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Сажетак
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критеријума за оцену спремности неке државе да
постане чланица Европске уније. Најпре се присту
па дефинисању појма Европског административног
простора каонеформалног acquis communautairеа у
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зукарактеристикадржавнеуправеуСрбијиикорака
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ма и принципимаЕвропског административног про
стора.Поредтога, урадусепомињеконцептевро
пеизацијезаобјашњавањеутицајаЕУправиланана
ционалнеадминистративнесистеме.Циљрадајесте
даодговоринапитањеколикосудосадашњикорациу
реформисањудржавнеуправедовелидодеполитиза
ције,професионализацијеирационализациједржавне
управеуСрбији.
Кључнеречи:државнауправа,административника
пацитет,европскеинтеграције,Србија.

Dр жав на упра ва пред ста вља вр ло сло же ну по ја ву ко ја се на ла зи 
у про це су стал ног кре та ња и ме ња ња. На ње но ме ња ње ути-
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че око ли на, пре све га др жа ва и кон цепт др жа ве.1) На зив „др жав на 
упра ва” је пр ви пут упо тре бљен у Не мач кој по ло ви ном XIX ве ка.2) 
Др жав на упра ва пре ма свом пр во бит ном кон цеп ту пред ста вља ор-
га не и ор га ни за ци је чи је де ло ва ње по чи ва на др жав ном мо но по лу 
из вр ша ва ња за ко на. Др жав на упра ва пред ста вља скуп ор га на и ор-
га ни за ци ја ко је пред ста вља ју „опе ра тив ни, не по ли тич ки и чи сто 
струч ни део из вр шне вла сти.”3) Њен основ ни за да так пред ста вља 
спро во ђе ње за ко на уз пу но по што ва ње људ ских пра ва и сло бо да. 

Ад ми ни стра тив ни си сте ми у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ об ли ку-
ју по ли тич ко-управ не од но се на раз ли чи те на чи не. Мо гу се раз-
ли ко ва ти два основ на мо де ла  од но са по ли ти ке и др жав не упра ве:

1. Осмознимодел, у ко ме су сфе ре по ли ти ке и упра ве ис пре-
пле те не, а пред став ни ци по ли тич ке и ад ми ни стра тив не ели те мо гу 
ла ко да за ме не уло ге. Од ме ра ва њем слич но сти и раз ли ка, до ла зи се 
до за кључ ка да би Фран цу ска, Не мач ка, Швед ска, Шпа ни ја, Бел ги-
ја и не ке дру ге зе мље би ле увр ште не у овај мо дел;

2. Модел изолованих преграда,у ко ме су по ли ти ча ри и при-
пад ни ци ад ми ни стра тив не ели те при лич но стро го одво је ни јед ни 
од дру гих, уз нај ма ња мо гу ћа ме ђу соб на упли та ња. Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ир ска и Ита ли ја би спа да ле у овај мо дел – Ве ли ка Бри та ни ја 
због стро гих про пи са ко ји спре ча ва ју др жав не слу жбе ни ке да се 
ба ве по ли ти ком, а Ита ли ја због тра ди ци о нал ног не пи са ног спо ра-
зу ма пре ма ко јем др жав ни слу жбе ни ци не за ди ру у по ли ти ку, а по-
ли ти ча ри др жав не слу жбе ни ке оста вља ју на ми ру.4)

У би ло ком од ових мо де ла, ме ђу тим, гра ни ца из ме ђу по ли ти-
ке и упра ве је ве о ма не ста бил на, а упа ди у те ри то ри ју оне дру ге су 
уоби ча је ни, би ло да су отво ре ни или при кри ве ни. 

1) De jan Mi len ko vić, „Sta nje po li tič kih in sti tu ci ja u Sr bi ji i nji hov uti caj na kre i ra nje i vo đe nje 
jav nih po li ti ka“, U: JavnepolitikeSrbije, (ur. Mi lan Po du na vac), He in rich Böll Stif tung, Re-
gi o nal na kаncelarija za Ju go i stoč nu Evro pu, Be o grad, 2011, str. 33.

2) Ана Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, 
стр. 19.

3) Дра го љуб Ка вран, Јавна управа: реформа, тренинг, едукација, Удру же ње за јав ну 
упра ву, Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка, Бе о град, 2003, стр.23.

4) Фран ци ско Кар до на, „До но ше ње од лу ка - алат за бо ље упра вља ње у јав ном сек то ру“, 
У: Реформе:политичкавољаиадминистративникапацитет, (ур. Ана Тр бо вић), Фа-
кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, стр.42.
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ЕВРОПСКИАДМИНИСТРАТИВНИПРОСТОР

Раз вој спо соб но сти др жав не упра ве др жа ве ко ја се при пре ма 
за члан ство у ЕУ под ра зу ме ва стал ну из град њу ње них ка па ци те та 
кроз два уза јам но по ве за на про це са:

1) при пре му, ко ор ди на ци ју и упра вља ње про це сом при дру жи-
ва ња и при сту па ња ЕУ; 

2) спро во ђе ње прав не те ко ви не ЕУ (acquiscommunautaire).
Уго во ри Европ ске уни је не пред ви ђа ју спе ци фич ни мо дел ад-

ми ни стра ци је и не по сто ји acquiscommunautaireза јав ну ад ми ни-
стра ци ју.5) Мо же се ре ћи да је Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор 
не фор мал ни acquis communautaireу обла сти јав не упра ве. Он је 
на стао као ре зул тат про ши ри ва ња Европ ске уни је ко ја по ста вља 
ми ни мал не стан дар де за др жа ве кан ди да те по пи та њу ре фор ме 
по ли тич ких ин сти ту ци ја и др жав не упра ве. Ис ти че се ми шље ње 
да се „не фор мал ни управ ни acquiscommunautaireса сто ји од број-
них од ред би при мар ног и се кун дар ног пра ва Уни је, као и пре су да 
Европ ског су да ко ји ства ра ју да ле ко се жне прав не зах те ве пред по-
ли тич ке и управ не си сте ме у Европ ској уни ји“.6) При то ме се као 
прав ни зах те ви ис ти чу по што ва ње де мо крат ских прин ци па и вла-
да ви не пра ва, прин ци пи и пра ви ла управ ног пра ва, као и пра ви ла 
ко ја се од но се на др жав не слу жбе ни ке.

Кон цепт Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра пр во бит но 
се по ми ње у из ве шта ји ма ОЕЦД/СИГ МА у од но су на про ши ре ње 
Уни је. Де таљ ни је  про у ча ва ње пој ма Европ ски ад ми ни стра тив ни 
про стор по ве за но је са при кљу чи ва њем но вих чла ни ца ЕУ. По себ-
но се ис ти че за јед нич ка ини ци ја ти ва Европ ске уни је и ОЕЦД-а на-
зва на СИГ МА (SupportforImprovementinGovernanceandManage
mentinCentralandEasternEuropeanCountries), осно ва на 1992. го-
ди не, као део Слу жбе за јав ни ме наџ мент ОЕЦД-а. Упра во се са по-
ја вљи ва њем СИГ МА из ве шта ја ин те зи ви ра ла де ба та о Европ ском 
ад ми ни стра тив ном про сто ру као и по ја шња ва ње зна че ња са мог 
пој ма. СИГ МА је при сту пи ла де таљ ној раз ра ди кон цеп та Европ-
ског ад ми ни стра тив ног про сто ра у сво јим до ку мен ти ма из 1998. 

5) Је ле на То до ро вић, „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов члан ства у Европ-
ској уни ји“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2009.

6) Pre drag Di mi tri je vic, „Evrop ski uprav ni pro stor i re gi o na li za ci ja – „strah od de cen tra li za ci-
je“, Modernauprava, Agen ci ja za dr žav nu upra vu Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, 2010, str. 
147.
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и 1999. го ди не. У њи ма Фран ци ско Кар до на де фи ни ше мо гућ ност 
по сто ја ња за јед нич ког ад ми ни стра тив ног про сто ра „основ них ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња, про це са, за јед нич ких управ них стан дар-
да и вред но сти управ не слу жбе“ ко ја се про те же у упра ва ма чла ни-
ца Европ ске уни је.7)

Ства ра ње Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра ви ди се као 
при бли жа ва ње на ци о нал них ад ми ни стра тив них си сте ма европ-
ском управ ном мо де лу. Прин ци пи Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра ни су фор мал но оба ве зу ју ћи за др жа ве чла ни це и др жа ве 
кан ди да те, већ они пред ста вља ју стан дар де ко ји тре ба да се ис пу-
не ка ко би се оја чао ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет др жа ва чла ни ца 
и кан ди да та. То све тре ба да оси гу ра спро во ђе ње про пи са ЕУ. Као 
су штин ске ка рак те ри сти ке Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра 
ис ти чу се за јед нич ки прин ци пи де ло ва ња јав не упра ве ко ји се при-
ме њу ју у др жа ва ма чла ни ца ма:

1. Прин цип владавинеправау по гле ду прав не си гур но сти;
2. Отвореноститранспарентностјавнеуправеса ци љем да 

се оси гу ра над зор над управ ним по ступ ци ма и ре зул та ти ма 
пре ма прет ход но утвр ђе ним пра ви ли ма;

3. Одговорност јавне управеса дру гим за ко но дав ним и суд-
ским те ли ма, са ко ји ма се на сто ји да оси гу ра по на ша ње са-
гла сно вла да ви ни пра ва;

4. Ефикасностјавнеуправепри ли ком ко ри шће ње јав них при-
хо да и успех у по сти за њу ци ље ва јав не по ли ти ке ко ји су 
утвр ђе ни за ко ном и про пи си ма.8)

Ови прин ци пи ни су фор ма ли зо ва ни у пра ву Европ ске уни је, 
али ипак они у ве ли кој ме ри ути чу на евро пе и за ци ју на ци о нал-
них упра ва и пред ста вља ју те ме ље Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра. Д’Ор та сма тра да Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор 
пред ста вља „око ли ну ко ја се са сто ји од европ ске по ли ти ке и пра-
ви ла ко је прет по ста вља ју ак тив ну уло гу на ци о нал них упра ва, а 
ко ји ма је на ци о нал на упра ва ис пре пле те на у име уни форм но сти 
пра ва гра ђа на и еко ном ских су бје ка та уну тар Европ ске уни је а са 
ци љем оси гу ра ња јед на ког ни воа успе шно сти и ква ли те та услу-

7) Fran ci sco Car do na,  IntegratingNationalAdministrationsintotheEuropeanAdministrative
Space,SIG MA Pa per, March 2009, p. 4.

8) „Европ ски прин ци пи за др жав ну упра ву“,у СИГМАрадови, бр. 27, При пре ма др жав-
них упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це-
ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 2006, str. 211.
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га. Ди вер гент но сти и спе ци фич не на ци о нал не ка рак те ри сти ке још 
увек ка рак те ри шу јав ну ад ми ни стра ци ју, као део по ли тич ко-ад ми-
ни стра тив ног си сте ма нај ви ше под ути ца јем спе ци фич них на ци о-
нал них тра ди ци ја“.9)

По ред по ме ну тих европ ских прин ци па по сто је и дру ги, ве о-
ма при ме њи ви де мо крат ски прин ци пи ко ји се мо гу при ме ни ти на 
јав ну упра ву: не при стра сност, ло јал ност, ма те ри јал на не за ин те ре-
со ва ност, дис кре ци ја, јед но став ност и ја сно ћа стал но пру жа ње јав-
них услу га, до ступ ност.10)

ЕВРОПЕИЗАЦИЈАДРЖАВНЕУПРАВЕ

По јам евро пе и за ци је се ко ри сти да би се ука за ло на ути цај ко-
ји Европ ска уни ја вр ши на сва ку по је ди нач ну др жа ву као и ути цај 
јед не др жа ве на дру гу. Мо гу се уочи ти два ни воа евро пе и за ци је: 
ин тра-др жав на евро пе и за ци ја и ин тер-др жав на евро пе и за ци ја.11) 
Ин тра-др жав на евро пе и за ци ја, с јед не стра не, пред ста вља ути-
цај по ли ти ка, пра ви ла, и вред но сти на ста лих у кон тек сту европ-
ских ин те гра ци ја ка ко на пла ну ства ра ња, та ко и на пла ну при ме на 
раз ли чи тих по ли ти ка и про пи са. С дру ге стра не, ин тер-др жав на 
евро пе и за ци ја се ти че ути ца ја ад ми ни стра тив них прак си и управ-
не тра ди ци је јед не др жа ве чла ни це на ад ми ни стра тив ну кул ту ру 
дру ге др жа ве чла ни це Европ ске уни је.12) У про це су европ ских 
ин те гра ци ја бит на су оба ни воа евро пе и за ци је и из град ње је дин-
стве не европ ске ад ми ни стра тив не кул ту ре ко ја тре ба да омо гу ћи 
ефек тив ну и ефи ка сну при ме ну acquiscommunautaire.Са рад ња и 
раз ме на ис ку ста ва ства ра ју не фор мал ни при ти сак ме ђу др жа ва ма 
чла ни ца ма да се по ста ве за јед нич ки стан дар ди у по гле ду на чи на на 
ко ји њи хо ве упра ве из вр ша ва ју сво је „европ ске“ оба ве зе, што до-
при но си оства ри ва њу ре зул та та европ ских по ли ти ка де фи ни са них 
Oснивачким уго во ри ма и се кун дар ним за ко но дав ством ЕУ. Ти ме 

9) Pre drag Di mi tri je vic, „Evrop ski uprav ni pro stor i re gi o na li za ci ja – „strah od de cen tra li za ci-
je“, op.cit., str. 148.

10) Ана Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, 
стр. 75.

11) Du ško Z. Glo dić, „Zna čaj iz grad nje Evrop skog ad mi ni stra tiv nog pro sto ra i spro vo đe nje re-
for me jav ne upra ve za pri me nu pra va EU“, Modernauprava, Agen ci ja za dr žav nu upra vu 
Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, 2010, str. 164.

12) Si mon Bul mer, Mar tin Burch, „Or ga ni zing for Euro pe: Whi te hall, the Bri tish Sta te and Euro-
pean Union“, PublicAdministration, vol. 76, Win ter 1998, p. 602.
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се др жав не упра ве др жа ва чла ни ца кон ти ну и ра но евро пе и зу ју, тј. 
до ла зи до њи хо вог при ла го ђа ва ња оба ве за ма ко је на ме ће члан ство 
у Уни ји.13)

Прав ни основ за по ста вља ње усло ва зе мља ма (по тен ци јал ним) 
кан ди да ти ма за члан ство мо же се на ћи у чла ну 10. Уго во ра о ЕЗ, 
ко ји пред ви ђа да др жа ве чла ни це мо ра ју би ти спо соб не да по шту ју 
оба ве зе ко је из ње га про ис ти чу, што под ра зу ме ва и при ме ну свих 
прав них ака та и по ли ти ка ко је се усва ја ју на осно ву Уго во ра. Ова 
од ред ба ука зу је на нео п ход ност по сто ја ња од го ва ра ју ћих ка па ци-
те та др жав не упра ве сва ке зе мље чла ни це ЕУ, а ти ме и зе ма ља ко је 
же ле да по ста ну чла ни це Уни је, ка ко би се оба ве зе ко је про из и ла зе 
из члан ства не сме та но из вр ша ва ле.

Основ ни раз лог што Европ ска уни ја ин си сти ра на из град њи 
ка па ци те та др жав не упра ве по тен ци јал них кан ди да та за члан ство 
је сте чи ње ни ца да се Европ ска уни ја у ве ли кој ме ри осла ња на ад-
ми ни стра ци је др жа ва чла ни ца у кре и ра њу и спро во ђе њу по ли ти ке 
ЕУ и при ме ни ве ли ког бро ја ње них про пи са. Иако Европ ска уни ја 
по се ду је сво ју, ре ла тив но ма лу, цен трал ну управ ну струк ту ру, она 
ван Бри се ла не ма соп стве не ин сти ту ци је, па сто га им пле мен та ци ја 
про пи са Уни је у ве ли кој ме ри за ви си од спо соб но сти на ци о нал них 
(а та ко ђе и ре ги о нал них и ло кал них) управ них ни воа да спро ве ду 
ње но за ко но дав ство. 

Осни вач ки уго во ри као ни Ли са бон ски спо ра зум, не са др же 
оп ште од ред бе о ми ни мал ном ин сти ту ци о нал ном ме ха ни зму ко ји 
тре ба да по сто ји уну тар др жа ва чла ни ца. Су шти на евро пе и за ци је 
јав не упра ве мо же се под ве сти под не ко ли ко на че ла:

- „усва ја ње за ко на ко ји уре ђу је пи та ње др жав не слу жбе и по-
ло жа ја др жав них слу жбе ни ка,

- по др жа ва се и фа во ри зу је си стем ка ри јер них др жав них слу-
жбе ни ка на кон тран спа рент ног и на кон курс ној про це ду ри 
ба зи ра ног при је ма у др жав ну слу жбу 

- на гла ше на је по тре ба за стал ним и кон ти ну и ра ним об у ча ва-
њи ма др жав них слу жбе ни ка, по себ но по пи та њи ма ко ја су 
од зна ча ја за спро во ђе ње европ ског  за ко но дав ства и

13) Је ле на То до ро вић, „Ути цај евро пе и за ци је и по ли ти ке усло вља ва ња на ја ча ње ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2011.
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- фа во ри зу је се ујед на ча ва ње пла та у јав ном сек то ру са ни во ом 
пла та ко је по сто је у при ват ном сек то ру.“14)

КАРАКТЕРИСТИКЕДРЖАВНЕУПРАВЕСРБИЈЕ
ИДОСАДАШЊИКОРАЦИКАЊЕНОМРЕФОРМИСАЊУ

Пре ма ра ни јим ис тра жи ва њи ма ко је је спро ве ла Аген ци ја за 
уна пре ђе ње др жав не упра ве, основ не ка рак те ри сти ке др жав не 
упра ве у Ср би ји су:

• ја ка цен тра ли за ци ја ор га на ко ји до но се од лу ке,
• ад ми ни стра тив на кул ту ра за сно ва на на по што ва њу пра ви ла 

и ми ни мал ном из ла га њу ри зи ци ма,
• сла би ме ха ни зми за ко ор ди на ци ју из ме ђу ми ни стар ста ва,
• не до ста так ка па ци те та за раз вој стра те ги је и по ли ти ке,
• ши ро ко рас про стра њен про блем мо ти ва ци је,
• све при сут на по ли ти за ци ја.15)

Про ме не у по ли тич ком си сте му на по се бан на чин мо гу ути ца-
ти на си ту а ци ју у др жав ној упра ви. У др жа ва ма у ко ји ма је по сле 
Дру гог свет ског ра та ус по ста вљен ко му ни стич ки си стем, ве ли ки 
број за по сле них, ко ји су ра ди ли у упра ви и у прет ход ном си сте му, 
остао је да ра ди на сво јим рад ним ме сти ма. Та ко је у упра ви у из-
ве сној ме ри са чу ва на од ре ђе на кул ту ра по на ша ња и тра ди ци ја из 
про шло сти. Пре ма овој фи ло зо фи ји по на ша ња, при мар на функ ци-
ја др жав не упра ве би ла је да „спро во ди законe” а не да де лу је та ко 
да шти ти ин те ре се свих гра ђа на.

Са ци љем при бли жа ва ња Ср би је Европ ској уни ји усво је на је 
Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, 5.11.2004. 
го ди не. У уво ду ове Стра те ги је се на во ди: „Да би тран сфор ма ци ја 
овог сек то ра да ла по зи тив не ре зул та те она мо ра да бу де па жљи во 
осми шље на и оп ште при хва ће на и ни у јед ном тре нут ку не сме 
да бу де до ве де на у пи та ње тре нут ним од но сом по ли тич ких сна га 
у др жа ви.16) Пред у слов за то је по сто ја ње Стра те ги је ре фор ме др-
жав не упра ве за сно ва не на оп штим прин ци пи ма Европ ског ад ми-

14) Car lo D’Or ta, WhatFuturefortheEuropeanAdministrativeSpace, EIOPA, Wor king Pa per, 
no. 23/W/5, p.  9.

15) „Ка ефи ка сни јој др жав ној упра ви у Ре пу бли ци Ср би ји“, Ми ни стар ство за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009, стр. 10.

16)  Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве, http://www.uzda.gov.rs/
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ни стра тив ног про сто ра (EuropeanAdministrativeSpace) и тзв. „до-
бре вла да ви не“ (goodgovernance),као и концептa тзв. „отво ре не 
упра ве“ (opengovernment).“ У Стра те ги ји се на во ди да се управ на 
ре фор ма тре ба за сни ва ти на сле де ћим прин ци пи ма: 

1) прин цип де цен тра ли за ци је, 
2) прин цип де по ли ти за ци је, 
3) прин цип про фе си о на ли за ци је, 
4) прин цип ра ци о на ли за ци је, 
5) прин цип мо дер ни за ци је. 17)

Ци ље ви про кла мо ва ни у Стра те ги ји, по твр ђе ни су усва ја њем 
На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју (НПИ). 
Овај до ку мент по ве зу је нео п ход ност управ не ре фор ме са про це-
сом при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји, ко ји зах те ва стал но ја ча-
ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та, ка ко би упра ва мо гла пре у зе ти 
оба ве зе ко је про ис ти чу из про це са ин те гра ци је у ЕУ.18) Ра ди до сти-
за ња ци ље ва Стра те ги је ре фор ме јав не упра ве, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је 6. ма ја 2009. го ди не обра зо ва ла Са вет за ре фор му др жав-
не упра ве, као цен трал но стра те шко те ло Вла де за ре фор му др жав-
не упра ве, ко јим пред се да ва пред сед ник Вла де и ко је утвр ђу је ме ре 
ко ји ма се под сти че и пра ти спро во ђе ње Стра те ги је. Оно се оце њу је 
са ста но ви шта укљу чи ва ња прин ци па и ци ље ва др жав не упра ве 
у сек тор ске стра те ги је раз во ја и план ске ак те, као и да ва ња ми-
шље ња при ли ком осни ва ња но вих др жав них ор га на,ор га ни за ци ја, 
слу жби или те ла Вла де. Као на ред ни ко рак у спро во ђе њу ре фор ме 
др жав не упра ве, Вла да је 2. ју ла 2009. го ди не усво ји ла Ак ци о ни 
план за спро во ђе ње ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји 
за пе ри од од 2009. до 2012. го ди не.

Ре фор ма др жав не упра ве мо же се по сма тра ти са два основ на 
аспек та: оп штег (хо ри зон тал ног или си стем ског), ко ји се од но си на 
ре фор му це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве, и сек тор ског (вер-
ти кал ног) при сту па, ко ји се од но си на ре фор му по је ди них сек то ра 
упра ве (на при мер област по љо при вред не или еко ло шке по ли ти ке, 
итд.).19) Европ ска ко ми си ја, у скла ду са сво јим овла шће њи ма, че-
сто по тен ци ра ме ре ко је би др жа ве кан ди да ти тре ба ло да пре ду зму 

17)  Ibid.
18) Националнипрограмзаевропскуинтеграцију,Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2008, 

htpp:/ www.se io.gov.rs/
19) „Ре фор ма др жав не упра ве и ин те гра ци ја у ЕУ“, Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и 

ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009, стр. 7.
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у раз ли чи тим сек то ри ма ка ко би се аде кват но спро ве ли европ ски 
про пи си. Иако су струк ту ре за спро во ђе ње – нпр. по љо при вред не 
или еко ло шке по ли ти ке и од го ва ра ју ће ца рин ске и ве те ри нар ске 
слу жбе – нео п ход не за при сту па ње ЕУ, са мо њи хо во ус по ста вља ње 
ни је до вољ но. Њи хов оп шти учи нак у ве ли кој ће ме ри за ви си ти од 
по сто ја ња и функ ци о ни са ња основ них еле ме на та си сте ма др жав-
не упра ве, по пут ме ђу ре сор не ко ор ди на ци је, уре ђе ња слу жбе нич-
ког си сте ма, бу џет ских про це ду ра и кон трол них ме ха ни за ма, итд., 
има ју ћи у ви ду да они ства ра ју основ не пред у сло ве за не сме та но 
функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве.

Је дан од бит них еле ме на та ре фор ме др жав не упра ве, ка ко је 
ви ше пу та по ме ну то у ра ду је сте усва ја ње За ко на о др жав ним слу-
жбе ни ци ма. За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма је сту пио на сна гу 
1. ју ла 2006. У скла ду са Стра те ги јом ре фор ме др жав не упра ве, 
иза бран је „ужи“ кон цепт др жав ног слу жбе ни ка, пре ма ко јем су др
жавнислужбенициса мо за по сле ни у ор га ни ма цен трал не др жав-
не вла сти, али не и ауто ном них по кра ји на и ло кал не са мо у пра ве. 
За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, та ко ђе, пра ви раз ли ку из ме ђу 
др жав них слу жбе ни ка и намештеника, ко ји су ли ца чи ја се рад на 
ме ста са сто је од пра те ћих по моћ но тех нич ких по сло ва у др жав ном 
ор га ну. 

За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма ства ра усло ве за кре и ра ње 
про фе си о нал ног, од го вор ног, по ли тич ки не у трал ног слу жбе нич ког 
си сте ма и пред ви ђа де по ли ти за ци ју чи та вог јед ног упра вљач ког 
ни воа у др жав ној упра ви, бу ду ћи да пред ви ђа ка те го ри ју државних
службениканаположају. Др жав не слу жбе ни ке на по ло жа ју по ста-
вља Вла да или дру ги за ко ном од ре ђе ни ор ган, али они пре то га мо-
ра ју да про ђу из бор ни по сту пак, кон курс ко ји спро во ди кон курс на 
ко ми си ја. Ре фор ма си сте ма пла та оства ре на је до но ше њем За ко на 
о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка. При ме ном прин-
ци па де ком пре си је пла та, на пра вље на је ве ћа раз ли ка у ко е фи ци-
јен ти ма из ме ђу раз ли чи тих зва ња др жав них слу жбе ни ка, чи ме су 
ство ре ни усло ви да се си сте мом на пре до ва ња (кроз зва ња – вер ти-
кал но, и кроз плат не раз ре де, а без про ме не зва ња – хо ри зон тал но) 
пру жи до дат на мо ти ва ци ја за по сле ни ма да се ис ти чу у ра ду.

Да би се обез бе ди ла за шти та пра ва гра ђа на у њи хо вом од но-
су са др жав ним ор га ни ма, до нет је За кон о За штит ни ку гра ђа на. 
За штит ник гра ђа на је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган за-
ду жен за за шти ту и уна пре ђе ње по што ва ња пра ва гра ђа на, као и 
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кон тро лу за ко ни то сти и пра вил но сти ра да ор га на упра ве у ве зи са 
оства ри ва њем ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва гра ђа на. На 
жа лост, уме сто де по ли ти за ци је у Ср би ји је у по след ње две го ди-
не на сна зи по ли ти за ци ја. На кра ју тре ба по ме ну ти да су у Ср би ји 
на чи ње ни озбиљ ни по ма ци у раз во ју елек трон ске упра ве, а до не та 
Стра те ги ја за раз вој е-упра ве пред ви ђа до дат не ме ре ко је ће омо-
гу ћи ти ефи ка сни ји, еко но мич ни ји и тран спа рент ни ји рад др жав не 
упра ве. 

***

И по ред усво је не Стра те ги је и дру гих до ку ме на та, до пра ве 
ре фор ме упра ве још увек ни је до шло. Овај про цес у зна чај ној ме ри 
оме та пар то кра ти ја. Та ко је на при мер при мет но да су ми ни стар-
ства че сто за ко ном кре и ра на „по ме ри“ бу ду ћих ми ни ста ра, а не 
из по тре бе за од ре ђе не обла сти. По сто је ћи ад ми ни стра тив ни ор-
га ни за ци о ни ка па ци тет тре ба да слу жи гра ђа ни ма, а не по тре ба ма 
пар ти ја. До „ду пли ра ња“ над ле жно сти и по сло ва не до ла зи са мо 
из ме ђу ми ни стар ста ва и дру гих ор га на др жав не упра ве, већ и из-
ме ђу ми ни стар ста ва и јав них аген ци ја. 

У по след њем из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2011. го ди ну 
по себ но је на гла ше на нео п ход ност уво ђе ња ме рит си сте ма слу-
жбе нич ких за слу га. Уво ђе ње ме рит си сте ма слу жбе нич ких за слу га 
оме та пре вас ход но пар то кра ти ја, по што за др жа ва дав но за ста ре ли 
си стем пле на (spoilsystem), пре ма ко ме се не са мо функ ци је у ми-
ни стар стви ма, дру гим ор га ни ма др жав не упра ве и јав ним пред у зе-
ћи ма, уста но ва ма и аген ци ја ма по сма тра ју као пар тиј ски плен, већ 
и сва ко рад но ме сто у др жав ној упра ви. 

Де по ли ти за ци ја, про фе си о на ли за ци ја и ра ци о на ли за ци ја јав не 
упра ве пред ста вља ју  је дан од кључ них иза зо ва у про це су при сту-
па ња Европ ској уни ји.20) Су штин ска ре фор ма под ра зу ме ва де ло ва-
ње упра ве у „јав ном ин те ре су“ за шта је нео п ход но:

• из вр ши ти ре ви зи ју над ле жно сти и де ло кру га ор га на др жав-
не упра ве, сма њи ти број ор га на и ре фор ми са ти уну тра шњу 
ор га ни за ци о ну струк ту ру;

20) Вла ди мир Ми кић, „Де по ли ти за ци ја јав не упра ве - ка ко на пре ду је мо?“, У: Реформе:
политичкавољаиадминистративникапацитет, (ур. Ана Тр бо вић), Фа кул тет за еко-
но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, стр. 77.
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• рас те ре ти ти ор га не др жав не упра ве од су бјек тив них и пар-
ци јал них ин те ре са по ли тич ких стра на ка и њи хо вих ли де ра;

•  ре ал но им пле мен ти ра ти стан дар де европ ског управ ног про-
сто ра;

• обез бе ди ти аде ква тан и стан дар ди зо ван ме рит си стем слу-
жбе нич ких за слу га, ли шен ути ца ја пре ва зи ђе ног пар то крат-
ског си сте ма пле на;

• обез бе ди ти мо гућ ност да не за ви сна кон трол на те ла вр ше 
ефек тив ни над зор над ра дом ор га на др жав не упра ве, а на ро-
чи то ми ни стар ста ва.21)

JelenaTodorovic
PUBLICADMINISTRATIONREFORMINSERBIA
ANDTHEEUROPEANINTEGRATIONPROCESS

Summary
Thesubjectofthisarticleistheroleofpublicadministra
tionandadministrativecapacityofthecandidatecountri
esandpotentialcandidatesintheEUaccessionprocess.
Itshouldbenotedthattheadministrativecapacityisone
of the importantcriteria forevaluating thecountry’s re
adiness to join theEuropeanUnion.First,weapproach
todefiningtheconceptofEuropeanadministrativespace
as informal acquis communautaire in the field of public
administrationandthenweanalyzethepublicadministra
tion in Serbiaand explore the steps required tomake it
reformed inaccordancewith the rulesandprinciplesof
the European administrative space. In addition, the pa
permentions the concept of Europeanisation to explain
theimpactofEUpoliciesonthenationaladministrative
systems.Theaimof thispaperis toanswerthequestion
didthepreviousstepsinreformingpublicadministration
leedtothedepoliticization,professionalizationandratio
nalizationofpublicadministrationinSerbia.
Key words: public administration, administrative capa
city,europeanintegration,Serbia.
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Resume
ThemainreasonwhytheEuropeanUnioninsistsonbu
ildingtheadministrativecapacityofpotentialcandidates
isthefactthattheEuropeanUnionreliesheavilyonthe
administrationoftheMemberStatesinthedesignandim
plementationofEUpolicies.ThecreationofaEuropean
administrativespaceisseenasconvergencebetweennati
onaladministrativesystemstowardEuropeanadministra
tivemodel.TheprinciplesoftheEuropeanadministrative
spacearenot legallybinding for thememberstatesand
candidatecountries,buttheyarethestandardsthatmust
bemetinordertostrengthentheinstitutionalcapacityof
memberstatesandcandidatecountries.
The linebetweenpoliticsandadministration isveryun
stable,andswitchintothedomainoftheotherareusual,
whetherovertlyorcovertly.Thisisespeciallytrueforco
untrieswithcommunistlegacyanditisveryimportantto
makecleardistinctionbetweenpolicyandadministration.
Thisisthereasonwhyitisnecessarythatduringthere
formofpublicadministrationitshouldbetakenintoacco
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untaltogetherwiththeprinciplesofdepoliticizationand
professionalization.AlthoughtheStrategyofpublicadmi
nistrationreformandotherdocumentsrelatedareadop
ted, the public administration reform in Serbia has not
happenedyet.Thisquestion is importantnotonly in the
contextofEuropean integrationbut is important for the
statetocreateanefficient,effectiveandprofessionalized
administration thatwill beable to implement effectively
regulationsandtobeintheserviceofitscitizensandnot
politicalparties.

 Овај рад је примљен 10. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
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