нов нич ког апа ра та или но си о ца од ре ђе них функ ци ја, на 
дис функ ци о нал не по сле ди це све сних по ку ша ја ори јен ти са них ка 
ис пу ња ва њу ра ци о нал но-ле гал не уло ге јав ног чи нов ни ка; (7) „кан-
це ла риј ске-ра ци о нал но сти“ (ефи ка сне ад ми ни стра ци је)- ра ци о-
нал на при ме на ор га ни за ци о них по ли ти ка од стра не чи нов нич ког 
апа ра та или чи нов ни ка; (8) чи нов нич ког упра вља ња- спро во ђе ње 
ор га ни за ци о них ци ље ва од стра не чи нов нич ког апа ра та или чи-
нов ни ка; (9) иде ал тип ске би ро кра ти је- кон струк ци је чи нов нич ког 
апа ра та или ску па чи нов ни ка, ко ју ка рак те ри ше про мен љи ви сет 
свој ста ва; (10) „па то-би ро кра ти је“- иде ал тип ска кон струк ци ја про-
мен љи вог се та не га тив них свој ста ва ко ји ка рак те ри шу чи нов нич-
ки апа рат или гру пу чи нов ни ка; (11) би ро крат ског дру штва- би ло 
ко је дру штво у ко ме до ми ни ра би ро кра ти ја (пре-ин ду стриј ско би-
ро крат ско дру штво или би ро кра ти зо ва но, са вре ме но, дру штво).15)

На опе ра тив ном ни воу, за по тре бе ово га ра да, мо же мо при-
хва ти ти де фи ни ци ју би ро кра ти је и би ро кра те Ни ла Гар сто на (Neil 
Gar ston). По ње му, би ро кра ти ју пред ста вља хи је рар хиј ски по-
ста вље ну ор га ни за ци о ну струк ту ру са при пад ни ци ма ко ји су на-
и ме но ва ни (а не иза бра ни), са овла шће њи ма и од го вор но сти ма 
спе ци фи ко ва ним пре ко по зна тих пра ви ла, те са од лу ка ма ко је се 
(„ул ти ма тив но“ или ис кљу чи во) оправ да ва ју пре ко ди рект не по ве-
за но сти са по зна тим, „за цр та ним“ кон крет ним (по је ди нач ним или 
пар ти ку лар ним) по ли ти ка ма, ле ги ти ми зо ва ним од стра не вла сти 
из ван са ме би ро крат ске ор га ни за ци о не струк ту ре, док је би ро кра-
та не ко чи ји су при хо ди, овла шће ња и ста тус нај ве ћим де лом или 
у це ло сти од ре ђе ни пре ко по зи ци је на ко ју је на и ме но ван у та квој 
ор га ни за ци о ној струк ту ри и за ко га се не мо же ре ћи да не по сред но 
би ло шта про ду ку је (ин тен ци ја по след њег ста ва је да се ис кљу че 
они ко ји би од го ва ра ли пре зен то ва ним кри те ри ју ми ма де фи ни ци-

15)  Riggs, F. „Introduction: shifting meanings of the term“, InternationalSocialScienceJour-
nal, 31(4), 1979, стр. 579.
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је, а ко ји се уоби ча је но не сма тра ју би ро кра та ма, на при мер: учи те-
љи, по ли цај ци, вој ни ци итд.)16)

Ше ма 1.  
Ком па ра ци ја ка те го ри за ци ја раз ли чи тих схва та ње пој ма би ро-

кра ти је код Мар ти на Ал бро уа и Фре да Риг са (пре ма си ноп тич кој 
та бе ли: Riggs, F. „In tro duc tion: shif ting me a nings of the term“, Inter-

nationalSocialScienceJournal, 31(4), 1979, стр. 581.)
  

Категорисањебирократије
поМартинуАлброу

„канцеларијска-
рационалност“ 

 


бирократија 



бирократизам 

 

„пато-бирократија“ 



бирократски поредак 



бирократе на власти 

носиоци чиновничких 
функција 



чиновнички апарат 

чиновничко 
управљање 

 

чиновничка 
организација 

 

 

бирократско друштво 

 

Категорисањебирократије
поФредуРигсу

рационална 
организација 

организациона 
неефикасност 

 

чиновничка владавина 

 

јавна администрација 

чиновничко 
управљање 

 

организациони облик 

 

модерно друштво 

Има ју ћи прет ход ну де фи ни ци ју би ро кра ти је на уму, на ово ме 
ме сту би ва ља ло из ло жи ти глав не ка рак те ри сти ке те о рет ских оп-
сер ва ци ја би ро кра ти је Мак са Ве бе ра, као кон цеп ту ал ног ак си о ма 
ве ћег бро ја са вре ме них те о ри ја. За Мај кла Ри да (Mic hael Reed), 
Ве бе ро ва ана ли за мо дер не би ро кра ти је по ла зи од прет по став ке да 

16) Gar ston, N. „The Study of Bu re a uc racy”, у Gar ston, N. (ур.) Bureaucracy: ThreePara-
digms. Klu ver Aca de mic Pu blis hers, Bo ston, 1993, стр. 5.
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рас по ла же са од ре ђе ним струк тур ним, по ли тич ким и кул тур ним 
ка рак те ри сти ка ма, ко је је чи не по себ ном у од но су на дру ге фор ме 
ад ми ни стра тив не кор ди на ци је и кон тро ле: (1) би ро кра ти ја ус по-
ста вља ад ми ни стра тив ну струк ту ру и си стем ко ји је функ ци о нал но 
не за мен љив за ис по ља ва ње ка пи та ли стич ке др жа ве и пред у зет ни-
штва; (2) би ро кра ти ја обез бе ђу је ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зам за 
ге не ри са ње, кон цен три са ње и ди стри бу ци ју мо ћи за стал но пра ће-
ње и кон тро лу дру штве них ак тив но сти у свим сфе ра ма дру штве-
ног, еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног жи во та; и (3) би ро кра ти ја 
уз ди же и ле ги ти ми ше ин стру мен тал ну или функ ци о нал ну ра ци о-
нал ност као ког ни тив ни мод и кул тур ни оквир пре ко ко јих се „сред-
ство-циљ“ на чин од лу чи ва ња, то јест кре и ра ња од лу ка, „хлад но“ и 
си стем ски на ме ће у свим сме ро ви ма мо дер ног жи во та.17)

Ве бе ро во раз у ме ва ње би ро кра ти је у сво јој нај ра ци о нал ни јој 
фор ми је уте ме ље но на де сет пра ви ла: (1) ин ди ви ду ал ни чи нов ни-
ци су лич но сло бод ни, а њи хо ва огра ни че ње су по ве за на са мо са 
им пер со нал ним чи нов нич ким ду жно сти ма; (2) по сто ји ја сно фор-
му ли са на чи но вич ка хи је рар хи ја; (3) функ ци је (или ком пе тен ци је) 
сва ког хи је рар хиј ски по зи ци о ни ра ног чи нов ни ка су ја сно спе ци-
фи ко ва не; (4) сва ки чи нов ник рас по ла же са уго во ром о за по сле њу; 
(5) чи нов ни ци су се лек то ва ни пре ма про фе си о нал ним (тех нич ким) 
ква ли фи ка ци ја ма, иде ал но ме то дом ком пе ти тив ног ис пи ти ва ња 
(они су на и ме но ва ни, а не иза бра ни); (6) у од но су на хи је рар хиј ски 
ранг, чи нов ни ци има ју пла ту, уоби ча је но са пра вом на пен зи ју (они 
мо гу да ти от каз или би ти от пу ште ни под од ре ђе ним окол но сти ма); 
(7) рад у кан це ла ри ји пред ста вља је ди но, или при мар но, за ни ма ње 
чи нов ни ка; (8) по сто ји ја сно фор му ли са ни си стем на пре до ва ња, 
ра ди се о гра ђе њу ка ри је ре, ди рект но за ви сном од про це не над ре-
ђе них, пре ко рад ног ис ку ства или за слу га; (9) чи нов ник не мо же 
лич но да при сво ји сво ју по зи ци ју и ње не ре сур се; и (10) чи нов ник 
се на ла зи под уни фи ци ра ном кон тро лом и ди сци плин ском ре гу ла-
ти вом.18)

Све у све му, као се дам но се ћих на че ла тра ди ци о нал не или кла-
сич не јав не ад ми ни стра ци је се мо гу од ре ди ти: (1) ну жност да се 
вла де ор га ни зу ју у скла ду са ве бе ри јан ски по ста вље ним хи је рар-

17) Reed, M. „Beyond the Iron Ca ge? Bu re a uc racy and De moc racy in the Know led ge Eco nomy 
and So ci ety”, у Gay, P. du (ур.) TheValuesofBureaucracy.Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
2005, стр. 118-119.

18) We ber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology. Uni ver sity of Ca li for-
nia Press, Ber ke ley, [1922] 1978, стр. 220-221.
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хиј ским, би ро крат ским прин ци пи ма; (2) по сто ја ње „јед ног нај бо-
љег“ и фик си ра ног на чи на ра да и ана лог них про це ду ра из ра же них 
пре ко упу ста ва ко је ад ми ни стра ци ја тре ба да сле ди; (3) ка да вла да 
ин вол ви ра у сфе ру кон крет них по ли ти ка, она пре ко би ро кра ти је 
по ста је и ди рект ни снаб де вач до ба ра и услу га; (4) по сто ја ње ди-
хо то ми је из ме ђу по ли ти ке и ад ми ни стра ци је, ад ми ни стра ци ја је 
ин стру мент ко ји сле ди спе ци фи ко ва не ин струк ци је, док су пи та-
ња по ве за на са стра те гиј ско-по ли тич ким фор му ла ци ја ма ре зер ви-
са на за по ли тич ко вођ ство; (5) за мо ти ва ци ју јав них слу жбе ни ка се 
прет по ста вља да је ло ци ра на у не се бич ној окре ну то сти ка ре а ли-
за ци ји јав ног ин те ре са; (6) због то га што је јав на ад ми ни стра ци-
ја оба вља по себ ну вр сту де лат но сти, она зах те ва про фе си о нал ну 
би ро кра ти ју као не у трал ни и им пер со нал ни ен ти тет са стал но (за 
чи тав жи вот) за по сле ним при пад ни ци ма и спо соб но шћу да под јед-
на ко слу жи би ло ко ју по ли тич ку оп ци ју и/или вођ ство; и (7) аген да 
ко ја ка рак те ри ше јав не услу ге је до слов но ад ми ни стра тив не при-
ро де, у сми слу да се ра ди о пра ће њу упут ства пла си ра них од стра-
не дру гих без ика кве од го вор но сти за ре зул та те.19)

Ова ква кон цеп ту а ли за ци ја тра ди ци о нал не фор ме јав не ад ми-
ни стр ци је, по Ове ну Хју зу (Owen Hug hes), је су о че на са сле де ћим 
иза зо ви ма: (1) ма да је би ро кра ти ја ван сва ке сум ње моћ на, за њу се 
ве зу ју и не ке не га тив не по сле ди це и не функ ци о ни ше до бро у свим 
окол но сти ма; (2) фор си ра ње јед ног и „не при ко сно ве ног на чи на ре-
а го ва ња че сто за вр ши у би ро крат ско-ад ми ни стра тив ној ри гид но-
сти, те се флек си бил ни упра вљач ки или ме на џер ски си сте ми, про-
мо ви са ни у при ват ном сек то ру, све ви ше усва ја ју од стра не вла да; 
(3) ис по ру ка јав них до ба ра и услу га пре ко би ро кра ти је ни је њен 
је ди ни об лик, уме сто ди рект ног ин вол ви ра ња, вла де мо гу деј ство-
ва ти и пре ко суб вен ци ја, уред би и уго во ра; (4) ства ри ко је се ти чу 
по ли ти ке и ад ми ни стра ци је се већ ду го пре пли ћу, али се по сле ди це 
та кве кон сте ла ци је тек са да ре ша ва ју (та мо где је би ро кра ти ја не-
ка да функ ци о ни са ла одво је на од дру штва, јав ност са да зах те ва бо-
ље ме ха ни зме од го вор но сти); (5) ма да ни је ис кљу че но да по сто је 
јав ни слу жбе ни ци за ко је јав ни ин те рес има пре суд ну мо ти ва ци о ну 
сна гу, они све ви ше де лу ју као за себ ни по ли тич ки ак те ри, за сво ју 
лич ну ко рист или ко рист сво јих аген ци ја без „пу ри та ни зма јав ног 
ин те ре са“; (6) ван стан дард ни усло ви за по шља ва ња ви ше ни су та ко 

19) Hug hes, O. E. PublicManagementandAdministration: AnIntroduction. Pal gra ve Mac mil-
lan, Ba sing sto ke, [1994] 2003, стр. 1-2. 
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си гур ни, по себ но ка да се ком па ри ра ју са при ват ним сек то ром где 
се стал но ме ња ју и ни ка да ни су из ве сни; и (7) аген да јав ног сек то-
ра је са да ви ше ме на џер ске при ро де, она под ра зу ме ва од го вор ност 
за по стиг ну те ре зул та те.20)

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕБИРОКРАТИЈЕ
ИПРОБЛЕМБИРОКРАТСКЕУПРАВЕ

Гај Пи терс (Guy Pe ters) са вре ме но раз у ме ва ње би ро кра ти је, 
оно ко је се ти че ње ног ме ста у у упра вља њу мо дер ним ин ду стриј-
ским дру штви ма, раз вр ста ва у три те о рет ске кру га. Пр ви круг чи не 
по зи тив но ори јен ти са ни ауто ри ко ји об ја шње ња ва ју по на ша ње би-
ро кра ти је пре ко еко ном ских ана ли за ка рак те ри стич них за те о ри ју 
јав ног из бо ра.21) Иде ја је да се би ро кра ти ја са сто ји од ра ци о нал них 
ак те ра ко ји има ју за циљ мак си мал но уве ћа ње вла сти те ко ри сти 
(та ква би ро крат ска по зи ци ја су ге ри ше не ки сте пен не по ду да ра ња 
са оп штим бла го ста њем и ин те ре си ма др жа ве), што по вла чи за со-
бом ка ко прет по став ку да би ро кра ти ја не ми нов но функ ци о ни ше у 
не ком да том по ли тич ком окру же њу (пре ста је да бу де си но ним за 
пот пу ну окре ну тост јав ном ин те ре су), та ко и прет по став ку да би-
ро кра те има ју ин те ре се ко је по ку ша ва ју уве ћа ти пре ко по ли тич ког 
де ло ва ња. С об зи ром на то да је јав на би ро кра ти ја мо но по ли стич-
ки снаб де вач услу га ма јед ног куп ца: вла да ју ће по ли тич ке пар ти-
је, тре ба апо стро фи ра ти да се од нос из ме ђу би ро кра ти је и ње них 
спон зо ра мо же од ре ди ти као би ла те рал ни мо но пол. Ме ђу тим, са о-
бра зно ово ме при сту пу, под ве ћи ном усло ва, ре ла тив ни под сти ца ји 
и до ступ не ин фор ма ци је чи не би ро кра ти ју пре о вла ђу ју ћим, до ми-
нант ним мо но по ли сти стом.22)

По Пи тер су, та ква кон цеп ту а ли за ци ја има не ко ли ко ко ро ла ри-
ју ма: (1) би ро кра те ће те жи ти ка мак си ма ли за ци ји вла сти те си гур-
но сти пре ко по ве ћа ња бу џе та и осо бља од но сних аген ци ја (наглса-
и мо да зах тев за бу џет ским уве ћа њем мо же би ти во ђен и пу ком, 
„не пре тен ци о зном“ же љом за про фе си о нал ним оп стан ком); (2) би-
ро кра ти ја ће, уко ли ко је то мо гу ће, тра жи ти на бав ку јав них до бра, 

20) Ibi dem, стр. 2.
21) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, TheJournalofPolitics, 43(1), 

1981, стр. 58.
22) Bre ton, A. и  Win tro be1, R. „The Equ i li bri um Si ze of a Bud get-ma xi mi zing Bu re au: A No te 

on Nis ka nen’s The ory of Bu re a uc racy”, у Hec kel man, J. C. (ур.) ReadingsinPublicChoice
Economics,The Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, 2004, стр. 147.
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из бе га ва ју ћи од ре ђи ва ње це на и ра ци о на ли за ци ју про ду ко ва ња 
истих (под јав ним до бром се мо же од ре ди ти оно до бро ко је ка рак-
те ри ше не ис кљу чи вост, то јест по сто ја ње по те шко ће у од вра ћа њу 
љу ди од кон зу ма ци је до бра ко је је јед ном про ду ко ва но, и при дру-
жљи вост, то јест он да ка да је до бро про из ве де но за по је дин ца, но-
ви по тро ша чи га мо гу кон зу ми ра ти без ика квих до да та них тро шко-
ва- ово им пли ци ра про бле ма тич ни став да јав на до бра мо ра ју би ти 
про ду ко ва на од стра не не ке вла де, то јест у јав ном сек то ру); и (3) 
та кве ка рак те ри сти ке ће су штин ски по тен ци ра ти ва жност сред ста-
ва ко ја сто је на рас по ла га њу би ро кра ти ји за рад ре а ли за ци је соп-
стве них ци ље ва (са ме кон крет не по ли ти ке, по да ци, по др жа ва ње 
ин те ре сних гру па у окру же њу итд.).23)

До при нос ово га при сту па јав ној би ро кра ти ји се ма ни фе сту је 
чи ње ни цом да ње на ак тив на уло га у упра вља њу, за пра во, под ра зу-
ме ва би ро крат ску мо ти ва ци ју ко ја ни је ну жно по ве за на са јав ним 
услу га ма и јав ним ин те ре си ма- би ро кра ти ја пред ста вља ком плекс 
ин те гри са них аген ци ја, од ко јих сва ка раз ви ја стра те ги ју са циљ-
ном ди мен зи јом мак си мал ног уве ћа ња бу џе та. Оно што нам је не-
до ступ но у ова квој кон цеп ту ал ној кон сте ла ци ји је ре ги стро ва ње 
про фе си о нал ног и, та ко ре ћи, иде о ло шког по на ша ња мно го број них 
би ро крат ских ак те ра, ко ји, ма кар с вре ме на на вре ме пле ди ра ју, за 
од ре ђе не кон крет не по ли ти ке без об зи ра на бу џет ске ре пер ку си је. 
При том, иде о ло ги ја аген ци ја и бу џет ски ин те ре си тен ди ра ју ка то-
ме да се по кла па ју (глав ну опа сност кре ди би ли те ту аген ци је пред-
ста вља по тен ци јал но фор си ра ње не по пу лар них и не из во дљи вих 
про гра ма).24)

Мо жда би на ово ме ме сту би ло ин те ре сант но по ме ну ти Гор-
до на Ту ло ка (Gor don Tul lock), ко ји је, ба зи ра ју ћи се на еко ном ском 
на чи ну раз ми шља ња и ком па ти бил ној те о ри ји ра ци о нал ног из бо-
ра, са ис хо ди шном пре ми сом о ди стинк ци ји из ме ђу по ли тич ких 
од но са (при мар на ре ла ци ја из ме ђу ин ди ви дуа про ис ти че из хи је-
рар хиј ске струк ту ре ко ју чи не над ре ђе ни и под ре ђе ни) и еко ном-
ских од но са (при мар на ре ла ци ја из ме ђу ин ди ви дуа про ис ти че из 
њи хо ве уго вор не јед на ко сти), ана ли зи рао при ро ду и огра ни че-

23) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 59.; ви ди и Bla is, 
A. и Dian, S. „Are Bu re a uc rats Bud get Ma xi mi zers? The Nis ka nen Mo del and Its Cri tics”, 
у Hec kel man, J. C. (ур.) ReadingsinPublicChoiceEconomics. The Uni ver sity of Mic hi gan 
Press, Ann Ar bor, 2004, стр. 127-133.; Hol com be, R. G. „A The ory of the The ory of Pu blic 
Go ods”, ReviewofAustrianEconomics,10(1), 1997, стр. 2,3, 21.

24) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 59.
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ња би ро крат ске струк ту ре.25) И ма да од нос над ре ђе ни-под ре ђе ни 
пред ста вља ка рак те ри сти ку мно го број них со ци јал них, еко ном-
ских и по ли тич ких кон јунк ци ја, јав на би ро кра ти ја пред ста вља нај-
и лу стра тив ни ји до мен та ко од ре ђе не ре ла ци је. По ло жај не ко га у 
би ро крат ској струк ту ри је, да кле, нај че шће дво струк: слу жбе ник 
је, исто вре ме но, и под ре ђен и над ре ђен, ње го во на пре до ва ње је 
ди рект но за ви сно од ис пу ње ња пре фе рен ци ја оно га ко има ви ши 
би ро крат ски, хи је рар хиј ски ста тус. У том кон тек сту, по сто је три 
ва жна про бле ма са ко ји ма се над ре ђе ни у сво ме од но су пре ма под-
ре ђе ни ма мо ра су о чи ти. Као пр во, Ту лок иден ти фи ку је мањ ка вост 
по пи та њу, за би ро крат ску струк ту ру вр ло ре ле вант ног, пре но са 
ин фор ма ци ја, про бле ма ко ји се мо же озна чи ти као игра „глу вих 
те ле фо на“. Струк ту рал на пре пре ка, ко ја је по сле ди ца чи ње ни ца 
да се са др жај по ру ке ис кри вљу је у пре но су од по је дин ца до по је-
дин ца и да маг ни ту да те дис тор зи је за ви си од сло же но сти ин фор-
ма ци је и бро ја љу ди у тран сми си о ном лан цу, се мо же пре ва зи ћи 
де цен тра ли за ци јом у про це су кре и ра ња од лу ка (јер се ти ме по сти-
же сим пли фи ко ва ње ин фор ма ци је, ума њу је се ње на сло же ност, и, 
си мул та но, ре ду ку је и ду жи на тран сми си о ног лан ца).26)

Као дру го, де цен тра ли за ци ја за со бом по вла чи још је дан ва-
жан про блем ко ји се ти че би ро крат ске струк ту ре, а ко ји се мо же 
озна чи ти као ускла ђи ва ње ини ци ја ти ва. Ра ди се о про бле му хар мо-
ни за ци је од лу ка до не ше них по на че лу де цен тра ли за ци је са ши ре 
по ста вље ним ци ље ви ма ор га ни за ци је, што, ван сва ке сум ње, пред-
ста вља из у зет но ко мли ко ван и те жак за да так. Као тре ће, ја вља се 
и про блем по тре бе за при ну дом под ре ђе них, то јест за њи хо вим 
по ко ра ва њем: над ре ђе ни сва ка ко мо ра ју има ти на рас по ла га њу не-
ко сред ство за про це ну ра да сво јих под ре ђе них, а за рад си гур но сти 
спро во ђе ња ши рих ци ље ва ор га ни за ци је. Да би се овај про блем 
пре ва зи шао, Ту лок пред ла же ста ти стич ки ме тод слу чај них про ве-
ра учин ка под ре ђе них, за ко је се прет по ста вља да ће би ти аде кват-
но рад но ан га жо ва ни, због не мо гућ но сти са зна ва ња ком по нен те 
ан га жма на ко ја ће би ти ева лу и ра на.27) По ред то га, он ува жа ва чи-
ње ни цу да фун ци о ни са ње тр жи шта мно го бо ље ко ор ди ни ра ак тив-
но сти не го што се то мо же по сти ћи пре ко јав не би ро кра ти је, али 
при зна је да, по ред то га не до стат ка, по сто је тра ди ци о нал на јав на 

25) Ви ди Tul lock, G. „The Po li tics of Bu re a uc racy”, у Row ley, C. К. (ур.), Theselectedworks
ofGordonTullock:Bureaucracy,Vol.6.Li berty Fund, In di a na po lis, [1965] 2005, стр. 14.

26) Ibi dem, стр. 148-152.
27) Ibi dem, стр. 198-201.



- 14 -

САВРЕМЕНОСХВАТАЊЕЈАВНЕБИРОКРАТИЈЕЂорђеСтојановић

до бра и услу ге ко је је ди но мо же да обез бе ди вла да. То по вла чи за 
со бом и ди рект ни ин вол ви ра ње би ро кра ти је, па ми ни ми зи ри а ње 
ње них не до ста та ка пред ста вља глав ну смер ни цу ши ре по ста вље-
ног ко рек тив ног де ло ва ња.

Дру ги круг чи не две гру пе ауто ра, ко ји по ку ша ва ју да што 
ком плет ни је опи шу ста во ве и по на ша ње би ро кра та и би ро кра ти ја, 
Пи терс их име ну је као „де скрип тив не те о ре ти ча ре“.28) Пр ва гу па, 
чи ји је је нај про ми нент ни ји при пад ник Ро берт Пат нам (Ro bert Put-
nam), је пре до ми нант но усме ре на ка об ја шње њу стра те шког би-
ро крат ског ин вол ви ра ња у кре и ра ње кон крет них по ли ти ка пре ко 
ста во ва јав них (или др жав них) слу жбе ни ка (или чи нов ни ка) и ре-
а го ва ња би ро крат ских ак те ра на про ме ње не дру штве не по тре бе и 
по ли тич ке зах те ве. Он, пре све га, спрем ност на ре а го ва ње (или од-
го вор ност) вла де (или би ро кра ти је) де фи ни ше као њен ка па ци тет 
да бр зо, по у зда но и ефи ка сно од го во ри на, не из бе жно раз ли чи те и 
кон фликт не, по тре бе и зах те ве јав но сти и ње них пред став ни ка.29) 
Спрем ност на ре а го ва ње је де лом ствар устав ног аран жма на, би-
ро кра ти ја је увек под врг ну та фор мал но-прав ној над ле жно сти по-
ли тич ки иза бра них функ ци о не ра, па се та ре ак циј ска спо соб ност 
би ро кра ти је, у кон сти ту ци о нал ној кон цеп ту а ли за ци ји тран спо ну је 
у про блем од го вор но сти по ли тич ких функ ци о не ра би рач ком те лу. 
Ова по став ка је крај ње ди ску та бил на за то што, упр кос чи ње ни ци 
да у ре ал но сти би ро кра ти ја има зна чај ну уло гу у кре и ра њу кон-
крет них по ли ти ка, им пли ци ра ди фе рен ци ја ци ју из ме ђу фор му-
ли са ња кон крет них по ли ти ка, за ко ју су од го вор ни по ли ти ча ри, и 
упра вља ња, за ко је су од го вор ни чи нов ни ци. Осим ова квог те о рет-
ског ра кур са, чи тав про блем се мо же по сма тра ти и кроз при зму 
нор ми и вред но сти ка рак те ри стич них за ви ше др жав не слу жбе ни-
ке (уз до да так дру гих фак то ра по пут: уну тра шње ад ми ни стра тив не 
ефи ка сно сти, про то ка ин фор ма ци ја о дру штве ним и по ли тич ким 
трен до ви ма и усло ви ма, сна ге и ста бил но сти ре пре зен та тив них 
ин сти ту ци ја, као што су скуп шти на или вла да, итд.).30)

Пат нам раз ли ку је две опо зит не вр сте би ро крат ских ак те ра. Са 
јед не стра не он иден ти фи ку је „кла сич ног би ро кра ту“ као оно га ко-
ји функ ци о ни ше у скла ду са мо ни стич ком кон цеп ци јом јав ног ин-

28) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 60.
29) Put nam, R. D. „The Po li ti cal At ti tu des of Se ni or Ci vil Ser vants in We stern Euro pe: A Pre li-

mi nary Re port”, BritishJournalofPoliticalScience, 3(3), 1973, стр. 257-258.
30) Ibi dem, стр. 258-259.
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те ре са, схва ће ног као на ци о нал ни или др жав ни ин те рес, то јест као 
оно га ко ји ве ру је да јав но фор му ли са ни про бле ми мо гу би ти ре-
ше ни пре ко не ког објек тив ног стан дар да прав де, за ко ни то сти или 
тех нич ке прак тич но сти.31) Та ква по став ка је бли ска кон ста та ци ји 
Кар ла Ман хај ма (Karl Man nhe im) да би ро крат ски на чин ми шље-
ња тен ди ра ка то ме да све по ли тич ке про бле ме тран сфор ми ше у 
ад ми ни стра тив не про бле ме, што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да 
је сфе ра чи нов нич ке ак тив но сти мар ки ра на огра ни че њи ма по зи-
тив ног за кон ског устрој ства.32) Би ро крат ско ре зо но ва ње не тре ти ра 
за ко не као из раз дру штве но об ли ко ва них ин те ре са, већ спе ци фич-
ни (пар ти ку лар ни) по ре дак не ке кон крет не ле ги сла ци је по ди же на 
пи је де стал оп штег по рет ка, „би ро крат ски ум“ не по и ма да је сва ки 
ра ци о на ли зо ва ни по ре дак јед на од мно гих екс пре си ја или фор ми 
хар мо ни за ци је дру штве но кон фликт них и ира ци о нал них сна га. На 
тој ли ни ји, би ро кра ти ја, по Ман хај му, ге не ра ли зу је вла сти то ис ку-
ство и пре ви ђа чи ње ни цу да ад ми ни стра тив но под руч је и ефи ка-
сно ускла ђе ни по ре дак пред ста вља ју са мо је дан сег мент то та ли те-
та по ли тич ке ре ал но сти.33) Ер го, мо гућ ност на у ке о по ли ти ци ни је 
не ги ра на, већ је из јед на че на са на у ком о упра вља њу.

На гор њи на чин схва ће на би ро кра ти ја прет по ста вља би ро-
крат ско ре зо но ва ње као „не при стра сно и објек тив но“, што по вла чи 
за со бом да чи нов ник кла сич но-би ро крат ске про ве ни јен ци је не ма 
по ве ре ња или не ги ра стан дард не по ли тич ке ин сти ту ци је (по пут 
скуп шти не, пар ти ја или гру па за при ти сак), он до жи вља ва на пад-
ну, не ком пе тент ну и стра нач ки обо је ну прак су по ли ти ча ра као бе-
сми сле ну, па чак и не при ја тељ ску пре ма стал ним ин те ре си ма др-
жа ве, па су му иде ли плу ра ли стич ке де мо кра ти је да љи од на из глед 
ви ше уре ђе не и ма ње кон фликт не бе не во лент не ауто кра ти је.34) На-
су прот вред но сног обра сца „кла сич ног би ро кра те“, Пат нам иден-
ти фи ку је и вред но сни обра зац „по ли тич ког би ро кра те“. За раз ли ку 
од „кла сич ног би ро кра те“ тип „по ли тич ког би ро кра те“: (1) прет по-
ста вља као не про бле ма тич но по сто ја ње раз ли чи тих ин тер пре та ци-
ја јав ног ин те ре са и ду бље су про ста вље них ин те ре са дру штве них 
гру па, ра ди се о ви ше осве шће ној по ли тич кој ре ал но сти, што за 

31) Ibi dem, стр. 259.
32) Loc. cit.; ви ди и Man nhe im, K. IdeologyandUtopia, Ro u tled ge, Lon don, [1936] 1954, стр. 

105.
33) Man nhe im, K. IdeologyandUtopia. op. cit., стр. 106.
34) Put nam, R. D. „The Po li ti cal At ti tu des of Se ni or Ci vil Ser vants in We stern Euro pe: A Pre li-

mi nary Re port”, op. cit., стр. 259-260.
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по сле ди цу има при хва та ње по ли тич ког ути ца ја на кре и ра ње кон-
крет них по ли ти ка као пот пу но ле ги тим ног; (2) при зна је по тре бу 
за пре го ва ра њем и ком про ми сом, ма да не од у ста ју од ин те зив ног 
бра ње ња вла сти тих стра те гиј ских пре фе рен ци ја; (3) док „кла сич ни 
би ро кра та“ у пр ви план ста вља про це ду ре и пра ви ла, „по ли тич ки 
би ро кра та“ фор си ра про блем ску и про грам ску ори јен ти са ност; (4) 
ува жа ва по ли ти ча ре као уче сни ке у истом про це су, са раз ли чи тим 
спо соб но сти ма али са истим вред но сти ма и ци ље ви ма; (5) схва та и 
одо бра ва вред но сти по ли тич ке сло бо де и јед на ко сти.35)

Дру га гру па де скрип тив ног при сту па би ро кра ти ји и би ро крат-
ском кре и ра њу кон крет них по ли ти ка, по Пи тер су, до ла зи из ана ли-
тич ке сфе ре спољ не по ли ти ке и уло ге би ро кра ти је у фор му ли са њу 
од брам бе не и спољ не по ли ти ке. Те о ре ти ча ри ово га усме ре ња су 
фо ку си ра ни на па ра диг му „би ро крат ске по ли ти ке“,36) као на бо љи 
на чин об ја шња ва ња од лу ка из сек то ра спољ не по ли ти ке у од но су 
на екс пла на тор ни по тен ци јал пер спек ти ва ра ци о нал ног ак те ра или 
ор га ни за ци о ног про це са.37) За ову по став ку се мо же кон ста то ва ти 
да је ма ње ри го ро зна ва ри јан та по зи тив не кон цеп ту а ли за ци је би-
ро крат ског по на ша ња. Све у све му, и пр ва и дру га гру па де скрип-
тив ног кру га те о ре ти ча ра, ма да збир но по ве ћа ва ју са зна ња ко ја се 
ти чу ста во ва би ро кра та пре ма кре а то ри ма кон крет них по ли ти ка, 
го во ре пре ма ло о ње ним аутен тич ним ин те ре си ма или од бра ни од-
ре ђе них по ли тич ких за хва та, те та ко не ну де пу но раз у ме ва ње по-
ли ти ке би ро кра ти је као по тен ци јал ног упра вља ју ћег те ла.38)

За раз ли ку од прет ход на два кру га где се би ро кра ти ја пер ци-
пи ра као по зи тив на сна га, би ло као по ли тич ки пред у зет ник или 
као пар ти ци пант у по ли тич ком про це су, тре ћи круг Пи тер со ве кла-
си фи ка ци је пред ста вља ју те о ре ти ча ри ко ји апо стро фи ра ју сла бост 
по ли тич ких ин сти ту ци ја (ра ди о сво је вр сном амал га му еко ном ске 
кри зе и пре оп те ре ће но сти ин сти ту ци ја или, пак, о не спо соб но сти, 
пар ти ја да из бор ну по бе ду тран спо ну ју у аде кват не вла да вин ске 
по те зе), те по ла зе од то га да би ро кра те гра ви ти ра ју ка не ма њу вла-
сти тог, аутен тич ног ми шље ња о кон крет ним по ли ти ка ма и да су, 
као та кве, пре све га, „ве ли ки мај сто ри ру ти не“.39) Мо же се, да кле, 

35) Ibi dem, стр. 260.
36) Al li son, G. T. „Con cep tual Mo dels and the Cu ban Mis si le Cri sis”, TheAmericanPolitical

ScienceReview, 63(3), 1969, стр. 707.
37) Pe ters, B. G. „The Pro blem of Bu re a uc ra tic Go vern ment”, op. cit., стр. 61.
38) Ibi dem, стр. 60-61.
39) Ibi dem, стр. 62.
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ре ћи да због сла бо сти уну тар по ли тич ких ин сти ту ци ја од лу чи ва ња 
у сфе ри вла да ња, би ро кра ти ја има ја ко до бру „од скоч ну да ску“ да, 
у нај ма њу ру ку, ин ди рект но вла да. Ме ђу тим, не до ста ци би ро кра-
ти је мо гу би ти иден тич ни они ма ко ји су ка рак те ри стич ни за по ли-
тич ки си стем. Као што је то на ви ше ме ста у тек сту по тен ци ра но, 
но се ћи не до ста так ова ко ве бе ри јан ски схва ће не би ро кра ти је је не-
мо гућ ност фор му ли са ња вла сти тих сме ро ва, то јест ши ре по зи ци-
о ни ра них стра те гиј ских ци ље ва, за кон крет не по ли ти ке. Ако се ова 
вр ста ар гу мент ци ја за о штри до кра ја, мо же се до ћи до (хи по те тич-
ке) си ту ци је у ко јој по ли ти ча ри рас по ла жу са иде ја ма али су спре-
че ни да их им пле мен ти ра ју, док др жав ни слу жбе ни ци ауто мат ски 
не рас по ла жу са идеј ним им пле мен та ци о ним ори јен ти ри ма или 
окви ром, па је чи та ва вла да пот пу но па ра ли зо ва на и сиг ни фи кант-
но не е фи ка сна.40)

Ува жа ва ју ћи го ре из не то, Гај Пи терс на во ди не ко ли ко кри-
те ри ју ма ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би мо гли да раз го ва ра мо 
о ка па ци те ти ма, спо соб но сти би ро кра ти је да обез бе ди одр жи ву 
упра вљач ку (вла да вин ску) по зи ци ју у не ком дру штву, што сва ка-
ко под ра зу ме ва да рас по ла же ка ко са до вољ но ја сно де фи ни са ним, 
кон крет ним по ли тич ким усме ре њи ма та ко и са ме на џер ским про-
це ду ра ма, тех ни ка ма или ру ти на ма.41) Као пр во, би ро кра ти ја мо ра 
да има пре ци зно фор му ли са не кон крет но-по ли тич ке на ме ре или 
иде је ко је же ли ре а ли зо ва ти пре ко чи нов нич ке мре же, апа ра та или 
ма ши не ри је: би ро крат ске аген ци је мо ра ју има ти сво ју ори ги нал-
ну иде а ци о ну по тку. Та кво ста ње ства ри, на су прот тра ди ци о нал ној 
пер цеп ци ји би ро кра ти је, је че сто и ре ал ност, ако не на ни воу нај-
оп шти јих смер ни ца, оно си гур но на ни воу уске, струч не обла сти 
ко ју не ка аген ци ја по кри ва. У том сми слу, мо же мо раз ли ко ва ти: (1) 
ме ке би ро крат ске иде о ло ги је- за сни ва ју се на ску пу иде ја ма ни фе-
сто ва них кроз или ин кор по ри ра них у по сто је ће по ли тич ке про гра-
ме (са свим до вољ них за кон сти ту и са ње аген циј ске иде о ло ги је), а 
фа во ри зо ва них пре ко би ро кра ти је (ов де сва ка ко тре ба на по ме ну ти 
чи ње ни цу да се по ли тич ки, иза бра ни функ ци о не ри, они ко ји има ју 
но ми нал ну моћ над би ро крат ском струк ту ром, го то во увек су сре ћу 
са отво ре ним или при кри ве ним от по ром др жав них слу жбе ни ка, то 
јест са од ре ђе ним „по гле дом на ства ри“ ка рак те ри стич ним за не ко 
ми ни стар ство, а ко ји се ре флек ту је на ефи ка сност по ли тич ког вођ-
ства); и (2) твр де би ро крат ске иде о ло ги је- оне ко је под ра зу ме ва ју 

40) Ibi dem, стр. 63.
41) Ibi dem, стр. 65.
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не са мо ад ми ни стри ра ње по сто је ћих по ли тич ких про гра ма, већ и 
тра же ње на чи на за на ме та ње но вих кон крет них по ли ти ка (с об зи-
ром на то да про сеч ни би ро кра та „тра је“ ду же не го про сеч ни по-
ли ти чар, за оче ки ва ти је да ће пр ви би ти у ста њу да то ком вре ме на 
про ме ни кон крет не по ли ти ке на на чин ко ји ње му од го ва ра).42)

По ред то га, по сто је и дру ги из во ри про ме на кон крет них по-
ли ти ка ко ји мо гу ути ца ти на пер цеп ци ју др жав них слу жбе ни ка о 
оно ме шта спа да у ње гов по слов ни де ло круг: (1) би ро кра те су све 
ви ше по ве за не пре ко ор га ни за ци о не и про фе си о нал не при пад но-
сти, та ко да се би ро крат ске пре фе рен ци је усме ре не на кон крет ни 
по ли тич ки про цес мо гу ме ња ти у за ви сно сти од оно га што се тре-
ти ра као „нај бо ља про фе си о нал на прак са или стан дард“ (би ро кра-
те мо гу пре ко сво јих про фе си о нал них кон так та ство ри ти иза зо ве 
по сто је ћим кон крет ним по ли ти ка ма ба зи ра ју ћи их на но вим иде ја-
ма или рас про сти ра њу ино ва ци ја, са овим сва ка ко ко ре спон ди ра ју 
и зах те ви за ви шим струч ним ква ли фи ка ци ја ма и обу ком по треб ни 
за ан га жо ва ње у јав ној би ро кра ти ји); (2) прет по став ка је да ће се, 
у за ви сно сти од сте пе на цен тра ли зо ва но сти по ли тич ке кон тро ле и 
ста бил но сти и ефи ка сно сти по ли тич ке ег зе ку ти ве, раз ли ко ва ти и 
на ци о нал не би ро кра ти је у сми слу за ла га ња за од ре ђе не кон крет не 
по ли тич ке про јек те; (3) уко ли ко се ка дров ски би ро крат ски си стем 
ба зи ра на то ме да од ре ђе ни чи нов ник мо же за у зи ма ти јед ну или 
огра ни че ни број хи је рар хиј ских по зи ци ја то ком сво је ка ри је ре, 
он да се мо же оче ки ва ти и ве ће за ла га ње за не ки кон крет ни по ли-
тич ки про је кат; и (4) раз ли чи те би ро крат ске кул тур не ма три це ће 
раз ли чи то тре ти ра ти епи фе но мен „би ро крат ске по ли тич ке кре а-
тив но сти“.43)

Као дру го, сва ка од по тен ци јал них би ро крат ских или по ли-
тич ких но ву ма мо ра би ти по др жан аде кват ним (функ ци о нал ним) 
сред стви ма за ре а ли за ци ју.44) У том сми слу, би ро кра ти ја, као „ве-
ли ки мај стор“ за про це ду ре, тех ни ке и ру ти не, то јест као тра ди ци-
о нал но про фи ли са но ефи ка сно упра вљач ко сред ство, би тре ба ло 
да мо же да по др жи ка ко ин тер не, аутен тич не про гра ме та ко и оне 
ко ји до ла зе са стра не по ли ти ча ра. Овај еле мент из во дљи во сти (или 
из вр шљи во сти), схва ће не као спо соб ност да се не ки про грам ад-
ми ни стри ра пре ко стан дард них опе ра тив них про це ду ра не ке аген-

42) Ibi dem, стр. 66.
43) Ibi dem, стр. 66-69.
44) Ibi dem, стр. 69-70.
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ци је, де лу је по врат но на са ме пре фе рен ци је, сва ко кре и ра ње не ке 
кон крет не по ли ти ке је усло вље но би ро крат ским де фи ни са њем из-
во дљи вог, као што се и би ро крат ска до ми шља тост са мо о гра ни ча ва 
ин си сти ра њем на пре па ра ци ји фор ма ли зу ју ћих стан дар да вла сти-
тог функ ци о ни са ња. Та ква кон сте ла ци ја огра ни ча ва „ма не вар ски 
пре фе рен ци јал ни про стор“ ка ко би ро кра та ма та ко и по ли ти ча ри-
ма. Ин си сти ра ње на кон зер ва ци ји про це ду ра, као би ро крат ског 
„ма ча са две оштри це“, се мо же сма тра ти и ре зул та том по ве ћа ног 
при ти ска усме ре ног на над гле да ње би ро кра ти је, те сва ка ко за по-
сле ди це има сма ње ње ка ко сте пе на ино ва тив но сти та ко и сте пе на 
флек си бил но сти.

Као тре ће, мо ра по сто ја ти од ре ђе ни вид так ми че ња за ало ка-
ци ју ре сур са, то јест над ме та ња из ме ђу би ро крат ских аген ци ја.45) 
Јед на од пре ми са де мо крат ске и пар тиј ски устро је не вла де је сте 
кон ку рен ци ја из ме ђу раз ли чи тих кан ди да та за јав не функ ци је. За 
раз ли ку од стра нач ког де мо крат ског жи во та, чи нов ни ци већ има ју 
функ ци је и не бо ре се за би рач ке гла со ви већ за бу џет ски но вац. 
Ако је осло бо ђе на од ди рект них по ли тич ких ин тер вен ци ја, би ро-
крат ска ком пе ти тив ност „отва ра вра та“ по ли ти ча ри ма и „ад ми ни-
стра тив ци ма“ да би ра ју из ме ђу раз ли чи тих кон крет но-по ли тич ких 
оп ци ја. Ме ђу тим, по сто је раз ли чи та ми шље ња о ка рак те ру и ефи-
ка сно сти овог би ро крат ског так ми че ња у ра спо ну од кон ста та ци је 
да је то су пар ни штво сна жно и све при сут но (са мо гућ но шћу про-
мо ви са ња ква зи-тр жи шта услу га и оп ти ми стич ког уна пре ђе ња 
функ ци о ни са ња јав не би ро кра ти је), пре ко иде ја да је та ком пе ти-
тив ност ре ђа, јер по сто ји сво је вр стан об лик „со ли да ри са ња“ ме ђу 
аген ци ја ма, до по став ке по ко јој се кон флик ти из бе га ва ју, ако во де 
ка угро жа ва њу аген циј ске свр хе или ка екс по ни ра њу сла бо сти у 
по зи тив ним аген циј ским про гра ми ма.46) Би ло ка ко би ло, за јед нич-
ки име ни тељ свим при сту пи ма је да аген циј ска, би ро крат ска ком-
пе ти ци ја пред ста вља сред ство за ало ка ци ју ре сур са ме ђу кон ку-
рен тим кон крет ним по ли ти ка ма, те да се, на тој ли ни ји, не ке кон-
крет не по ли ти ке раз ви ја ју док дру ге про па да ју.

Као че твр то, би ро кра ти ја би тре ба ло да рас по ла же са до вољ-
ном „ква ли та тив ном и кван ти та тив ном“ сна гом, ра за су том по свим 
ва жни јим „чво ри шти ма“ по ли тич ког си сте ма.47) Дру гим ре чи ма, да 

45) Ibi dem, стр. 70-73.
46) Ibi dem, стр. 71.
47) Ibi dem, стр. 73-75.
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би би ро кра ти ја би ла спо соб на да обез бе ди одр жи во упра вља ње 
она мо ра за у зи ма ти сва ме ста ре ле вант на за кре и ра ње кон крет них 
по ли ти ка и мо ра је би ти број ча но до вољ но за ефи ка сну ре а ли за-
ци ју од лу ка. Док се кван ти та тив на до мен зи ја прет ход не кон ста та-
ци је не до во ди у пи та ње, ква ли та тив ни сег мент је про бле ма ти чан, 
због то га што се по ли ти ча ри на ла зе на кру ци јал ним по зи ци ја ма 
по пи та њу кре и ра ња кон крет них по ли ти ка. Са јед не стра не, ов де 
је ва жно на гла си ти да због кон так та би ро кра ти је са окру же њем 
ор га ни за ци је и кон цен тра ци јом тех нич ког зна ња у ни жим би ро-
крат ским еша ло ни ма, она рас по ла же са су штин ском кон тро лом 
над ин фор ма ци ја ма и струч но шћу, ко ји су есен ци јал ни фак то ри за 
кре и ра ње кон крет них по ли ти ка. Са дру ге стра не, о че му ће ка сни је 
би ти ре чи, про цес им пле мен та ци је је, та ко ђе, би тан у про це ни до-
ма ша ја би ро крат ских и по ли ти чар ских по зи ци ја у осми шља ва њу 
кон крет них по ли ти ка, ни жи би ро крат ске ста ту сни кор пус до би ја 
на ва жно сти због чи ње ни це да кре и ра ње (услов но ле ги сла ци ја) не-
ке кон крет не по ли ти ке ни је зна чај ни ја од ње ног спро во ђе ња, тек 
са при ме ном мо же мо до би ти пра ву сли ку о „ре ал но сти“ не ке кон-
крет не по ли ти ке.

Као пе то, би ро кра ти ја мо ра да рас по ла же са по треб ним, ме-
на џер ским уме ћи ма за во ђе ње ком плек сне би ро крат ске ор га ни за-
ци је.48) За раз ли ку од би ро кра та, за ко је се прет по ста вља да рас-
по ла жу са по треб ним зна њи ма по пи та њу упра вља ња сло же ном 
ор га и за ци јом јав не би ро кра ти је ко јој и при па да ју, ако ни због че га 
дру гог а оно због чи ње ни це да са њом „ба ве“ на днев ној осно ви, 
по ли ти ча ри се уоби ча је но до жи вља ва ју као не ко ко има ве ли ких 
про бле ма са ве шти на ма по треб ним за ме на џер ске стра те ги је то га 
ти па. Ако је и тач но да је би ро кра ти ја ре ла тив но бо ље про фе си-
о нал но оспо со бље на од по ли ти ча ра, у апа со лут ном из но су ни ка-
ко не зна чи да је би ро кра ти ја апри ор но и „без остат ка“ функ ци-
о нал на. На про тив, дис функ ци о нал ност би ро кра ти је (ри гид ност, 
син дром „цр ве не тра ке“, ин вер зи ја ци ље ва итд.) је ма ње или ви ше 
стал но при сут ни не до ста так, ко ји, за рад ну жне ефи ка сно сти, не 
би тре ба ло да пре ђе гра ни цу по тен ци јал не не де ле твор но сти кон-
вен ци о нал них по ли тич ких ин сти ту ци ја. По што  јав на или др жав на 
би ро кра ти ја тро ши јав ни но вац у име на ро да, са прет ход ним је по-
ве за на и од го вор ност јав но сти.

Ме ђу тим, по што је за ту вр сту од го вор но сти, као и за хи је-
рар хиј ску кон тро лу, вр ло те шко ус по ста ви ти кри те ри ју ме, не ра ди 

48)  Ibi dem, стр. 75-77.
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се о не ком ти пу про фит не про из вод ње већ о ко ри шће њу услу га, 
би ро кра те ре а гу ју на на чин да се шти те при др жа ва њем пра ви ла 
и про це ду ра (што за по сле ди цу мо же има ти про па да ње и нај бо ље 
осми шље них кон крет них по ли ти ка). Узро ци дис функ ци о нал но сти 
мо гу би ти чи сто ор га ни за ци о не при ро де или про дукт спе ци фич не 
на ци о нал но-кул тур не кон цеп ту а ли за ци је вла сти и хи је рар хиј ске 
кон тро ле, а по себ но су по ве за ни са от по ром им пер со нал ној вла-
сти, са оштрим санк ци о ним си сте мом пре ма по је дин ци ма и са не-
по сто ја њем или ма лом ко ле ги јал ном за шти том.49) Ово ме сва ка ко 
тре ба до да ти и све из ра же ни ју ме ђу за ви сност јав ног и при ват ног 
сек то ра, што би ро кра ти ји до де љу је стра те шку по зи ци ју из ме ђу ове 
две обла сти и чи ни ње не за дат ке из у зет но ком пли ко ва ним и те-
шким, а од го вор ност по ди же за сте пе ни цу ви ше.

На кра ју, уну тар би ро крат ске аген де као при о ри те тан ан га-
жман тре ба би ти од ре ђе на им пле мен та ци ја ци ље ва.50) Као што је 
већ го ре ак цен ти ра но, а че му ће, ди рект но или по сред но, би ти по-
све ће но и сле де ће по гла вље у књи зи, оно што се ра чу на као објек-
тив на, ствар на по је ди нач на по ли ти ка не ке вла де ни је са мо оно што 
је за ко но дав но ве ри фи ко ва но и као та кво при хва ће но од ви шег би-
ро крат ског стра ту ма, већ оно што је спро ве де но или при ме ње но. У 
том кон тек сту, ни жи би ро крат ски стра тум (слу жбе ни ци у ра зним 
др жав ним ин сти ту ци ја ма, учи те љи, по ли цај ци итд.) по ста ју ве о ма 
ва жан ор га ни за ци о ни про стор за об ли ко ва ње по је ди нач них по ли-
ти ка. По ред то га, та кво ста ње је обе ле же но ви ше стру ким при ти са-
ком на би ро кра те ово га ран га (и од ко ри сни ка услу га, и од прет по-
ста вље них, и од ко ле га), па се ја вља не ма ли про блем фор мал ног 
ува жа ва ња по је ди нач них по ли ти ка и од ред би без ан га жма на ко ји 
би из ра жа вао са му су шти ну тих по ли ти ка. По Пи тер су, та ква кон-
јунк ци ја се мо же об ја сни ти пре по ли тич ким не го ор га ни за ци о ним 
фак то ри ма.51) На и ме, с об зи ром на уда ље ност ово га ад ми ни стра-
тив ног сег мен та од цен тра, ну кле у са ор га ни за ци о не мо ћи, до ла зи 
до опа да ња или гу бит ка по ли тич ког осна жи ва ња и по др шке, па је 
ад ми ни стра тив ни пер со нал из ло жен екс тер ном ло кал ном по ли тич-
ком при ти ску. Ну жност ак ти ви ра ња ло кал не по ли тич ке по др шке 
за не ку по је ди нач ну по ли ти ку, то јест по тре ба да се о не ким на ме-
ра ма ин кор по ри ра ним у кон крет ни по ли тич ки про грам цен трал не 
упра вљач ке је ди ни це пре го ва ра са кли јен ти ма и ре ги о нал но про-

49)  Ibi dem, стр. 77.
50)  Ibi dem, стр. 77-80.
51)  Ibi dem, стр. 78.
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фи ли са ним ин те ре си ма, тре ба др жа ти као би тан фраг мент не ког 
кон крет ног по ли тич ког про це са.

Осим то га, ка ко је то већ на по ме ну то, би ро крат ска ор га ни за ци-
ја мо же има ти сво је ци ље ве ко ји се не по ду да ра ју са оним за цр та-
ним од стра не зва нич не по ли тич ке но мен кла ту ре. Та дис кре пан ца 
ма ни фест на у, рет ко кад отво ре ном, от по ру по је ди нач ним по ли ти-
ка ма пла си ра ним од стра не по ли ти ча ра мо же да на ру ши од нос из-
ме ђу стал них и иза бра них чи нов ни ка вла де. Би ро крат ско так ти ке 
оду го вла че ња, оп струк ци је, за ва ра ва ња и „па пи ро ло ги је“ (ри гид не 
упо тре бе пра ви ла, про пи са и про це ду ра) чи ни да крај њи ис ход тих 
раз ми ри ца обич но иде на уштрб по ли ти ча ра. С об зи ром на ре ла-
тив ну крат ко ћу из бор них ман да та, по ли ти ча ри го то во ни ка да до 
кра ја „не са вла да ју“ са му суп стан цу не ке по је ди нач не по ли ти ке 
или це ло куп ни обим про це ду рал них ме ха ни за ма, па су, за пра во, 
че сто оста вље ни на ми лост или не ми лост др жав них слу жбе ни ка 
(ово се по себ но од но си на про гра ме ко ји зах те ва ју са рад њу из ме-
ђу ви ше ми ни стар ста ва, на по зна ва ње ме ђу ор га ни за ци о них мре жа 
оформ ље них ме ђу ми ни стар стви ма и ме ђу раз ли чи тим ни во и ма 
упра вља ња се на ме ће као им пе ра тив). Би ло ка ко би ло, им пле мен-
та ци ја се мо же ока рак те ри са ти као јед на од те жи шних та ча ка са-
вре ме них де мо крат ских си сте ма: уко ли ко она не функ ци о ни ше на 
пра ви на чин, не до ла зи до ме та мор фо зе по ли тич ких иде ја у ефи ка-
сне си стем ске по ступ ке и ак тив но сти, дру гим ре чи ма де мо крат ске 
прет по став ке си сте ма се на ла зе пред озбиљ ним иза зо ви ма.

Прет ход но ука зу је на то да би би ро крат ске ин сти ту ци је по-
тен ци јал но мо гле да обез бе де не ки об лик вла да ви не, то јест ка ко 
скуп из вор них и хо мо ге ни зо ва них на ме ра пре то че них у не ку по-
је ди нач ну по ли ти ку та ко и им пле мен та ци ју тих по ли ти ка, али и 
на то да би ро кра те на и ла зи на слич не про бле ме са ко ји ма се су-
сре ћу и по ли ти ча ри ко ји же ле да пре у зму упра вљач ке функ ци је. 
При том, ин ди ка тив на је чи ње ни ца да по те шко ће ко је се ти чу јав-
ног упра вља ња и вла да ња ни су крат ко роч не и бр зо ре ши ве пре-
пре ке. На тој ли ни ји, го ре спо ме ну ти про блем пре оп те ре ће но сти 
по ли тич ких ин сти ту ци ја је су штин ске при ро де и мо же се по ве за-
ти са гу бит ком по ве ре ња гра ђа на, след стве ним опа да њем сте пе на 
по кор но сти и па сив но сти, ис цр пљу ју ћим бу џет ским оп те ре ће њем 
гра ђа на од стра не по ли ти ча ра, те са са мом ма ши не ри јом вла сти. 
По пут по ли тич ког жи во та, ве ли чи на и инерт ност би ро кра ти је (то 
јест би ро крат ских аген ци ја), ком би но ва на са по тре бом за спољ ном 
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по ли тич ком (кли јен те ли стич ком) по др шком, ин кли ни ра ка рас-
пар ча ва њу кон тро ле и скре та њу па жње са про бле ма вла да ња или 
упра вља ња на про блем ор га ни за ци о ног оп стан ка. У оној ме ри у 
ко јој би ро кра ти ја ре а ли зу је ути цај на по ли ти ку и вла да ви ну, не ка 
на ци о нал на по ли тич ка за јед ни ца ће има ти ве ше упра вљач ких (вла-
да вин ских) цен та ра, али не ће има ти је дин стве ну вла ду, у сми слу 
је дин стве не упра вљач ке по кри ве но сти.

Са о бра зно го ре из не том, би ро крат ска вла да ви на сва ка ко пред-
ста вља про блем. За раз ли ку од по ли тич ких пар ти ја, ко је су спо соб-
не да обез бе де кон сен зус апри ор но нео п те ре ћен зби ром спе ци фич-
них про грам ских ори јен ти ра, би ро крат ска вла да би би ла обе ле же-
на не кон сен зу ал ном ди фу зи јом раз ли чи тих про грам ских ори јен та-
ци ја. Та ква кон сте ла ци ја зна чи, да кле, оду ство не ке ин те гри шу ће 
иде о ло ги је или фи ло зо фи је, она пред ста вља скуп „син кре тич ки“ 
ра за су тих за себ них иде о ло шких по став ки у ве зи са спе ци фич ним 
про бле ми ма ма те ри ја ли зо ва ним у не кој кон крет ној, по је ди нач ној 
по ли ти ци. Про дукт та квог ста ња ства ри би би ла вла да вин ска фраг-
мен та ци ја, на, ако не ком пе ти тив не, а оно си гур но не ко о пе ра тив не 
до ме не.

Ма да са ма по став ка би ро кра ти је до зво ља ва рас пра вља ње о ис-
тој као о „не у тра ла ном фе но ме ну“, што је сва ка ко ва жна те о рет-
ска, ако не „ствар на“, атри бу ци ја, нео спор на чи ње ни ца је да се ко 
год „из бо ри“ за ста тус ко ји омо гу ћа ва кон тро ли са ње ин сти ту ци ја 
вла сти си мул та но на ла зи и у по зи ци ји по тен ци јал ног ис ко ри шћа-
ва ња, ма ни пи ла ци је или до ми на ци је над би ро кра ти јом као ин стру-
мен том мо ћи и вла да ви не parexcellence. Ово чак ува жа ва и Ве бер, 
ма да је за ње га би ро кра ти ја нај е фи ка сни ја фор ма ор га ни зо ва ња, 
ка ко због „ге но тип ске“ пре ди спо ни ра но сти за стрикт но ува жа ва-
ње за ко на, јав них (по је ди нач них) по ли ти ка и од лу ка, та ко и због 
уни вер зал не при ме не пра ви ла, опе ра тив не стан дар ди зо ва но сти и 
спе ци ја ли за ци је за да та ка, што, у од но су на би ло ко ју дру гу ор га-
ни за ци о ну фор му, во ди ка над моћ ној струч но сти и зна њу. Мо дер на 
би ро крат ска ор га ни за ци ја је, за пра во, до шла на власт на осно ву 
ре ла тив ног ни ве ли са ња еко ном ских и дру штве них раз ли ка. Би ро-
кра ти ја ко ја је „пре пу ште на са ма се би“, она ко ја ни је под ре ђе на де-
мо крат ском или не ком дру гом об ли ку вла да ви не, то јест кон тро ле, 
тен ди ра ка дру штве ној су пер и ор но сти (као што је ра ни је по ка за но 
ни та хи по те тич ки ре а ли зо ва на дру штве на пре до ми нант ност би-
ро крат ске вла да ви не ни је осло бо ђе на озбиљ них про бле ма). Би ло 
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ка ко би ло, са јед не стра не, би ро кра ти ја би тре ба ло да сто ји иза 
кон ти ну и те та, по рет ка, ефи ка сно сти и ра ци о нал но сти јав не ад ми-
ни стра ци је, ње на пре су по ни ра на не при стра сност ма ни фе сто ва на 
пре ко уни вер зал не при ме не пра ви ла и про пи са sineiraetstudio, би 
тре ба ло да слу жи кор пу су де мо крат ских ци ље ва и ин те ре са.

Од нос из ме ђу де мо кра ти је и би ро кра ти је се мо же тре ти ра ти 
и као па ра док са лан (због то га што ефи ка сна де мо кра ти ја мо же 
зах те ва ти ефи ка сну и функ ци о нал ну би ро кра ти ју) и као ком пле-
мен та ран (збот то га што од го вор на де мо крат ска власт мо ра би ти 
урав но те же на са пред ви дљи во шћу и не при стран сно шћу, за ко је се 
прет по ста вља да су од ли ке би ро крат ских ин сти ту ци ја). Ка да го-
во ри мо о па ра док сал но сти ре ла ци је би ро кра ти ја-де мо кра ти ја, ни је 
зго ре га на по ме ну ти ка ко сте ре о тип о ри гид но сти у не га тив ној пер-
цеп ци ји би ро кра ти је мо же за пра во би ти ре зул тат по зи тив ног апо-
стро фи ра ња јед на ко сти, то јест по ку ша ја да сви при пад ни ци јед-
ног дру штва, чак и ако је на чин ис по ру ке услу га не е фи ка сан, има ју 
исти за кон ски трет ман.52) У овом кон тек сту, би ро кра ти ја мо же да 
фун ги ра и као про стор за ми ни ми зи ра ње ар би трар но сти и хи ро-
ви то сти вла сти. Ка да се у цен тар ана ли зе ста ви ком пле мен тарнст, 
де мо крат ски про цес је ре ле ван тан за ле ги ти ми тет упра вљач ког 
про це са, ма да се у не ким слу ча је ви ма по ли тич ки си сте ми ле ги-
ти ми зу ју пре ко спо соб но сти да ефи ка сно вла да ју и да про ду ку ју 
јав но же ље не ре зул та те.

Иде ја је да се по ред ле ги ти ми за ци је на стра ни из бор ног де мо-
крат ског „ин пу та“ или „ула за“, то јест ре пре зен та тив ног си сте ма 
ба зи ра ног на по ли тич кој јед на ко сти, по ли тич ки ле ги ти ми тет за до-
би ја и на стра ни „аут пу та“ или „из ла за“ по ли тич ког си сте ма, то 
јест ква ли те та не ког вла да ња (при мар но схва ће ном као од су ство 
дис кри ми на тор ног кр ше ња на че ла не при стра сно сти при ли ком 
упра жња ва ња по ли тич ке мо ћи). Про це на ор га ни зо ва ња јав не упра-
ва ни је са мо ствар еко ном ске ра ци о нал но сти и ад ми ни стра тив не 
ефи ка сно сти, већ и чвр сто по ста вље них нор ми гра ђа на по во дом 
ис по ља ва ња др жав них чи нов ни ка у сфе ри им пле мен та ци је по је ди-
нач них јав них по ли ти ка.53) Без ика квог ана ли тич ког „ус те за ња“ се, 
да кле, мо же ре ћи да је за гра ђа не њи хо во бла го ста ње по ве за но са 
(ад ми ни стра тив ним) ре зул та ти ма функ ци о ни са ња не ког де мо крат-

52) Pe ters, B. G. „Bu re a uc racy and De moc racy”, PublicOrganizationReview, 10(3), 2010, стр. 
210 ff.

53) Rothstein, B. „Cre a ting Po li ti cal Le gi ti macy: Elec to ral De moc racy Ver sus Qu a lity of Go-
vern ment”, AmericanBehavioralScientist,53(3), 2009, 325.
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ски устро је ног по ли тич ког си сте ма, при ро да јав на ад ми ни стра ци-
ја је пре суд ни мо ме нат за пот пу ну ева лу а ци ју не ког де мо крат ског 
по ли тич ког си сте ма. То ни ка ко не по ти ре зна чај из бор не де мо кра-
ти је, већ се нор ма не при стра сно сти на стра ни оут пу та ста вља као 
под јед на ко бит на у од но су на нор му по ли тич ке јед на ко сти на стра-
ни ин пу та, чи не ћи та ко ди јад ну фор му нео п ход ну за ге не ри са ње 
по ли тич ког ле ги ти ми те та

* 
*     *

Insumma,за јав ну би ро кра ти ју се мо же ре ћи: (1) да пред ста-
вља хи је рар хиј ски за сно ва ну струк ту ру; (2) да је чи не на и ме но ва-
ни, а не из бра ни слу жбе ни ци; (3) да су при ма ња ње них чла но ва 
по ве за на са ран гом ко ји за у зи ма ју; (4) да су јој овла шће ња и од го-
вор но сти од ре ђе на пре ко по зна тих пра ви ла и про пи са; (5) да по-
сто ји ја сна тен ден ци ја да би ро кра ти ја пред ста вља за себ ног по ли-
тич ког ак те ра са вла сти тим ин те ре си ма, јав ни ин те рес ни је но се ћи 
мо ти ва ци о ни еле мент (аутен тич на би ро крат ска стра те ги ја је пер-
ма нет но уве ћа ње бу џе та); (6) да је би ро крат ска уни вер зал ност у 
ре а го ва њу, на ли ни ји јед ног нај бо љег ре ше ња, за ме ње на са мно го 
флек си бил ни јем при сту пом; (7) да би ро кра ти ја има мо но пол над 
ин фор ма ци ја ма ре ле вант ним за кре а то ре по је ди нач них по ли ти ка; 
(8) да ди рект но ути че на им пле мен та ци ју не ке по је ди нач не по ли-
ти ке де фи ни са њем оно га што је при мен љи во; (9) да ин кли ни ра ка 
пре тва ра њу по ли тич ких про бле ма у ад ми ни стра тив не про бле ме; 
(10) да ува жа ва по сто ја ње раз ли чи тих ин тер пре та ци ја јав ног ин-
те ре са (при зна је по тре бу за пре го ва ра њем и ком про ми сом); (11) да 
се због сла бо сти по ли тич ких ин сти ту ци ја на ла зи у ја ко по вољ ној 
по зи ци ји за ди рект но или ин ди рек но вла да ње; (12) да све ви ше те-
жи ка то ме да на мет не сво је иде је о то ме ка ко не ка по је ди нач на по-
ли ти ка тре ба да бу де осми шље на и во ђе на; и (13) да због то га што 
се по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же по де ли ти на де мо крат ски ин пут, 
ре пре зен та тив ни си стем са нор мом по ли тич ке јед на ко сти, и на де-
мо крат ски оут пут, ква ли тет вла да ња са нор мом не при стра сно сти, 
при ро да јав не би ро кра ти је по ста је кру ци јал ни мо ме нат за ева лу а-
ци ју не ког де мо крат ског по ли тич ког си сте ма.
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Resume
Bureaucracyisoneoftheoldesthumanphenomenon,an
institutionofgenerallytaken(organizational)governance
andpublicadministration,institutionthathassurviveda
numberofpoliticalandsocialchanges,withareputation
based on historical resistance and instrumentality, and
broadly scaled frompejorative toaffirmativequalificati-
on.On theonehand, thenegativeperceptionof thebu-
reaucracy is expressed through its potential association
withdeviant,anomalousprocesses(“redtape”syndrome,
corruption,etc..),andwiththepossibilityofbecominga
repressive means of domination, control, manipulation
andclasspower in thehandsof therulingelite.On the
otherhand,bureaucracyisoftenglorifiedthroughthero-
manticvisionofanimpartial,omnipotentandomniscient
(onemightsay“anti-entropic”)governmentalapparatus
(akindofsocial“absolutezero”),whichisfullycommit-
ted to the realisation of publicly formulated well-being.
Regardless of that ambivalent position, today it became
clearthatthepublicbureaucracy(publicadministration)
isprimaryfactorinthedecision-makingandthatperhaps
isvitaltocorrectthemoderndemocraticdeficit.
Forthepublicbureaucracywecansay:(1)thatisbased
onhierarchicalstructure;(2)thattheofficialsareappoin-
ted,notelected;(3)thattheincomeofitsmembersdepend
ontheranktheyoccupy;(4)thatthedutiesandresponsi-
bilitiesaredefinedbyrulesandregulations;(5) that the
bureaucracyisrelativelyautonomouspoliticalactorwith
its own interests, public interest is not an essentialmo-
tivational element (authentic bureaucratic strategy is to
permanently increasing thebudget); (6) that theuniver-
sality of bureaucratic responses, through the singlebest
solution,isreplacedwithamuchmoreflexibleapproach;
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(7) thatbureaucracyhasamonopolyon informationre-
levanttoapolicy-makers;(8)thatdirectlyaffecttheim-
plementationofapolicybydefiningwhatispossibleand
whatisnotpossible;(9)thattendstowardstransforming
politicalproblemsintoadministrativeproblems;(10)that
takesintoaccounttheexistenceofdifferentinterpretations
ofpublicinterest(bureaucracyrecognizestheneedforne-
gotiationandcompromise);(11)thatduetotheweakness
ofpoliticalinstitutions,thebureaucracyisinaveryfavo-
rablepositiontodirectlyorindirectlygoverning;(12)that
increasinglyseekstoimposetheirideasonhowanpolicy
shouldbedesignedandmanaged;and(13)thatbecause
thepoliticallegitimacycanbedividedintodemocraticin-
put,arepresentativesystemwithanormofpoliticalequa-
lity,anddemocraticoutput,qualityofgovernancewiththe
normofimpartiality,thenatureofthepublicbureaucracy
isbecomingcrucialmomentfortheevaluationofademoc-
raticpoliticalsystem
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