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МОДЕЛИИТЕОРИЈЕНОВОГИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Sа ево лу ци јом про це са де цен тра ли за ци је у про те клим де ка да ма, 
ло кал на са мо у пра ва и ње но по зи ци о ни ра ње у по ли тич ком си-
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сте му по при ма но ве об ли ке, ци ље ве и фор ме. До ла зи до раз во ја но-
вих те о ри ја, ко је се у ма њој ме ри осла ња ју на про у ча ва ње ста рих, 
хи је рар хиј ских об ли ка вла да ви не. Кра јем осам де се тих, са сло мом 
Ис точ ног бло ка, до ла зи до ја ча ња ме ђу за ви сно сти и раз во ја гло-
бал ног тр жи шта. У тим окол но сти ма, на ци о нал не вла де те жи ште 
ста вља ју на де цен тра ли за ци ју и ак тив но уче шће ло кал них за јед-
ни ца у раз вој ним про це си ма. У сре ди шту но вих те о ри ја на ла зе се 
ин сти ту ци је и њи хо ве по ли тич ке и дру штве не по сле ди це, а чи тав 
дис курс сти че на зив „но ви ин сти ту ци о на ли зам“.

Но ви ин сти ту ци о на ли зам, у нај оп шти јем сми слу, пред ста вља 
те о риј ски пра вац, по мо ћу ко јег се по сма тра при ро да, дру штве ни 
из во ри и уну тра шња кон струк ци ја ин сти ту ци ја. За раз ли ку од ста-
рог ин сти ту ци о на ли зма, ко ји је углав ном по чи вао на де скрип ци ји 
дру штве них, еко ном ских и по ли тич ких ин сти ту ци ја, но ви ин сти-
ту ци о на ли зам је ви ше ана ли тич ки, а од ре ђе не те о риј ске по став-
ке сво ју под ло гу тра же у ем пи ри ји.1) Ис тра жи ва ња ко ја об у хва та ју 
по ли тич ке ин сти ту ци је ука зу ју на не ке кри тич не тач ке њи хо вог 
по сма тра ња. Марч и Ол сен, јед ни од за чет ни ка но вог ин сти ту ци о-
на ли зма, уво де по де лу на три нај оп шти ја те о риј ска прав ца.2) Ту се 
свр ста ва ју они ко ји ма се: 

1. про у ча ва при ро да ин сти ту ци ја, де фи ни шу ћи их као спе ци-
фи чан об лик уре ђе ња пре ко ко га де лу ју раз ли чи ти по ли-
тич ки ак те ри. Под по ли тич ким ак те ри ма се под ра зу ме ва ју 
пар ти је, ин те ре сне гру пе, син ди ка ти и ор га ни за ци је чи ји се 
ауто ри те тет ге не ри ше из по др шке би рач ког те ла и члан ства. 
Основ на прет по став ка је да, ре ци мо, они син ди ка ти ко ји 
за сту па ју ин те ре се ве ли ког бро ја гра ђа на (нпр. син ди ка ти 
здрав ства и про све те) мо гу би ти знат но ути цај ни ји од ма-
ло број ни јих удру же ња Код по ли тич ких стра на ка си ту а ци ја 
је не што дру га чи ја, јер се њи хо ва сна га ме ри, пре све га, из-
бор ним ре зул та том. Та ко, њи хо ва моћ на кон од ре ђе них из-
бор них ци клу са ва ри ра у скла ду са по др шком гла са ча. Ме-
ђу тим, ово не мо ра би ти ис кљу чи ви об лик ути ца ја, јер не ке 
стран ке мо гу рас по ла га ти ја чим по лу га ма вла сти у од но су 
на ре ал ни из бор ни ре зул тат у оној ме ри ко ли ко их дру ге ви-

1) Fer ris, Ja mes M, Tang, Shui-Yan, „The New In sti tu ti o na lism and Pu blic Ad mi ni stra tion: An 
Over vi ew“, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, vol. 3, no. 1/1993, Pu-
blic Ma na ge ment Re se arch As so ci a tion, Ox ford Uni ver sity Press, 1993, стр. 4-10.

2)  March, G, Ja mes, Ol sen, P, Jo han, “Ela bo ra ting the “New In sti tu ti ons”,OxfordHandookof
PoliticalInstitutions, Ox ford Uni ver sity Press, 2006. 
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де као по жељ ног парт не ра, од но сно, у за ви сно сти од ко а ли-
ци о ног по тен ци ја ла.3)

2. про у ча ва зна чај нор ми и где се из град ња ин сти ту ци ја схва-
та као ре зул тат ево лу тив них про це са у по ли тич ком си сте му. 
То се од но си на про цес кре и ра ња нор ми (од уста ва, за ко на, 
под за кон ских ака та и сл.), ко ји ма се уре ђу ју дру штве ни од-
но си. Ов де се пре све га реч оњи хо вим дру штве ним и по-
ли тич ким по сле ди ца ма. Очи гле дан при мер прав них нор ми 
са да ле ко се жним по сле ди ца ма су и оне ко је се од но се на 
де цен тра ли за ци ју, те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју и ло кал ну 
са мо у пра ву. 

3. про у ча ва по на ша ње, би ло ин ди ви ду ал них или ко лек тив них 
ак те ра у си сте му. Овај пра вац, по ве зан је са раз во јем би хеј-
ви о ри зма, по себ но оне стру је ко ја се раз ви ла у аме рич кој 
ду штве ној те о ри ји сре ди ном ше зде се тих го ди на XX ве ка. 
Он по ку ша ва да од го нет не при ро ду по ли тич ких ин сти ту ци-
ја кроз људ ско по на ша ње. Основ на ка рак те ри сти ка ове гра-
не ми шље ња је да де ло ва ње љу ди у ши рој за јед ни ци мо ра 
пред ста вља ти им пе ра тив ин сти ту ци о нал не из град ње, а би-
хеј ви о ри зам као ба зич но со ци о ло шка те о ри ја се осла ња на 
чи тав низ срод них ди сци пли на, по пут со ци јал не и по ли тич-
ке пси хо ло ги је, по ли тич ке ан тро по ло ги је итд. Са ма ин сти-
ту ци о на ли за ци ја се опи су је као скуп про це са ко ји људ ско 
по на ша ње пре тва ра ју у пра ви ла нео п ход на за ства ра ње, одр-
жа ва ње и уки да ње по сто је ћих ин сти ту ци ја. До бра илу стра-
ци ја по ме ну тог је ин сти ту ци ја ом буд сма на ко ја у Швед ској 
по сто ји око два ве ка, али се у ве ћем бро ју др жа ва уво ди у 
са вре ме ном пе ри о ду. По тре ба за ин сти ту ци јом ом буд сма на 
раз ви ја се под при ти ском све сна жни јих спољ них и уну тра-
шњих при ти са ка за за шти ту људ ских и гра ђан ских пра ва. 
Због ши ро ког спек тра пра ва ко ја се шти те у раз ви је ним де-
мо кра ти ја ма по ред оп штог, фор ми ра ју се и ин сти ту ти спе-
ци ја ли зо ва них ом буд сма на, од ло кал ног до ре ци мо здрав-
стве ног и вој ног. Пред ност овог мо де ла огле да се у чи ње ни-
ци да се ин сти ту ци је раз ви ја ју у скла ду са те жња ма гра ђа на, 
да кле оне мо ра ју би ти уса гла ше не са њи хо вим по тре ба ма. 
Ово је од по себ ног зна ча ја за зе мље у тран зи ци ји, где би 

3) Ви де ти ре ци мо у, „По ли тич ке по сле ди це из бор ног пра ва“, у Јо ва но вић, Ми лан, По
литичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.
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мо дер ни за ци ја тре ба ла би ти за сно ва на на син те зи из ве сних 
на пред ни јих обра за ца ин сти ту ци о нал не из град ње и очу ва-
ње соп стве не тра ди ци је и по зи тив ног на сле ђа. 

Од та да, чи та ва пле ја да ауто ра по чи ње да ис тра жу је ин сти-
ту ци је, a Пи терс те о ри ју но вог ин сти ту ци о на ли зма де ли на се дам 
пра ва ца: нор ма ти ви стич ки ин сти ту ци о на ли зам, ин сти ту ци о на-
ли зам ра ци о нал ног из бо ра, исто риј ски ин сти ту ци о на ли зам, ем-
пи риј ски ин сти ту ци о на ли зам, ме ђу на род ни ин сти ту ци о на ли зам, 
со ци о ло шки ин ти ту ци о на ли зам и ин сти ту ци о на ли зам за сту па ња 
ин те ре са.4) 

У од но су на оп ште де фи ни ци је ин сти ту ци ја и ин сти ту ци о нал-
ну ана ли зу, Фе рис и Танг раз ли ку ју че ти ри мо де ла; 

1. где се ин сти ту ци је ви де кроз при зму од но са у струк ту ри 
упра вља ња и од нос ин сти ту ци ја на вер ти кал ном и хо ри зон-
тал ном ни воу; 

2. где се раз ма тра ју пра ви ла ко ја об ли ку ју дру штве не од но се и 
ин тер ак ци је и од нос из ме ђу по је ди на ца и ин сти ту ци ја; 

3. где се по сма тра од нос нор ми и дру штве но-по ли тич ких ак-
ци ја, од но сно ути цај фор мал них пра ви ла на од ре ђи ва ње 
сми сла и са др жа ја тих ак ци ја (ко је су ак ци је по жељ не, за-
бра ње не или до зво ље не) 

4. где се ис тра жу је ко ре ла ци ја и ути цај ин сти ту ци ја на дру-
штве ну стра фи ка ци ју, као и на фор ми ра ње и ево лу ци ју дру-
штве них гру па.5) 

Још јед на зна чај на ди хо том на по де ла мо же се из вр ши ти кроз 
од нос по је ди на ца и ин сти ту ци ја. Не ки те о ре ти ча ри, по пут већ на-
ве де них Мар ча и Ол се на, по ку ша ва ју да ука жу на зна чај ин сту-
ти ца ја на об ли ко ва ње дру штве ног по на ша ња, те да се те жње по-
је ди на ца раз ви ја ју ускла ђе но са ши рим, ин сти ту ци о нал ним кон-
тек стом.6) На су прот њи ма, од ре ђе ни број ис тра жи ва ча ве ру је да су 
по је дин ци спо соб ни да раз ви ја ју сво је те жње из ван ин сти ту ци о-

4) Pe ters, Guy, B, „In sti tu ti o nal The ory in Po li ti cal Sci en ce: The „New In sti tu ri o na lism“, Pin-
ter, 1999; Pe ters, Guy B, Pi er re, Jon, „In sti tu ti ons and Ti me: Pro blems of Con cep tu a li za tion 
and Ex pla na ti on“, JournalofPublicAdministrationResearchandTheory, vol. 8, no. 4, Ox-
ford Uni ver sity Press, 1998, стр. 565-583.

5)  Fer ris, Ja mes, M, Tang, Shui-Yan, „The New In sti tu ti o na lism and Pu blic Ad mi ni stra tion: An 
Over vi ew“, op.cit, стр. 4-11.

6)  March, Jo han, Ol sen, “The New In sti tu ti o na lism: Or ga ni za ti o nal Fac tors in Po li ti cal Li fe“, 
AmericanPoliticalScienceReview,no. 79, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, 1984, 
стр. 734-749. 
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нал ног кон тек ста, али да има ју по тре бу за ин сти ту ци ја ма по што 
оне ства ра ју аде кват ни је пред у сло ве за де ло ва ње у за јед ни ци.7) 

Сви по бро ја ни те о риј ски при сту пи ин сти ту ци ја ма по ка зу ју да 
без аде кват ног са гле да ва ња ви ше еле ме на та ко ји спа да ју у оп сег 
из град ње ин сти ту ци ја, ана ли зе и па жљи вог пру о ча ва ња њи хо вих 
по сле ди ца, не мо же би ти ни њи хо ве здра ве по став ке. Чи тав пра вац 
но вог ин сти ту ци о на ли зма по чи ва на ста но ви шту да су ин сти ту ци-
је, а пре све га по ли тич ке, њи хов ка па ци тет и ра ци о нал на по став ка, 
нај бит ни ји еле мен ти ква ли тет ног жи во та гра ђа на и оп штег, дру-
штве ног раз во ја. Пре ма схва та њу но бе лов ца Да гла са Нор та, ин сти-
ту ци је утвр ђу ју и ме ња ју пра ви ла по на ша ња8), а он их де фи ни ше 
као „пра ви ла игре у дру штву“, или као огра ни че ња ко ји ма се уре-
ђу ју дру штве не ин тер ак ци је.9) Нео марк си стич ко схва та ње ин сти-
ту ци је тре ти ра као сред ства по мо ћу ко јих вла да ју ћа кла са одр жа ва 
sta tus quo, а но ви ин сти ту ци о на ли зам при до да је моћ као фак тор 
по мо ћу ко јег се ле ги ти ми ше и одр жа ва по сто је ћи по ре дак.10) 

ТЕОРИЈАРАЦИОНАЛНОГИЗБОРА

Те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра по сма тра нор ме као чи ста и ја сно 
утвр ђе на пра ви ла по на ша ња. Основ на ди стинк ци ја из ме ђу те о ри је 
ра ци о нал ног из бо ра и дис кур са со ци о ло шког ин сти ту ци о на ли зма 
је у раз ли ко ва њу нор ми и ин сти ту ци ја. Ра ци о нал ни из бор ин си-
сти ра на њи хо вој јед на ко сти, док со ци о ло шки ин сти ту ци о на ли зам 
у ин сти ту ци је, по ред нор ми, убра ја ин те ре се, кул ту ру, дру штве но 
по на ша ње, и у нај ши рем сми слу це ло куп ни си стем вред но сти.11) 
На су прот со ци о ло шком ин сти ту ци о на ли зму ко ји у раз ма тра ње 
узи ма тра ди ци ју, исто риј ско на сле ђе и ан тро по ло шке ка рак те ри-
сти ке ста нов ни штва, у ци љу уса гла ша ва ња са по тре ба ма од ре ђе-
них гру па, ра ци о нал ни из бор се углав ном осла ња на еко ном ске ме-
то де и екс пе ри мен тал не мо де ле, по пут те о ри је ига ра. Со ци о ло шка 
и исто риј ска вер зи ја но вог ин сти ту ци о на ли зма пру жа ју хо ли стич-
ку ин тер пре та ци ју ин сту ту ци ја, ко је у се би са др же спе ци фич но сти 

7) Ostrom, Eli nor, „An Agen da for the Study of In sti tu ti ons“, PublicChoice, no. 48, Sprin ger 
Pu blis hing, 1991, стр. 3-25.

8) North, Do u glas, C, „In sti tu ti ons, In sti tu ti o nal Chan ge and Eco no mic Per for man ce“, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, 1990, стр. 21-26.

9) Ibid, стр. 3.
10) Hi ra, Anil, Hi ra, Ron, „The New In sti tu ti o na lism: Con tra dic tory No ti ons of Chan ge“, Ame-

ri can Jo ur nal of Eco no mics and So ci o logy, vol. 59, no. 2, 2000, стр. 267-282. 
11) La ne, Jan-Erik, Er sson, Svan te „The New In sti tu ti o nal Po li tics-Per for man ce and Оutcomes“, 

Ro u tled ge, 2002, стр. 4
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на ста ле кре та њем ин сти ту ци ја кроз вре ме. Ра ци о нал ни из бор то 
не ги ра, осла ња ју ћи се на ато ми стич ки кон цепт где су ин сти ту ци је 
сат ка не од ве ли ког бро ја пра ви ла, а на чин њи хо ве син те зе чи ни од-
ре ђе ну ин сти ту ци ју је дин стве ном.12) 

Је дан од нај пре по зна тљи ви јих мо де ла, ко ји у окви ру те о ри-
је ра ци о нал ног из бо ра раз ма тра ши ре пи та ње де цен тра ли за ци је, 
а са мим тим и ло кал не са мо у пра ве, раз вио је еко но ми ста Ва лас 
Оутс. У сво јим ра до ви ма ко ји нај ве ћим де лом раз ма тра ју пи та ње 
фи скал ног фе де ра ли зма, Оутс ука зу је да тран сфер ад ми ни стра тив-
них над ле жно сти ка ни жим ин стан ца ма до при но си уса гла ша ва њу 
по ли тич ких ци ље ва и јав не по ли ти ке са оп штим, гра ђан ским ин те-
ре си ма.13) У члан ку Фискалнифедерализам,Оутс по ку ша ва да од-
го во ри на пи та ње ка ко еко ном ски при ступ и ме то ди мо гу до при не-
ти раз во ју фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је у ши рем сми слу. Ни-
зом хи по те за и пу тем ком па ра тив не ана ли зе не ко ли ко по ли тич ких 
си сте ма, он до ка зу је да фи скал на де цен тра ли за ци ја исто вре ме но 
во ди ре дук ци ји јав них тро шко ва и пру жа под сти цај ди рект ној де-
мо кра ти ји и по ли тич кој пар ти ци па ци ји. Пре ма овом ви ђе њу, сми-
сао еко ном ског ту ма че ња де цен тра ли за ци је је да ис тра жи ко је је 
по сло ве по жељ но ало ци ра ти од цен трал них ка ни жим ор га ни ма.

За раз ли ку од Оут са, мно ги ис тра жи ва чи пра ве ја сну ди стинк-
ци ју из ме ђу фе де ра ли зма и де цен тра ли за ци је, а Блум и Војг из два-
ја ју 25 ин ди ка то ра ко ји су срод ни за фе де ра ли зам и де цен тра ли за-
ци ју. Исто вре ме но, они по мо ћу 7 од њих ем пи риј ски до ка зу ју да су 
фе де ра ли зам и де цен тра ли за ци ја су штин ски раз дво је ни фе но ме ни 
и да уни тар на др жав на уре ђе ња мо гу по се до ва ти знат но ви ши сте-
пен де цен тра ли за ци је не го фе де рал ни по ли тич ки си сте ми.14) Слич-
но њи ма, и мно ги дру ги ис тра жи ва чи твр де да уни тар на др жав на 
уре ђе ња по се ду ју ве ћи ни во ло кал не ауто но ми је, по што у фе де-
рал ним си сте ми ма ло кал на са мо у пра ва спа да у над ле жност др жа-
ва чла ни ца, док у уни тар ним пре нос над ле жно сти ни је усме рен ка 
фе де рал ном, већ ка ло кал ном ни воу.15) 

Оут со ва „те о ре ма о де цен тра ли за ци ји“ би ла је пред мет мно го-
број них ис тра жи ва ња, па су се ја ви ли опреч ни ста во ви и ди ле ме. 

12) Ibid, стр. 6.
13) Oates, Wal la ce, „Fi scal Fe de ra lism“, Har co urt Bra ce Jo va no vich, New York, 1972. 
14) Vo igt, Ste fan, Blu me, Lo renz, „The Eco no mic Ef fects of Fe de ra lism and De cen tra li sa tion: a 

Cross-Co un try As se sment“, PublicChoice,Dec/2010, Sprin ger Sci en ce + Bu si ness Me dia, 
2010. 

15) La ne, Jan Erik, Er sson, Svan te, EuropeanPolitics:AnIntroduction, Sa ge Pu bli ca ti ons, 1996, 
стр. 98.
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Во лис (Wal lis) не ги ра Оут сов став да де цен тра ли за ци ја не из бе жно 
во ди сма њи ва њу јав них тро шко ва и да, уко ли ко по сто ји те жња ка 
усме ра ва њу фи нан сиј ских сред ста ва на ло кал ни ни во, то, услед 
број но сти суб на ци о нал них је ди ни ца, мо же до ве сти до зах те ва за 
до дат на сред ства, што у ко нач ном ис хо ду во ди уве ћа њу ло кал них, 
а ти ме и све у куп них јав них тро шко ва.16) 

Ис тра жи ва ња ко ја је спро ве ла Свет ска бан ка у зна чај ној ме-
ри по твр ђу ју Оут со ве ста во ве. На осно ву ком па ра тив не сту ди је 
слу ча ја не ко ли ко раз ви је них и тран зи ци о них по ли тич ких си сте ма, 
по ка за ло се да др жа ве са ви шим ни во ом де цен тра ли за ци је знат-
но бо ље од го ва ра ју на зах те ве гра ђа на.17) Као је дан од при мар них 
ци ље ва Свет ске бан ке на во ди се пру жа ње фи нан сиј ске пот по ре 
про јек ти ма ко ји под сти чу де цен тра ли за ци ју и очу ва ње по ли тич-
ке ста бил но сти у „све тлу по ја ча них при ти са ка ка ло ка ли за ци ји“.18) 
Ове тврд ње су пот кре пље не чи ње ни цом да код раз ви је них зе ма ља 
суб на ци о нал не је ди ни це у про се ку рас по ла жу са 30% јав них при-
хо да, док је у слу ча ју зе ма ља у раз во ју то ду пло ма ње.19) 

Од нос јав них тро шко ва по ни во и ма у од но су на БДП

gодишњи при ход 
per capita

број 
зе ма-

ља

јав ни тро-
шко ви у

односу на 
БДП%

тро шко ви 
централне 

владе %

тро шко ви
субнаци-
оналних 
јединица 

%
300-2000$ 9 31 29 4
2000-5000$ 17 27 26 5

5000-10000$ 20 33 25 13

10000-15000$ 11 40 32 16

15000-20000$ 8 33 31 6

20000$- 22 53 37 30

Из вор: North, Do u glas, Wal lis, John J, We in ge ist, Ba rry, „Vi o len ce and So cial Or ders 
– A Con cep tual Fra me work for In ter pe ting Re cor ded Hu man Hi story –”, Cam brid ge 

Uni ver sity Press, 2009, стр. 10. 

16) Wal lis, John, Jo seph, „The Po li ti cal Eco nomy of New Deal Fi scal Fe de ra lism“, Economic
Inquiry, no. 2, Wi ley Pu blis hing, стр. 510-524.

17) Ви де ти у „De cen tra li za tion: Ret hin king Go vern ment“ у Enteringthe21stCentury:World
DevelopmentReport19992000, World Bank, Ox ford Uni ver sity Press, 2000, стр. 108.

18) Исто, стр, 107.
19) Цит. пре ма Ar bet man-Ra bi no witz, Ma ri na, Johnson, Kri stin, “Re la ti ve Po li ti cal Ca pa city: 

Em pi ri cal and The o re ti cal Un der pi nings”, http://www.cgu.edu/In clu de/spe/Conf Pol Eco-
nIn di ca tors2007/Ar bet man-Ra bi no witz Johnson RPC 2007 Cla re mont.pdf
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 Дру ги зна ча јан ар гу мент о де цен тра ли за ци ји и ло кал ној са мо-
у пра ви кроз ком пе ти тив ни мо дел раз ви ли су Ти бу и Та лок. Ти бу је 
у пр ви план ис та као да про сеч ни гра ђа ни (он их на зи ва би ра чи ма) 
тежe да се на ста не у сре ди ни ко ја нај ви ше од го ва ра њи хо вим по-
тре ба ма. То се пре све га од но си на фи скал ну по ли ти ку, где по је-
ди нац ра ци о нал но са гле да ва ва тро шко ве и пред но сти жи во та (cost 
and be ne fit ана ли за) у од ре ђе ној за јед ни ци.20) Као по сле ди ца тих ра-
ци о нал них по став ки, ја вља се сво је вр сна тр жи шна утак ми ца из ме-
ђу те ри то ри јал них ју рис дик ци ја ко је се бо ре да при ву ку што ве ћи 
број по ре ских об ве зни ка, а гра ђа ни сво јим из бо ром и “гла са њем 
но га ма” од ре ђу ју по бед ни ка. Ову те зу је још пре ци зни је по ку шао 
да обра зло жи Та лок, узи ма ју ћи у раз ма тра ње ис кљу чи во ви си ну и 
на чин при ку пља ња ло кал них так си и по ре за.21) 

Пред ност овог мо де ла огле да се у чи ње ни ци да он кроз раз-
ли чи те екс пе ри мен тал не ме то де по ку ша ва да из на ђе ре ше ња чи ја 
би им пле мен та ци ја на нај бо љи на чин од го ва ра ла по тре ба ма ве ћег 
бро ја по је ди на ца у за јед ни ци. Из те пер спек ти ве, ра ци о нал ни по-
је дин ци и гру пе кроз ко је де лу ју има ју те жњу ка од ре ђе ним ло кал-
ним ин сти ту ци ја ма јер ве ру ју да оне мо гу до при не ти оства ри ва њу 
њи хо вих ин те ре са и на прет ку сре ди на у ко ји ма жи ве.22) Кључ ни не-
до ста так те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ње не при ме не на ло кал ну 
са мо у пра ву је што она по ти ску је тра ди ци о нал не фор ме, уста но ве 
и кул ту ру као бит не еле мен те у из град њи ло кал них ин сти ту ци ја. 

СОЦИОЛОШКЕИИСТОРИЈСКЕТЕОРИЈЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Си стем вред но сти из угла со ци о ло шког ин сти ту ци о на ли зма 
пред ста вља осно ву свих ин сти ту ци о нал них про ме на. За че ци овог 
прав ца мо гу се про на ћи још у ра до ви ма Мак са Ве бе ра, а у раз до-
бљу на кон II свет ског ра та код ис так ну тих фи гу ра и ро до на чел-
ни ка би хеј ви о ри зма Тал ко та Пар сон са и Ро бер та Мер то на.23) Из 

20) Ti e bo ut, Char les, „Pu re The ory of Lo cal Ex pen di tu res“ Journal of Political Economy, 
Oct/1956, 1956, стр. 418. 

21) Tul lock, Gor don, „Pu blic De ci si ons as Pu blic Go ods“, JournalofPoliticalEconomy, July/
Aug/1971, 1971, стр. 917. 

22) Clin ger mayer, Ja mes C, Fe i ock, Ric hard C, “In sti tu ti o nal Con stra ints and Po licy Cho i ce: An 
Ex plo ra ti on of Lo cal Go ver nan ce”, Sta te Uni ver sity of New York Press, 2001, стр. 5.

23) Ви де ти у Mayhew, Leon, H, ed, “Tal cott Par sons: On In sti tu ti ons and So cial Evo lu tion”, 
The Uni ver sity of Chi ca go Press, Mer ton, Ro bert, K, “The Unan ti ci pa ted Con se qu en ces of 
Pur po si ve So cial Ac tion”, AmericanSociologicalReview,vol. 1, no. 6, 1936, стр. 894-904.
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со ци о ло шког угла, па ра диг ма но вог ин сти ту ци о на ли зма про у ча ва 
ево лу ци ју ста рих и на ста нак но вих ин сти ту ци ја. У сре ди шту со ци-
о ло шког ин сти ту ци о на ли зма на ла зи се ин сти ту ци о на ли за ци ја, као 
оп шти про цес „ко јим ин сти ту ци је ево лу и ра ју, ста ре се ме ња ју и 
не ста ју, а на ме сто њих до ла зе но ве.24) 

У нај оп шти јем сми слу, ин сти ту ци је пред ста вља ју утвр ђе на 
„пра ви ла игре“, фор мал на и/или не фор мал на, пре ко ко јих раз ли-
чи ти ак те ри, од по је ди нач нач них до ко лек тив них де лу ју у си сте-
му. Фор мал не ин сти ту ци је су она пра ви ла ко ја су ја сно и пре ци зно 
де фи ни са на и уте ме ље на у устав но-прав ном по рет ку, док не фор-
мал не ауто ри тет цр пу из од ре ђе них обра за ца по на ша ња, кул ту ре и 
тра ди ци је. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пред ста вља про цес пу тем ко га 
се од го ва ра ју ћа пра ви ла и нор ме уну тар дру штва пре та па ју у си-
стем ин сти ту ци ја и по ста ју оп ште ва же ћи прин ци пи. Под оп ште-
ва же ћим прин ци пи ма схва та ју се они еле мен ти ко ји не по сред но 
ути чу на све дру штве не су бјек те, од са мих гра ђа на, пре ко њи хо вих 
удру же ња, до при вред них и си стем ских ин сти ту ци ја. За раз ли ку од 
не ин сти ту ци о на ли зо ва них нор ми и пра ви ла, ин сти ту ци о на ли зо ва-
не пра ти санк ци ја у слу ча ју на ру ша ва ња утвр ђе ног ко дек са, а ход-
но овом ту ма че њу ин сти ту ци ја је са мо оно пра ви ло или нор ма ко ја 
је про шла фа зу ин сти ту ци о на ли за ци је и уте ме ље на је у си сте му.

Из тог угла, нео п ход но је из вр ши ти раз гра ни че ње ин сти ту-
ци о на ли за ци је и мо дер ни за ци је, a со ци о лог Шму ел Ај зан штат се 
убра ја у пр ве те о ре ти ча ре ко ји су по све ти ли па жњу те о риј ском 
раз два ја њу по ме ну тих про це са. Он ин сти ту ци о на ли за ци ју ви ди 
као об лик по ли тич ког раз во ја, а не ис кљу чи во де лом ши рих, мо-
дер ни за циј ских про це са. Мо дер ни за ци ју пра ти ево лу тив ност, док 
ин сти ту ци о на ли за ци ја не по се ду је ли не ар ну и уна пред од ре ђе ну 
пу та њу. Упра во због то га, Ај зен штат је ука зао на ме ђу соб не ин-
тер ак ци је мо дер ни за ци је, оп ште дру штве ног про це са и вред но сти 
и ква ли те та по ли тич ког си сте ма, ње го ве сна ге или сла бо сти.25) Зна-
чај со ци о ло шког дис кур са у но вом ин сти ту ци о на ли зму за из град-
њу ло кал не са мо у пра ве огле да се у чи ње ни ци да би ло кал не ин сти-
ту ци је нај лак ше мо гле од го во ри ти на по тре бе гра ђа на и дру штва у 

24) Hun ting ton, Sa muel, „Po li ti cal De ve lop ment and Po li ti cal De cay“, у Ka bas hi ma, Ikuo, Whi-
te, Lynn, eds, PoliticalSystemandChange,Prin ce ton Uni ver sity Press, 1986. 

25) Eisen stadt, N, S, „In sti tu ti o nal Pat terns of Po li ti cal Mo der ni sa tion“, Civilisations, No. 
4/1962, 1962, стр. 461-472; „In sti tu ti o na li sa tion and Chan ge“, AmericanSocologicalRevi
ew, Ap/ 1964, 1964, стр. 235-247. 
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це ли ни, те да оне мо ра ју би ти уса гла ше не са си сте мом вред но сти 
у ло кал ним за јед ни ца ма. 

Исто риј ски при ступ но вом ин сти ту ци о на ли зму по чи ва на ста-
но ви шту да ин сти ту ци је, мо де ли и об ли ци њи хо вог раз во ја по се-
ду ју ево лу ци ју, а да њи хо ве са да шње фор ме са др же од ре ђе не еле-
мен те из про шло сти. Стин чкомб твр ди да се раз ли чи ти об ли ци 
ор га ни за ци је уну тар си сте ма ја вља ју то ком вре ме на, док „ор га ни-
за ци о не фор ме и ти по ви има ју про шлост ко ја од ре ђу је по је ди не 
аспек те тог ти па ор га ни за ци је.“26) Из ово га се мо же за кљу чи ти да 
и у раз во ју ин сти ту ци ја ло кал не са мо у пра ве по сто је од ре ђе не тра-
јек то ри је, а да се по је ди ни ин сти ту ти из про шло сти по но во ре а-
фир ми шу. 

У слу ча ју со ци о ло шке те о ри је ин сти ту ци о на ли зма, нео п ход но 
је ис та ћи да оне сво је упо ри ште у тра ди ци ји, исто риј ском на сле-
ђу и кул тур ном обра сцу има ју зна ча јан до при нос у ис тра жи ва њу 
ин сти ту ци ја. То се од но си и на ло кал ну са мо у пра ву, јер је нео п-
ход но утвр ди ти ко је ин сти ту ци је нај ви ше од го ва ра ју си сте му дру-
штве них вред но сти што би олак ша ло њи хо ву при ме ну. Исто риј ски 
при ступ ин сти ту ци о на ли зму про у ча ва кре та ње ин сти ту ци ја кроз 
вре ме и ути цај не ка да шњих ин сти ту ци ја на ства ра ње и из град њу 
но вих (path-de pen dant). 

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАИНОВИЈАВНИМЕНАЏМЕНТ

Про цес ин сти ту ци о нал них про ме на у раз ви је ним по ли тич ким 
си сте ми ма ши ром све та от по чео је осам де се тих го ди на и са др жан 
је у иде ји „но вог јав ног ме наџ мен та“ (New Pu blic Ma na ge ment). 
По тре ба за по вра так ин сти ту ци ја и њи хо ву ре фор му ја вља се услед 
кри зе ле ги ти ми те та и на ра ста ју ћих дру штве них ин тер ак ци ја. Пр ви 
зна ци ове кри зе уоче ни су још по чет ком се дам де се тих и пра ће ни 
су па дом јав ног по ве ре ња у до тра ја ли би ро крат ски апа рат, док се 
исто вре ме но осе ти ла стаг на ци ја еко но ми је.27) Сам, тер мин „но ви 
јав ни ме наџ мент“ или „ре ин вен ти ра ње вла де“, од но си се на иде-

26) Stinchcom be, Art hur, „So cial struc tu re and or ga ni za ti ons“, у March, J. G, Handookoforga
nizations,Rand-McNally, Chi ca go, 1965, стр. 152. 

27) Ви де ти ре ци мо ин те ре сант ну сту ди ју Кро зи јеа, Хан тинг то на и Ва та ну ки ја „Кри за де-
мо кра ти је“, Cro si er, Mic hel, Hun ting ton, Sa muel, Wa ta nu ki, Jo ji “The Cri sis of De moc racy 
– Re port on the Go ver na bi lity of De moc ra ci es to the Tri la te ral Com mis sion“, New York 
Uni ver sity Press, 1975. 
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ју да је у про це су упра вља ња јав ним сек то ром то ком про те клих 
де це ни ја до шло до дра ма тич них про ме на.28) За го вор ни ци ре фор ми 
за ло жи ли су се за ефи ка сни је упра вља ње, а као је дан од нај при-
клад ни јих од го во ра у од но су на по ме ну те те шко ће ви ди се де цен-
тра ли за ци ја. У пи о нир ском ра ду по све ће ном ин сти ту ци о нал ним и 
ад ми ни стра тив ним ре фор ма ма у САД, Деј вид Озборн и Тед Гeблер 
за кљу чу ју да, услед ка рак те ра и уче ста ло сти дру штве них про ме на, 
основ на осо би на сва ке бу ду ће вла де тре ба да бу де инвентивност. 
По ред ин вен тив но сти, на гла ша ва се по тре ба да вла де бу ду тр жи-
шно ори јен ти са не, де цен тра ли зо ва не (подв. П.М.) и да се гра ђа ни-
ма омо гу ћи што ве ћи ква ли тет услу га.29). 

Ра ци о на ли за ци ја упра ве у све тлу „но вог јав ног ме наџ мен та“ 
та ко ђе се у ве ли кој ме ри се осла ња на иде је Мак са Ве бе ра и ње-
го вих 12 еле ме на та за „са вр ше ну би ро кра ти ју“. Раз ма тра ју ћи Ве-
бе ро во схва та ње ра ци о на ли за ци је, Ронг је по ме ну ти про цес де фи-
ни сао као онај „у ко ме екс пли цит на, са же та и ин те лек ту ал но ра зу-
мљи ва пра ви ла и про цу де ре за ме њу ју осе ћа ња и тра ди ци ју у свим 
сфе ра ма људ ске ак тив но сти. Ра ци о на ли за ци ја во ди за ме ни ре ли-
ги је спе ци ја ли зо ва ном на у ком као глав ним из во ром ауто ри те та; 
за ме ни тре ни ра ног струч ња ка кул ти ви са ним пи сме ним чо ве ком; 
од ба ци ва њу спо соб ног рад ни ка раз во јем тех но ло ги је и ма ши на; 
за ме ни тра ди ци о нал не суд ске му дро сти ко ди фи ко ва ним суд ским 
пра ви ли ма. Ра ци о на ли за ци ја де ми сти фи ку је и ин стру мен та ли зу је 
жи вот.“30) 

Од го вор кроз ре фор ме и уво ђе ње но вих об ли ка упра вља ња из-
вор но се ја вио у Ве ли кој Бри та ни ји у про гра му та да шњег пре ми-
је ра Мар га рет Та чер, да би се по том про ши рио и на дру ге чла ни це 
Ко мон вел та и Швед ску, а на кон то га усле ди ја је и мо дер ни за ци ја 
упра ве у САД. Ка сни је, та лас про ме на на ста вио се и у мно гим дру-
гим по ли тич ким си сте ми ма. Ре фор ма ло кал не са мо у пра ве пред-
ста вља ла је зна ча јан део тих про ме на. То се мо жда нај бо ље илу-
стру је чи ње ни цом да су, пре ма по да ци ма ММФ-а и Свет ске бан ке, 
јав на из два ја ња за по тре бе ло кал не са мо у пра ве у раз ви је ним по ли-

28) Bar ze lay, Mic hael, „The New Pu blic Ma na ge ment: Im pro ving Re se arch and Po licy Di a lo-
gue“, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 2001, стр. 2. 

29) Os bor ne, Da vid, Ga e bler, Ted, “Re in ven ting Go vern ment: How the En ter pre ne u rial Spi rit is 
Tran sfor ming the Pu blic Sec tor”, Plu me, 1993. 

30) Цит. пре ма, Gre gory, Ro bert „New Pu blic Ma na ge ment and the Ghost of Max We ber : Exor-
ci sed or Still Ha un ting?“, у Cri sten sen, Tom, La e greid, Per, eds, TranscendingNewPublic
Management,As hga te Pu blis hing Ltd, 2007, стр. 222-223.
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тич ким си сте ми ма на ра сла са про сеч них 20% из се дам де се тих на 
30 - 40% бу џет ских сред ста ва сре ди ном де ве де стих го ди на.31) 

При ме на но вог јав ног ме наџ мен та на ни воу ло кал не са мо у-
пра ве је у слу ча ју раз ви је них по ли тич ких си сте ма до при не ла аде-
кват ни јем рас по ла га њу људ ским ре сур си ма, де по ли ти за ци ји ад-
ми ни стра тив ног апа ра та и ства ра њу спе ци ја ли зо ва них аген ци ја са 
пре ци зно утвр ђе ним ци ље ви ма. Та ко ђе, пу тем но вог јав ног ме наџ-
мен та знат но су уна пре ђе ни ме ха ни зми ева лу ци је и над зо ра јав не 
ад ми ни стра ци је.

С дру ге стра не, по сто ји не ко ли ко ар гу ме на та кри ти ча ра но-
вог јав ног ме наџ мен та. Ов де би, сва ка ко, тре ба ло из дво ји ти оне 
ко ји ука зу ју: да је ства ра ње ве ли ког бро ја спе ци ја ли зо ва них аген-
ци ја узро ко ва ло пре те ра ну фраг мен та ци ју вла де; да се но ви јав ни 
ме наџ мент по ка зао знат но успе шни јим у слу ча ју раз ви је них не го 
ма ње раз ви је них си сте ма; да је те шко ме ри ти ствар не учин ке но-
вог јав ног ме наџ мен та, за то што ни су по сто ја ли мо де ли ме ре ња 
учин ка ста рог; да би не ки при ва ти зо ва ни и де ре гу ли са ни сер ви си 
тре ба ло да бу ду по но во ре гу ли са ни, јер се ве ру је да су они би ли 
ме ђу глав ним узроч ни ци ма еко ном ске кри зе у САД и Ве ли кој Бри-
та ни ји, ко ја се на кон то га про ши ри ла и на оста так све та.32) 

PetarMatic
NEWTHEORETICALAPPROACHESINSTUDYOFLOCAL

SELF-GOVERNMENT
Summary

In this article, author analise contemporary theoretical
approaches in local government studies.As a basic pa
radigm author uses theoretical, with a special attention
onrationalchoice,sociologicalandhistoricalmodelsof
new institutionalism. In sectionsaboutabovementioned
approches innewinstitutionalismauthorbasicallydeals
withitsgoodandbadpoints.Onesectionisaboutimple
mentationanconsequencesofnewpublicmanagementin
developedpolitical systems.Through severalhypotheses
authorprovesthatlocalgovernmentdevelopment,aswell
asdecentralisationinwidercontext,stimulatebroad,so
cial development. In that sense, local goverment reform

31)  Han kla, Char les R, „When is Fi scal De cen tra li za tion Good for Go ver nan ce? “, Publius, no. 
39, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, стр. 632.

32)  New ton, Ke neth, Van Deth, Jan W, „Fo un da ti ons of Com pa ra ti ve Po li tics“, Cam brid ge Tex-
tbo oks in Com pa ra ti ve Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2010, стр. 162.
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Communities, Local Governance, Institutions, New In
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nalism,HistoricalInstitutionalism,NewPublicManage
ment.
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Resume
This article deals with new theoretical approaches
in local government studies. In part one; author is
primarilyconcernedwithbroaddivisionsinawider
contextofnewinstitutionalism.Parttwofocuseson
rationalchoiceperspectiveinlocalgovernmentdeve
lopment,aswellasgoodandbadsidesofthismodel.
Sociologicalandhistoricalapproaches to localgo
vernmentarediscussedinpartthree.Finally,imple
mentationofnewpublicmanagementatlocallevelis
maintopicinconcludingpart.Authorbasicpresump
tionisthatdecentralizationprocessesleadstowards
development,andconsequentlylocalgovernmentre
formrepresentsoneofcrucialstakeholdersinimpro
vingpoliticalsystemefficiency.Onavarietyofhypot
hesesandempiricaldata,itisundeniablethattrend
towarddecentralizationhasledtobetterperforman
ceofpoliticalinstitutionsinstabledemocracies.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.


	P-REVIJA 1 2012 - 3 april.pdf
	PR-1-00-0sadr
	PR-1-1-0
	PR-1-1-1


