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Оригинални научни рад
Предраг Димитријевић*
Правни факултет, Универзитет у Нишу
С ажет ак
Један од највећих изазова за развој јавне управе представља унапређење система стратешког планирања. Свака
управна активност започиње планирањем. Стратегија је
начин, план активности и представља један од главних
метода како би се најпре дошло до остварења одређеног
циља. Стратешко планирање подразумева четири основна процеса: скенирање околине, формулисање стратегије, примену стратегије и вредновање и контролу. Одговорност за стратешко планирање у формалном смислу
пада на носиоце политичке власти (политичке функционере). Стратешко планирање резултат је заједничког
деловања различитих актера у управној организацији.
Политички лидери и функционери одређују општи смер,
финансијски оквир и врше политички надзор над организацијом, а управа анализира стање, разрађује опције, утврђује приоритете и обавља друге бројне послове којима
се припрема реализација стратегије.
Кључне речи: стратешко управљање, стратешко планирање, јавни менаџмент.

1. УВОД
Услед међусобног повезивања различитих друштава, нација
и култура, свет се приближио стварању глобалног друштва. Централизована власт је постала преуска за решавање многобројних
питања. Савремена држава одустаје од концепта „јаке“ државе и
монополског обезбеђивање јавних услуга. Она као императивни
*

peca@prafak.ni.ac.rs
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задатак има реформу јавне управе са циљем да она постане иновативна, предузетничка и усмерена на решавање кључних проблема
државе и грађана.
Нови приступ управљању, како на централном, тако и на локалном нивоу, захтева стратешко мишљење које шири стратешку
визију кроз све делове система управљајући њиме. Стратешки менаџмент је континуиран процес у коме постоји јединство стратешког планирања и стратешке акције. Овај процес има три основна
процеса: анализу ситуације, постављање циљева и израду стратешког плана. Реч је о изради и примени стратешких докумената
као важног инструмента у савременом процесу управљања.
Стратешки менаџмент се заснива на идеји да менаџери организација морају бити ефикасни стратези како би њихове организације оствариле своје циљеве. Једна од примарних менаџерских
функција јесте утврђивање стратегије организације, која обухвата
утврђивање циљева и приоритета, као и разраду оперативних планова за њихову реализацију.1
Стратешко планирање је процес свесног предвиђања, избора
и разраде циљева и метода рада али и претходног утврђивања критеријума за контролу реализације онога што је циљ управног рада.
Стратешко планирање је једна од фаза стратешког менаџмента (управљања). Он значи још и континуирано прилагођавање система
променљивој околини, која је систем по себи (планска еволуција)
и вођење организације (министарства, локалне самоуправе, јавне
установе...) ка остварењу стратешког циља. Потребно је разликовати и стратешко планирање које одговара на питање „шта ће се
радити“ у будућности, од тактичког планирања: „како ће се радити“ у будућности. То је истовремено и ограничење стратешког планирања јер га осујећује променљиво окружење које се понекад јако
тешко може поуздано предвидети због убрзања процеса промена
неких параметара.
Стратешко планирање је један од инструмената које лидери
и руководиоци организација (старешине, министри и сл.) могу користити у циљу доношења оптималних одлука које је могуће спровести. То је процес који помаже организацији да планира своје будуће активности, утврди приоритете, ефикасно расподељује средства (финансијска, кадровска, материјална) и да прати напредак
у односу на утврђене стратешке циљеве.2 Стратешко планирање
1 Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak,
Upravna znanost, Pravni fakultet, Zagreb, 2014, стр. 115.
2 John M. Bryson, Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations: A Guide to
Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass, 1995, стр. 1.

6

Предраг Димитријевић 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОМ...

обухвата следеће активности (фазе): одређивање општих циљева,
њихову разраду у конкретне задатке, одређивање приоритета, анализу стања, одређивање средстава за остварење циљева и одређивање критеријума за контролу резултата. Оно треба да омогући јавном сектору и локалним заједницама посебно, доток информација
и стварање базе за правовремено одлучивање.3

2. НАСТАНАК СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА
Стратешко планирање је у војном смислу древна вештина
ратовања за победу над непријатељем. Међутим, стратешко планирање у администрацији модеран је концепт, који се најпре развио
и користио у приватном сектору, да би се касније почео да користи
и у јавном сектору, тј. у јавној управи. Међутим, стратешко планирање у приватним компанијама и на нивоу државе није исто, јер
се лидери у бизнису највише воде профитом, а лидери у управи да
буду поново изабрани.
Стратегија је служила да организације своје политике користе да повезују ресурсе компаније, врх менаџмента, тржишне информације и друштвене обавезе, да би дошле до најбољих резултата. Крајем 1950-их година средиште стратешког планирања премешта се са политике организације на менаџмент са великим ризиком. Наиме, стратешко планирање темељи се на анализи супарничких односа моћи компанија (Competetive power relationship). Током
1960-их година XX века у САД стратешко планирање постало је
неизаобилазни инструмент у 500 највећих и најпрофитабилнијих
компанија. Све до средине 1980-их година стратешко планирање је
био везан за приватни сектор.
Раних 1920-их година Харвардска пословна школа (Harvard
Business School) развила је модел јавних политика (Harvard Policy
Model) и то је једна од првих методологија стратешког планирања
у јавном сектору. Примена стратешког планирања у јавном сектору
у САД биле су државе Орегон и Тексас. У Орегону је била формирана радна група, од људи из извршне власти, приватног сектора, непрофитних организација и универзитета, који су за сваку
организацију одредили задатак и повезала га са низом индикатора
напретка (Benchmarks) у постизању стратешке визије. Урађена су
мерила извођења (performance measures) који описују ефикасност
и ефективност сваког показатеља. У Тексасу је 1991. године донет
закон који је обавезао све државне агенције да сваке две године
3 Patric Butler, Neil Colins, „Strategic analysis in political markets”, European Journal of
Marketing, MCB UP Ltd, 1996., стр. 27.
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доносе стратешки план,4 који би био у складу са двогодишњим
тексашким буџетским циклусом. Користећи се методом „изведеног прорачуна”, агенције су правиле своје прорачунске захтеве за
тактичке циљеве, који доприносе остварењу стратешких циљева.5
Након тога, широм света јављају се сличне тенденције.
Већина савремених друштава користи стратегије како би се јасније
одредили сви сегменти развоја држава и одредили циљеви и средства како их спровести. Тако је Ирска 1995. године дошла до иницијативе за стратешки менаџмент (Strategic Menagement Initiative)
да би ојачала ирску државну управу, а њене личне одлуке учини
видљивим уз одговорност према свим грађанима.
Нови Зеланд је прихватио модел стратешког планирања који
захвата изборни и прорачунски циклус. Године 1993. донет је документ „Пут према 2010.” којим се утврђена визија за државне организације за период од 1994. до 2010. године. Други документ био
је „Следеће три године” који су направили министри и јавни службеници а садржао је путоказе у спровођењу политика да би се остварила визија. Уз ове активности утврђена су подручја стратешких
резултата (Strategic Result Areas-SRA), која тачно дефинишу дугорочне приоритетне циљеве које је установио Кабинет за поједина
министарства. На основу овог, сваки министар је утврдио подручја
кључних резултата унутар свог ресора.
Аустралијска држава Викторија је развила интегрисани циклус управљања “Integrated Menagement CYCLE – IMC”, којим се
установљава извештавање и ревизију (критичку оцену). Циљ је
био да Влада има временски распоред за планирање, доделу средстава, испоруку и праћење извођења, стратешког усмеравања у
променљивој околини, одређујући одговорност министара и министарства. Интегрисани циклус управљања повезује стратегију
са буџетским процесом и то чини основу за пословни план министарства. IMC је предвидљив календар који повезује одлуке Ваде у
политикама и стратегијама са одлукама о додели средстава и испоруци квалитетних услуга заједници у контексту финансијских
мера и ограничења.6
4 Стратешки план треба да садржи: одређене задатке, циљеве и задатке утемељене на
резултату, опис начина за остваривање циљева, неопходна средства, начин на који ће
се циљеви повезати у оперативне планове, попис спољњих утицаја на циљеве као и
распоред евалуације програма. Закон је такође обавезивао агенције да израде годишњи
план, годишњи извештај о извршењу плана са поређењем планираних и стварних нивоа
у извршавању.
5 Михајло Рабреновић, Стратегијски менаџмент у јавном сектору, Службени гласник,
Београд, 2011, стр. 49.
6 Mohan Kaul, Management reforms in government (a review of international practices and
strategies), International Institute of Administrative sciences, Commonwealth Association for
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Стратешко планирање је постало преовладавајуће међу многим државама и локалним властима. То је процес процене где се
једна организација налази сада, откривање изазова и могућности,
представљања себе и утврђивање позиције која је најпожељнија за
њу и план организације у којем се јасно поставља циљ како до
жељене позиције доћи.

3. ПОЈАМ И ПРЕДНОСТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА
Стратегијско управљање је савремени начин управљања
друштвеним проблемима. То је одговор околини с нараслим проблемима и великим неизвесностима. Оно помаже јавном сектору да
се прилагоде променљивим условима окружења и да са креирањем
промена у свом деловању, организације истовремено воде рачуна о
својим најважнијим и најприоритетнијим задацима. Он врши координацију различитих аспеката менаџмента у оквиру једне усмеравајуће стратегије. Стратешки менаџмент у јавном сектору усмерен
је на ‘’јачање дугорочне одрживости и ефективности организација
јавног сектора’’.7 Он интегрише све остале менаџмент процесе и
усмерен је на предвиђање будућих токова и прилагођавању комплексном и динамичком окружењу.
Пре 20-ак година је почео тренд опадања производње, пад
квалитета услуга, велике демографске промене, приватизације државних фирми, које пружају важне услуге (железница, производња
и дистрибуција плина, нафте или електричне енергија) као и све
веће пореско оптерећење грађана. Ово је присиљавало привреднике и управе градова да одговоре на таква питања и промене, ако
желе опстати и постићи одређени ниво развоја. У томе се огледа
важност стратешког планирања.
Јавне организације у Сједињеним Америчким Државама, посебно градске управе од осамдесетих година прошлог века нашле су
се у незавидној ситуацији, суочене са проблемом дезиндустрализације, миграције становништва, повећаном инфлацијом, повећањем
цене енергената, смањењем градских буџета и повећањем делова
градова са сиромашним становништвом. У таквој ситуацији неки
градови почели су са новим моделима управљања попут стратешког
планирања. Стратешко планирање у јавној управи (сектору) подразумева неколико проверених метода из приватног сектора, и то:
Public Administration Menagement, Bruxelles, 2000, стр. 165.
7 Theodore Poister, Gregory Streib, „Strategic Management in the Public Sector-Concepts,
Models and Processes”, Public productivity & Management Review, Vol 3, No.3, 1999, стр.
308.

9

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. IV бр. 1/2018

1. Увођење елемента сложености који описује околину организације на реалнији начин и где се урбанистичко и просторно
планирање, економски развој заснива на једном заједничком стратешком обрасцу, који започиње са SWОТ анализом, анализом снага, слабости, прилика и претњи различитих елемената у околини
које могу битно утицати на развој локалне самоуправе;
2. Просторни и урбанистички планови, којима се одређује
просторни развој града за одређено раздобље;
3. Обрада различитих визија спровођења планова и анализа
алтернативних решења уколико се стратешки план не реализује у
целости;
4. Изградњом feed back мреже, која гарантује доток информација како би се осигурала флексибилност и прилагодљивост
планова и програма локалних управа. Овде се мисли на сталне анализе јавног мњења, јавне расправе и предлоге уз сталну сарадњу
друштва, привреде, стручне јавности и политичких снага;
5. Увођењем система мерења ефикасности локалних
(општинских и градских) управа у односу на постављене једногодишње и вишегодишње циљеве.8
Стратешко планирање је континуиран процес и спада у алате
за прилагођавање средине која се временом мења, а и за одређивање приоритета, али то није главни алат за решавање свих проблема.
Стратешко планирање на локалном нивоу има неколико
предности:
1. Повезује локалне самоуправе, представнике предузетника и цивилног друштва при стварању и праћењу заједничке визије
развоја заједнице;
2. Мобилизује јавне и приватне ресурсе ка остварењу стратешког циља;9
3. Ствара погодну пословну климу која локалне предузетнике подстиче на покретање бизниса и проширење круга постојећих
и привлачења инвеститора (домаћих и страних).
Оно што јесте проблем а то је конкуренција различитих планова на централном нивоу или на централном и локалним нивоима
8

Постоје и најновији приступи стратешком планирању у локалним заједницама
(Community visioning) по којима локална заједница и градска управа пролазе кроз један
заједнички процес, где се на бази различитих маштовитих идеја креирају планови за
развој града, привреде, побољшања квалитета живљења, заштиту околине и др.
9 Сарадња јавног и приватног сектора битно доприноси да се ојача привредни развој како
на државном тако и на локалном нивоу. Стратешко планирање засновано на заједници,
гради ту сарадњу и врши мобилизацију свих ресурса заједнице у постизању постављених
циљева.
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који су често у колизији у временском и/или садржинском смислу. То успорава и омета управљање управним системима. Излаз је
већа координација и праћење стратегија и акционих планова, као и
елиминисање оних који су ‘’вишак’’.

4. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ У ДЕСЕТ КОРАКА
Процес стратешког планирања у јавном сектору требао би да
започне усвајањем националне визије, која представља исказ о будућности државе, заснован на широком политичком и социјалном
консензусу, и пружа оквир, смернице и приоритете за све друге
стратегије и политике. На основу те визије доносили би се стратешки циљеви за све сегменте јавног сектора.
Већина аутора сматра да стратешком планирању претходи
SWОТ анализа и анализе заинтересованих страна звани стејколдери (stakeholder).10 Стратешка питања се класификују и издвајају
као критични елементи тј. она стратешка питања која су најважнија
за остварење визије и која се у највећој мери могу контролисати од
стране власти.
Ова два наведена критеријума су неопходна за фокусирање
на приоритете и на проблеме на које регионалне или локалне
власти могу утицати.
Након поменутих анализа следи дефинисање стратешких
дугорочних циљева, који требају да буду реални, да имају утемељење, да буду достижни, а такође и временски ограничени и
мерљиви.
Следећа фаза јесте одређивање и дефинисање одређеног
броја средњорочних циљева, у оквиру којих се одређују један или
више програма који воде ка њиховом достизању. У оквиру наведених програма потребно је дефинисати и одређени број пројеката
у којем сваки има свој појединачни циљ, било то да је средњорочни или краткорочни, али је суштина да допринесу остваривању
општег програмског циља. Један пројекат може бити део два или
више програма.
Стратешко планирање представља процес који је коришћен у
организацијама како би се схватила ситуација и развиле смернице одлучивања (стратегије). Циклус стратешког планирања има 10 корака:
1. Припрема плана за стратешко планирање. Припрема за
стратешко планирање је први корак стратешког процеса. Први а
10 Марија Лазаревић, Маја Јандрић, SWOT анализа и планирање регионалног развоја,
пројектно управљање организацијама - Нови приступи, Удружење за управљање
пројектима Србије и Црне Горе – ЈУПМА, Београд, 2006, стр. 97.
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и кључни корак је покретање и осмишљавање процеса за израду
стратешког плана. Стратешки план представља интегрисани скуп
стратешких и оперативних циљева и активности, који су потребни
како би се у будућности остварио жељени резултат, често дефинисан као мисија или визија организације.11
То је пројекат који описује како ће организација развити свој
стратешки план. Ова фаза указује на обавезу управе према стратешком планирању као инструменту за побољшање извођења, елиминацију преклапања и допринос координацији активности. Процес стратешког планирања значи слати инпуте из хијерархијског
врха према бази и обратно.
Стратешки менаџер је вођа (јавни предузетник) који у свој
посао уноси мудрост, искуство, вештине и креативност.12 Он је лидер и има главну улогу у осмишљавању, координирању и вођењу
процеса планирања. Он треба да подстакне и придобије све учеснике јер ће они касније да спроводе стратегију.13 Стратешки менаџер
води организацију као средство за остварење властитих циљева.
Он сматра да им организација могу бити темељ политичке моћи,
која их штити од противника и служи као полуга за утицај. Једна од
главних особина менаџера је да ствара осећај како поседује знања
и способности да оствари и најтеже задатке. На крају, јавни предузетници шире своје власништво на пољима јавних политика.14
У овој фази потребно је да особље институције, са особом
одговорном за израду плана, одржи интерни састанак или радионицу, на којој ће бити договорен приступ изради плана, који такође
укључује предлог методологије за израду плана,15 очекивано трајање
процеса планирања, координацију са буџетским циклусом као и дефинисање учесника у процесу и потребних ресурса за израду плана.
11 Richard D. Young, Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector, Institute for Public
Service and Policy Research at the University of South Carolina, 2003, стр. 6.
12 Младен Милановић, Стратешко планирање и развој јавних политика – приручник за
стратешко планирање, Развојни програм Уједињених Нација у Босни и Херцеговини,
Сарајево, 2010, стр. 22. Најчешће се наводе следеће вештине: вера у добар исход, тј. он
мора веровати да ће се њихов труд исплатити на прави начин, комуникационе и вербалне
вештине.
13 Процес израде стратешког плана организације заснива се на детаљним плановима који се
израђују у оквиру сваког од кључних организационих јединица у организацији у складу
са претходно наведених десет корака. Стога, израђени план се обједињује у стратешки
план организације као целина.
14 Ljubica Ajduković Ugarković, Vjekoslav Bratić, Andreja Kusaković, Helena Masarić, Perko
Šeparović Inge, Zdravko Petak, Ivana Radić, Priručnik za dobro upravljanje, Hrvatski pravni
centar, Zagreb, 2006, стр. 22.
15 Она би требалo да омогући израду стратешког плана у постављеном временском оквиру
и у складу са жељеним стандардима. Методологија укључује широк круг одговарајућих
актера у стратешком процесу.
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Процесом стратешког планирања се управља на нивоу институције. Међутим, потребна је хоризонтална и вертикална координација јер учествује велики броја различитих актера а потребно
је обезбедити заједничке циљеве и сврху деловања. Координација
значи дефинисати различите улоге и одговорности оних који су
укључени у процес стратешког планирања. Детаљно планирање
се одвија на нивоу кључних организационих јединица, најчешће
сектора у институцији. Хоризонтална координација осигурава се
едукацијом стручњака за планирање, који имају специфична знања
у вези са пословима организације.
Коначна одлука о структури и садржају стратешког плана
доноси се на нивоу менаџмента организације. Министри, помоћници министра и секретари активно прате процес израде плана у
свим фазама.
Одређивање садржаја плана омогућава поделу задатака између чланова и осигурава планирање активности. Типични формат
стратешког плана може имати следећа кључна поглавља: опис институције и њене надлежности; опис окружења у којем ради институција, карактеристике сектора и унутрашње прилике унутар
институције/министарства; изјаву о мисији и визији институције/
министарства; листу и опис стратешких циљева институције/министарства; листу и опис стратешких програма (у вези са циљевима) и индикаторе за праћење резултата; процену трошкова по
активностима и процену извора средстава; опис критеријума за
одређивање приоритетних активности; Акциони план са приоритетима, носиоцима активности и буџетом.
2. Дефинисање стратешког оквира садржано је у кључним
документима којима се дефинише рад институције и политика сектора, стратешки развојни документи којима се преузимају међународне обавезе, са утицајем на рад и развој институције и њених
сектора.16
3. Трећи корак се тиче дефинисања мандата, мисије и визије.
Мандат представља очекивање које би функције одређена институција или министарство требало извршавати.17 Формални мандат
су надлежности који би требало извршити у складу са законом,
16 Типични документи који чине стратешки оквир за израду стратешког плана укључују:
Устав; Стратегије развоја; Акциони план; Секторске стратегије; Стратегију за реформу
јавне управе; Регионалне и међународне споразуме. Анализом ових докумената тим за
стратешко планирање у институцији добија информације које су потребне за исправно
дефинисање мандата и кључних развојних праваца неопходних за дефинисање
стратешких циљева, програма и активности.
17 Младен Милановић, Стратешко планирање и развој јавних политика - приручник за
стратешко планирање, нав. дело, стр. 18.
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одређеним правилницима и прописима. Неформални мандат настаје као резултат тумачења формалног мандата од стране министарства.
Детаљно извршена анализа мандата министарства омогућава боље дефинисање мисије и визије као и реалније дефинисање
циљева и програма.
Изјава о мисији је дефинише сврху постојања министарства.18 Изјава о визији. описује како ће изгледати организација када
достигне свој пуни потенцијал. Она треба да садржи одговоре на
три 3 питања и то: како да институција унапреди стање у планском периоду? Какву улогу у остварењу имају запослени, који су
потребни ресурси и који би услови требали да се испуне? Како би
изгледао успех? Она треба да одговара већини чланова групе и да
буде прихватљива менаџменту институције.
4. Анализа окружења (ситуације) представља утврђивање
потреба (скенирање) околине, тј. чинилаца изван организације али
утичу на потребе организације и успех. У овој анализи се користи
SWОТ анализа да се на основу прикупљених информација сагледа
ситуација и у складу са визијом идентификују стратешка питања.
Постоји низ алата који се могу користити како би се урадила анализа ситуације. Препоручује се комбиновање свих, како
би били размотрени сви релевантни, интерни и екстерни фактори,
нпр. анализа релевантних докумената и извора са интернета; појединачни састанци са унутрашњим и спољним учесницима у стратешком процесу; групни састанци или радионице са релевантним
учесницима у стратешком процесу.
SWОТ анализа је кључна за анализу ситуације, који омогућава интеграцију других метода, као што су PESTLE, анализа ресурса и резултата, као и многе друге.19
1. SWОТ анализа се користи за утврђивање прилика и претњи
које утичу на организацију, као и њених снага и слабости.20
2. PESTLE анализа је метод за анализу спољних трендова
и питања која утичу на мисију институције. Он означава следеће
18 Изјава о мисији треба да буде: кратка и јасна; логична и везана за мандат. Она садржи:
назив организације; шта организација намерава постићи; циљне групе на коју се односи
мандат (за кога то ради и са ким ради); начин на који организација извршава мандат.
19 Видети: Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University - The Office of
Institutional Effectiveness, 2004.
20 SWОТ анализа се ради у групи која би требала да има представнике из различитих
сектора институције и одвија се у три фазе: У првој фази сваки сектор министарства
делегира експерте за четири области SWОТ анализе (снаге, слабости, прилике, претње).
Експерти се враћају у матичну групу или сектор и саопштавају резултате. На основу
извештаја експерта, група министарства врши израду прве SWОТ табеле. О табелама се
расправља и формира коначна SWОТ табела.
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области и то: политичку, економску, социјалну, технолошку и правну. Може се искористити како би се утврдили спољни фактори
који утичу на организацију, идентификовани у оквиру “прилике” и
“претње” у SWОТ анализи.
3. АНАЛИЗА РЕСУРСА представља алат за утврђивање квалитета и квантитета ресурса којима располаже институција.
4. АНАЛИЗА УЧИНКА (резултата) разматра какав је резултат организација имала у прошлости у односу на планове. Неопходно је обавити преглед учинка (резултата) рада у односу на
постојеће стратешке планове. У склопу ове анализе потребно је
поставити сљедећа питања: Каква је била стратегија до сада и колико је успешна и корисна била? Какав је био учинак и да ли смо
испунили све наше циљеве? Који трендови у смислу учинка (резултата) постоје? Како стојимо у поређењу са сличним организацијама? Да ли испуњавамо своје надлежности? Да ли на адекватан
начин управљамо својим учинком (резултатима)? Да ли се култура
организације променила тако да у већој мери буде усклађена са
постојећом стратегијом? Да ли су се структура, системи и процеси
приближили тако да буду усклађени са стратегијом?21
Анализа треба да дефинише унутрашњи и спољни контекст
у коме министарство мора развијати стратешки план. Анализирање
окружења и унутрашњих фактора организације је континуиран
процес. Министарство треба да успостави систем сталне консултације извора информација у различитим временским интервалима
зависно од врста информација. Сваке године треба да буде урађена
нова анализа ситуације у контексту припреме годишњег извештаја
о извршењу плана.
5. Одређивање стратешких питања. На основу информација
које су прикупљене кроз анализу окружења, утврђују се стратешка
питања, односно кључни проблем. Дефинисање стратешких питања одвија се у неколико корака: Одредити које резултате желите
остварити узимајући у обзир листу слабости из SWОТ анализе,
који могу спречити остварење ових резултата; одредити више стратешких питања тј. проблема (вишег или нижег реда) и поставити
почетно стратешко питање и формулисати коначно стратешко питање, одредити стратешка и оперативна питања.
6. Одређивање стратешких циљева. Стратешки циљеви
се дефинишу на основу свих претходних анализа и представљају
кључни елемент стратешког плана. Полазни оквир за дефинисање
стратешких циљева су стратешка питања која су утврђена у прет21 Младен Милановић, Стратешко планирање и развој јавних политика - приручник за
стратешко планирање, нав. дело, 2010, стр. 45.
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ходном кораку. Циљеви су усмерени на околину и указују на њихов
утицај на кориснике. Они описују општи резултат, исход који организација намерава остварити.
Стратешки циљеви се дефинишу коришћењем SMART
методе, скраћенице која значи: S – Specific (Специфичан), M –
Measurable (Мерљив), A – Achievable (Остварив), R – Realistic (Реалан у односу на ресурсе), T - Time bound (Временски ограничени).22
Након усвајања циља и подциља, наставља се рад на приоритетима и мерама за сваки дефинисани стратешки циљ. Приоритет је израз креативне суштине стратегије. Мера (интервенција) је
средство за спровођење приоритета у периоду од неколико година
и која омогућава финансирање операција. Мера описује шта ће се
заиста урадити да се реши питање изражено у приоритету.
Напредовање ка остваривању циља се мери једним или више
индикатора за праћење. Индикатори су маркер по којима одређујемо да ли се планирана интервенција остварује или доприноси
жељеним исходу или циљу.23 За сваки циљ треба дефинисати бар
један или више индикатора за праћење напретка према остваривању резултата. Дефинисање индикатора подразумева промишљање како можемо да меримо различите нивое промене услед примене мера. То су индикатори: Output (излаза); Резултата; Утицаја.
Међутим, велики број индикатора може отежати и чак онемогућити мерења.
7. Утврђивање трошкова и веза са буџетским процесом.
Трошкови су производ стратешког планирања и морају се ускладити са буџетом. Неопходна је реалност стратегије у односу на
финансијске ресурсе па се израда стратешког плана мора синхронизовати са буџетским циклусом. Наиме, уколико желимо да
стратешки циљеви остваре потребно је да постоји довољно финансијских средстава за њихово спровођење. Због тога, нема сврхе
укључивати амбициозне стратешке циљеве ако не постоји довољно финансијских средстава, из буџета или изван њега.
8. Израда стратешких програма (стратегија). Стратегије се
користити у остварењу стратешких задатака, што укључује опис
радних процеса, вештина и технологија али и потребних људских,
финансијских као и информацијских ресурса. Будући да се сваки
22 George Ambler, „10 steps to Setting SMART objectives”, Internet, www.thepractiseofleadership.
net, 10/10/2006.
23 Добри показатељи су мере које помажу разумевање чињеница и чине поређења могућим.
Ако се не изабере добар показатељ количина података неће обезбедити корисне
информације или доказе. Исто тако, смислени индикатори без значајних података неће
бити од користи.
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задатак може остварити на неколико начина, ова фаза планског циклуса мора укључити утврђивање алтернативних приступа и њихово рангирање на основу процене трошкова и изабрати оне који
највише одговарају.
Процес израде стратешких програма се темељи на дефинисању одлука о томе који су најприкладнији начини за решавање стратешких питања и циљева. Приликом одлучивања о одговарајућем програму потребно је поставити питања - Које бисмо практичне активности могли спроводити с циљем остварења
жељеног исхода, које препреке могу спречавати реализацију ових
активности? Које бисмо иницијативе могли слиједити како бисмо
савладали препреке? Како процењујемо негативне последице стратешких циљева? Ко ће бити одговоран? Итд.24
Стратешки програми се састоје од низа активности, који
заједно доприносе остварењу стратешких циљева. У стратешком
плану мора постојати механизам за доношење одлука. Одређивања
приоритета и приоритетних активности обавља се након дефинисања стратешког акционог плана.
Критеријуми за рангирање приоритета могу бити: постојање
кадрова, материјалних ресурса, законски критеријум, важност активности, утицај других институција.25
9. Имплементација стратешког плана. Стратешки план треба
да садржи и појединости о томе како ће бити спроведен. У плану
треба навести: ко ће бити одговоран за сваку од активности или
програма, поставити рокове за спровођење плана, итд.
10. Праћење (мониторинг) и евалуација представља континуирану процену планова имплементације у односу на резултате и
распоред реализације активности. Процена учинка пресудан је део
циклуса управљања. Системи за праћење могу бити једноставни
или комплексни.26 Праћење се може обављати путем Извештаја, у

24 Младен Милановић, Стратешко планирање и развој јавних политика - приручник за
стратешко планирање, нав. дело, 2010, стр. 28.
25 Пондерисање је процес одређивања значаја критеријума и обавља се у распону 1-99%.
Збир пондера који се тичу свих критеријума мора бити 100%. Након пондерисања
критеријума, следећи корак представља бодовање сваке активности. Сабирањем бодова
додељених за активност по свим критеријумима, добија се прави основ за рангирање
активности.
26 Постоји низ приступа и алата који се могу применити на мониторинг пројекта,
програма и било које друге активности. Онај који управља програмима и пројектима
мора одредити тачну мешавину мониторинг алата за сваки пројекат, водећи рачуна да
праћење садржи одговарајућу равнотежу између: података анализе, валидности (да ли
је пријављени напредак тачан) и партиципације (добијање повратне информације од
партнера и корисника).
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којима се користе подаци и статистичка анализа.27
Евалуација је периодично оцењивање учинка и ефикасности у односу на циљеве. Она се односи на неколико питања и то
- Шта су циљеви? Шта се покушава постићи? Јесу ли циљеви остварени? Итд.
Циљеви праћења и евалуације стратешког плана омогућавају
да се утврди ниво остварења циљева стратешког плана; анализу
адекватности стратегија; стварање основа за израду наредног трогодишњег стратешког плана и годишњег плана рада.
Активности мониторинга и евалуације имају три главна
циља: да усмеравају процес доношења одлуке, да побољшају одлучивање и да побољшају одговорност. Потребно је одговорити на
три кључна питања - Да ли радимо праву ствар? Да ли радимо на
прави начин? Да ли постоји бољи начин за постизање циљева?28
Праћење и вредновање стратешког плана треба да се заснива
на следећим стандардима (критеријумима) као што су: релевантност, ефикасност, ефективност, успех и одрживост.29
Помоћу мониторинга и евалуације, активности усмеравамо
тамо где остварују највећи утицај. Они омогућавају мерење постигнутог и разлучивање оног што је успешно урађено од оног што
је требало урадити другачије.
Након што су се прикупили подаци о напретку, могу се подесити већ постојећи или одредити нови циљеви. Ако се ради дугорочном циља, треба проверити успутне међуциљеве у односу на
дугорочни циљ или циљеве, како би управљали стратегијом и били
сигурни да смо на правом путу. Када се доживи неуспех, потребно
је да се орган (организација) фокусира на оно што жели и да прегледа акције и напредак који је постигла, како би пронашла узрок
неуспеха и отклонила проблем.
У зависности од њене намене, евалуација може да буде спроведена пре (ex ante), за време (on going) или послије реализације
(ex post). Извештавање о резултатима евалуације није циљ сам по
себи. Налази се морају применити тако да се постигне сврха евалуације.
27 Бројне су евалуационе методе које се данас користе, али неке од најпознатијих и најчешће
употребљаваних су: мерење количине и бројање, попречни пресек истраживања,
вршњачка провера, информативни интервју, мерење квалитета, посматрање, процена
утицаја, benchmarking или поређења, тестирање пре и после, прикупљање података.
Видети: Guide to implementation Planning, Commonwealth of Australia, 2014.
28 Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results, United Nations
Development Programme (UNDP), 2009, стр. 5.
29 Младен Милановић, Стратешко планирање и развој јавних политика - приручник за
стратешко планирање, нав. дело, 2010, стр. 33.
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5. СТРАТЕШКИ АКЦИОНИ ПЛАН И ЊЕГОВА РЕВИЗИЈА
Акциони план обухвата све активности које треба предузети
како би се добили конкретни резултати и остварили постављени
циљеви. Да би један акциони план био одобрен и прихваћен, он
мора да задовољи одређене критеријуме. Ти критеријуми су садржани у индикативном плану, који представља успостављање генералних праваца деловања у циљу остварења акционог плана. Акционим планом се обједињују резултати свих претходних корака у
процесу стратешког планирања.
Једна од кључних одговорности државних органа јесте да
постану средство имплементације акционих планова. Имплементација треба да буде свеобухватан и континуиран процес. Имплементација често захтева тимове људи са различитим вештинама, да
раде заједно унутар и између министарстава и других институција.
Искуство показује да је дисциплинован приступ имплементацији
акционог плана од кључног значаја.
Због тога, планирање имплементације захтева дубље разумевање приступима управљању јавним сектором.30 Планирање имплементације је процес утврђивања како ће се нека иницијатива
имплементирати и подесити, како би се надлежној институцији
(нпр. министарство, локална самоуправа, јавне установе и сл.)
омогућило да на основу информација о томе, донесе одлуку да ли
да се настави у светлу ризика и захтева плана. Управљање ризицима је важан део планирања. Планирање имплементације треба да
документује размишљање и комуникацију (face-to-face радионице,
дискусије и разговоре) која су одвија између лидера, менаџера и
пројектних тимова.
Годишњи план рада представља подскуп стратешког акционог плана којег чини низ активности, програма и оперативних
циљева које организација планира да оствари у току прве године
плана. Годишњи план има сличну структуру као и стратешки план.
Додатне информације које се налазе у акционом плану се односе
на детаље око улазних и излазних индикатора за сваку активност.
У годишњем плану се одређују оперативни циљеви који се изводе
из стратешког циља.
Након што су се прикупили подаци о напретку, могу се подесити постојећи или одредити нови циљеви. Ако се ради у правцу
30 План имплементације је потребан нарочито када у случају нових предлога политика
који имају значајне ризике промена. Нпр. када се ради о стратешким приоритетима
Владе, када се акциони план односи на велике или комплексне промене или се односи на
значајна организациона или правна питања.
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дугорочног циља, обавезно треба проверити успутне међуциљеве
у односу на дугорочну тежњу, како би организација била сигурна
да је на правом путу. Када се доживи неуспех, потребно је да се
организација фокусира на оно што жели и да прегледа акције и напредак, који је до тада постигла, како би пронашао корен неуспеха
и отклонио проблем. Ово је посебна и евентуална активност управљања имплементацијом стратегије која се зове ревизија акционог
плана.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Стратешко планирање је сложена активност којом се врши
анализа будућности и могућих сценарија догађања, узима у обзир комплексност и специфичности важне за поједине организације, промовише широке консултације и широку партиципацију
стручњака свих домена а постављене циљеве схвата динамично и
флексибилно, јер је коначни циљ стално мењање и прилагођавање.
Стратешко планирање има следеће карактеристике и то:
1. Узима у обзир анализу окружења у којој ради организација.
Стратешко планирање се умногоме ослања на резултате анализе окружења у којем организација ради. Различити фактори из окружења,
као нпр. демографски трендови, макроекономска ситуација, политички трендови, социјална кретања, могу изузетно утицати на коначан
резултат организације. Због тога је важно да унутрашњи фактори у
организацији одговарају спољашњим факторима окружења (SWАТ);
2. Пружа средњорочни оквир рада организације. Стратешки
план се прави са циљем постизања континуитета и консистентности активности организације, што нас упућује на израду плана
са што дужим временским оквиром. С друге стране, сталне промене у окружењу захтевају флексибилност а дуг период планирања
смањује прецизност плана. Ради тога, добар избор временског оквира за који се доноси стратешки план је 3-5 година;
3. Динамичан је процес, због чињенице која доста утиче на
стратешки план, а тј. да се окружење стално мења и да је врло тешко са сигурношћу предвидети будуће догађаје, планирање је континуиран процес. Прилагођавање плана новим условима у окружењу
обавља се сваке године;
4. Основ је за алокацију ресурса. Да би план био остварив,
процес стратешког планирања мора бити повезан са буџетирањем,
тако да коначна алокација ресурса дефинише избор приоритета
министарства, који ће допринети развоју сектора за које је министарство одговорно.
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Постоје три основна приступа стратешком менаџменту, и то:
приступ најбоље праксе, приступ најбољег уклапања и приступ
заснован на ресурсима.31 Приступ најбоље праксе полази од схватања да постоје одређене најбоље праксе управљања, као готови
модели, чијом применом долазимо до најбољих резултата. Праксе
које се сматрају најбољим доводе до повећања свих или углавном
свих, позитивних параметара и у крајњој лини ефикасности целине
управног система. Модел најбољег уклапања полази од схватања
да је екстерно окружење једног система најважнија детерминанта
тог система и да се управљање једним управним системом мора
уклопити фактички, вредносно, нормативно у сопствено окружење
ако желимо да добијемо најбоље резултате. Приступ заснован на
ресурсима базира се на интерним ресурсима једног управног система, као основу за подизање ефикасности. Овај приступ сматра да
треба максимално експлоатисати интерне ресурсе (нпр. коришћење
сопственог знања, стручности и способности, природна богатства
и др.) а неутралисати интерне слабости (нпр. финансијске проблеме и сл.). Један од разлога зашто стратешки планови пропадају
јесте неспособност да се процене ресурси сопствене организације.
Фактори успеха за процес стратешког планирања су:
1. присуство снажног вођства и визије код руководиоца организације;
2. консултације са широким кругом запослених унутар организације, али и са спољним актерима;
3. користи се најбољим искуствима других, али је прилагођен тако да одговара специфичним потребама организације и
ресурсима којим она располаже;
4. прикупљање чврстих доказа као информација за одређивање стратешких циљева;
5. реална процена о расположивим средствима и људским
потенцијалима;
6. разматрање широког спектра гледишта и приоритета пре
доношења одлука са идејом за постизање консензуса;
7. континуирано подвргавање анализи и ревизији стратешког плана и стратешког планирања.
Управљање и планирање би морало бити регулисано на тај
начин да се менаџерима додели више слободе у управљању људским ресурсима, изради буџета, расподели средстава и полагању
рачуна онима који врше надзор.
31 Раденко Милојевић, Биљана Ђорђевић, Менаџмент људских ресурса, Економски
факултет у Нишу, Ниш, 2012, стр. 36.
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Predrag Dimitrijevic

STRATEGIC PLANNING FOR
PUBLIC ADMINISTRATION
R es u m e
One of the most significant challenges for the development
of public administration is the improvement of strategic
planning. Each administrative activity begins with planning.
A strategy is the way, an action plan and represents one of
the leading methods to achieve the desired goal. Strategic
planning involves four basic processes: scanning of the
environment, formulating of the strategy, implementation of
the strategy, evaluation and control.
Responsibility for strategic planning in the formal sense
comes to holders of political power (political officials).
Strategic planning is the result of joint activities of different
actors in the administrative organization. Political leaders and
officials determine the general direction, financial framework
and conduct political control of the organization, and public
official analyze the situation, develop options, establish
priorities and carry out other numerous tasks that prepare the
implementation of the strategy.
Keywords: strategic management, strategic planning, public
management.
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С ажет ак
У овом раду аутор разматра питање унапређења компетенција менаџера с циљем унапређења људских и
друштвених ресурса. У том контексту развој људског
капитала је од изразите важности за развој како јавног,
тако и приватног сектора. Друштвени ресурси су и
друштвене циљне групе за тестирање развоја људских
ресурса па и у смислу унапређења пословних компетенција. Унапређење пословних компетенција запослених
свакако треба да се развија даље, и саме организације
као друштвени ресурс одређеног сектора друштва али и
друштва уопште. На примеру истраживања унапређења
компетенција студената Факултета безбедности показало
се као неопходно за перспективу њиховог запошљавања
да се концепти људских и друштвених ресурса посматрају као динамичка, теоријско-практична целина. Таква која заправо има одлике feed – back целине, односно
међузависности концептуалних и практичних решења по
начелу повратне спреге.

Кључне речи: унапређење компетенција, менаџери,
развој, друштвени ресурси, образовање.
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1. УВОД
Свет у XXI веку обележавају: повећање нивоа конкуренције,
брзе промене технологија, иновација као менаџерски императив,
транзиција ка друштву знања, повећање захтева окружењаклијената. Шта је данас кључни фактор успеха? Да ли је то
технологија, капитал или људи и примена њиховог знања? Али
чињеница је да је конкурентска предност организација у све већој
мери заснована на неопипљивој имовини.
Та имовина су заправо несводиви људски ресурси који се
мултипликују у перцепцији друштвених вредности и у друштвене
ресурсе. А од тих ресурса је најважније знање које се стиче
образовањем али и сталним учењем у шта спада и стицање нових
способности и вештина које може бити део програма едукације
или обучавања.
Друштвени ресурси су уједно и друштвене циљне групе
за тестирање развоја људских ресурса па и у смислу унапређења
пословних компетенција. Унапређење пословних компетенција
запослених свакако да се развијају даље, и саме организације
као друштвени ресурс одређеног сектора друштва али и друштва
уопште. Овде ћемо се нарочито осврнути на образовне установе
и њихову упућеност на друге установе и организације које чине
развој људских и друштвених ресурса међузависним.

2. ШТА СУ ТО КОМПЕТЕНЦИЈЕ?
Да бисмо приступили питању унапређења компетенција
као начину сагледавања развоја људских и друштвених ресурса
морамо се упитати за њихово ближе одређење.
Шефика Алибабић за компетенције каже следеће: „У
промишљању и сагледавању компетенција за менаџмент
промене, ми смо пошли од разумевања компетенција као једног
функционалног пакета знања, вештина, ставова, особина и
способности; као синергије свега оног што је заједнички одређено
учењем и наслеђем и свега оног што се може само учењем и
образовањем развијати, а што је у функцији успешности неких
радних активности“.
Да није лако одредити опсег компетенција сведочи за наш
рад најрелевантније дело на ове теме: Миомир Деспотовић, „Развој
курикулума у стручном образовању”.
Основни проблем којим се ова студија бави ситуиран је
у шири контекст ради повезивања рада и образовања, односно
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усклађивања захтева рада и ефеката образовања и учења. У
њој се у најширем смислу говори о могућности успостављања
компатибилности између компетенције које се захтевају у раду и
компетенција које се стичу у процесу образовања. Уже питање на
које студија фокусирана тиче се природе и порекла курикулума у
стручном образовању, његове сврхе, циљева, структура и начина на
који он репрезентује реалност и могућност њене интернализације
и трансформације. Две основне карактеристике приступа који је
примењен у елаборацији овог основног питања јесу: усмереност
на поуздану идентификацију стручних компетенција и њихово
конвертовање у исходе учења, уз прецизну артикулацију ситуација
учења и начина провере постигнућа.
Управо је компатибилност између компетенција које се
захтевају у раду и оних које се стичу у процесу образовања
била и основна полуга истраживања (унапређења) могућности
запошљавања дипломираних студената ФБ.
Компетенција би се могла одредити као способност успешног
обављања неког одређеног задатка или посла. Конкретније, то
је »способност особе да демонстрира да може обавити одређене
задатке или активности, према захтеваним стандардима.« Могло
би се исто тако рећи да су компетенције укупне претпоставке за
радну успешност.
За разматрање унапређења компетенција можемо пре свега
да направимо паралелу између образовања (подизања општих
компетенција) и обучавања (стицања специфичних компетенција).
Образовање				
- Чешће се повезује са интелектуалним тежњама
- Тиче се свеобухватног развоја
- Образовање је за цео живот
Обучавање
- Чешће се повезује са практичним тежњама
- Обука се фокусира на ограничене улоге
- Обука се врши за различите потребе (рад)

2.1. Развој људских ресурса
За развој људских ресурса у једној организацији одлучујући
је однос стицања општих компетенција (кроз образовање) и њихова
надоградња у компетенције везане уз посао (кроз обучавање). У том
смислу можемо говорити и о кључним компетенцијама за одређени
посао. Оне представљају променљиви, мултифункционални пакет
знања, вештина и .ставова које су свима потребне за запослење као
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и оних које су свима потребне да би се одређени посао успешно
обављао. Неке од општих су комуникативност на матерњем
и страном језику, основна рачунарска знања, спремност на
предузетништво…
Способност успешног обављања посла, према свим
досадашњим хуманолошким спознајама, специфична је резултанта
и функција способности, знања и вештина, као и мотивације.
Дакле, ради се о структури различитих индивидуалних особина
које у међусобној интеракцији, као и специфичном интеракцијом
са радном околином, односно објективним факторима, дају као
резултат специфично радно понашање и успешност. У сваком
случају унапређење компетенција (чији су саставни део и
ставови према послу9 јесте витални део развоја људских ресурса.
Људски ресурси према показатељима и трендовима пословања
постају стратешка предност пословних организација у стицању
конкурентске способности за опстанак и развој.
Пратећи (глобалне) трендове у свету рада и у Србији се
заступају следећи параметри:
- предузећа су увек под притиском да буду конкурентна,
да обука за специјализоване вештине постојећег посла више није
довољна да бисмо били конкурентни, да радницима данас треба
више вештина него што је то било у прошлости (ниво потребних
вештина се такође повећао), да постоји „јаз“ између постојећих
вештина радне снаге и вештина које су потребне.
- у оквирима глобалних трендова, број запослених у
предузећима се смањује тиме се од запослених више очекује.. Од
мање радне снаге очекује се да постигну већу продуктивност тј. да
развију шири спектар техничких и личних вештина, а то значи да
буду флексибилнији.
- флексибилност укључује одговор на мултипликоване
задатке: способност да се ради у групи, да се решавају проблеми,
да се сналазимо у неочекиваним ситуацијама... Предузећима
су потребни запослени који умеју да „мисле својом главом“ и
решавају проблеме.
Ставови према послу карактеришу процењивану запослену
особу. Предност ће свакако имати они који умеју да се прилагоде
различитим пословима и клијентима, и имају специфична знања и
искуства из привреде. Запослени треба да имају и стручне вештине
(искуство, квалификације, специфична привредна знања), као и
кључне вештине и то личне природе (комуникацију, спремност
за тимски рад, флексибилност и спремност на промене, као и
способност решавања проблема и рад на компјутеру).
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Ситуацију у Србији карактеришу недостатак основних
вештина као и недостатак савремених ставова према послу. Такође,
недостају коришћење оквира компетенција и перформансних
стандарда за управљање циљевима. Одговори на ово питање су
само на дужи рок и то у општем оквиру за развој компетенција
и инструментима на макро нивоу за развој вештина радне снаге.
А он подразумева: како осигурати квалитет програма обуке, шта
јавни сектор треба да обезбеди и да ли нам требају системи за
поделу трошкова.
На макро нивоу, инструменти за развој људских ресурса у
привреди треба да се позабаве компарацијом макро и микро нивоа
– односно примене. Наша предузећа мало пажње поклањају овом
аспекту, који је у свету врло битан. Затим, утицајем на колективно
преговарање (ниво зарада у сектору), као и утицајем на научно
управљање – менаџмент.

2.2 Развој друштвених ресурса
У сваком друштву можемо препознати различите врсте
ресурса који прате поделе функционалних области друштвеног
живота. Покретање прихваћених друштвених вредности у већ
институционализованој форми, али и оних које то још нису, у
правцу стварања нових вредности за друштвени живот људи
представља друштвени капитал једне земље баш као што људски
ресурси представљају људски капитал организованог друштва или
нпр. предузећа.
Тако можемо да разликујемо опште-институционални,
економски, политички, социјални, законодавни, образовни или
здравствени аспект ресурса једног друштва. У том крупном плану
друштвени ресурси могу се анализирати кроз њихово избијање
из равни потенцијала у раван остваривања. За менаџмент уопште
важно је знати могућност мерљивог праћења њихове стварне улоге
у животу људи а са хуманолошке стране и међусобни утицај на
људске вредности које се стичу или не, њиховим остваривањем.
На нижем нивоу или микро плану, друштвени ресурси
постају питање циљних или фокус група друштвених субјеката
који могу бити од највећег утицаја на развој неке организоване
људске заједнице или пословне организације.
На микро плану се може обављати анализа друштвене и
пословне упућености на одређену групу друштвених и привредних
субјеката у складу са препознатим вредностима и интересима који
се њиховим црпљењем остварују или не. Тако се једна пословна
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организација може фокусирати на различите облике комуникације,
консултативне сарадње или уговорног повезивања различитих
интереса са разноврсним друштвеним установама па и друштвеним
групама а не само са пословним партнерима из непосредног
пословног видокруга.
Треба дакле, обратити пажњу и на партнерство између
предузећа и њихових удружења, јавног сектора и синдиката у
давању одговора на следећа питања:
- како подићи компетентност људи, обезбедити континуирано
стручно усавршавање и професионални развој и адекватан квалитет
- како решити питања вишка запослених, смањења трошкова
увођења новозапослених и др.
- како решити питања недостатка запослених и вештина у
појединим занимањима
- која занимања треба да буду регулисана
- како створити подстицајно законодавно и пословно
окружење, посебно у домену индивидуалних релација.
Кључно питање је и додатна вредност рада – да ли желимо да
у производе „уграђујемо“ у једноставан рад или желимо да додамо
вредност производима-услугама. То је питање за доносиоце одлука,
а то исто питање постављају и менаџери и послодавци.
Алтернативни начини стицања квалификација (вештина)
приказани су у систему националних стручних квалификација
(NVQ) који се заснива на стандардима занимања и стандардима
компетенција. ISO 10015 (International Standard:1999 - Quality
management – Guidelines for traning) је међународни стандард
који анализира потребу за вештинама. Он нуди јасну процедуру
за доношење одлука о инвестирању у обучавање и дефинише
обуку као четворостепени процес: дефинисања тренинг потребе,
дизајнирања и планирања обуке, извођења обуке, евалуацију
обуке.1
Када је реч о повезаности образовног процеса и стицања
компетенција треба истаћи да се у кругу питања о образовању,
тржишту рада и систему националних квалификација открива
простор за међусобни утицај развоја људских, и развоја друштвених
ресурса која и чини окосницу менаџмент-приступа одређеног као
Менаџмент људских и друштвених ресурса.2
1
2
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Најбољи пример за ову констатацију
представља
истраживање обављено на Факултету безбедности поводом
анализе могућности запошљавања дипломираних студената. Да
ли они представљају и у којој мери, људске ресурсе које тржиште
препознаје и да ли су њихове стручне квалификације као ресурса
довољно конкурентне с обзиром на стечена знања и вештине с
једне, и процене потреба за одговарајућим људским ресурсима на
тржишту, с друге стране.

3. MЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА,
ПОСТУПАК И ИСХОДИ
Истраживање се усмерило ка циљним групама установа
и предузећа на тржишту рада у којима су већ запослени наши
некадашњи студенти као и онима који су по свом карактеру
потенцијални послодавци. Очекивана корист од „одговора“ са те
стране јесте начин започињања профилисања друштвених ресурса
једне образовне и научне установе у свом реалном друштвеном
окружењу.
Испитиване
су
квалификације
према
потребним
компетенцијама у светлу фокус-групних интервјуа са
представницима
запослених
и
њихових
менаџера
у
организацијама из области рада које одговарају образовним
(школским) квалификацијама дипломираних студената Факултета
безбедности.
Тако су и груписани позиви на састанке као и организација
самих интервјуа, односно по врстама области на коју се односи
звање дипломираног Менаџера безбедности а то су:
- општа безбедност
- послови одбране
- цивилне заштите и заштите животне средине
- менаџмента људских и социјалних ресурса

3.1. Поступак истраживања
На састанке су позвани запослени у различитим пословним
организацијама, од оних која спадају у државни сектор, у
сектор јавних предузећа, до оних у приватном сектору. Тако су
учествовали дипломирани студенти нашег факултета као и њихови
претпостављени (менаџери) запослени у МУП-у, Министарству
одбране, НИС-у, ЕПС-у, Пошти, али и у WLS Electronic d.o.o.,
G4S, Securitas, и у другим компанијама.
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Организација фокус-групних интервјуа подразумевала је
припрему:
- састава фокус-група (три до пет учесника) према
критеријуму стеченог школског профила на Факултету безбедности
као и по врсти пословне организације у којој раде
- полуструктуираних интервјуа у оквиру којих су предвиђена
обавезна (стандардна) питања и питања отвореног типа.
У оквиру прве групе питања учесници фокус-групног
интервјуа изјашњавали су се - о тржишној препознатљивости
дипломе ФБ,
- добијеној образовној (високо-школској) основи за
практичан рад,
- очекиваним компетенцијама за рад при запошљавању
У оквиру „отворених“ питања учесници интервјуа
изјашњавали су се о:
- перцепцији недостатака стеченог знања и вештина за
стручан рад у пракси
- перцепцији унапређења стицања знања и вештина на ФБ,
релевантних за стручан рад
Анализа резултата интервјуа указала је на две групе
релевантних закључака:
- прво, о потреби профилисања стручних квалификација
менаџера безбедности у новим областима које захтевају промене
на тржишту,
друго, о траженим основним компетенцијама већ
запослених, као и о начину стицања специфичних компетенција за
послове из дефинисаних области менаџера безбедности
Када је реч о општим (генеричким) компетенцијама за
сваку од доле дефинисаних показало се преклапање преко 80%
(упоредног изјашњавања учесника интервјуа).
С друге стране, у оквиру „отворених“ питања владала
је потпуна сагласност о стицању специфичних (стручних)
компетенција уз практичан рад студената. Све је указивало на
потребу организације озбиљне студентске праксе.
Поступак истраживања је завршен обликовањем извештаја
о резултатима и предлагањем активности на основу закључака
координатора извођења пројекта. Предложене мере и дефинисани
учесници и корисници нових решења, представљају исходе
истраживања.
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3.2. Исходи истраживања
Резултат фокус-групних интервјуа између осталог, указао
је и на потребу разматрања увођења читаве нове области у
курикулум факултета, поред иновирања садржаја наставе из
постојећих области. Реч је о области безбедности здравља на раду.
Упркос значају прегледа наставних садржаја и њихове иновације
најважнији резултат истраживања састоји се у увиду у ком правцу
треба да иде оспособљавање студената за практичан рад. У овој
фази било је могуће утврдити тзв. генеричке (опште) компетенције
које се очекују од студената а оне специфичне тек непосредним
упознавањем праксе релевантних организација. Из тог разлога
су урађене две ствари. Прво утврђен је списак генеричких
компетенција и као друго утврђена су модели како студенти могу
да почну да стичу специфичне компетенције у оквиру извођења
тзв. студентске праксе. 3
Предлог генеричког оквира компетенција за студенте
Факултета безбедности Универзитета у Београду заснованог
на фокус групним интервјуима током реализације пројекта
„Унапређење могућности за запошљавање студената
Факултета безбедности“
Табела 1
КОМПЕТЕНЦИЈА

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: ЗНАЊА,
ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ;
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
•
•

1. Комуникација

•
•
•

3

Води пословни састанак и адекватно
пословно разговара
Писано пословно комуницира и израђује
различите врсте пословних текстова (понуде,
извештаје, писма пословним партнерима,
обраћање институцијама и сл.)
Способан да формулише аргументе и
адекватно их презентује, поштујући различите
ставове
Слуша пажљиво саговорнике
Презентује своје ставове, мисли и идеје јасно
и утицајно.

У току 2010. и 2011. године Факултет безбедности је у сарадњи са Центром за развој
људских ресурса и Менаџмент (МНГ Центар) из Београда спровео комплексно
истраживање у оквиру пројекта Унапређење могућности за запошљавање студената
Факултета безбедности. Координатор рада на пројекту испред ФБ је писац ових редова.
(прим. аутора)
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КОМПЕТЕНЦИЈА

ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: ЗНАЊА,
ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ;
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
•
•

Информационо2. комуникационе
компетенције

•

•

•
•
Рад у тиму и групама/
3. вештине у раду са
људима

•
•
•

•

•
•
Фокусираност
на континуирано
4.
•
унапређење пословања
и проактивност
•
•
•
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Разуме и примењује принципе и концепте
информатике као науке
Способан је да претражује, сакупља и
процесира (креира, организује, разликује
релевантне од неважних, субјективне
од објективних, реалне од виртуелних)
електронске информације, податке и концепте
и користи их на систематичан начин
Користи одговарајућа средства (презентације,
графиконе, мапе) да произведе, представи
и обезбеди разумевање комплексних
информација
Способан да коришћењем ИК технологија
подржи критичко мишљење, креативност
и иновацију у различитим пословним и
животним контекстима
Способан да позитивно и мотивишуће утиче
на чланове тима
Способан да остварује контакте и изграђује
мрежу пословних контаката
Конструктивно прима критике и сугестије од
других
Показује поверење у способности и таленте
других
Цени, похваљује и награђује сараднике у тиму
за оно што они чине добро
Способан да сагледа и разуме све компоненте
организације (визију, сврху пословања,
вредности, политику организације, трендове и
кретања у њој и др.)
Разуме значај позитивне организационе
културе и управљања променама
Сагледава сопствени рад и планира сопствене
активности
Способан да примени основне технике за
пословну анализу- интерну и екстерну
Има идеје за иновације у пословању и
промовише их
Успоставља окружење где појединци
слободно изражавају мишљење и искуство и
где су идеје добродошле
Тестира нове идеје у сарадњи са члановима
свог тима и уводи нове начине рада
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УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА...
ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: ЗНАЊА,
ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ;
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
•
•
•

5. Радне компетенције

•
•
•
•
•

6. Аналитичке вештине

•
•

•
•
•
Фокусираност на
кориснике, купце,
7.
клијенте

•
•
•
•
•

Успоставља и документује циљеве
Способан да дефинише основне елементе
пројекта (циљеви, активности, резултати,
људи, буџет...)
Охрабрује сарадњу са колегама ради
постизања резултата
Редовно дискутује са менторима своје
резултате
Предвиђа неочекиване препреке у
реализацији послова-пројеката и дефинише
контигентне планове
Лојалан је и посвећен је раду и сарадњи у
тиму
Успоставља и поштује временски рок
Познаје технику критичке анализе- критички
сагледава сопствене активности и пословне
процесе и тако поставља основу за
генерисање нових идеја за унапређење
Селектује адекватне технике за анализу
Примењује логичке методе на реалне
пословне ситуације- врши декомпозицију
пословног процеса, разлаже пословне
активности на логичне целине и барата са
више димензионалним релацијама
Ствара алтернативна решења за проблеме и
изазове са којима се суочава
Предвиђа будуће потребе корисника и
клијента и уграђује их у планове
Активно управља везама са клијентима који
имају пословни потенцијал
Тражи повратне информације од клијената
како би унапредио услуге
Одговара љубазно и асертивно на упите и
притужбе корисника и клијената
Утврђује потребе клијената за информацијама
у циљу ефективније комуникације
Разматра кориснички поглед када доноси
одлуку
Тежи фокусираности на клијенте која додаје
вредност пословању
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ЕЛЕМЕНТИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: ЗНАЊА,
ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ;
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА
•
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континуираног развоја
8.
и учења
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•
•

•
•

Познаје и примењује искуствене методе
учења (експериментисање, искуство,
рефлексија, концептуализација) и анализира и
учи на основу сопственог и туђих искустава
Разуме концепт и значај компетенција, како
организационих тако и личних
У кратким периодима времена способан
је да овлада новим компетенцијама, кроз
интензивне процесе учења како би продуковао
резултат
Способан је да оно што научи од ментора и
чланова тима примењује у свом раду
Има позитиван став према иницијативама
ментора на тему сопственог развоја и учења

Студентска пракса - појам, циљ, користи:
Стручна студентска пракса треба да буде начин достизања
циљева учења дефинисаних наставним програмом. Циљ стручне
праксе је да се омогући студентима развијање практичних аспеката стручних и пословних компетенција кроз решавање практичних
пословних изазова и рад на пројектима, рад у тимовима као и искуство боравка у реалном радном окружењу и примену и повезивање
стеченог теоријског знања са примерима из праксе.
Стручна пракса се може дефинисати као:
- Обављање радно повезаних активности предузетих без потребе да студент буде присутан на стварном радном месту
кроз обављање и решавање пословних пројеката и задатака,
учествовања у радним симулацијама уз менторинг од стране
искусног стручњака из праксе (дефиниција: Министарство
образовања и вештина, Велика Британија)
- привремено упућивање у одређену организацију или предузеће код које се обавља пракса где студент обавља одређени задатак или дужност или групу задатака и дужности са
нагласком на аспекте који се односе на учење кроз стицање
искуства.
Обављање стручне праксе има различите користи по студенте:
- Развој кључних-генеричких вештина: позитиван утицај на
лични и социјални развој кроз ново искуство рада и суочавања са професионалним изазовима која воде сазревању личности, развоју нове свести о раду где је коначни циљ уна36
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пређење мотивације, самопоуздања и развој нових интерперсоналних вештина.
- Боље разумевање радног окружења, смисла пословања,
упознавања са вредностима и захтевима различитих сектора
и различитих типова организација (јавни Vs. приватни; министарства, јавне агенције, корпоративни облици организовања рада), разумевање концепта функционалности радног
места и др.
- Боље разумевање стручних области које су предмет студирања кроз шансу да се у реалном радном окружењу примене
теоријска знања
У оквиру нашег истраживања формулисана су два основна
модела обављања стручне праксе. Први модел се односи на организацију стручне праксе кроз обављање радно повезаних активности (у научно-стручној литератури на енглеском језику: work
based activities) ван предузећа/институције. Овај модел укључује
рад студентских тимова на пројектима и пројектним задацима који
су дефинисани од стране послодаваца- партнерских предузећа и установа које пружају подршку у процесу њихове израде.
Други модел обављања праксе је онај који се обавља у предузећу у одређеном трајању са дефинисаним дужностима и циљевима учења и обавља се уз подршку ментора.
Узимајући у обзир, потребе студената Факултета безбедности и капацитете Факултета да организује студентску праксу за неколико стотина студената, истовремено или у кратком року, дат је
предлог два модела за организацију студентске праксе, чијом комбинованом применом је могуће да сви студенти буду ангажовани у
процесу обављања студентске праксе. Приказаћемо како може да
изгледа обједињени модел.
Модел обављања стручне праксе:
Стручна пракса кроз обављање радно повезаних активности (израда и решавање пројектних задатака, симулација,
студија случаја и других облика примене практичних компетенција, дефинисаних кроз сарадњу са партнерским предузећима/институцијама)
Овај модел обављања стручне праксе је признати метод
обављања практичне наставе као један од метода примене стечених теоријских компетенција у практичном контексту. У овом моделу студенти обављају стручну праксу у оквиру Факултета.
Обављања стручне праксе се заснива на сарадњи Факултета
безбедности и стручњака из праксе који раде у институцијама и
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предузећима и који су у највећој мери завршили основне или после
дипломске студије на Факултету. Ово практично значи да људски
потенцијали постоје у домену ангажовања ментора из предузећа и
институција и да их је потребно укључити на систематски начин у
рад Факултета. Обављања стручне праксе се заснива на улазима и
виду пројектних задатака, студија случајева, захтева за креативним
решењима, и другим идејама за обављање стручне праксе кроз овај
модел, који највећим делом долазе од ангажованих ментора из предузећа и институција.
Многе радно повезане активности могу бити предузете без
потребе да студенти проводе време на радном месту. Ово укључује
рад и учешће студената у:
- Пројектима симулације;
- Пројектима који долазе из пословног контекста у виду
пословних задатака које треба урадити и предложити
унапређење пословних процеса;
- Процесу развоја и усвајања нових знања кроз менторски
приступ, која могу бити примењена у предузећима/
институцијама и презентована на одговарајућим скуповима.
Овај модел обављања стручне праксе се може обављати кроз:
- тимско и појединачно учешће у анализи пословних студија
случаја и предлагању адекватних и аргументованих пословних решења у вези са њима;
- учешће тимова студената у пројектима пословних симулација
и рада у виртуелним предузећима (нпр. симулација пословних
процеса из области људских ресурса- симулација процеса
селекције, симулација процеса дефинисања описа послова и
анализе потреба за развојем и бројним другим);
- решавање креативних изазова са којима се суочавају
институције и организације у пракси а где се процењује
могући креативни допринос студената завршних година;
- учешће у радним пројектима који проистичу из постојеће
праксе или потребе предузећа да одређена знања буду освојена
или унапређена (нпр. група студената добија задатак да се
позабави одређеном темом која је од интереса за предузеће у
циљу управљања знањем и процесима у њему);
- припрему презентација и предавања студентских тимова на
теме из одређене стручне области за одговарајуће циљне
групе.
Радни пројекти су добар метод учења, као и сви горе наведени
облици, јер су фокусирани да се активности доведу до потребних
резултата и обезбеђују више-функционалан приступ решавању
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проблема. Такође, јасан временски хоризонт (завршен, није
завршен на време) свих наведених облика често даје јасно искуство
и повратну информацију, било да се ради о успешно или неуспешно
обављеном пројектном задатку.
Све наведене активности би требале бити вођене од
стране стручњака из праксе- ментора из предузећа који би кроз
сарадњу са академским менторима обезбедили студентима
адекватне смернице, упутства, повратне информације, препоруке
за коришћење литературе и писање извештаја и других писаних
докумената који су резултати стручне праксе у овом моделу.
Улога координатора праксе:
Координатор праксе је задужен за развој мреже организација
и места обављања студентске праксе и свеобухватну организацију
и координацију обављања постојећег броја студентских пракси.
Блиско сарађује са академским менторима и менторима из
предузећа/институција.
Задаци координатора јесу:
- Развој мреже одобрених предузећа и установа за обављање
стручне праксе;
- Провера места обављања студентске праксе и утврђивање
да постоје одговарајући материјални, технички и стручни
услови за обављање студентске праксе а све на основу
критеријума које дефинише декан Факултета који се
односе на материјалну, техничку и стручну оспособљеност
предузећа/институција и радних места у оквиру њих у којима
се обавља стручна пракса;
- Израда предлога декану за одобравање места обављања
стручне праксе;
- Вођење регистра институција и предузећа за обављање
стручне праксе;
- Стара се о припреми и потписивању Уговора са предузећима/
институцијама о обављању студентске праксе;
- Анкетирање студената о њиховим склоностима и
преференцијама у вези са обављањем праксе;
- Упућивање студената у установе и предузећа где ће обављати
праксу и њихово информисање о оперативним питањима
-

(основна правила обављања праксе у организацији,
безбедност и здравље на раду, упућивање на менторе);
Вођење регистра циљева учења- компетенција које
треба развити и/или усавршити у процесу обављања
праксе које су разврстане по студијским групама;
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Иницирање ревизије и унапређење
циљева учењакомпетенција које треба развити и/или усавршити у процесу
обављања праксе;
Обављање посета предузећу/институцији пре и током
обављање студентске праксе ради увида у квалитет обављања
студентске праксе;
Решавање оперативних проблема у вези обављања стручне
праксе у сарадњи са ментором из предузећа;
Подношење Извештаја о реализацији стручне праксе
студената декану Факултета.

Управљање квалитетом стручне праксе - дефинисање
циљева учења за обављање стручне праксе
Учење се не дешава само у школама и академским
институцијама и њиховим учионицама већ и на радном месту.
Информални начин учења добија све више на значају у савременим
тржишним привредама.
Стога је неопходно да се дефинишу стандарди компетенцијациљеви учења који ће бити орјентир за обе врсте ментора и
студенте у процесу обављања праксе. Студенти се не могу слати да
обављају стручну праксу а да не знају шта ће научити кроз рад и
искуство (барем оквирно) и које ће основне радне вештине имати
прилику да стекну. Да ли ће их стећи то треба да зависи од њих.
Циљеви учења у форми стандарда служе да би студенти тежили
да их достигну и да унапред знају шта се од њих очекује- које
компетенције треба да развију током процеса обављања стручне
праксе. Ово је неизоставни алат и за менторе.
Дефинисање циљева учења је посао за менторе - академске
и оне у предузећима који треба да сагледају шта студенти могу
да обављају на пракси а да онда дефинишу неким од постојећих
методолошких поступака каталог и оквир стручних и генеричких
компетенција.
Ментори у предузећима би требали да на основу каталога
компетенција- циљева учења дефинишу послове - дужности и
задатке који развијају ове компетенције и достижу зацртане циљеве
учења. Препоручује се да ментори у предузећима направе каталоге
пројеката и пројектних активности који могу да обављају студенти
током праксе јер на тај начин могу ефикасно да управљају овим
активностима на принципима пројектног менаџмента. На овај
начин студенти се стављају пред веће или мање изазове а такође
лакше их је водити кроз процес обављања одређених дужности и
задатака.
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Ментори у предузећима и академски ментори би требали
да разумеју да пракса поред развоја једне или две стручне
компетенције (нпр. процес селекције кандидата при запошљавању)
треба да има за циљ развој основних радних вештина и ставова
према послу. Те компетенције се односе на системско и логично
размишљање, вештине анализе, развој самопоуздања, мотивације,
свести о искуству и како из њега учимо, професионализму и другим
радним компетенцијама.

ЗАКЉУЧАК
Претходно речено је заправо извештај о функционалном
капацитету проширеног концепта Менаџмента људских ресурса
у Менаџмент људских и друштвених ресурса. На примеру
истраживања унапређења компетенција студената ФБ показало
се као неопходно за перспективу њиховог запошљавања да
се концепти људских и друштвених ресурса посматрају као
динамичка, теоријско-практична целина. Таква која заправо има
олик feed – back целине, односно међузависности концептуалних и
практичних решења по начелу повратне спреге.
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R es u m e
In this paper the author discusses the issue of improving the
competencies of managers in order to improve human and
social resources. In this context, the development of human
capital is of great importance for the development of both the
public and the private sector. Social resources are also social
target groups for testing human resources development, and in
terms of improving business competencies. The improvement
of business competencies of employees should certainly be
further developed, and the organizations themselves as a
social resource of a certain sector of society, as well as society
in general. In the case of research on the improvement of the
competencies of the students of the Faculty of Security, it has
proved necessary for the perspective of their employment that
the concepts of human and social resources are regarded as
a dynamic, theoretical and practical whole. One that actually
has a feed - back of the whole, or the interdependence of
conceptual and practical solutions based on the principle of
feedback.
Keywords:
competence
improvement,
development, social resources, education
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Република Србија спада у ред европских држава са
највећом диспропорцијом регионалног развоја својих
делова. Стога је важно да држава инсистира на јачању
постојећих и оснивању нових регулаторних тела која
би се бавила, у оквиру својих надлежности, проблемом
равномерног регионалног развоја. Једна од најважнијих
институција у том домену у Републици Србији јесте Национална агенција за регионални развој (НАРР). Сходно
томе, рад ће се, најпре, усмерити на анализу појма регулаторних тела (посебно агенција), као и на анализу саме
природе регулације, а затим ће у фокусу бити анализа поменуте Националне агенције за регионални развој – њене
правне природе, регулаторних (и других) функција које
обавља, као и разматрање њеног досадашњег рада и могућности за његово унапређење.
Кључне речи: регулаторна тела, агенције, Национална
агенција за регионални развој, равномерни регионални
развој

1. УВОД
Република Србија спаде у ред унитарних и централизованих
држава. Уколико се узме у обзир да у нашем друштву постоје
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рецидиви ауторитарне, недемократске политичке културе1 јасно је
да у једном таквом амбијенту институције наше државе производе
мноштво негативних ефеката. У политичком смислу, реч је о великој
диспропорцији моћи политичког одлучивања између централних
и локалних нивоа власти. На економском плану, локални нивои
власти често немају довољно самосталних финансијских средстава
за реализацију својих пројеката.2 Такође, хронично је присутна и
непропорционалност развијености између различитих крајева наше
државе. Сходно томе, равномерни регионални развој се намеће као
важан путоказ за привредни, економски, социјални, али и политички
опоравак недовољно развијених делова Републике Србије. Исто
тако, равномерни регионални развој представља један од темељних
принципа на којима почива савремена Европска унија, те део пакета
обавеза које стоје пред државама кандидатима за чланство у њој,
где спада и Србија.3 Регионални развој представља јавну политику
која се мора спроводити уз пуну сарадњу државних власти на свим
нивоима, регулаторних и контролних тела, као и цивилног сектора.
Активности у области регионалног развоја морају подлегати
контроли и регулацији од стране тела која су за то законом овлашћена.
Наравно, уз будну пажњу јавности као незамењивог контролног
и корективног фактора у свим јавним политикама. Регионалне
политике, као облик јавних политика, морају бити засноване на
принципима релевантним за јавне политике и бити креиране и
реализоване кроз тзв. циклус јавних политика.4 Мишљења сам да
је посебно важно обратити пажњу на неколико агенција које се баве
пословима из области регионалног развоја. Ту се посебно истиче
Национална агенција за регионални развој (НАРР) која, између
осталог, има важну регулаторну улогу у овој области.
Укратко, овај рад ће се најпре фокусирати на појам
равномерног регионалног развоја и принципе на којима он почива,
затим, биће речи о регулацији и њеном значају у савременим
јавним политикама, да би се пажња рада усмерила ка анализи
регулаторних тела, са посебним освртом на Националну агенцију
за регионални развој и њену регулаторну (али и друге) функцију у
области регионалног развоја.
1
2
3
4
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2. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
У нормативном смислу, домаћи правни систем дефинише и
препознаје концепт регионалног развоја као веома важан. Устав
Републике Србије недвосмислено каже да ,,Република Србија
стара се о равномерном и одрживом регионалном развоју, у складу
са законом“.5 Дакле, Устав Републике Србије оставља простор
законодавцу да кроз форму закона ближе дефинише регионални
развој и уреди његове основне елементе. Закон о регионалном
развоју одређује појам регионалног развоја на следећи начин:
,,Регионални развој је дугорочни и свеобухватни процес унапређења
одрживог економског и друштвеног развоја региона и јединица
локалне самоуправе, уз уважавање њихових специфичности“.6
Законом су утврђени субјекти регионалног развоја. ,,Субјекти
регионалног развоја су:
1) Влада;
2) Министарство и министарства надлежна за послове
финансија и просторног планирања, у складу са законом;
3) Аутономна покрајина Војводина;
4) Главни град;
5) Агенција за привредне регистре;
6) Републичка агенција за просторно планирање, у складу са
законом;
7) Фонд за развој Републике Србије;
8) јединице локалне самоуправе, у складу са законом;
9) Национални савет за регионални развој;
10) Национална агенција за регионални развој;
11) регионални развојни савети;
12) регионалне развојне агенције”.7
Оно што је важно за ову анализу јесте да слово закона
препознаје Националну агенцију за регионални развој као један
од субјеката политике регионалног развоја, али и неке друге
агенције, попут Регионалне развојне агенције и Агенције за
привредне регистре.
Подстицање регионалног развоја има за
циљ неколико исхода: одрживи друштвени и економски развој
целокупне државе и друштва, смањивање диспропорција у
развоју између региона, смањивање унутаррегионалних разлика,
посвећивање веће пажње неразвијеним, недовољно развијеним
и девастираним срединама, сузбијање негативних демографских
5
6
7

Устав Републике Србије, Службени гласник, Београд, 2006, члан 94.
Закон о регионалном развоју, Службени гласник, Београд, 2015, члан 4.
Закон о регионалном развоју, Службени гласник, Београд, 2015, члан 19.
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трендова, развијање иновативне и савремене економије
базиране на принципима конкурентности, активније подстицање
интеррегионалне сарадње, као и сврсисходније и ефикасније
коришћење домаћих добара и ресурса региона.8
Влада Републике Србије је, у сврху подстицања регионалног
развоја, утврдила укупно пет статистичких региона. Ту спадају:
Београдски регион, Регион Косово и Метохија, Регион Војводине,
Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне
Србије.9
Мада у формалном смислу регионални развој заузима
важно место у развоју наше земље, у практичном погледу није
учињено много тога да се смање регионалне неједнакости. Иако
је институционални оквир за подстицање регионалног развоја
добар (усвојен Закон, израђена статистичка регионализација),
Србија спаде у европске земље са најизраженијим економским,
привредним и демографским разликама. Привредна (и свака
друга) активност је превасходно сконцентрисана у Београдском
и Војвођанском региону. Стога је важно анализирати привредне
потенцијале осталих региона, уколико желимо да се регионалне
диспропорције у нашој земљи уклоне.10 ,,Кључни разлози
регионалне неравнотеже у нашој земљи су: неповољни демографски
трендови, висока незапосленост по регионима, девастација
индустријског комплекса, неадекватна инфраструктура, итд...
Даље, значајни показатељи регионалних неравнотежа огледају се
у концетрацији привредних активности у Београдском региону,
у којем је присутна висока запосленост и највећи број успешних
предузећа“.11 Проблем представља чињеница да је, на дужем
временском плану, предвиђен тренд неравномерног регионалног
развоја, уз продубљивање постојећих регионалних разлика између
Београдског региона (најразвијенијег) и Региона Јужна и Источна
Србија (најнеразвијенијег).12 Сходно томе, поред постојећег
нормативног оквира и досадашњих конкретних потеза у пракси,
у област равномерног регионалног развоја Република Србија мора
уложити много више знања, енергије и труда. Између осталог,
од велике важности би било унапређење на пољу регулације
ове области. Сви актери, а посебно агенције укључене у процес
8 Закон о регионалном развоју, Службени гласник, Београд, 2015, члан 2.
9 Закон о регионалном развоју, Службени гласник, Београд, 2015, члан 5.
10 Miroslav Đorđević, Saša Obradović i Nemanja Lojanica, “Komparativna analiza regionalne
razvijenosti Šumadijskog i ostalih regiona u Republici Srbiji“, Zbornik Ekonomskog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, стр. 53.
11 Исто.
12 Исто., стр. 58.
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регионалног развоја, морају до крајњих мера користити и своје
регулаторне капацитете уколико се желе постићи већи успеси на
овом пољу.
Проблеми неуједначеног регионалног развоја су и даље
присутни у нашој држави, рефлектујући се кроз демографско
пражњење сиромашнијег и технолошки неразвијенијег југа, растом
два највећа привредна центра (Ниш и Београд), али и слабим
инвестицијама и пројектима у осталим регионима Централне и
Западне Србије. Проблема има много и не треба их остављати по
стране, већ се одлучно и стручно суочити са истим. Неравномеран
регионални развој је хронични проблем наше државе и захтева
дугорочне мере, како у контексту даљег приближавања Србије
Европској унији, тако и у контексту њеног свеукупног привредног
и демографског опоравка. ,,Како би се ови проблеми решили
и тиме обезбедио дугорочно стабилан напредак потребно је
преузети низ мера које су међусобно повезане. Најпре, неопходно
је смањити кључни економски и социјални проблем, а то је висока
незапосленост у свим подручјима наше земље. Даље, повећати
привредну активност у мање развијеним пределима, јер је 50%
територије земље демографски девастирано. То се може постићи
мерама улагања у образовање, а пре свега у складу са привредном
структуром (тиме се може спречити ,,одлив мозгова“). Улагања
у инфраструктуру могу значајно да побољшају услове живота
становништва, али и да привуку инвестиције“.13

3. РЕГУЛАЦИЈА
Након објашњења појма и значаја (равномерног) регионалног
развоја, треба укратко рећи нешто о регулацији као таквој. Потребно
је, зарад бољег разумевања улоге регулаторних тела у регионалном
развоју Србије, разумети појам и суштину регулације као такве.
Држава се, као политичко – правна творевина, од свог постанка
трудила да на различите начине регулише бројне активности
које се у оквиру ње одвијају. Наравно, ширењем либерално –
демократских вредности преко утицаја западног света долази до
све већег и чешћег повлачења државе из одређених сфера (посебно
економске и социјалне).
Данас није једноставно дати општеприхваћену, како
довољно свеобухватну тако и довољно прецизну, дефиницију
регулације. ,,Не постоји општеприхваћена дефиниција о томе шта
13 Miroslav Đorđević, Saša Obradović i Nemanja Lojanica, “Komparativna analiza regionalne
razvijenosti Šumadijskog i ostalih regiona u Republici Srbiji“, нав. дело, стр. 59.
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је регулација. Најчешће се регулација означава као разноврстан сет
инструмената, помоћу којих владе утврђују услове који се односе
на предузећа, грађане или друге групације, односно којима се утиче
на њихово понашање. Она поред закона, обухвата и формалне и
неформалне одлуке, и друга правила која се доносе на свим нивоима
власти, као и правила која доносе невладини или саморегулаторни
органи, којима су владе пренеле регулаторна овлашћења. Као
таква, регулација представља основно подручје деловања
државе“.14 Чињеница је да се од краја 70-их година прошлог
века па до данас може говорити о повратном процесу, односно о
дерегулацији, где држава попушта пред притисцима грађана, али
и разних актера из цивилног друштва, те своје послове (и њихову
регулацију) препушта другим актерима. ,,Почетком шездесетих
година многе студије све су јасније показивале да регулација не
мора служити јавним интересима и да не исправља у потпуности
тржишне неуспјехе, већ да регулацију праве и бројни неуспјеси
државе у њезином покушају контроле и управљања економским
процесима. Држава је наиме често занемаривала првотне циљеве
увођења регулације и одржавала регулирана подузећа на животу
без обзира на постигнуту учинковитост или задовољење ширих
друштвених интереса. С једне стране због недостатака самог
процеса регулације и одржавала регулирана подузећа на животу
без обзира на постигнуту учинковитост или задовољење ширих
друштвених интереса. С једне стране због недостатака самог
процеса регулације у пракси, а с друге стране у либералистички
опредијељеном економском и политичком окружењу, економисти
су почели тврдити да морају бити регулиране само оне гране гђе је
јасно да је конкуренција немогућа. Све остале гране морају бити
дерегулиране, тј. мора се укинути административно одређивање
цијена, као и све препреке уласка и изласка с тржишта”.15 Ипак,
чак и у условима таквог тренда, држава је успела да пронађе
формулу за опстанак својих регулаторних функција. ,,И поред
тренда дерегулације, последњих неколико деценија дошло се до
нове регулаторне функције државе. ,,Регулаторна држава“ уводи
низ прописа, посебно у областима заштите животне средине,
права потрошача, дефинисања својинских права, интеграције
у светску привреду или контролу нових технологија. Сама
регулаторна реформа означава промене које доводе до побољшања
14 Користи од анализе ефеката прописа, Internet, http://www.rsjp.gov.rs/koristi-od-analizeefekata-propisa, 03/04/2018.
15 Marina Kesner – Škreb, „Deregulacija tržišta“, Finansijska praksa, 1994, стр. 443-445,
Internet,
http://www.ijf.hr/hr/korisne-informacije/pojmovnik-javnih-financija/15/drzavnaregulacija/38/deregulacija-trzista/44/, 04/04/2018.
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квалитета регулативе. Регулаторна реформа може значити ревизију
појединачних одредби, промену и модернизацију регулативе и
институција или побољшање процеса доношења регулативе,
док дерегулација означава онај део регулаторне реформе који
у потпуности или делимично укида регулативу у одређеним
секторима“.16
Регулација је уско везана за одређене прописе. Дакле,
прописи су ти који намећу обим и степен регулације у некој области.
У оквиру тренда дерегулације, често се користи инструмент под
називом анализа ефеката прописа, која често резултира изменама
постојећих прописа, или чак увођењем нових. ,,У идеалним
условима, одлуке о томе да ли и на који начин увести или мењати
постојећу регулативу засноване су на одговарајућој анализи
и квалитетним подацима. Ипак, на ове одлуке не утичу само
објективне информације на основу којих се формирају аргументи
у прилог или против измене или увођења прописа. Као последица
јавља се увођење лоших решења или непотребних прописа.
Основни циљ анализе је смањење непотребне регулативе
разматрањем могућих алтернатива (...) Анализу ефеката
прописа могуће је применити и у случају решавања проблема
,,нагомилавања“ постојеће регулативе“.17
Европска унија, чији чланица жели да постане и
Република Србија, велику пажњу посвећује регулацији, односно
регулаторним политикама и регулаторним инструментима. Сходно
томе, институције Европске уније, уз сарадњу са њеним највишим
званичницима, раде на томе да на што бољи начин планирају и
координишу регулацију у различитим политикама. ,,План бољег
регулисања је да транспарентно пројектује и оцијени политику
и законе Европске уније, уз доказе и подржава ставове грађана и
заинтересованих страна. Он обухвата све области политике и има
за циљ циљану регулативу која не иде даље него што је потребно,
како би се постигли циљеви и донели користи по минималним
трошковима”.18 На основу ових тежњи, Унија је, кроз низ
формалних и неформалних докумената, успела да успостави сет
критеријума који се односе на добру регулацију. Међу најзначајније
регулаторне принципе Европске уније спадају: консултација,
евалуација, ефективност, кохерентност, корисност, релевантност
и ефикасност. Такође, Европска комисија препоручује неколико
16 Marina Kesner – Škreb, „Deregulacija tržišta“, нав. дело, стр. 443-445.
17 Користи од анализе ефеката прописа, нав. дело.
18 Better regulation: why and how, Internet, https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/
planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en, 04/04/2018.
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најквалитетнијих регулаторних инструмената: постојање јасног
циклуса планирања политике, заснованост на високом квалитету,
заснованост на јасним доказима, партиципација и отвореност
заинтересованих учесника, супсидијарност, пропорционалност,
обимност, кохерентност, транспарентонст, непристрасност, јасно
дефинисана употреба ресурса и организација.19

4. РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
У претходном делу рада размотрене су природа и значај
регулације. Поред неспорно присутног процеса дерегулације,
регулација и даље опстаје као изузетно важан механизам неопходан
за успешно функционисање државе и друштва. Међутим, када
говоримо о регулацији, сасвим се оправдано поставља питање ко
треба да спроводи регулацију и на који начин. Један од најпознатијих
(а и током историје модерног света најраспрострањенијих) модела
регулације је државна регулација. ,,Прва могућност је да држава
буде директан регулатор, тј. да правила у појединим секторима
поставља директно влада или министарство. Ми ово називамо
политичком регулацијом”.20 Државна (односно политичка)
регулација је по својој природи ауторитарног карактера. ,,Код
политичке регулације, на другој страни, непридржавање правила
доводи до ауторитативних казни (од финансијских, преко забране
пословања, до кривичних)”.21 Постоји и тзв. саморегулација, која
је, објективно говорећи, слабо заступљена у Републици Србији,
док на Западу има све веће симпатије. ,,Други начин је кроз
саморегулацију - удруживање субјеката у асоцијације које доносе
правила и тако регулишу рад свог чланства. Пример овог меког
(софт) механизма су удружења новинара или предузетника”.22 Реч
је, дакле, о форми регулације која подразумева државно одсуство
из регулаторних послова. Овде, дакле, нема присуства ауторитарне
државне санкције. ,,За разлику од „политичке регулације“, код
саморегулације - у случају неслагања са радом матичног удружења
актер је слободан да га напусти и поступа по другачијим правилима,
или ће бити избачен, али онај ко спроводи санкцију није држава,
већ органи удружења”.23 Трећи облик регулације је за нас посебно
19 “Better Regulation Toolbox“, European Commission, SWD, 2015, стр. 7-8, Internet, http://
ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf, 04/04/2018.
20 Slobodan Tomić, Aleksandar Jovančić, „Nastanak i nezavisnost regulatornih tela u Srbiji:
domaće ili eksterne determinante?“, Političke perspektive, 2012, стр. 26.
21 Исто.
22 Исто.
23 Slobodan Tomić, Aleksandar Jovančić, „Nastanak i nezavisnost regulatornih tela u Srbiji:
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значајан. Реч је о регулацији преко тзв. регулаторних агенција.
Регулаторне агенције представљају широк појам, те је тешко дати
њихову конкретну дефиницију. Њихова нагла експанзија у Западној
Европи се десила након широког таласа приватизације са почетка
80-их година XX века.24 За социјалистички свет, овакав актер у
реуглаторним пословима је био непознат. Ипак, свакако је важно
истаћи да се овај облик регулације све више примењује у Републици
Србији након демократских промена 2000. године. ,,Трећи начин
спровођења регулације јесте кроз регулаторне агенције. Оне
представљају самосталне органе који су функционално одвојени
од државе и нису директно одговорне грађанима. Ту је кључна
разлика у односу на тзв. политичку регулацију. Са друге стране,
регулаторне агенције се разликују у односу на саморегулацију у
томе што оне саме доносе ауторитативне акте који имају снагу
званичних одлука државе, иза чијег извршења стоји апарат силе”.25
Може се рећи да у Републици Србији данас постоји значајан
број агенција као регулаторних тела. Често се, међутим, поставља
питање (како од домаће стручне јавности тако и од Европске
уније) колико су домаће агенције независне у обављању својих
послова. Сведоци смо да су у савременој Србији одлуке бројних
,,независних” тела врло често политичког карактера. ,,Нас овде
занима да ли су постојеће агенције у Србији независне. Често се у
јавности чује да оне немају довољну аутономију. Такође, Европска
комисија је у својим извештајима истицала недовољну независност
регулаторних тела (Европска комисија, 2008, 2009, 2010).
Њихове примедбе истичу негативне примере из праксе”.26 Често
се води полемика и око тога да ли су регулаторна тела у Србији
суштински аутономна, односно да ли су у стању да самостално
доносе одлуке у обављању својих дужности. Исто тако, поставља
се питање да ли регулаторна тела у Србији имају довољно
материјалних и техничких капацитета за обављање послова, те да
ли су ти капацитети довољан (свакако су нужан) услов за њихово
несметано функционисање. ,,Желимо да укажемо на два аспекта
независности: формални (де јуре) и фактички (де фацто). Потребно
је да се та два аспекта аналитички раздвоје. Формална независност
односи се на прописана овлашћења, процедуре и ресурсе којима
агенција располаже. она се одређује кроз правне акте, пре свега
одговарајући закон и статут агенције. Међутим, у пракси агенција
domaće ili eksterne determinante?“, нав. дело, стр. 26.
24 Исто.
25 Исто.
26 Исто. стр. 33.
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не мора да користи ова формална овлашћења у потпуности.
Постоје случајеви када формална независност не значи и фактичку
независност, тј. фактичка је чак нижа од формалне. Ово се дешава
услед притисака или других механизама којима власт утиче на
рад агенције. У том смислу, фактичка независност је предуслов
формалне независности, али не и гарант”.27 Резултати истраживања
о формалној независности регулаторних тела у Републици Србији
показали су изненађујуће висок ниво формалне независности, која
може да се мери са нивоом формалне независности регулаторних
тела у развијеним западноевропским демократијама. Међутим,
ниво суштинске независности домаћих регулаторних тела је
прилично низак, што је за младу српску демократију прилично
обесхрабрујуће.28
Као што је претходно речено, Закон о регионалном развоју
предвиђа дванаест субјеката регионалног развоја. За нашу анализу
регулаторних тела у области регионалног развоја, посебно је
значајно издвојити и детаљније анализирати четири од дванаест
субјеката. То су:
1. Републичка агенција за просторно планирање
2. Национални савет за регионални развој
3. Регионалне развојне агенције и
4. Национална агенција за регионални развој.

4.1. Републичка агенција за просторно планирање
За регионални развој Републике Србије веома је важна улога
коју има Републичка агенција за просторно планирање. Она је
формирана са циљем да обезбеди неопходне услове за адекватно
реализовање и унапређење политике уређења и планирања
простора. Захваљујући доношењу Закона о планирању и
изградњи, некадашњи Завод за просторно планирање и урбанизам
је преиначен у Републичку агенцију за просторно планирање.29
,,Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 УС, 98/13 - УС) наставља се континуитет постојања Агенције као
самосталне организације која врши јавна овлашћења у складу са
законом и прописима донетим на основу овог закона”.30 Републичка
27 Slobodan Tomić, Aleksandar Jovančić, „Nastanak i nezavisnost regulatornih tela u Srbiji:
domaće ili eksterne determinante?”, нав. дело, стр. 33.
28 Исто, стр. 34-35.
29 О Агенцији, Internet, http://www.rapp.gov.rs/content/cid270/o-agenciji, 07/04/2018.
30 Исто.
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агенција за просторно планирање спаде у ред јавних агенција.
,,Јавна агенција је организација која се оснива за развојне, стручне
или регулаторне послове од општег интереса. Посебним законом
могу се, сходно сврси јавне агенције, поједина питања положаја
јавне агенције уредити друкчије него овим законом”.31 Дакле,
Републичка агенција за просторно планирање послује у складу са
Законом о јавним агенцијама, има статус правног лица, те је њен
оснивач Влада Републике Србије, којој она одговара за свој рад.32
Надлежности Републичке агенције за просторно планирање су:
• да припрема, прати и координира како израду Просторног
плана Републике Србије тако и програма за имплементацију
Просторног плана Републике Србије
• да припрема, прати и координира креирање регионалног
просторног плана и програма његове имплементације
• да припрема, прати и координира креирање просторног
плана за подручја од посебне намене
• да припрема одлуку о креирању конкретних планских
докумената на предлог надлежног министарства
• да ствара и унапређује међународну сарадњу на пољу
просторног планирања
• да пружа стручну помоћ у изради стратешких докумената
из ове области
• да израђује јединствени систем индикатора за просторно
планирање усклађен са ЕПСОН системом
• да води регистар просторних планова
• да врши програме едукације из области просторног
планирања
• да припрема годишњи извештај о степену остварености
Просторног плана Републике Србије
• да креира просторни план подручја за посебне намене
финансиран из осталих извора, а у складу са законом, те да обавља
остале послове у складу са законом.33

4.2. Национални савет за регионални развој
Важан субјект у процесу унапређења регионалног
развоја представља и Национални савет за регионални развој.
,,Национални савет за регионални развој основала је Влада
Републике Србије ради обезбеђивања и унапређивања регионалног
31 Закон о јавним агенцијама, Службени гласник РС, Београд, 2005, члан 1.
32 О Агенцији, нав. дело.
33 Исто.

53

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. IV бр. 1/2018

развоја. Национални савет за регионални развој је конституисан
на првој седници одржаној 15. октобра 2010. године у Зајечару”.34
Закон о регионалном развоју предвиђа следеће надлежности
Националног савета за регионални развој, од којих многе имају
регулаторни карактер:
• праћење стања у области регионалног развоја, те
предлагање мера његовог унапређења
• промоција и подстицање циљева регионалног развоја
Републике Србије
• давање мишљења о Националном плану и предлогу
регионалне стратегије
• давање мишљења о буџетском финансирању развоја
региона
• анализа примене мера и политике Владе Републике Србије
у области регионалног развоја
• координација рада регионалних савета
• остали послови од значаја за регионални развој35
Сматрам да овде треба посебно истаћи функције под тачкама
пет и шест, које су релевантне за нашу анализу.

4.3. Регионалне развојне агенције
Значајну регулаторну улогу у области регионалног
развоја Републике Србије имају и регионалне развојне агенције.
,,Регионална развојна агенција је привредно друштво или
удружење основано за обављање послова односно унапређење
регионалног развоја, која је акредитована, у складу са овим Законом
о регионалном развоју”.36 Њиховом делатношћу су покривени
сви делови територије Републике Србије, а финансирају се из
прихода које остварују по основу обављања послова, те из буџета
јединица локалне самоуправе, које су и оснивачи агенција. Као
регулаторне послове које регионалне развојне агенције обављају
можемо издвојити послове из области мера реализације развојних
пројеката за које су агенције овлашћење, надлежности из области
међуопштинске, прекограничне и међународне сарадње, као и
регулација у области спровођења развојних докумената уз сарадњу
са покрајинским и локалним властима и сл.37
34 Nacionalni savet za regionalni razvoj, Internet, http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/
ShowNARRFolder.aspx?mi=86, 07/04/2018.
35 Исто.
36 Internet, http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=90 07/04/2018.
37 Internet, http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=90 07/04/2018.
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5. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Национална агенција за регионални развој је један од
најзначајнијих субјеката у области регионалног развоја у
Републици Србији, коју као такву препознаје Закон о регионалном
развоју. ,,Национална агенција за регионални развој је основана
2009. године Одлуком Владе Републике Србије као јавна агенција
за обављање развојних, стручних и регулаторних послова
регионалног развоја”.38 Дакле, на званичном сајту Националне
агенције за регионални развој стоји да, поред обављања развојних
и стручних послова, она обавља и регулаторне послове у области
регионалног развоја. То је од кључног значаја за љарегионалног
развоја, са посебним освртом на улогу Националне агенције за
регионални развој у истим.
Национална агенција за регионални развој представља
правног наследника Републичке агенције за развој малих и средњих
предузећа и предузетништва. На основу одлуке Владе Републике
Србије кроз Програм за оживљавање великих индустријских
центара, седиште Националне агенције за регионални развој је
измештено у Зајечар.39
Рад Националне агенције за регионални развој се у основи
финансира из буџета Републике Србије. С друге стране, ,,средства
за рад Агенције обезбеђују се из прихода које Агенција оствари
обављањем послова из своје надлежности, донација, прилога,
поклона домаћих и страних правних и физичких лица (…) других
прилога и прихода које Агенција оствари, у складу са законом”.40
За своје послове, Национална агенција за регионални
развој одговара Влади Републике Србије. ,,На годишњи програм
рада, финансијски план, годишњи извештај о раду, финансијски
извештај и одлуку о расподели добити, које усваја Управни одбор,
сагласност даје Влада”.41
Агенција има два органа. То су: директор Агенције и Управни
одбор. Оба органа поставља и разрешава Влада Републике Србије,
у складу са законом.42 ,,Управни одбор: 1) доноси Статут Агенције;
2) доноси друге опште акте, у складу са законом; 3) усмерава
рад директора Агенције и издаје му упутства за рад; 4) врши
38 Internet,
http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=85
08/04/2018.
39 Исто.
40 Одлука о оснивању Националне агенције за регионални развој, Службени гласник РС,
бр. 75 од 11. септембра 2009, 109/09
41 Исто.
42 Одлука о оснивању Националне агенције за регионални развој, нав. дело.
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надзор над пословањем Агенције; 5) подноси Влади извештај о
раду и пословању Агенције; 6) усваја годишњи програм рада; 7)
усваја финансијски план; 8) усваја годишњи извештај о раду и
финансијски извештај; 9) одлучује о расподели добити; 10) обавља
и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом
Агенције”.43 ,,Директор Агенције: 1) заступа и представља
Агенцију; 2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;
3) предлаже акте које доноси Управни одбор; 4) доноси одлуке и
друге акте из надлежности Агенције, осим одлука, односно аката,
које доноси Управни одбор; 5) одговара за законитост рада, као
и за стручни рад Агенције; 6) извршава одлуке Управног одбора
и предузима мере за њихово спровођење; 7) предлаже акте које
доноси Управни одбор; 8) доноси акт о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Агенцији; 9) одговоран је за
обављање административних и стручно-техничких послова за
потребе Националног савета; 10) предлаже програм рада Агенције;
11) обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком и
Статутом Агенције”.44
Основни општи акт Агенције за регионални развој је статут.
Њега, уз сагласност Владе Републике Србије, доноси Управни
одбор Агенције. У остале опште акте спадају правилник и други
општи акти.45
Након уводног појашњења, осврнућемо се на опсег деловања
агенције. ,,Послови у надлежности Националне агенције:
• учествује у припреми и спровођењу развојних докумената
и прати њихову реализацију;
• прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте
за унапређење инфраструктуре, развој привредних друштава
и предузетништва, обухваћене програмима финансирања
регионалног развоја;
• акредитује регионалне развојне агенције, издаје јавне
исправе о акредитацији и води евиденцију о издатим јавним
исправама;
• координира радом регионалних развојних агенција и пружа
стручну помоћ потребну за обављање њихових послова који се
односе на регионални развој;
• припрема и реализује програме едукације инструктора
и консултаната за потребе развоја привредних друштава и
предузетништва;
43 Исто.
44 Исто.
45 Исто.
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• планира и предлаже развојне пројекте из области
регионалног развоја и пројекте од интереса за Републику Србију
и обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се
финансирају из европских фондова, донација и других облика
развојне помоћи;
• обавља послове међународне и међурегионалне сарадње
из своје надлежности;
• води Јединствен регистар акредитованих регионалних
развојних агенција;
• води Јединствен информациони систем од значаја за
регионални развој;
• организује и врши издавачку делатност;
• обавља и друге послове у складу са законом”.46
Сада ћемо анализирати послове које обавља Национална
агенција за регионални развој како бисмо утврдили који од њих
имају регулаторни карактер.
1. На основу садржаја тачке 1. која каже да Агенција ,,учествује
у припреми и спровођењу развојних докумената” видимо да она
поседује можда и најзначајнији регулаторни инструмент у области
регионалног развоја, а то је, како креирање, тако и реализација
докумената из те области. Наравно, Влада Републике Србије је
несумњиво кључни чинилац када је реч о доношењу стратешки
важних аката из области регионалног развоја, али сама чињеница
да Национална агенција за регионални развој има могућност
да учествује у горе наведеним процесима јасно указује на њен
регулаторни потенцијал. На другој страни, други део садржаја ове
тачке недвосмислено указује на то да Агенција има и контролну
улогу која, у симбиози са регулаторном улогом, може да има
благотворно дејство.
2. Друга тачка, у којој стоји да Агенција ,,прати и спроводи
мере” указује да, поред контролне, Агенција има и регулаторну
улогу, односно да има могућност утицања на понашање субјеката
регионалног развоја, што се у приложеној дефиницији (у делу о
регулацији) јасно означава као регулаторна функција.
3. Из тачке 3. можемо јасно видети да Национална агенција
за регионални развој врши акредитацију регионалних развојних
агенција, што свакако има регулаторни контекст.
4. Према тачки 4, Национална агенција за регионални развој
врши координацију рада регионалних развојних агенција, чиме
46 Internet,
08/04/2018.

http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=85
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врши контролну и регулаторну функцију, уз пружање стручне
помоћи истим.
5. Делатност под тачком 5. има едукативни карактер, те се не
може подвести под регулаторне функције Агенције
6. Важна регулаторна функција Агенције наведена је у тачки
6. списка њених надлежности. Реч је о могућности планирања и
предлагања развојних пројеката који покривају област регионалног
развоја. Такође, Агенција је дужна да обезбеди неопходне услове
за приступ фондовима Европске уније из области регионалног
развоја, што указује да јој је потребно обезбедити што шири степен
регулаторног деловања у тој области.
7. Тачке 7,8,9,10 и 11. надлежности Агенције описују њене
делатности које нису регулаторног карактера.
Из претходно изложеног се може видети да Национална
агенција за регионални развој, у формалном смислу, поседује
значајна регулаторна овлашћења. Наравно, то не значи да не
постоји простор за побољшање. Оно што је, међутим, посебно
важно јесте разматрање стварног деловања Националне агенције
за регионални развој у пракси, односно анализа њених конкретних
учинака од периода њеног оснивања до данас. Стога ћемо се
осврнути на неке од резултата рада ове Агенције.
Агенција је, у складу са описом њених послова, радила
на промоцији Републике Србије и њених статистичких региона
ван државних граница. Примера ради, Национална агенција је
успоставила веома добру сарадњу са институцијама Републике
Српске из области регионалног развоја, посебно са Републичком
дирекцијом за развој младих и средњих предузећа. Са њом је
Агенција успешно организовала Форум о пословној сарадњи
Републике Српске и Србије, који је окупио важне инвеституре са
обе стране.47 Наравно, од суштинског значаја је и добра сарадња и
комуникација између Националне агенције за регионални развој и
институција Европске уније које су спремне да улажу у конкретне
и продуктивне резултате наше привреде. Добар пример за то је
Програм подршке развоју пословних инкубатора из 2015. ,,Програм
подршке развоју пословних инкубатора – финансијска подршка у
2015. години спроводи Национална агенција за регионални развој
(НАРР) у складу са Програмом рада НАРР за 2015. годину. Право на
коришћење бесповратних средстава имају сви пословни инкубатори
који се пријаве путем јавног позива, а који испуњавају прописане
47 “Делегација Националне агенције за регионални развој Србије посјетила РАРС“,
09/10/2015,
Internet,
http://www.rars-msp.org/sr/delegacija-nacionalne-agencije/n298
08/04/2018.)
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услове за учешће у Програму. Пословни инкубатори је, у смислу овог
Програма, привредно друштво које се бави пословном инкубацијом,
независно од делатности његових станара. Под пословном
инкубацијом се подразумева, процес пословања који поспешује
и потпомаже развој новооснованих предузећа у најранијој фази
пословања (…) За реализацију Програма буџетом су опредељена
средства у укупном износу од 15.000.000 динара, чија је основна
намена подршка унапређењу функционисања и стимулисање развоја
постојећих ПИ”.48 Примера расписивања и спровођења конкурса
за развојна средства локалних срединама у оквиру статистичких
региона за мале и средње предузетнике и сл. има много (Лозница,
Суботица, Трстеник, Расински округ, Бачка итд.). Европска унија и
Влада Републике Србије дали су велики допринос у томе.
Остаје, ипак, питање да ли је Агенција учинила довољно тога
у области регулације. На плану координације рада регионалних
развојних агенција учињено је много тога. Такође, успостављена
је стратешка сарадња са регионима појединих земаља у окружењу.
Са Европском унијом Агенција ради на реализовању бројних
пројеката путем отворених јавних конкурса. Сматрам да је
Национална агенција за регионални развој заказала у једном
битном сегменту својих регулаторних активности, а то је учешће
у креирању стратешки важних докумената за регионални развој.
При оцени сам да је Влада Републике Србије (а делом и Аутономна
покрајина Војводина) усамљени и суверени чинилац када је реч о
дефинисању оквира у којима ће се регионални развој у будућем
периоду кретати.

6. ЗАКЉУЧАК
Равномерни регионални развој је и даље актуелна тема
с обзиром на то да се велики део територије Републике Србије
економски и привредно не развија на задовољавајући начин. С
обзиром да подстицање уједначеног развоја на целој територији
Републике Србије представља важан део процеса приступања
Европској унији (у контексту свеопштег привредног опоравка),
важно је да институције (али и грађани) увиде значај и потенцијал
различитих регионалних политика. У том смислу, од суштинског
је значаја дефинисати регулаторну политику у овој области и
носиоце те политике. Регулаторна тела, посебно агенције, морају
имати кључну улогу у регулисању области регионалног развоја. У
овом раду смо показали да постоји неколико таквих тела (пре свега
48 Internet, http://eu-projekti.rs/2015/06/15/podrska-poslovnim-inkubatorima/ 08/04/.2018.
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агенција) које имају регулаторна (али и друга) овлашћења у овој
области. Међу њима смо посебну пажњу посветили Националној
агенцији за регионални развој (НАРР). Реч је о јавној агенцији која,
бар формалноправно посматрано, има овлашћења регулаторног
карактера. Стиче се, међутим, утисак да Национална агенција за
регионални развој много више користи нека друга овлашћења (нпр.
у области међународне сарадње, саветовање младих предузетника,
одржавање курсева и семинара и сл.) него што користи регулаторна.
Од посебног значаја за регионални развој би било да се Агенција
активније укључи у процес припреме и доношења стратешки
важних докумената из ове области. Објективно говорећи, изостанак
Националне агенције за регионални развој из процеса ове врсте
није кривица само њених руководилаца, већ и Владе Републике
Србије (па и ресорног министарства), која мора да пронађе
механизме за инклузију Агенције у процесе доношења важних
одлука у области регионалног развоја. Питање регионалног развоја
Републике Србије је питање јачања њене децентрализације, те му
се као таквом мора приступити кроз делегирање регулаторних
овлашћења нижим инстанцама, ближим грађанима и конкретним
проблемима. У том контексту, треба поздравити одлуку Владе
Републике Србије да седиште Агенције буде у Зајечару.
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ANALYSIS OF THE WORK OF
REGULATORY BODIES IN REGIONAL
DEVELOPMENT AREA IN THE REPUBLIC
OF SERBIA: CASE OF THE NATIONAL
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
R es u m e
The Republic of Serbia belongs to the ranks of European
countries with the greatest disproportion of the regional
development of its parts. It is therefore important that the state
insists on strengthening the existing ones and establishing
new regulatory bodies that would deal with, within its
competences, the problem of balanced regional development.
One of the most important institutions in this domain in
the Republic of Serbia is the National Agency for Regional
Development (NARR). Consequently, the work will focus
primarily on the analysis of the concept of regulatory bodies
(in particular agencies), as well as on the analysis of the
nature of regulation itself, and then the focus of the analysis
is the National Agency for Regional Development - its legal
nature, regulatory (and other ) function it performs, as well
as consideration of its previous work and possibilities for its
improvement.
Keywords: regulatory bodies, agencies, National Agency for
Regional Development, balanced
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С ажет ак
Аутор у овом раду полази од парадигме да у већини младих демократија, нарочито у посткомунистичком делу
Европе, постоји изражена доминација извршне у односима са законодавном и судском граном власти, што угрожава шансе за успешан демократски развој. У таквој
расподели политичке моћи долази до дефицита хоризонталне одговорности, а потрага за новим институцијама
које ће решити овај системски проблем довела је до развоја нових облика контроле рада јавне власти уз помоћ
независних тела, попут омбудсмана.
Анализом улоге Заштитника грађана у процесу јачања
хоризонталне одговорности у политичком систему Србије, ближе се одређују међусобни односи омбудсмана и
органа јавне власти, који се реализују у пракси. На основу емпиријских података и појединачних случајева које
је ово независно контролно тело водило, аутор указује на
важност овог независног контролног тела у процесу демократизације политичког система у Србији.
Циљ рада је да се на основу теоријске опсервације и емпиријске анализе појединачних случајева које је Заштитник грађана водио у протеклом периоду изведу закључци који би у форми препорука додатно побољшали рад
Заштитника грађана и тако подстакли оснаживање хори1
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зонталне одговорности унутар политичког система, што
би имплицитно водило квалитетнијој демократизацији
политичког система у Србији.
Кључне речи: хоризонтална одговорност, омбудсман,
извршна власт, Заштитник грађана, контрола, јавна управа, Србија

1. УВОД
Предмет овог рада представља анализа утицаја Заштитника грађана на процес демократизације политичког система у Србији кроз додатно повећање одговорности представника извршне
власти. Полазећи од парадигме да у већини младих демократских
(постауторитарних) политичких система постоји изражена доминација егзекутиве у процедуралним односима са друге две гране
власти која угрожава шансе за успешан демократски развој, у овом
раду постављамо истраживачко питање - да ли и на који начин омбудсман у Србији јача хоризонталну одговорност унутар политичког система?
У политичким системима у којима егзекутива већи део политичке моћи резервише за себе крши се инокосни демократски
принцип поделе власти (check and balances), што доводи до дефицита хоризонталне одговорности - формалног односа државних
институција и органа као дела интерног ситема узајамне контроле
и равнотеже у систему поделе власти.2 Потрага за новим институцијама које ће решити овај системски проблем довела је до развоја
нових облика контроле рада јавне власти уз помоћ независних тела
попут омбудсмана. Поред тога што омбудсман као вертикални механизам одговорности омогућава да грађани кроз притужбе изразе
критику на рад извршне власти, у овом раду постављамо генералну
хипотезу да омбудсман, такође, контролишући рад извршне власти
и дела државне администрације која је њој подређена у случајевима кршења формалних правила подстиче јачање хоризонталне
одговорности у политичком систему.
У том контексту, анализирамо политичку контролу институције омбудсмана над субјектима јавне власти, унутар предметом
уоквиреног политичког поретка. Употребом различитих методо2
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лошких поступака ближе је анализиран предмет истраживања,
систематизовани примарни и секундарни извори и релевантна
теоријска грађа - научни извори, годишњи извештаји Заштитника грађана као и појединачни поступци произишли из представки грађана (или по службеној дужности). На основу емпиријских
података о броју притужби, систематизовању према органима на
чији рад се односе, као и одређених препорука Заштитника грађана упућених представницима извршне власти у појединачним поступцима аутор указује на допринос омбудсмана у правцу јачања
хоризонталне одговорности у политичком систему у Србији.

2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
ОМБУДСМАНА
Све до средине XX века институцију омбудсмана су познавале Шведска ‒родоначелница овог контролног тела установљеног 1809. године и Финска која је омбудсмана увела 1919. године.
Улога омбудсмана била је фокусирана на контролне надлежности
усмерене према представницима јавне власти. Након Другог светског рата у различитим политичким системима долази до афирмиције модела „државе благостања“ (welfarestate) која је водила
порасту улоге извршне власти у друштвено-политичким процесима.3 „Држава благостања“ и њени органи управе су услед усложњавања политичких односа и све чешћих процеса регулације
детерминисали нов институционални однос механизама власти.4
Резервисање већег дела политичке моћи у институцијама егзекутиве последично је водило све већем слабљењу контролне функције
парламента, а тако и честим кршењима људских права од стране
представника власти. Новонастале околности су изнедриле потребу за изналажењем ауторитета одвојеног од центра политичке
моћи, који ће делујући ван трихотомне поделе власти грађанима
гарантовати заштиту њихових права, а представницима извршне
власти постављати уставом и законима омеђане границе у оквиру
којих морају деловати.
Уважавајући сваки од многобројних приступа у дефинисању ове независне контролне институције, у овом раду определили смо се за дефиницију омбудсмана од стране Међународног
института за омбудсмане (The International Ombudsman Institute).
3
4

Супротно пракси у другој половини XIX века у којем је постојала извесна супрематија
парламента, XX век можемо одредити као век са доминантном улогом извршне власти.
Јован Ђорђевић, Политички систем, Савремена администрација, Београд, 1985, стр.
707.

65

АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Год. IV бр. 1/2018

Након институционалних и процедуралних промена и све већег
значаја „хибридног“ модела омбудсмана, ревидирана је и допуњена дефиниција из 70-их година XX века. Према овој дефиницији,
насталој почетком овог миленијума, омбудсман се одређује као
„институција уређена статутом или уставом којoм руководи независни јавни функционер који прима притужбе на лошу управу
(maladministration) против државних агенција, државних службеника или поступа према сопственој инцијативи. Омбудсман је
овлашћена да испитује, критикује, препоручује корективне акције
и објављује управне радње. Омбудсман је, као појединац, особа
од кредибилитета која свој посао обавља објективно, компетентно,
ефикасно и правично. Лако је доступан, служи се неформалним и
ефикасним процедурама и нема овлашћења да санкционише.“5
Пред институцију омбудсмана која је постојала у земљама
северног дела Европе, а која се у теорији означава као класични
(скандинавски) модел, средином XX века постављени су нови
захтеви, који су изискивали комплекснију улогу овог независног
контролног тела. Класични омбудсмана чија се надлежност експлицитно заснивала на контроли рада јавне управе, претрпео је
значајне modus operandi промене, нарочито након трансформације
неколико ауторитарних политичких режима, најпре у Латинској
Америци, а потом и у Европи. Омбудсман се трансформише у тзв.
„хибридни“ модел, који комбинује правни аспект заштите људских
права и политичку контролу органа државне управе. У Европи хибридни омбудсмана уведен је у Португалији и Шпанији седамдесетих и осамдесетих година прошлог века.6 Прва посткомунистичка држава у Европи која је увела ову институцију била је Пољска
1988. године.
Упоредна истраживања и емпиријски подаци доступни из
различитих студија о деловању омбудсмана у посткомунистичким
државама, указују нам на то да се омбудсман у овим политичким
системима соучавао са значајним изазовима услед дефицита демократских институција, непостојања слободних медија и развијеног
цивилног друштва.7 Транзиција је у овим државама са собом до5
6
7
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The International Ombudsman Institute, How can one define The Ombudsman institution?
Internet, http://www.ombudsman.org.mt/how-can-one-define-the-ombudsman-institution/,
20/04/2017
Linda C. Reif, Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights
Ombudsman, 31 B.C. Third World L.J. 269 (2011), Internet, http://lawdigitalcommons.
bc.edu/twlj/vol31/iss2/3, 14/04/2018, стр. 288.
Ulziibayar Vangansuren, The Institution of the Ombudsman in the Former Communist
Countries, Paper written under the Charles and Kathleen Manatt, Democracy Studies
Fellowship at IFES, 2002, стр. 10-22.
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нела и „нове облике кршења људских права, као што су социјална
и економска права, али и масовну појаву незаконитог понашања и
злоупотребе дискреционих овлашћења у јавном сектору“.8

3. „ХИБРИДИЗАЦИЈА“ КЛАСИЧНОГ МОДЕЛА
ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА
Неки од главних разлога због којих је омбудсман препознат
као адекватан додатни механизам у процесу демократске консолидације јесу реформа и прилагођавање овог независног контролног
тела новим друштвеним и институционалним захтевима политичког окружења постауторитарних друштава. Реформа је подразумевала „хибридизацију“ и додавање нових надлежности класичном
моделу институције. На тај начин, омбудсман хибридног типа понајвише бива продукт правне и политичке праксе постауторитарних друштава, у којима се јавља као активни учесник у промоцији
и заштити људских права. „Хибридизацијом“ поред контроле јавне
власти, омбудсман добија улогу заштитника и едукатора у сфери
људских права, уз овлашћења предлагања или измене закона, као
и покретања оцене уставности или законитости правних норми.9
Важна карактеристика хибридног модела јесте и његова
прилагодљивост и трансформација у различите форме специјализованих омбудсмана са овлашћењима у обављању различитих
надзора, који укључују надзор над органима власти који располажу репресивним механизмима и који су често главни узрочници
кршења људских права.10 У периоду транзиције из ауторитарног
у демократски политички систем ова институција је препозната
као ефикасан вансудски механизам и медијатор у друштвима са
израженим социјалним и политичким расцепима и ниским интензитетом демократске политичке културе.11 Омбудсман је постао и
важан механизам успостављања демократских институција и повећања одговорности представника власти. Упоредном анализом
неколико посткомунистичких држава у Европи примећујемо да је
Мијодраг Радојевић, Преображај омбудсмана у савременим правним системима с
посебним освртом на институцију Заштитника грађана у Републици Србији, докторска
дисертација, Правни факултет, Београд, 2016, стр. 131.
9 Benny Y. T. Tai, „Models of Ombudsman and Human Rights Protection“, in: International
Journal of Politics and Good Governance, Internet: http://www.onlineresearchjournals.com/
ijopagg/art/54.pdf, 07/07/2017, стр. 9.
10 Vahap Atilla Оğuşgil, „Ombudsman institutions in the candidate countries on the road to EU
membership: a comparative view“, in: Еastern Јournal of Еuropean studies (eds. Gabriela
Carmen Pascariu), Volume 6, Issue 1, Romania, 2015, стр. 34.
11 Linda C. Reif, Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights
Ombudsman, нав. дело, стр. 281-285.
8
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ово тело у процесу демократизације гарантовало заштиту људских
права и обнављање урушених принципа владавине права кроз подстицање процедуралних правила, која се често сматрају неодвојивим од савремених схватања демократске владавине. Омбудсман је
имао значајан утицај на напредак политичке трансформације кроз
помоћ у прилагођавању новом законодавству и успостављању или
реафирмацији демократских институција, које подразумевају и
промене затечене праксе у функционисању извршне власти.12
Неоптерећен процедуралном крутошћу и правним формализмом, егзистирајући у преко 120 земаља широм света у различитим
правним, политичким, културним и друштвеним системима, омбудсман је тако постао ефикасан механизам, који је “ауторитативне
административне системе учинио транспарентним и доступним
парламентарној контроли и општој јавности”.13 Основна процедурална обележја и надлежности омбудсмана постала су неодвојива
од фундаменталних идеја демократије – заштите људских права и
гарантовања владавине права.

4. КОНЦЕПТ ХОРИЗОНТАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ
УНУТАР ПОЛИТИЧКИХ СИСТЕМА
Након краћег приказа историјског развоја и основних обриса
овог независног контролног тела, полазна тачка у даљој анализи је
аргумент Гиљерма Одонела (Guillermo O’Donel) да нове демократије често постају недемократске „
делегативне демократије” (delegitive democracy) јер вертикална одговорност није довољна да се заустави јачање ауторитарних тенденција извршне власти.14 Врло снажна извршна власт
појављује се када нове демократије имају помањкање хоризонталне одговорности у међусобном односу егзекутиве са другим
двема гранама власти, као и представника извршне власти са дру12 Bizjak I., Special features of the role of the ombudsman in transition conditions, VIIth IOI
Conference, Durban South Africa, Internet, http://www.varuh-rs.si/publications-documentsstatements/speeches-papers-and-articles/news/detajl/special-features-of-the-role-of-theombudsman-in-transition- conditions/?L=6&cHash=5e5f97ef342f9ec7fe2d1cdcd313d44b,
13/04/2018, стр 8-9.
13 Дејан Миленковић, „Настанак, развој и проблеми контролних тела у Србији после 5.
октобра“, у зборнику: Развој демократских институција у Србији – десет година после
(приредио: Павловић Д.), Heinrich Boll, Регионална канцеларија за ЈЕ, Београд, 2010,
стр. 95.
14 Погледати: Guillermo O’Donnell, Horizontal Accountability: the Legal Institutionalization of
Mistrust, стр. 34 -54; Guillermo O’Donnell, Horizontal accountability and new polyarchies,
Working Paper #253, 1998, Internet, https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/
documents/253_0.pdf, 15/08/2018
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гим агенцијама, регулаторним и контролним телима. Како Одонел
у једној од многих теоријских анализа посвећених демократизацији наводи, хоризонтални механизми одговорности постоје са
“изричитом сврхом спречавања, поништавања, обештећивања и/
или кажњавања активности (или недостатка активности) других
институција које се сматрају незаконитим да ли на основу превазилажења својих овлашћења или корупције”.15 Ради прецизнијег
разумевања предмета истраживања, у наставку ћемо укратко одредити значење демократског политичког система и прецизније
анализирати концепт хоризонталне одговорности као његовог саставног дела, а потом и улогу омбудсмана као једног од механизама
који доприноси оснаживању овог концепта.
У настојању да се одређени политички систем окарактерише
као демократски морају бити испуњени унапред прописани критеријуми, који се разликују зависно од тога да ли говоримо о изборној (минималној) или консолидованој демократији. За разлику
од теоријских одређења „процедуралних минималиста“ који демократски политички систем посматрају као „скуп процедуралних
правила“16, у овом раду прибегавамо теоријском гледишту које демократију посматра као институционални пакет, који представља
скуп правила и институција које су експлицитно формализоване у
уставима и законима. На овом трагу је и теоријско гледише Клауса
фон Бајмеа према коме консолидована демократија поред слободних и поштених избора и одсуства систематског кршења основних слобода и права грађана, претпоставља „развијене политичке
инситуције које детерминишу демократско политичко друштво
попут оних традиционалних - устава, политичких партија, парламента итд.; али и оних нових попут омбудсмана, Националне банке
или различитих одбора за контролу“.17 Такође, поред постојања либералне правне државе, консолидована демократија подразумева
вертикалну димензију легитимације (одговорности) и контроле
власти18, као и хоризонталну одговорност, у контексту формалног
односа државних институција и органа као дела интерног система
15 Guillermo O’Donnell. Horizontal Accountability: the Legal Institutionalization of Mistrust,
нав. дело, стр. 34-54.
16 Видети у: Норберто Бобио, Будућност демократије, Филип Вишњић, Београд, 1990.
Дефинисању изборне (процедуралне) демократије прибегавају и: Самјуел Хантингтoн,
Трећи талас-демократизација на крају XX века, Стубови културе, Београд, 2004;
Роберт Дал, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.; Јозеф Шумпетер,
Капитализам, социјализам и демократија, Плато, Београд, 1998.
17 Клаус фон Бејме, „Старе и нове политичке институције“, у зборнику: Институције
и институционализам (приредили: Бојанић П., Младеновић И.), Службени гласник,
Београд, 2010, стр. 285.
18 Видети у: Wolfgang Merkel, Ukotvljene i manjkave demokracije, Politička misao, Vol XLI,
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узајамне контроле и равнотеже у систему поделе власти. Концепт
одговорности представља један од камена темељаца владавине
права који директно утиче на повећање квалитета демократије. Уз
транспарентност, владавину права, једнакост и инклузивност, ефикасност, правичност и кохерентност одговорност представља један
од незаобилазних принципа доброг управљања (good governence).19
У институционалном и процедуралном смислу одговорност се односи на обавезу владе, њених министарстава или других агенција,
те јавних службеника, да пруже све потребне информације о својим
акцијама и деловању телима надлежним за њихову контролу.
Поред хоризонталне одговорности постоји и вертикална
одговорности која је у постауторитарним политичким системима
у великој мери присутна и изражена кроз „одржавање редовних,
слободних и поштених избора, као и контекстуализованих слобода.”20 Вертикална одговорност представља начин на који грађани,
медији и представници цивилног друштва кроз надзор и контролу
утичу на представнике јавне власти да буду одговорни и ефикасни у раду. У постауторитарним државама постоји већина аспеката
вертикалне одговорности, као што су поштени и слободни избори,
друштвени захтеви који се могу артикулисати без државне репресије и извештавања од стране медија о наводно погрешним актима
јавне власти. Међутим, у овим политичким системима грађани на
одговорност представника извршне власти утичу тек повремено,
те тако постоји општи став да је вертикална одговорност без хоризонталне одговорности недовољан услов за демократску консолидацију одређеног политичког система.21
У младим демократијама оно што непосредно негативно
утиче на демократизацију јесте „доминација извршне власти над
осталим гранама власти, широко распрострањени клијентелизам
и корупција, као и доношење закона и других прописа који бар делимично ограничавају већ достигнути ниво права и слобода“.22 Извршна власт углавном игнорише уставна ограничења и доминира
парламентом, правосуђем и различитим агенцијама хоризонталне
br.3, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2004, стр. 80-104.
19 Jospeh Stiglizt, Democratizing the International Monetary Fund and the World Bank, Internet,
https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:158657, 15/04/2018, стр. 111-139.
20 Небојша Владисављевић, „Демократија, консолидација демократије и пример Србије”,
у зборнику: Устав и демократија у процесу трансформације (приредио: Подунавац
М.), Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 201
21 Грађани и представници цивилног друштва кроз парламент могу тражити подршку
изабраних представника како би се интервенисало у случају неадекватног поступања
владе кроз јавна слушања, истражне комисије и сл.
22 Небојша Владисављевић, Демократија, консолидација демократије и пример Србије,
нав. дело, стр. 195-207
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одговорности, производећи арбитрарну и неефикасну владавину,
на тај начин угрожавајући дугорочне шансе за демократски развој.23 Под хоризонталном одговорношћу подразумева се стање у
коме изабране представнике власти надзире мрежа релативно аутономних институција, са циљем да се између различитих грана
власти попуни средишњи расцеп надзора у демократској структури, који не подразумева строго одвајање различитих грана власти,
већ узајамну контролу, као и то да ниједна од грана власти није
доминантна и да се не уплиће у уставно одређену матичну сферу
друге две. У савременим политичким системима се овај проблем,
надмоћ егзекутиве, најчешће решава институционализацијом регулаторних и независних контролних тела задужених за њену контролу.24 На тај начин се развијају институције континуиране, хоризонталне, одговорности које врше надзор над радњама јавних
власти.

5. ОМБУДСМАН КАО МЕХАНИЗАМ ХОРИЗОНТАЛНЕ
ОДГОВОРНОСТИ
У тренутку преласка из ауторитарног у демократски политички систем, транзициона агенда је подразумевала и реформу
јавног сектора. Суочене са изазовом како осигурати административну правду и борити се против даљег кршења људских права,
многе постауторитарне државе разматрале су успостављање нових
политичких и правних институција које ће промовисати најпре
трипартитну поделу власти, а потом и принципе контроле и равнотеже унутар државног механизма јавне власти. Такође, у већини
ових земаља у процесу транзиције су осниване и институције са
циљем надгледања рада јавне администрације, а компромисно институционално решење пронађено је у институцији омбудсмана и
различитим комисијама за људска права. Уместо успостављања одвојених механизама, многе државе прибегле су институционалном
решењу хибридне институције омбудсмана - која обухвата оба ова
модела, са циљем развоја демократске одговорности и изградње
доброг управљања.25
Одонел прави разлику између традиционалних институција
контроле и равнотеже (check and balanced) и нових „именованих“
23 Погледати: Guillermo O’Donnell, Horizontal Accountability: the Legal Institutionalization of
Mistrust, стр. 34-54 и Guillermo O’Donnell, Horizontal accountability and new polyarchies,
Internet, https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/253_0.pdf, 15/08/2018
24 Guillermo O’Donnell, Another Institutionalization Latin America And Elsewhere, Internet,
https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/222_0.pdf, 18/04/2018
25 Linda C. Reif, Transplantation and Adaptation: The Evolution of the Human Rights
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институција хоризонталне одговорности. Као допуна традиционалним контролним институцијама омбудсман је, поред придодавања овлашћења за промоцију и гарантовање људских права,
специјализован за истражне радње у оквиру сложених и нејасних
бирократских поступака.26 Иако сличан другим институцијама хоризонталне одговорности, додатна вредност омбудсмана је у томе
што побољшава квалитет односа појединаца и државне администрације, јачајући транспарентност и одговорност.27
У обављању својих надлежности омбудсман се најчешће
одређује као инструмент који успешно комбинује правну и политичку контролу рада јавне управе. Као независна контролна институција омбудсман се сматра функционалним контролним механизмом за успостављање одговорне управе, јер као заштитник
законитости, између осталог, критикује и неравнотежу моћи у односима политичких институција. Својим радом омбудсман подстиче ефикасност, јачајући добру владавину и одговорност у јавној
политици. Делујући у смеру успостављања законитости и очувања
владавине права, омбудсман води ефикаснијој легитимизацији и
демократизацији политичког система, затим реконструкцији традиционалних демократских институција, доприносећи да грађани
непосредно утичу на одговорност и законитост у раду државних
органа.28
Омбудсман нуди грађанима институционални канал кроз
који могу активирати хоризонтални механизам одговорности. Сваки појединац може бесплатно тражити поступање омбудсмана након обраћања лично на записник, путем телефона или интернета, а
све то без додатних формалности и компликованих процедуралних
правила. Омбудсман проверава злоупотребе јавне власти са захтевом за транспарентним радом и извештавањем ка јавности. Тиме
се његова правна улога проширује, а надлежностима се придодаје
контролна и промотивна улога, као политички елемент деловања.
У улози хоризонталног механизма одговорности омбудсман преOmbudsman, нав.дело, стр. 374
26 Thomas Pegram, The Human Rights Ombudsman and Democracy in Latin America, Paper
presented at the Seminario de Investigación, Programa de Doctorado Procesos Políticos
Contemporáneos, Universidad de Salamanca, 2008, internet, http://campus.usal.es/~dpublico/
areacp/doctorado07-09/Pegram.pdf , 08/04/2018.
27 Nikiforos Diamandouros, The Ombudsman institution and the quality of democracy, 2006,
This lecture was held on the inauguration of the Graduate School in Political Science,
University of Siena, Siena, 2006, Internet, https://www.circap.org/uploads/1/8/1/6/18163511/
diamanduros.pdf, 12/08/2018, стр. 10.
28 Марко М. Лазаревић, „Модел комуникације грађана и омбудсмана у Србији”, у зборнику:
Култура полиса (уредник: Деспотоваић Љ.), Бр. 34, година XIV, Култура-Полис, Нови
Сад, Институт за европске студије, Београд, 2017, стр. 508.
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узима активнију улогу као: а) парламентарни контролор извршне
власти чимe гарантује поштовање поделе власти стварајући одговорну владу; б) учесник у законодавном процесу унапређује квалитет закона и политичких одлука; в) инструмент “у рукама” грађана
омогућава појединцима да поднесу жалбе у случајевима када представници јавне власти нису поступили одговорно или по закону; г)
антикорупцијска институција доприноси одговорнијој и транспарентнијој јавној власти; д) инструмент развоја цивилног друштва
обавештавањем јавности доприноси одговорности рада државне
админситрације; ђ) едукативни фактор који додатно подучава
грађане о значају људских права и демократске одговорности.29
Унутар постауторитарних демократија законодавна и судска
власт имају тек ограничени надзор над извршном влашћу. Извршна власт заобилази парламент, утиче на судство, крши начело легалитета, подрива инструменте ограничења и противтеже, те једнострано ремети равнотежу политичке моћи тако да њено клатно
превагне на страну егзекутиве.30 Са тим у вези, улога омбудсмана,
као екстерног актера хоризонталне одговорности, све чешће је усмерена ка отклањању недостатака парламентарног система надзора над извршном влашћу на начелима законитости и ефикасности.
Омбудсман као активни учесник у јачању демократских процеса, у
том смислу, помаже процесу успостављања одговорне управе сузбијајући потенцијалне злоупотребе власти.

6. УЛОГА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ
ОСНАЖИВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ
УНУТАР ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ
Заштитник грађана у Србији у свом деловању синтетизује
два аспекта рада – рад омбудсмана административног типа и рад
омбудсмана задуженог за заштиту људских права. Под првим аспектом се подразумева контрола администрације и настојање да
њен однос према грађанима буде својствен принципима демократије и владавине права.31 Други аспект рада резултат је савременог
процеса “хибридизације” саме институције, када се јавља потреба
да се у ситуацијама у којима јавна власт прожима све елементе
друштва, грађанима гарантује поштовање и заштита људских права. Пoкретањем поступка по притужби грађана или Заштитника
29 Linda C. Reif, The Ombudsman, Good Governance, and the International Human Rights
System, Marinus Nijhooff Publishers, Netherlands, 2004, стр. 55-80.
30 Видети у: Wolfgang Merkel, Ukotvljene i manjkave demokracije, нав.дело, стр. 96.
31 Саша Јанковић, “Омбудсман – заштита људских права и контрола администрације”, у
зборнику: Владавина права – одговорност и контрола власти (приредили: Ricarda Roos
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грађана по сопственој иницијативи, процедурално се активира институција као механизам хоризонталне одговорности унутар политичког система.32 Поступак контроле у крајњој инстанци има за
циљ промену дотадашње лоше праксе у раду органа јавне управе,
тачније министарства као највишег органе управе.
Услови без којих се не може замислити рад Заштитника
грађана у правцу подизања одговорности политичких актера, јесу
независност у односима са представницима јавне власти коју контролише (conditio sine qua non) и гарантовање буџетске самосталности. Анализом нормативних аката можемо закључити да је омбудсману гарантована независност и то најпре кроз материјални и
процесни имунитет, Уставом, а потом и Законом.33 Независност од
извршне власти гарантована је начином избора од стране Народне
скупштине, док је трајањем мандата годину дана дуже од дужине
мандата посланика који су га изабрали, омбудсман независан и у
односу на законодавну власт.34
На другом месту је буџетска независност и располагање довољним финансијским и кадровским капацитетима како би омбудсман могао успешно да спроводи своје надлежности. Заштитник
грађана самостално израђује предлог финансијских средстава.
Треба нагласити да је у првим годинама рада Заштитник грађана
трпео снажне притиске извршне власти услед немања просторија
и довољних кадровских капацитета.
Трећи сегмент који утиче на рад омбудсмана као хоризонталног механизма одговорности је приступачност канцеларији.
Заштитник грађана има своју интернет страницу, а обраћање грађана овој институцији је могуће лично, телефоном, путем мејла или
Скајп позивом. Заштитник грађана има своје просторије у главном
граду, док истовремено постоје и омбудсман АП Војводине, сталне
канцеларије омбудсмана у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи, као и
канцеларије Заштитника граћана у одређеном броју локалних самоуправа. Оно што представља лошу праксу јесте нормативна пропозиција у оквиру Закона о локалној самоуправи по којој је оснивање Заштитника грађана на локалном нивоу факултативног карактера.35 Законско решење којим би се прописало обавезно отварање
R. S. и Бабић И.), Konrad Adenauer, Београд, 2009, стр. 40.
32 Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 54/2007, чл. 24.
33 Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, чл. 138. и
Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/2005, 54/2007,
чл. 2.
34 Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/2005, 54/2007,
чл. 4.
35 Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 9/02, 33/04, 135/04, 62/06,
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канцеларија Заштитника грађана на нивоу локалних самоуправа
директно би утицало на бољу приступачност овој институцији.
То је нарочито важно под претпоставком да се хоризонтална одговорност не односи само на представнике јавне власти на националном нивоу. Њен делокруг укључује и представнике државних
институција на локалном нивоу власти, а како би била ефикасна на
републичком нивоу, потребно је да механизми хоризонталне одговорности спроводе своје надлежности и на нижим нивоима територијалне организације власти.
Анализа укупног броја обраћања Заштитнику грађана, од
момента његовог оснивања, наводи нас на генералну оцену да је
омбудсман од стране грађана препознат као ефикасан механизам у
контроли рада јавне власти (Табела 1.).
Табела 1. - Број обраћања грађана

Број обраћања Заштитнику грађана је недовољан индикатор са аспекта деловања омбудсмана као хоризонталног механизма одговорности, јер због ненадлежности у великом броју случајева Заштитник грађана не активира процес контроле. Оно што
можемо закључити из табеле 1. јесте да је у претходној години
дошло до извесне пазивизираности институције и да су прилично
турбулентан период промене особе на челу институције, уз политички контекст председничких избора у Србији, оставили трага
на број обраћања грађана. Евидентно смањење броја обраћања у
претходне четири године нас наводи на закључак да је популарност ове институције у јавности значајно мања, те би ово требао
да буде јасан знак Заштитнику грађана да је потребан додатни
напор у смеру повећања видљивости ове институције. Дугорочно
посматрано, ово може имати снажне импликације на слабљење
129/2007, 83/2014, чл. 97.
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капацитета и реалне моћи омбудсмана у борби за већу одговорност политичких актера.
Ниво ефикасности рада Заштитника грађана у правцу јачања
одговорности и транспарентности у политичком систему, најпре
можемо анализирати кроз укупан број притужби (Табела 2.).
Табела 2. – Укупан број притужби

Укупан број притужби у односу на број становника, сличан
је бројкама које се могу уочити у извештајима омбудсмана у Хрватској, Словенији или Мађарској.36 Најпре, број одбачених притужби
нам указује на то да грађани и након десет година постојања ове
независне контролне институције не поседују завидан степен познавања надлежности и упућености у рад Заштитника грађана што
је одлика политичких система који немају висок ниво демократске
културе и демократије уопште. Уочљив је пораст броја притужби
на рад представника извршне власти, посебно министарстава, што
износи у просеку петину укупног броја притужби. Од укупно 799
упућених препорука органима управе у протеклој години, број
доспелих износи 554. Поред тога што Заштитник грађана нема
аргумент силе преко 90% препорука (укупно 502) усмерених ка
органима јавне власти било је прихваћено у протеклој години. Закључак је да и даље у Србији постоје значајни проблеми у раду
органа јавне власти, међутим, велики број прихваћених препорука
од стране представника власти знак да је постојање Заштитника
грађана важно у контексту побољшања одговорности јавне власти
и целокупног политичког ситема.
36 Мађарска: Report on the Activities of the Commissioner for Fundamental Rights and his
Deputies 2016, Office of the Commissioner for Fundamental Rights, Budapest, 2017;
Хрватска: Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2017, Pučki pravobranitelj Republike
Hrvatske, Zagreb, 2018; Словенија: 22nd Annual Report of the Human Rights Ombudsman
of the Republic of Slovenia for 2016, Abbreviated version, Human Rights Ombudsman of the
Republic of Slovenia, Ljubljana, 2017.
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Анализом годишњих извештаја Заштитника грађана можемо уочити примере који показују промену праксе државних органа
након поступање овог независног контролног тела. Након поступања Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова,
Сектор унутрашње контроле је отпочео спровођење законске обавезе обавештавања Заштитника грађана о случајевима у којима
утврди да је приликом поступања полицијског службеника дошло
до прекорачења полицијских овлашћења којима су повређена права која штити ово независно контролно тело. Такође, након што
је Заштитник грађана покренуо поступак контроле рада, МУП je
обуставио процес отпуштања око 1500 запослених које је министар у јавности означио као криминалце, иако њихова одговорност
није била утврђена, а који су били премештени на радна места која
нису представљала организациону потребу Министарства, систематизована са намером да одмах по попуњавању буду укинута.37
Заштитник грађана као хоризонтални механизам одговорности утиче на ефикаснији, транспарентнији и одговорнији рад законодавне и извршне власти кроз предлагање зaконских и других
иницијатива. Заштитник грађана је од тренутка оснивања до 2012.
године био значајно активан на овом пољу (Табелa 3.).
Табела 3. - Број зaконских и других иницијатива

Као активни учесник у законодавном процесу Заштитник
граћана унапређује квалитет закона и политичких одлука. На тај
начин омбудсман даје свој допринос квалитету законодавног процеса делујући на повећање одговорности ивршне власти као предлагача закона. Активности Заштитника грађана у смеру покретања
поступка пред Уставним судом доприноси додатном регулисању
појединих области унутар политичког система, а оваква пракса и
надлежност омбудсмана је новина и у светској пракси.
37 Годишњи извештај Заштитника грађана за 2016. годину, Заштитник грађана, Београд,
2017, стр. 24
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Пример деловања Заштитника грађана као хоризонталног
механизма одговорности је оспоравање уставности одредбе Закона
о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору. Спорна одредба је постојеће право жена да раније него мушкарци оду у пензију претворила у њихову дужност, а афирмативну
меру за постизање равноправности претворила у сушту супротност. Заједничким деловањем, Заштитник граћана и Повереник за
заштиту равноправности, оспорили су уставност одредбе пред Уставним судом и затражили да њену примену спречи привременом
мером. Ресорни министар, чије је министарство сачинило предлог
тог закона и игнорисало сва упозорења током законодавне процедуре, није увидео персоналну одговорност за велику опасност и
трошење институционалних ресурса за њено отклањање, али је
деловање независних контролних тела спречило веће последице.38
Рад Заштитника грађана озбиљно је ометен у тренуцима
када представници јавне власти не сарађују са самом институцијом. Ово је чест проблем са којим се суочавају омбудсмани у
младим демократијама. Такође, Заштитник грађана, као уосталом
и сами грађани и целокупно друштво, трпе значајне последице на
пољу заштите људских права и одговорности јавне власти услед
неразматрања годишњих извештаја овог независног контролног
тела од стране Народне скупштине. Лоша пракса парламента, који
већ трећу годину заредом не разматра годишње извештаје омбудсмана, препозната је и у извештајима Европске комисије. Како је
међу органима власти највећи омбудсманов савезник управо парламент, закључци које би Народна скупштина требала да донесе
на основу годишњег извештаја омбудсмана нужни су за повећање
његовог легитимитета. Закључци Народне скупштине су важни и
из перспективе примене омбудсманових препорука који се односе
на отклањање недостатака и унапређење одговорности државних
органа које парламент надзире и контролише.

7. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Услед све слабије контролне моћи парламента у постауторитарним државама уводе се институције континуиране или хоризонталне одговорности - независне институције попут омбудсмана,
ревизорских институција, различитих канцеларија за људска права. Ове институције су дизајниране да буду аутономне од егзекутиве, а одговорне легислативи или судској власти.
38 Годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину, Заштитник грађана, Београд,
2016, стр. 11
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У новим демократијама је омбудсман одиграо значајну улогу
у процесу демократске транзиције и консолидације, успевајући да
помогне реформи јавне управе, реафирмацији принципа владавине
права и ограничавању улоге и моћи извршне власти. Поред поменутих надлежности контроле и заштите људских права, у новим
демократијама је омбудсман помогао грађанима да што безболније
прођу транзициони период, приморавајући политичке актере да
буду транспарентни и одговорни у свом поступању.
Када је реч о Србији, стиче се утисак да како је институција
Заштитника грађана расла и добијала све већу подршку медија и
представника цивилног друштва, у инсистирању на што већој одговорности представника извршне власти, тако је долазила у све
веће сукобе са политичким актерима. Амбивалентан став политичких актера према овој независној институцији показују и различити погледе на њу када се они налазе у опозицији и када су на
власти. Док су у опозицији они подржавају деловање Заштитника
грађана као корективног дела државног апарата, док прелазак на
позицију власти води промени ставова који су веома често нимало
пријатељски према овој независној контролној институцији.
Анализирани поступци контроле Заштитника грађана имали за циљ промену дотадашње лоше праксе у раду органа јавне
управе, тачније министарства као највишег органе управе. Како
је евидентно да је омбудсман успео да помогне у квалитетнијем
решавању институционалних и процедуралних проблема у протеклим годинама, потребно је да представници јавне власти рад
Заштитника грађана не схватају као опозицију, већ као партнера
који омогућава да се пропусти брже уоче. Да би Заштитник грађана
као механизам хоризонталне одговорности био ефикасан у свом
раду потребно је да сарадња са представницима извршне власти
буде на високом нивоу. Додатна улога омбудсмана је и у томе што
покушава да побољша квалитет процедуралних односа грађана и
администрације помажући да се избегну или реше непотребни и
непродуктивни сукоби.
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THE ROLE OF THE OMBUDSMAN
IN STRENGTHENING HORIZONTAL
RESPONSIBILITY IN THE POLITICAL
SYSTEM OF SERBIA
R es u m e

The author in this paper starts from the paradigm that
in most of young democracies, especially in the postcommunist part of Europe, there is a pronounced
domination of the executive authority in relations with
the legislative and judicial branch of government, which
jeopardizes the chances for a successful democratic
development. In such a distribution of political power
there is a deficit of horizontal accountability, and
searching for new institutions that will solve this
systemic problem has led to development of new forms
of controlling the work of public authorities, with the
help of independent bodies, such as the Ombudsman.
By analyzing the role of the Ombudsman in the
process of strengthening horizontal accountability in the
political system of Serbia, mutual relations realized in
practice between the Ombudsman and public authorities
are determined more closely. Based on empirical data
and individual cases that this independent control
body has led, the author points out the importance
of this independent control body in the process of
democratization of the political system in Serbia.
The aim of the paper is to draw conclusions
based on theoretical observation and empirical analysis
of individual cases that the Protector of Citizens has
led in the past period. These conclusions in the form of
recommendations would further improve the work of the
Protector of Citizens, thereby encouraging strengthening
horizontal accountability within the political system,
which would implicitly lead to better democratization
of the political system in Serbia.
Keywords: horizontal accountability, the Ombudsman,

executive authority, the Protector of Citizens, control,
public administration, Serbia
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Савремена политика миграција у Европској унији мора
се посматрати кроз своје две димензије, унутрашњу и
спољну. Унутрашња димензија политике миграција односи се на инкорпорисање европске регулативе у државама
чланицама, као и на процесе интеграције имиграната у
државама пријема, односно резидентним државама чланицама. Друга подједнако важна димензија политике миграција односи се на спољно деловање Европске уније и
односе са државама нечланицама и регионалним и међународним организацијама. Политика миграција и савремена миграциона криза умногоме профилишу спољне односе Европске уније и држава нечланица која се налазе на
миграционим рутама, као земље порекла или транзита.1
За разумевање миграционих токова и политике Европске
уније у овој области, важно је узети у обзир и положај,
улогу и односе са транзитним земљама нечланицама.
Ове државе су, искључиво због свог географског положаја на миграционој рути, добиле вишеструки значај за
европску политику миграција, али и изазове за политичко-безбедносну и социо-економску ситуацију на својој
територији. Незавидност њиховог положаја обележена
∗

1

Ауторка је студенткиња докторских студија на Факултету политичких наука,
Универзитет у Београду.
Видети: Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Europskom Vijeću, Vijeću i
Europskoj Investicijskoj Banci o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u
okviru Europskog migracijskog programa. COM/2016/0385 final. Internet, //eur-lex.europa.
eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385 12/04/2018.
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је, са једне стране, сталним миграционим притиском и
приливом на својој територији, и споразумном обавезама
и аранжманима са Европском унијом у погледу реадмисије, безбедности и заштите граница. У овом раду циљ је
да се укаже на главне елементе односа Европске уније и
држава транзита, као спољне димензије европске политике миграција.
Кључне речи: Европска унија, транзитне земље, ГАММ,
миграције, мигрантска криза, избегличка криза, Савет
Европе, реадмисија.

1. УВОД
Политике миграција и азила у Европској унији и државама
чланицама последњих година су доживеле експанзију значаја
на различитим нивоима – унутардржавном, међудржавном,
регионалном европском плану, и нарочито на плану односа са
трећим државама и организацијама. Комунитаризација политика
и измештање процеса одлучивања, регулације или делимичног
усмеравања са националног на ниво заједнице, подразумева
конзистентно и координисано деловање и акције у овим областима.
Ово је област политика где су посвећеност и обавеза за заједничким
деловањем током последњих година дошли у колизију са
националним интересима у појединим државама чланицама, или
са друштвеним стањем и стањем јавног мњења у њима. Окретање
унутардржавним приликама када су питања миграција на дневном
реду, усложнило је и ситуацију на нивоу Европске уније и угрозило
консензус око стратешких питања за будуће деловање.
Сагласност и конзистентност националних приступа у
овој области умногоме зависи од географског положаја државе
чланице и њеног места у ланцу миграционог кретања. Миграционе
политике су последње деценије конфронтирале државе чланице
и произвеле очигледне стратешке поделе. Миграционој или
избегличкој кризи која је изазвана конфликтима на Блиском Истоку
претходила је тзв. криза мултикултурализма у западноевропским
држава чланицама. Главни актери кризе мултикултурализма међу
државама чланицама биле су земље старе Европе – Француска,
Немачка, Уједињено Краљевство, Холандија, Белгија, у којима је
хомогеност културног идентитета значајно уздрмана неуспешном
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интеграцијом мигрантских заједница у њима.2 За разлику од
старе Европе, нове чланице ЕУ нису се суочавале са проблемима
неуспеле интеграције имиграната. У новим чланицама у
централној Европи, ако је постојао проблем интеграције, у
питању су били евентуално мањински проблеми, који нису били
последица имиграционих прилива са других континената, већ су
то били углавном припадници суседних народа или других народа
из некадашње бивше државе. У овој кризи, географски положај
није имао пресудну улогу, будући да се радило о неинтегрисаности
имиграната који су државе чланице насељавали током више
деценија са других континената, дакле ова криза је била последица
једног историјског процеса који је инициран и трајао услед
различитих и национално-специфичних разлога, али са очигледно
сличним последицама. Дакле, у овој кризи кључни актери су биле
земље дестинације, односно пријема имиграције.
Друга криза изазвана конфликтима на Блиском Истоку и у
Африци проширила је број непосредно афектованих чланица, јер су
ланац и динамика миграционих кретања били умногоме измењени.3
Оно што је одликовало ове миграције јесте драстичност у скоро свим
аспектима – бројност, организованост, трајање, правна регулисаност.
Ова криза профилише три групе актера на нивоу држава чланица
Европске уније. Актери ове кризе остају старе чланице Европске
уније, али као земље крајње или жељене дестинације миграната и
избеглих лица. Актери на удару су пограничне државе чланице на
крајњим границама Европске уније, односно земље првог боравка
или уласка у Европску унију. Ове државе чланице имају, осим
првог пријема, и транзитну улогу на путу ка жељеној дестинацији.
Трећу групу актера чине новије чланице Европске уније, које ни
у географском смислу афектоване миграционим кретањима, а ни
као земље дестинације. Оне су афектоване одлукама и политикама
имиграције Европске уније, односно начелом солидарности, и
системом квота за размештај и пријем имиграната и избеглих лица
који траже заштиту у Европској унији.
На путу миграционог кретања, издваја се по значају још
једна групација земаља – транзитне земље. У оквиру ове групације
транзитних земаља, мора се међутим направити дистинкција
2
3

Видети: Modood Tariq, Multiculturalism and integration: struggling with confusions,
European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, p.10.
Видети: Симеуновић Драган, „Масовне миграције као историјски и савремени проблем
ЕУ“, Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије (Јован Ћирић, Бранислава
Кнежић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка истраживања,
Регионално представништво руске хуманитарне мисије на Балкану, Београд, 2016, стр.
253-266.
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– између држава транзита које су чланице ЕУ, и трећих држава
нечланица које су државе транзита миграната. У условима
миграционе или избегличке кризе, позиције између држава чланица
су достизали и драстичну супротност – нпр. земље централне
Европе често су биле ближе позицијама нечланица у погледу
ставова и приступа решењима избегличке кризе, него осталим
чланицама тзв. старој Европи. У овој кризи географски критеријум
и географско груписање имали су кључну улогу у профилисању
позиција држава, што је утицало на стање и расположење јавног
мњења, али и појединачне акције држава чланица.

2. ОДНОСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ДРЖАВАМА
НЕЧЛАНИЦАМА У ОБЛАСТИ МИГРАЦИЈА
Осим унутрашње димензије европске политике миграција,
спољна димензија политике миграција у Европској унији има
за циљ стварање оквира за сарадњу Европске уније и држава
нечланица – држава порекла имиграната и држава транзита, за
остварење циљева у овој области. Главни циљеви Европске уније
могли би се груписати на следећи начин: они који се односе на
природу имиграције (легална насупрот илегалној), бројност
(контролисана насупрот неконтролисаној, масовној), правни основ
и правне последице (правне мере у оквиру политике имиграције).4
Приступ Европске уније спољној димензији политике миграција
ослања се на различите мултилатералне и билатералне инструменте
који имају неке заједничке одреднице у погледу садржаја. Те
заједничке одреднице своде се на заштиту Европске уније од
илегалне имиграције кроз појачану контролу спољних граница,
олакшавање легалне имиграције у складу са потребама тржишта
рада у Европској унији, активно праћење процеса и размену
информација, и јачање капацитета и дистрибуцију средстава
за унапређење прилика у државама порекла или транзита
миграната, као и креирање и примена правних инструмената за
минимализацију нежељених таласа имиграције ка Европској унији
и тзв. „расподелу миграционог терета“.
Оно што је Европска унија препознала да има круцијални
значај јесте управо улога транзитних земаља, са којима постоји
мрежа правних инструмената, споразума која регулише односе у
области миграција. Дакле, спољно деловање Европске уније није
4
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Видети: European Commission Migration And Home Affairs, European Agenda on
Migration, Internet, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration_en 12/04/2018.
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превасходно и само усмерено на односе и прилике у земљама
порекла миграната; Европска унија је у циљу контроле миграционог
прилива значајну улогу и одговорност доделила и транзитним
земљама у њеном непосредном окружењу.
На овом месту биће указано на неколико инструмената
приступа Европске уније у области миграција, укључујући и
спољну димензију. Током 2005. године Европски савет усвојио
је „Глобални приступ за миграције“ (EU‘s Global Approach to
Migration), који је имао за циљ да обухвати разне аспекте политике
миграција у ЕУ, нарочито кроз однос са државама нечланицама,
државама порекла и транзита миграната. Овај приступ је,
након јавних консултација унапређен и поново успостављен
као „Глобални приступ за миграције и мобилност“ (The Global
Approach to Migration and Mobility, у даљем тексту ГАММ), који
има за циљ да на ефикасни и обухватнији начин повеже унутрашњу
и спољну димензију политике миграција.5 Од самог почетка,
приступ почива на неколико основних начела: миграциони баланс,
заједничка активна сарадња, партнерство кроз програме за праћење
мобилности и циркулације миграције. ГАММ почива на четири
основна стуба: организовање и олакшавање легалне миграције
и мобилности, спречавање и борба против илегалне имиграције
и трговине људима, унапређење међународне заштите и јачање
спољне димензије политике азила, максимализовање развојних
потенцијала миграције и мобилности.6 Посебно значајно јесте
да ГАММ представља платформу за сарадњу са државама изван
ЕУ, које треба да кроз активно партнерство, програме помоћи и
заједничке активности, делују у правцу смањења имиграционих
таласа, развијање функционалних процеса и процедура реадмисије
и побољшања услова за живот у државама порекла имиграната.7
ГАММ је у почетку превасходно био фокусиран на
унапређење развојне сарадње са државама јужног Медитерана,
подсахарске Африке и западне Африке, а оквири сарадње
обухватили су временом и државе Латинске Америке, централне
Азије и других делова Азије. Дијалог и сарадња су унапређивани
кроз билатералне, суб-регионалне и континенталне форуме, а
успостављени су и регионални процеси за сарадњу: Рабат процес;
5

6
7

Видети: The Global Approach To Migration And Mobility. Communication From The
Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social
Committee And The Committee Of The Regions The Global Approach To Migration And
Mobility. Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011
DC0743&from=EN 2011 10/04/2018.
Исто.
Исто.
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ЕУ-Африка партнерство за миграције, мобилност и запосленост;
Процес из Прага (Изградња партнерства за миграције); Процес из
Будимпеште; ЕU-ACP дијалог за миграције са земљама афричкокарипско-пацифичког региона; и EU-LAC структурни дијалог
за миграције са земљама Латинске Америке.8 Са државама
нечланицама, у оквиру сарадње за миграције развијени су
посебни инструменти за надзор: миграциони профили (изградња
базе миграционих политика и активна размена информација);
миграционе мисије (за успостављање контаката и ближе сарадње
између држава чланица ЕУ и трећих држава); платформе за
сарадњу (за ефикасан и интензиван дијалог свих заинтересованих
страна); и развојна партнерства (оквири за оперативну сарадњу
кроз заједничке иницијативе и пројекте).
Према ревидираном приступу из 2011. године, истиче
се да ГАММ не треба да има географске рестрикције, већ да
представља општи, генерални приступ и метод. У ревидираном
ГАММ-у се истиче потреба за бољом евалуацијом регионалних и
субрегионалних програма и инструмената, указујући да се морају
боље дефинисати географски приоритети, узимајући у обзир
свеукупну спољну политику ЕУ и нову реалност миграционих
таласа са којима се ЕУ суочава.9 Према новом приступу, градација
приоритета је следећа: на првом месту јесте Европско суседство,
пре свега Јужни Медитеран и програми Европског партнерства.
Даље, пратећи географију, ЕУ-Африка стратешко партнерство за
миграције, мобилност и запосленост, као и Процес из Прага. Трећа
група приоритета су постојећи субрегионални процеси, који треба
да буду усклађени са ширим стратешким оквиром: Рабат процес
за западну Африку, и Процес из Будимпеште (након иницијативе
Турске из 2010. године да обухвати земље на „путу свиле“, овај
процес добија већу релевантност). И на крају, дијалози са земљама
афричко-карипско-пацифичке групе, као и са земљама Латинске
Америке и Карипског региона.10
Када су у питању билатерални односи, у оквиру ГАММ-а
издвајају се посебно значајне државе нечланице. У питању су
Турска и земље Западног Балкана као суседи и као земље које су у
процесу европских интеграција, или имају успостављену сарадњу
са Европском унијом у области миграција и мобилности. Тежња
Европске уније јесте да ГАММ заиста има у будућности глобални
учинак – наводи се да фокус не треба да буду само миграције усмере
8 Исто.
9 Видети: The Global Approach To Migration And Mobility.
10 Исто.
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ка ЕУ, већ и неки други миграциони регионални и субрегионални
таласи и ван Европе, ако је то релевантно за европске партнере,
као и сарадња са глобалним економијама и великим регионалним
играчима: Русија, Кина, Индија, САД, Канада, Јужноафричка
Република, Нигерија.11
Ипак, суштину ГАММ-а чине билатерални оквири, који
се између осталог дефинишу и остварују кроз Партнерство за
мобилност (Mobility Partnership, у даљем тексту Партнерство).
Партнерство је замишљено да има као основне компоненте
мобилност, визну либерализацију и споразуме о реадмисији, и да
почива на приступу „више за више“, делимично заснованом на
елементу условљавања, где би преговори о визној либерализацији
били условљени постизањем споразума о реадмисији, као и
на пакету за подршку унапређењу капацитета и сарадње.12
Други оквир јесте Заједничка агенда за миграције и мобилност
(The Common Agenda on Migration and Mobility), која треба да
представља алтернтивни оквир, и не укључује обавезно визну
либерализацију или споразуме о реадмисији; у каснијој фази
може да прерасте у Партнерство. Спољна димензија европске
политике мигарција заснива се на правним инструментима (визна
либерализација, споразуми о реадмисији, европске директиве),
политичким инструментима, оперативној подршци и изградњи
капацитета (кроз разне европске агенције), као и кроз разне
програме и пројекте са актерима цивилног друштва, удружењима
миграната међународним организацијама.
Други инструмент који је поставио основе за деловање
Европске уније у области миграција јесте Стокхолмски програм,
усвојен маја 2010. године, и представљао је мапу пута за
деловање Европске уније и држава чланица на подручју слободе,
безбедности и правде за период 2010-2014. год.13 Стокхолмски
програм дефинише циљеве и акције Европске уније кроз пет група
приоритета: Европа права, Европа правде, Европа која штити,
Приступ Европи, Европа солидарности и Европа у глобализованом
свету.14 Европа права треба да почива на делотворном концепту
грађанства који садржи конкретна права гарантована правним
оквиром Европске уније, и заштићена Повељом о основним
правима Европске уније и Европском конвенцијом о људским
правима и основним слободама. Европа права треба да обезбеди
11 Исто.
12 Видети: The Global Approach To Migration And Mobility.
13 Видети: The Stockholm Programme – An Open And Secure Europe Serving And Protecting
Citizens. Internet, 04/04/2018.
14 Исто.
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потпуну слободу кретања грађана ЕУ и чланова њихових
породица; поштовање различитости и заштиту осетљивих делова
популације (деца, припадници мањинских група, жртве насиља),
уз потпуну забрану расизма и ксенофобије; партиципација и
активно учешће грађана ЕУ у демократске политичке процесе
на нивоу Европске уније; транспарентност процеса одлучивања;
слободан приступ информацијама и документима кроз процес
добре управе; конзуларна заштита грађана ЕУ.15 Европа правде
почива на принципима доступности, једнакости и олакшаном
приступу правима и правди за све грађане Европске уније.
Европа која штити треба да почива на заједничкој унутрашњој
безбедносној стратегији, која у духу европске солидарности
треба да обезбеди интензивну полицијску и правосудну сарадњу,
заштиту и управљање спољним границама, цивилну заштиту и
заштиту у случају катастрофа, као и да развије јачу и константну
сарадњу са трећим државама. Приступ Европи је регулисан кроз
механизме сарадње у области управљања спољним границама,
регулисања слободног кретања на територији ЕУ, и визног режима
(FRONTEX, SIS II, VIS).16 Европа солидарности треба да почива на
флексибилној и свеобухватној миграционој политици и политици
интеграције, које узимају у обзир потребе европских тржишта рада
и уважавају интересе и права имиграната; ефикасној политици
и процедурама реадмисије и контроли и борби против илегалне
имиграције; циљ је био до 2012. год успоставити Заједнички
европски систем за азил (Common European Asylum System, CEAS)
и Европску канцеларију за подршку азила (European Asylum
Support Office, EASO). Европа у глобализованом свету почива на
компатибилности спољних политика Европске уније са захтевима
и механизмима сарадње у области слободе, безбедности и правде.
Билатерална и мултилатерална сарадња држава чланица, и сарадња
са трећим државама, остварују се кроз јачање партнерства, размену
информација и евалуацију и мониторинг активности и напора.17
Европска агенда о миграцијама (European Agenda
on Migration, у даљем тексту Агенда) је актуелни оквир за
имплементацију заједничке европске политике азила и имиграције.
Усвојена у мају 2015. године, указује на неопходност заједничког
приступа за све актере – државе чланице, институције ЕУ,
међународне организације, цивилно друштво и локалне власти
15 Исто.
16 Видети: The Stockholm Programme — An Open And Secure Europe Serving And Protecting
Citizens.
17 Исто.
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у државама чланицама, као и треће државе.18 Европска политика
азила и имиграције у протеклих неколико година налази се можда
на највећем изазову и испиту одрживости – масовна мобилност
и прилив лица из сукобима захваћених подручја намеће нове и
другачије изазове на државе чланице. Агенда се најпре фокусира на
тренутно деловање и брзе акције за решавање кључних проблема
на најкритичнијим рутама за прилив имиграције: активности
FRONTEX-а у области Средоземља за спашавање живота на
мору; спречавање кријумчарења; програм расподеле лица
којима је потребна међународна заштита, односно премештање
и пресељење ових лица како би се пограничне државе чланице
које су на удару растеретиле, и како би Европска унија деловала
у складу са принципом солидарности; и партнерска сарадња са
трећим државама за решавање питања прилива имиграната.19
Агенда посебно истиче значај спољног ангажовања Европске уније
изван својих граница и сарадњу са регионалним и међународним
партнерима, успостављајући четири стуба европске политике
миграција: смањивање подстицаја за илегалну имиграцију;
управљање границама, спашавање живота и управљање спољним
границама; чврста заједничка европска политика азила; нова
политика у подручју легалне имиграције.

3. БИЛАТЕРАЛНИ СПОРАЗУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРЖАВА НЕЧЛАНИЦА
У оквиру циља смањивања подстицаја за илегалну
имиграцију, међу значајним мерама истиче се доследно спровођење
и јачање мера у области повраћаја и реадмисије лица која не бораве
или више не бораве легално у ЕУ. Осим Европске директиве о
повраћају, посебно је значајан систем споразума о реадмисији са
трећим државама.20 Државе Западног Балкана имају потписане
споразуме са Европском унијом о реадмисији, који имају за циљ да
18 Видети: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European
Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015., COM(2015) 240 fi nal. Internet, https://ec.europa.
eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_
migration_en.pdf
12/04/2016.
19 Видети: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A European
Agenda on Migration.
20 Видети: Return Directive (Communication From The Commission To The Council And The
European Parliament On EU Return Policy). Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=EN 19/04/2018. Internet, http://eur-lex.
europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=EN 12/04/2018.
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олакшају повраћај, односно поновни прихват, према захтеву једне
од страна потписница, лица која немају или су изгубила право да
бораве у држави потписници или некој од чланица ЕУ. Споразуми
се односе не само на држављане држава у питању, већ и на лица
која су на нелегалан начин ступила на територију једне државе у
питању из друге државе у питању.
Одлуке Савета 2007/817/EC, 2007/818/EC, 2007/819/EC и
2007/820/EC од 8. новембра 2007. године, односе се на споразуме
о реадмисији лица са неовлашћеним боравком закључене између
Европске Заједнице и Македоније, Црне Горе, Србије и Босне
и Херцеговине.21 На овом месту ће се указати на основне тачке
споразума о реадмисији између Европске Заједнице и Републике
Србије. Овде ће се напоменути да када су у питању државе Западног
Балкана споразум о реадмисији представља један типски документ,
и да се ови појединачни споразуми суштински не разликују. Према
одредбама споразума, Србија као држава партнер на захтев државе
чланице ЕУ прихватиће поново лица који не испуњавају или су
престали да испуњавају услове за улазак или боравак у тој држави
чланици, за која се докаже или се може оправдано претпоставити на
темељу доказа prima facie.22 Важна одредба односи се на поновни
прихват лица која су држављани трећих држава или су лица без
држављанства, односно лица која нису држављани Републике Србије.
Србија ће поново прихватити та лица која више не испуњавају услове
за боравак у држави чланици ЕУ, ако се докаже или ако постоји
оправдана претпоставка да су та лица ушла непосредно и илегално
у државу чланицу ЕУ након боравка или транзита кроз Србију, или
ако поседују или су поседовале у тренутку уласка важећу визу или
боравишну дозволу Републике Србије.23
Европска Заједница има реципрочне обавезе поновног
прихвата према држави партнеру: по захтеву државе партнера,
држава чланица ће прихватити своје држављане који више не
испуњавају услове за улазак или боравак у држави партнеру, ако
се може доказати или оправдано претпоставити на основу доказа
21 Видети: Council Decision 2005/809/EC of 7 November 2005 concerning the conclusion
of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the
readmission of persons residing without authorisation. Council Decisions 2007/817/EC,
2007/818/EC, 2007/819/EC and 2007/820/EC of 8 November 2007 on the conclusion of
Agreements between the European Community and the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, the Republic of Montenegro, the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina
on the readmission of persons residing without authorisation. Internet, http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14562&from=LT 03/05/2018.
22 Видети: Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the
readmission of persons residing without authorisation. Internet, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1219(03)&from=EN 03/05/2018.
23 Исто.
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да је то лице држављанин државе чланице. Државе чланице ће
такође прихватити и лица која нису њени држављани или су без
држављанства уколико поседују важећу визу или боравишну
дозволу државе чланице или су илегално или директно ушли на
територију државе партнера након боравка или транзита преко
територије државе чланице којој је поднет захтев.24
Што се тиче саме процедуре реадмисије, она започиње
захтевом за реадмисију између државе која подноси захтев и државе
којој се захтев подноси. Изузетно, овај захтев није неопходан
ако лице поседује валидну путну исправу, идентификациони
документ, визу или боравишну дозволу издату од стране државе
којој се подноси захтев. Захтев за реадмисију мора да садржи
извесне информације о лицу у питању: личне податке, последње
место боравишта, доказе о држављанству, информације о потреби
за додатном збрињавању или нези, и др. Држава мора да поднесе
захтев за реадмисију за држављане трећих држава најкасније
до годину дана након што је упозната са чињеницама. Одговор
на захтев се обезбеђује у дефинисаном року; у случају Србије и
Македоније овај рок може бити скраћен ако је лице запажено у
пограничном подручју, а иначе може бити продужен највише до
6 дана. Уколико изостане одговор од стране државе којој је захтев
за реадмисију поднет, повраћај ће се сматрати одобреним. Ако
је захтев одбачен, до реадмисије неће доћи, али та одлука мора
бити образложена. У случају одобрења захтева, реадмисија ће се
обавити у наредна три месеца. Сви детаљи трансфера лица морају
бити унапред усаглашени у писаној форми, а трансфери могу
бити реализовани копненим или ваздушним путем. У процесу
реадмисије, транспортне трошкове и остале трошкове сноси држава
која је поднела захтев. У споразуму о реадмисији са Републиком
Србијом додата је заједничка изјава страна потписница у вези са
потребом додатне и делотворне социо-економске реинтеграције
повратника, држављана Србије у Републику Србију; као и да се
додатна средства уложе у овај процес, укључујући и финансијску
помоћ ЕУ која је доступна у ту сврху.25
Осим са државама Западног Балкана, Европска унија је почев
од 2004. године закључила споразуме о реадмисији и са Хонг
Конгом, Макаом, Шри Ланком, Русијом, Украјином, Молдавијом,
Пакистаном, Грузијом, Јерменијом, Азербејџаном, Турском,
Зеленортским острвима.
24 Исто.
25 Видети: Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the
readmission of persons residing without authorisation.
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Посебан значај од транзитних земаља има Турска, са којом
је креиран посебан аранжман као одговор на кризу на Блиском
Истоку.26 Акциони план за Турску омогућава да Турска служи
као „тампон-зона“ за случај масовног прилива лица избеглих из
Сирије, да омогући збрињавање ових лицa на својој територији
према договореној подели, као и да спречи појаву нових копнених
и поморских рута, али уз финансијску помоћ Европске уније и
друге економске и политичке подстицаје, укључујући и оне који се
односе на преговоре о чланству.27
Како је већ поменуто, од краја 2010. године у Европској уније
на снази је Директива о повраћају.28 Она успоставља заједничка
правила та повраћај и депортацију имиграната који илегално
бораве у државама чланицама, регулише употребу мера принуде,
притварање и поновни улазак. Ова Директива обавезује све државе
чланице ЕУ осим Уједињеног Краљевства и Ирске, а примењује се
и у четири придружене земље Шенгена: Швајцарској, Норвешкој,
Исланду и Лихтенштајну.29
Основне ставке Директиве могу се сумирати као: обавезна
правична и транспарентна процедура одлучивања о повраћају
илегалних имигранта; обавеза држава чланица ЕУ да или депортују
илегалне имигранте или да овим лицима доделе легални статус;
промовисање принципа добровољне депортације успостављањем
периода за добровољни одлазак; омогућавање извесног минимума
права лицима док чекају депортацију (здравствена заштита,
образовање за децу); ограничена употреба мера принуде; забрана
уласка на целој територији ЕУ за мигранте депортоване из било
које појединачне чланице; ограничавање мера задржавања.30

4. ОДНОС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕГИОНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
На овом месту биће укратко представљена Резолуција коју
је усвојила Парламентарна скупштина Савета Европе у вези са
миграционом ситуацијом у Европи и улогом Европске уније у тој
кризи. Резолуција 2073 усвојена је у септембру 2015. године, у
26 Видети: EU-Turkey joint action plan. Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO15-5860_en.htm и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm 19/04/2018.
27 Исто.
28 Видети: Return Directive (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On EU Return Policy). Internet,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=
EN 19/04/2018.
29 Исто.
30 Видети: Return Directive.
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којој се истиче нова и значајна улога транзитних земаља у области
миграција и азила (Resolution 2073 (2015), Countries of transit:
meeting new migration and asylum challenges), а затим је усвојена и
Препорука 2078 (Recommendation 2078 (2015).31 Резолуција указује
на значај глобалног приступа миграцијама, укључујући сарадњу
држава порекла, држава транзита и држава крајње дестинације,
са посебним фокусом на ситуацију лица која су актери миграција,
односно избеглих лица. Према слову Резолуције, транзитним
земљама сматрају се оне државе кроз које мигранти пролазе на
путу ка држави дестинације. Статус транзитне земље је умногоме
сложен, будући да бројна миграција на свом путу нема јасно
дефинисану земљу дестинације, а због различитих изазова,
транзитне земље често постају и земље дестинације или даваоци
статуса азила.32 Када је у питању европска миграција, транзитним
земљама сматрају се најпре суседне државе нечланице, погранична
подручја око спољних граница ЕУ пре коначног уласка миграната
на територију држава чланица ЕУ. Осим суседних држава на
спољним границама, транзитним земљама могу се сматрати и
пограничне државе чланице ЕУ које се налазе између жељене
земље дестинације и спољних граница ЕУ. Резолуција позива
на глобални заједнички приступ питању миграција и заједнички
ангажман међународних организација у овој области: Канцеларије
Високог комесара Уједињених нација за избеглице, Међународне
организације за миграције, Европске уније, укључујући и ангажман
Савета Европе чији Европски центар за глобалну међузависност
и солидарност може да има значајну улогу у јачању капацитета
заинтересованих страна.33
Приступ Европске уније транзитним земљама, нарочито кроз
Партнерства за мобилност, имао је за резултат „екстернализацију“
контроле граница, и измештање одговорности за илегалну
имиграцију са ЕУ на транзитне земље. Споразуми о реадмисији
са државама нечланицама и суседним државама проширују своје
важење и на држављане пореклом из трећих држава, чак иако та
лица не могу бити враћена у државе порекла. Овакав приступ
може имати проблематичне последице за унутрашњу политичку
и социо-економску ситуацију у транзитним државама, али и на
31 Видети: Resolution 2073 (2015). Countries of transit: meeting new migration and
asylum
challenges.
Internet,//assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=22175&lang=en 19/04/2018.
32 Исто.
33 Видети: Resolution 2073 (2015). Countries of transit: meeting new migration and asylum
challenges.
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међудржавне и регионалне односе.34 Тренд екстернализације
контроле граница има озбиљне последице и на мигранте, који
не могу да досегну земљу дестинације, могу бити задржани или
враћени у транзитну земљу, што може отворити могућности за
злоупотребе или експлоатацију.
Резолуција наводи Турску и Мароко као примере добре
праксе, и изражава забринутост за ситуацију у Либији, где је дошло
до транзиције од земље дестинације до земље транзита миграције.
Савет Европе изражава посебну забринутост за ситуацију у
источном Медитерану, на западном Балкану и у централној
Европи. Указује и на опасности које може донети неуједначен и
некохерентан приступ ЕУ, не само по мигранте већ и на транзитне
земље. Општи утисак је да, упркос декларативном прихватању
избеглица, Европска унија тежи да задржи ова лица ван својих
граница, уз мањак солидарности и одговорности за расподелу и
насељавање избеглих лица. Скупштина Савета Европе указује да
је Европска унија правно обавезана да обезбеди заштиту лицима
којима је она потребна, као и да је забрањено враћати угрожена
лица у земље где им заштита није гарантована. Утисак је да ће
ограђивање Европске уније од својих суседа због умањења ефеката
избегличких таласа, имати озбиљне геополитичке последице на
даље европске интеграције. У том смислу, Скупштина Савета
Европе у Резолуцији изнела је извесне препоруке за Европску
унију и за чланице Савета Европе. Међу препорукама за Европску
унију јесу следеће: Европска унија треба да осигура кохерентност
миграционе политике, укључујући триангуларни приступ који
укључује државу порекла и транзита, уз промовисање заштите
људских права и владавине права. Ово се може остварити на више
начина: подршка јачању и побољшању заштите и права миграната
у транзитним земљама; повећање капацитета транзитних земаља за
обраду захтева за азил и примену процедура међународне заштите
избеглица; преиспитивање приступа заснованог на споразумима
о реадмисији са транзинтним земљама који се односе и на
недржављане; развојна помоћ за јачање институција у државама
нечланицама.35
Скупштина Савета Европе позива државе чланице да
препознају заједнички изазов масовног прилива избеглих лица и
миграната, формулишу ефикасан и адекватан заједнички одговор;
апелује на чланице да спроводе повраћај лица у земље као што су
34 Исто.
35 Видети: Resolution 2073 (2015). Countries of transit: meeting new migration and asylum
challenges.
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Либан, Јордан, Турска, Грчка Македонија, Србија или Мађарска,
или било коју другу земљу која већ сноси несразмеран терет
и одговорност за збрињавање азиланата или чија заштита није
довољно гарантована у њима; као и да осигурају да билатерална
сарадња са државама нечланицама буде у складу са основним
принципима међународне заштите и људских права.36

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Однос Европске уније и држава нечланица у области
миграција је вишеструко сложен. Међународна мобилност данас
је интерконтинентална и афектује много више актера у оквиру
миграционих рута. Државе крајње дестинације, односно државе
чланице Европске уније успоставиле су приступ „поделе терета“
не само на нивоу Европске уније, већ и са државама нечланицама
кроз систем споразума и инструмената. Ипак, и сама Европска
унија и друге међународне организације препознају важну, али и
критичну улогу и позицију транзитних земаља. Када су у питању
транзитне земље са Западног Балкана, оне се налазе на ободу или
спољним границама Европске уније, и главно обелеје њиховог
положаја јесте аспирација за чланство у Европској унији, односно
статус кандидата за чланство. Из тог разлога је положај ових
земаља сложен, јер је, захваљујући политици проширења Европске
уније, она успела да „ектернализује“ своје границе и да суседне
државе које су у процесу преговора за чланство данас буду прве
“на удару“ миграционих таласа. Њихов положај у прихватању
бројне имиграције у транзиту, било по првом улазу у земљу било
као повратника из Европске уније, усложњава неколико чинилаца.
Ове државе нечланице нису по својој структури мултикултурна
друштва, у смислу европских држава чланица, односно државе
Западног Балкана нису земље имиграције, већ земље емиграције.
Њихова мултикултуралност потиче од сродних мањинских група
које су део домаћег друштва, а не од масовног прилива имиграције
са других континената, из културолошки различитих подручја.
Данас су оне суочене са масовним пријемом имиграната за које
не представљају жељене земље дестинације, већ само привремену
дестинацију. Ипак, у транзитним земљама ће остати значајан број
имиграната и избеглих лица.

36 Исто.
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Ivana Jovanovic

MIGRATION POLICY IN THE EUROPEAN
UNION AND RELATIONS WITH TRANSIT
COUNTRIES
R es u m e
The current migration policy in the European Union must
be considered through the both dimensions – internal and
external. The internal dimension of migration policy concerns
the incorporation of European regulations in the member
states, as well as the immigrants integration in resident
Member States. Another important dimension of migration
policy refers to external actions of the European Union and
relations with third countries and regional and international
organizations. The migration policy and current immigration
crisis affect external relations of the European Union and
third counties placed on migration routes, as the countries of
origin or transit countries.
In order to understand migration flows and the European
Union policies in this area, it is important to take into
account position, roles and relations with transit countries.
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These countries, based on their geographical position on the
migration route, have gained an enormous significance for
the European migration policy, but also faced with many
challenges for the political situation, security and socioeconomic situation on their territory. The unreliability of their
position is marked by constant migration pressure and new
inflows, as well as by signed agreements with the European
Union related to readmission, security and border protection.
The aim of this paper is to point out the main elements of
the relations between the European Union and the transit
countries, as the external dimension of the European
migration policy.
Keywords: European Union, transit countries, GAMM,
migration, immigration crisis, refugee crisis, Council of
Europe, readmission.
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је структурирана тако да је сваком облику енергије и њему
одговарајућој политици посвећено по једно поглавље. Поред
тога, аутори дају опште напомене о сектору електричне енергије,
регулативи и економији у посебним поглављима. Теоријски приступ
који се користи у делу је теорија јавног избора, која претпоставља
да индивидуални актери, у које спадају и државни службеници
и политичари, доносе одлуке вођени личним интересом у циљу
максимизације личне, а не опште користи.
У првом поглављу аутори објашњавају на који начин
функционише електрична мрежа у САД, која је састављена од
постројења за производњу, пренос и допремање електричне
енергије до крајњих корисника. У складу са капиталистичком
природом њиховог економског система, велики удео у производњи
енергије имају приватне компаније на микро-нивоу, мада је, због
природе јавног добра које је у питању, ова делатност на макронивоу предоминантно додељена комуналним предузећима. Постоји
снажна регулација у енергетској политици, која се очитава кроз
активност Савезне регулаторне комисије за енергетику (FERC –
The Federal Energy Regulatory Commission) и њена субординантна
тела попут регионалних организација за трансмисију (RTO –
regional transmission organizations) и независних оператера система
(ISO – independent system operators). Приликом доношења одлука,
главни циљ је усвојити оне политике које промовишу заштиту
животне средине, а истовремено су исплативе. За то се користе
две врсте процене: процена животног циклуса (LCAs – Life Cycle
Assessment) која показује колико је одређена политика у складу
са заштитом животне средине и процена нивелисаних трошкова
електричне енергије (LCOE – Levelized Cost of Electricity). Постоји
неслагање између државних званичника који су опредељени за
„чисте“ облике енергије, под којима подразумевају обновљиве
изворе, и оних који се залажу за профитабилнија фосилна горива.
У другом поглављу аутори се осврћу на улогу
институционалних и ванинституционалних актера у процесу
креирања енергетске политике. Како наводе, интересне групе
имају значајан утицај на доношење одлука које се тичу енергетске
политике, јер њихова финансијска средства представљају
одлучујући фактор у изборним кампањама, тако да политичари
промовишу циљеве оних интересних група које ће им донети
највише могућности за победу на изборима. Аутори критикују
лобирање, јер представља додатни трошак, с обзиром да поједине
компаније одлучују да алоцирају средства у борбу за добијање
владиних привилегија. У овом процесу учествују и бирократе,
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које утичу на усвајање оних регулативних мера које им одговарају.
Аутори критикују систем регулације који постоји на федералном
и на нивоу држава, јер претерана регулација гуши иновације и
економски је неисплатива.
У трећем поглављу, аутори настављају са критиком
регулисаног тржишта, уз аргумент да влада нарушава
функционисање економије када привилегује поједине интересе,
кроз давање субвенција и зајмова, докапитализацију, регулисање
цена, протекционизам и сл. У крајњој инстанци, у случају пропасти
привилегованих компанија, све трошкове сносе порески обвезници
и продубљује се јаз између богатих и сиромашних. Овакав систем
такође штети иновативности, квалитету понуђених добара и уласку
нових такмаца на тржиште. Они предност дају децентрализованом
одлучивању у односу на централизован систем и упозоравају на
проблем непотпуних информација који утиче на доношење одлука,
као и на могућност развоја кронизма.
Поглавља 4-12 се усредсређују на појединачне облике
енергије. У четвртом поглављу аутори се баве снагом ветра,
као једним од обновљивих извора енергије који је изузетно
просперирао од владине политике. Међутим, као и у другим
областима, и овде постоји стална борба између интересних група,
пре свега оних који се залажу за развој еколошких енергената и
тзв. NIMBY (“not in my back yard”) група који се противе изградњи
фарми ветрењача. Међутим, аутори сматрају да бројни подстицаји
и субвенције које даје америчка влада за развој енергије ветра
заправо стварају и одржавају лажну слику јер је без њих ова грана
прилично неисплатива за инвестиције. Поред тога, они наводе да
снага ветра као извор енергије има много физичких недостатака јер
се њом не може управљати као угљем или природним гасом, може
доћи до мањка или вишка, а све то производи нове трошкове (како
аутори примећују, у случају да ветрењаче произведу више енергије
него што електрична мрежа може да поднесе, произвођачи овог
енергента чак плаћају комуналним предузећима да је преузму).
У петом поглављу, аутори разматрају предности и мане
соларне енергије, закључујући да она представља најскупљи
енергент у односу на укупну произведену количину енергије.
Управо због тога, оно што одржава развој соларне енергије су
државне иницијативе и субвенције, као и законом прописане
количине електричне енергије које морају бити произведене
из алтернативних извора. Они критикују обједињавање свих
обновљивих извора енергије у један скуп, нарочито у шестом
поглављу на примеру биомасе као извора енергије. Према мишљењу
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аутора, превелики подстицаји државе за улагање у биомасу као
еколошки облик енергије, парадоксално су негативно утицали на
животну средину (јер се не врши само сагоревање отпада, већ и
шума). Поред тога, федералне агенције попут Агенције за заштиту
околине (EPA – Environmental Protection Agency) дају овом
енергенту привилегован положај, кроз низак степен регулације и
умањен стандард приликом процене загађења које ствара.
На примеру геотермалне енергије у седмом поглављу,
аутори објашњавају на који начин креатори јавних политика
привилегују поједине облике енергије. То се, пре свега, односи на
амерички Конгрес који усваја законе и тиме ствара нормативни
оквир за функционисање енергетског сектора, али и на извршну
власт, односно надлежне департмане и федералне агенције које су
задужене за спровођење закона и доношење мера за развој појединих
облика енергије. За разлику од досад наведених обновљивих
извора енергије, аутори виде велики потенцијал у хидроенергији,
којој је посвећено осмо поглавље. Они сматрају да је хидроенергија
изузетно поуздан и одржив извор електричне енергије и критикују
креаторе енергетске политике због њеног занемаривања на рачун
других извора, претеране законске регулације, али и отежаних
услова за добијање дозвола од федералних агенција.
Девето поглавље је посвећено нуклеарној енергији која се
користи у мирнодопске сврхе, односно за производњу електричне
енергије. Ипак, ово питање је веома специфично, нарочито
због сећања на Хладни рат и страха од последица које може да
произведе неконтролисана употреба нуклеарне енергије. Зато не
чуди чињеница да је овај сектор изузетно регулисан, а процес
издавања дозвола и укључивања на тржиште нуклеарне енергије
изузетно сложен, дуг и скуп. Поред тога, употребу нуклеарне
енергије у комерцијалне сврхе надзире Канцеларија за регулацију
нуклеарних реактора (The Office of Nuclear Reactor Regulation) која
је одговорна Нуклеарној регулаторној комисији (Nuclear Regulatory
Commission). Међутим, и даље остаје отворено питање нуклеарног
отпада и његовог рециклирања, због чега аутори упућују критике
на рачун Департмана за енергију САД.
Кад је реч о угљу као извору електричне енергије, аутори
наводе да постоји озбиљна дебата о његовој употреби у савременом
добу, која га чини „најконтроверзнијим“ обликом енергије. Највећи
проблем за креаторе јавне политике јесте постизање равнотеже
између циљева еколошке безбедности и исплативе производње
енергије, нарочито у контексту постојања интересних група.
Покушај да се пронађе таква равнотежа је везан за успостављање
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пореза за емисију угљен-диоксида и живе како би се смањиле
негативне екстерналије овог начина производње енергије. Аутори
користе овај пример како би указали на мањкавост прорачуна које
користе ствараоци енергетске политике. Немогућност утврђивања
социјалних трошкова емисије наведених једињења отежава
одређивање висине пореза, што у пракси доводи до конфузне
ситуације и даје повода појединачним државама да избегавају
плаћање. Још један недостатак на који указују аутори тиче се
неинклузивности тржишта, с обзиром да се угаљ прерађује на
федералном земљишту које Биро за управљање земљом (Bureau
of Land Management) углавном додељује уском кругу међусобно
повезаних појединаца.
Последњи извор енергије, ком је посвећено једанаесто
поглавље, јесте природни гас. Аутори се залажу за већу употребу
природног гаса, као изузетно чистог облика енергије и у прилог
томе наводе извештај Агенције за заштиту околине, који је побио
тврдње о високом еколошком трошку хидрауличног фрековања.
Према њиховом мишљењу, ово питање је изузетно политизовано
и отворена дебата о екстракцији шкриљаца неће бити решена још
дуго. Енергетска политика у САД је таква да истовремено постоје
државни подстицаји (субвенције и зајмови) за развој природног
гаса и нафте који се екстрахују из гасних и уљаних шкриљаца, али
и јака регулатива која их ограничава
Јонк, Лофтхаус и Хансен закључују своје дело критиковањем
одлучилаца у области енергетске политике која се заснива на
претераној регулацији и дисторзији слободног тржишта и која води
занемаривању дугорочних последица на грађане САД. Ово дело
се може препоручити као почетна основа за све које интересује
енергетска политика САД јер на адекватан начин систематизује
постојећа сазнања о субјектима који учествују у стварању јавне
политике, процесу њеног стварања у свим појединачним областима
и последицама које она производи.

105

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
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● Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на
истој страни користити:
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- Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије,
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● Код поновљеног цитирања истог извора уколико није
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-
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