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ТРАНЗИЦИЈА И РЕФОРМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

(ПРИМЕР ИЗВРШНОГ ВЕЋА ВОЈВОДИНЕ) 
  

Управа је једна од најважнијих јавних служби модерног друштва. Целокупан 
друштвени развој, интензитет транзиције, друштвених реформи и укључивања 
земље у модерне европске и светске токове у значајној мери зависи од степена 
трансформације и одговарајућег функционисања система управе. У овом тексту 
приказани су најважнији резултати прелиминарне функционалне анализе Извршног 
већа Војводине (ИВВ), његових органа (покрајинских секретаријата) и служби. 
Истраживаје је реализовано кроз анализу надлежности, функција и основних актив-
ности органа ИВВ, као и стања субординације, координације, комуникације и међу-
собног информисања. Прелиминарна анализа недвосмислено показује да је највећи 
проблем у функционисању ИВВ недостатак надлежности, посебно у уставној, зако-
нодавној, финансијској и политичкој сфери, као и разграничење надлежности између 
покрајинских секретаријата. У складу са тим, аутори дају неке важне напомене у 
вези са могућностима преножења одређених делатности и активности на специ-
јализоване агенције, институте и организације. Поред тога, у тексту се разматрају 
и сегменти систематизације радних места, организације посла и активности уну-
тар и између органа ИВВ, као и унутрашња контрола покрајинских секретаријата и 
служби.  

Кључне речи: државна управа, надлежности, функционална анализа, покра-
јински секретаријати, Извршно веће Војводине. 

 

1. Разлози реформе 
На мајским ''Правничким данима СЦГ'' одржаним у Будви почетком 

маја 2004, констатовано је низом стручних реферата да је најбитнији сегмент 
транзиције држава бившег социјализма, уз судску и законодавну, пре свега 
реформа управе. Наиме, путем  извршне власти, а нарочито путем реформе 
управних служби и институција може да се организује и да ефикасно функ-
ционише савремен државни апарат ''чији је основни задатак пружање квали-
тетног административно-управног сервиса грађанима''. То значи да је у пи-
тању реформисање ''система управних органа'', ''реформи процедура'' и конач-
но реформи самих ''механизама деловања управе''. Прво, треба успоставити 
такав систем органа који контролишу грађани преко својих изабраних пред-
ставника.  Друго, ваља спровести такве поступке и процедуре које су јасне, 
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транспарентне и засноване на чврстим законским основама. Треће, треба 
изградити такве  механизме деловања управе који су једноставни за кори-
шћење и који ефикасно задовољавају у свим областима и свим ''ресорима'' за 
које је државна управа надлежна.  

У оквиру постојеће друштвене и државне реформе, покрајинске струк-
туре власти приступиле су и трансформисању управних органа. Наиме, 
пројектом о прелиминарној анализи функционисања Извршног Већа АП Вој-
водине показано је да реформа државне управе представља један од најзна-
чајнијих приоритета овог државног органа: "Успешна модернизација и ре-
форма администрације су најбољи доказ праве оријентације ка демократс-
ком, сервисном, ка грађанима усмереном  органу управе који је у стању да 
себе перманентно унапређује да би, у условима брзих друштвених промена, 
квалитетно, ефикасно и уз ниске трошкове задовољио потребе оних којима 
треба да служи: грађанима."1 

Три су конкретна разлога »хитног« приступања реформи покрајинске 
управе. Први: реформска администрација треба да пружи одговоре на питања 
како решавати конкретне, дневне проблеме грађана у Војводини. Други: по-
стојећа администрација нема такве сервисне ''капацитете'' који одговарају 
потребама грађана и савременог друштва. Трећи: управни систем има смисла 
само ако у оквиру своје надлежности  реагује правовремено, ако ради ажурно, 
ако је ефикасан, ако у потпуности задовољава интересе грађана и ако пружа 
јефтине услуге. Другим речима, од развијености и доброг функционисања 
управног система у значајној мери зависи укупан друштвени развој, интен-
зитет друштвених реформи и укључивање државе у модерне европске и 
светске токове.  

2. Извршна и законодавна власт у АП Војводини 
Извршно веће Војводине је извршни орган Скупштине Аутономне По-

крајине Војводине. За свој рад одговорно је Скупштини АПВ, а његове над-
лежности и оквири деловања дефинисани су Уставом Републике Србије2 и 
Статутом Аутономне Покрајине Војводине, као тренутно највишег правног 
акта покрајине.3 Наговештај разгранатих овлашћења Извршног већа Вој-
водине и сложене управне организације покрајине потекао је из Устава САП 
Војводине из 1974. Овим правним актом се "за вршење управних послова из 
надлежности Покрајине оснивају покрајински секретаријати и други 
покрајински органи управе"4. Укидањем покрајинског устава, у једном дужем 
временском периоду значајно су смањена овлашћења и активности Извршног 
већа, а модернизација рада његових управних органа осетно је успорена, па 
––––––––––––– 

1 Степанов, Лазар, 2004: 5. 
2 Устав Републике Србије, 1990. 
3 Статут Аутономне Покрајине Војводине, 1991. 
4 Устав САП Војводине, 1974. 
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чак и заустављена. У склопу укупних системских промена у Републици 
Србији, започетих крајем 2000. године, Извршно веће Војводине преко својих 
покрајинских секретаријата предузима широке, опсежне и врло интензивне 
активности на враћању надлежности Покрајини Војводини, ангажујући се 
исто тако на праћењу стања и предузимању мера за подстицање развоја прив-
реде и пољопривреде, консолидовање привредних и финансијских токова, 
побољшање стандарда грађана, развој и унапређење здравства, образовања, 
науке, културе, као и потпуније остваривање права националних мањина и 
етничких заједница, друштвених, културних и других особености Војводине.5  

Реформа законодавне власти предвиђена је пре свега кроз вишедоман 
састав представничког тела покрајине – Скупштине АП Војводине – Веће 
грађана и Веће националних заједница.6 У тој опцији, садржај савремене 
аутономије Војводине био би вишеструк, а структура њених надлежности 
слојевита.7 

Економска – наглашена потреба интернационализације новца и капи-
тала, производних односа, радне снаге и технологија, као и кроз тржишну 
конкуренцију и интензивно повезивање свих облика привредног живота са 
Србијом, међународним окружењем, Европом и светом. 

Социјална – реформисање Војводине путем укидања натуралног, аутар-
кичног, аграрног и државно централизованог система и успостављањем тржи-
шно робних односа и отвореног грађанског друштва. 

Структурна – повезивање и прикључивање све већег броја војвођан-
ских привредних субјеката, друштвених асоцијација, банака, капитала, робе, 
услуга, високообразовних и научних установа, информативних и других 
глобалних система. 

Културна – неговање и развијање, у региону југоисточне Европе, 
јединственог интеркултурног (мултиетничког и мултиконфесионалног) војво-
ђанског амбијента; у слободном и аутономном неговању етничке, конфесио-
налне, језичке и културне толеранције и плурализма, индивидуалних и гра-
ђанских права и слобода. Војводина је, упркос етничким чишћењима које су у 
минулом времену хујале југословенским простором, достигла високе циви-
лизацијске домете и стандарде који је таквом чине фактором стабилизације 
целог српског друштва и чиниоцем најтешње, отворене и конструктивне 
сарадње са блиским међународним окружењем. 

Еколошка –  јединствен равничарски амбијент, на разуђеним речним 
токовима и уређеним системом каналских мрежа, са јединственим природним 
сировинама, доминантном житарско ратарском и повртарском, сточарском, 
ловном и риболовном производњом, чини Војводину аутномним субјектом 
––––––––––––– 

5 Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, 2002.; 
Радна верзија преднацрта Основног закона АП Војводине, 2002. 

6 Радна верзија преднацрта Основног закона АП Војводине, 2002, чл. 76-104. 
7 Види - III Социјално економско уређење; IV Права и дужности аутономне 

покрајине; у: Радна верзија преднацрта Основног закона АП Војводине, 2002. 
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прикладним за укључивање у европске еколошке пројекте и мреже  заштите и 
неговања својих природних ресурса правним решењима и здравим еколош-
ким понашањем, како према садашњим, тако и према  будућим генерацијама. 

Политичка – у оквиру својих ранијих искустава аутономије, а на 
тековинама отвореног, демократског, етнички толерантног и цивилног моде-
ла политичке културе, војвођанска аутономија прихвата политичке инсти-
туције које кореспондирају савременим и функционалним решењима модерне 
политичке заједнице. 

Правна – ослоњена на успешну традицију европске правне културе 
којој је раније припадала, чије вредне тековине никада није напустила и пре-
стала да примењује и негује, поседујући уређене земљишне књиге и поседо-
вно стање, и континуирано развијајући организацију управе и судства према 
специфичности војвођанске мултијезичке и мултикултурне средине, у прав-
ној и правосудној компоненти, у пуној мери оправдавају постојање аутоно-
мије Војводине. На тај начин би се интегрална аутономија Војводине оства-
ривала као функционално јединство институционалне, правосудне, законо-
давне и управно извршне аутономије.8 

3. Организациона структура Извршног већа Војводине 

У овом тренутку Извршно Веће Аутономне Покрајине Војводине има 
следећу организациону структуру: 

––––––––––––– 
8 О основним карактеристикама и проблемима интегралне аутономије види: 

Пројекат Устава Републике Србије, 2002; Лазар, Ж., Степанов, Р. (2003). 
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Пројекат функционалне анализе инициран је потребом престројавања 
покрајинске управе на колосек модерне организације, осавремењавања рада 
њених органа и побољшања односа са јавношћу, односно захтевом квалитет-
ног управљања природним, људским, привредним, технолошким, културним 
и другим ресурсима, како би рад покрајинских органа управе и самог Извр-
шног већа Војводине био компатибилан савременим токовима европског ре-
гионалног окружења стандардима Европске уније.  

4. Стратегија реформе управе 
Стратегија реформе управе обухвата: прво – системски и квалитетно 

анализирање решења која се у свету нуде у пројектима успешног обављања 
делатности управе; друго – коришћење методологије и техника које објектив-
но и критички анализирају стање наших органа управе; треће – „дефинисање” 
савременог и ефикасног управног сервиса, који у све�у одговара потребама 
грађана у АП Војводини. 

На основу такве стратегије реформе пројектован је и истраживачки 
пројекат, чији је циљ био хоризонтална функционална анализа органа и 
служби Извршног већа Војводине. Реч је о таквој врсти површинског снима-
ња стања, која омогућава да се формулишу препоруке о унапређењу функ-
ционисања овог органа државне управе на нивоу принципа и генералне стра-
тегије. Пројекат се реализовао кроз анализу надлежности, функција и основ-
них делатности органа Извршног већа, анализу функција и основних делат-
ности његових служби, као и кроз утврђивање стања субординације, коор-
динације, комуникације и међусобног информисања.9 
––––––––––––– 

9 Прелиминарна анализа функционисања Извршног већа Војводине урађена је 
током јула и августа 2003. године. Узорак од 47 испитаника конструисан је тако да 
прелиминарном хоризонталном анализом буду обухваћени сви покрајински секре-
таријати (17), Секретаријат Извршног већа, само Извршно веће као орган и Служба за 
опште и заједничке послове. Пошто је ограниченим нивоом хоризонталне анализе 
требало да се добије што прецизнија и потпунија слика стања, као најлогичније ре-
шење за ову врсту истраживања примењена је метода упоредне (компаративне) ана-
лизе података. Наиме, једино међусобним поређењем свих сегмената предвиђених за 
анализу – докумената, описа  делатности, исказа испитаника и статистичких података 
– могао се добити снимак стања који ће гарантовати утемељене препоруке и реалну 
стратегију за унапређење функционисања Извршног већа, његових органа и служби. 
Основни циљ анализе садржаја докумената био је да се утврди у којој мери су функ-
ције Извршног већа, његових органа и служби у складу са правно-нормативним 
оквиром, као и да ли тај оквир јесте или може бити препрека за остваривање надлеж-
ности и делатности анализираних органа. У складу са тим, документациона грађа 
коришћена у овом истраживању може се поделити у три групе: а) уставни, законски и 
подзаконски акти којима се утврђују надлежности и функције Извршног већа (Устав 
Републике Србије, 1990; Статут АП Војводине, 1991; Устав САП Војводине, 1974; 
Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, 2002; Радна 
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5. Уставне, законске, финансијске и политичке надлежности  
Извршног већа, његових организационих јединица 
и покрајинских секретаријата 

Оквир надлежности и делатности Извршног већа Војводине одређен је 
Уставним амандманима СР Србије из 1989, Уставом Р Србије из 1990. и 
Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (у 
наставку: Закон о надлежности), из фебруара 2002. године. 

Извршно веће Војводине има надлежности у областима: културе, обра-
зовања, службене употребе језика и писама, јавног инфомисања, запошља-
вања, здравствене, социјалне, борачке и инвалидске заштите, здравственог, 
пензијског и инвалидског осигурања, заштите породице и друштвене бриге о 
деци, санитарног надзора, заштите и унапређења животне средине, урбанизма 
и грађевинарства, рударства и енергетике, пољопривреде, робних резерви, 
спорта и туризма; у случају привреде и приватизације враћена је надлежност 
другостепеног органа за решавање жалби у области приватног предузетни-
штва.10 Међутим, већина надлежности је поверена, а постоји и значајна 
разлика у нивоу поверених надлежности и обима послова који су пренети 
појединим покрајинским секретаријатима. Поред тога, буџет Аутономне Пок-
рајине Војводине формира се на начин и у обиму који не омогућују да Извр-
шно веће остварује фактичке надлежности државног органа на територији 
АП Војводине. 

Враћање одређених управних функција органима покрајине није било 
праћено одговарајућим усклађивањем (преношењем) надлежности у односу 
на органе локалне самоуправе на територији  Покрајине и града Новог Сада, 
чиме је Извршно веће у многим сегментима своје делатности, упркос враће-
ним надлежностима, практично онемогућено у спровођењу политике, управ-
них и надзорних делатности на територији покрајине и своди се само на 
саветодавну11 и, у најбољем случају, контролну функцију; чак више од по-

––––––––––––– 
верзија преднацрта Основног закона АП Војводине, 2002); б) планови и програми 
рада органа и служби Извршног већа, односно правилници о систематизацији радних 
места, контроли рада и располагању финансијским средствима који прецизирају 
делатности појединачних органа и организационих јединица, као и врсту и обим 
послова запослених; ц) постојеће студије и извештаји о реализованим анализама 
(односно о анализама у реализацији), државних органа и органа управе (Ракић, 2003; 
Кавран, Ракић, 2001). Семи-интервју се користио за прикупљање података о ствар-
ном стању органа и служби, њиховим међусобним односима и оспособљености за 
реализацију функција.  

10 Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, 2002.  
11 У том смислу карактеристичан је случај Покрајинског секретаријата за ло-

калну самоуправу и међуопштинску сарадњу. 
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ловине интервјуисаних изабраних и именованих лица навело је да функција и 
делатност органа којим руководе у одређеној мери зависи од кооператив-
ности и ажурности органа локалних самоуправа и града Новог Сада. 

 

6. Основни функционални проблеми 
 
Обим и природа надлежности покрајинских органа представљају осно-

ву за формирање латентног сукоба између Извршног већа и Скупштине АП 
Војводине која, услед недостатка властитих законодавних надлежности, по-
казује тенденције преузимања неких делатности извршних органа, пре свега 
преко активности скупштинских одбора.  

Чињеница да су само у одређеним областима враћене надлежности 
Извршном већу (односно покрајинским секретаријатима), као и да је то 
учињено неуједначено у односу на степен надлежности и обим послова, 
значи да и формално и стварно постоје органи (покрајински секретаријати) са 
значајним функцијама и органи са минимумом функција; ови последњи су 
практично само истурена одељења републичких министарстава, сервиси који 
спроводе одлуке на које не могу да утичу. Истраживање показује да враћање 
надлежности ИВ Војводине и његовим секретаријатима не гарантује истоврe-
мено самосталност и ефикасност њиховг рада. Свега 17% изабраних и имено-
ваних лица која су интервјуисана сматра да делатност органа којим руководе 
не зависи од надређених (у овом случају републичких) органа, док остали 
сматрају да је та зависност делимична (69%), односно потпуна (12%).  

У вези с наведеним проблемом је и парадоксална ситуација која се тиче 
степена централизације функција и делатности појединих органа: карактери-
стични су примери Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој, 
односно Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу 
који су, као и остали покрајински секретаријати, у односу на Извршно веће 
практично децентрализовани, али су истовремено у потпуности зависни од 
надређених органа (у овом случају од Министарства за науку, технологије и 
развој Републике Србије, односно од Министарства спољних послова Србије 
и Црне Горе), што значи да им је  делатност централизована у органима који 
су изнад покрајинских, као и да ниједан од ова два покрајинска секретаријата 
нема надлежности у области којом се бави. 

Постоји огромна несразмера између покрајинских секретаријата у 
погледу обима и значаја делатности, уколико се за критеријум оцењивања 
усвоји буџет којим располажу; ово се најбоље може илустровати чињеницом 
да један покрајински секретаријат (за културу и образовање) располаже 
буџетом који је 3 пута већи од буџета свих осталих секретаријата заједно. Са 
друге стране, на основу начина формирања и коришћења буџета у овом 
Секретаријату, може се тврдити да су покрајински секретаријати чак за 92% 
буџетских средстава Извршног већа Војводине само трансмисије од репуб-
личког буџета до коначних корисника.  
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7. Подела надлежности и делатности између 
    покрајинских секретаријата 
 
Одмах на почетку треба нагласити да је веома уочљив напор већине 

изабраних и именованих лица да створе савремен и ефикасан орган државне 
управе. Стварно стање непотпуне функционалне разграничености између 
органа Извршног већа (у овом случају покрајинских секретаријата), може се 
видети из процена интервјуисаних изабраних и именованих лица: док свега 
14% сматра да се функција органа којим руководе може пренети на неки 
други орган, дотле већ 24% сматра да се функција може спојити са неком 
другом функцијом, а чак 50% интервјуисаних процењује да орган којим 
руководе делимично зависи од функционисања другог/других покрајинских 
секретаријата.  

Кроз прелиминарну анализу утврђено је да постоје одређена прекла-
пања у надлежностима и функцијама, која производе или би у будућности 
могла да произведу сукоб интереса у управљању одређеним областима и 
одлучивању о појединим проблемима. У том смислу карактеристична је про-
блематика надлежности за област водопривреде: мада је у делокругу Покра-
јинског секретаријата за пољопривреду и шумарство, водопривреда је "спор-
но подручје" око којег се сукобљавају интереси, а тиме и функције и делат-
ности још и Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине 
и Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. 
Ово је значајно утолико пре што, уз водопривреду која је превасходно ори-
јентисана на експлоатацију водених ресурса, све акутнија постаје и пробле-
матика производње воде. С обзиром да већ изазива нерационално понашање 
наведених органа, које се огледа у својатању надлежности и проблематике 
везане за експлоатацију и заштиту водених ресурса покрајине, требало би 
утврдити која би организација надлежности за водопривреду и производњу 
воде била најрационалнија и најпримеренија стандардима које Република 
Србија и Аутономна Покрајина Војводина намеравају да прихвате.  

8. Могућности преношења одређених делатности 

Међу интервјуисаним изабраним и именованим лицима постоји висок 
степен сагласности по питању могућности преношења делатности на спе-
цијализоване агенције и институције: безмало 68% сматра да је то могуће и 
да би било рационалније. У том смислу процес преношења одређених делат-
ности, које не задиру у надлежности органа управе Аутономне покрајине 
Војводине, већ је започет у Извршном већу: скоро сви покрајински секрета-
ријати планирају оснивање агенција и организација, или успостављање сарад-
ње са већ постојећим; девет покрајинских секретаријата већ сарађује с посто-
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јећим заводима,12 организацијама13 и институцијама,14 а неке делатности су и 
пренесене на новоосноване агенције.15 Исто тако, постоји и пројектна сарад-
ња са домаћим и страним институтима и организацијама, међу којима се по-
себно истиче пројекат израде регионалног плана развоја Аутономне пок-
рајине Војводине, који се реализује у сарадњи са ГТЗ-ом.16  

Ипак, у складу са резултатима прелиминарне анализе функционисања 
Извршног већа, процена је да је ова врста рационализације делимична и, са 
изузетком Фонда за развој Војводине, још увек ограниченог домета. Разлози 
за то су делом објективне (већ споменути недостатак стварне надлежности 
покрајинских органа управе), али и унутрашње, организационе природе.17 
Према прелиминарном увиду у постојеће стање, неискоришћени потенцијали 
рационализације преношењем делатности налазе се пре свега у следећим 
доменима: 
- статистичког праћења демографских, привредних, социјалних и осталих 

кретања на територији покрајине; 
- финансијског пословања (ревизорски и уопште административно-финансиј-

ски послови); 
- просторног планирања Војводине; 
- истраживања и планирања експлоатације природних ресурса, минералних 

сировина и извора енергије на територији покрајине; 
- развоја аматерског спорта и превентивне здравствене заштите кроз 

подстицање рекреативних активности становништва; 
- екстерног информисања о раду Извршног већа и његових органа; 
- послова експертизе и истраживачких пројеката ограниченог трајања.  

Са становишта рационализације путем преношења послова, посебно се 
истиче проблем функција и делатности Службе за опште и заједничке 
послове покрајинских органа. Реч је о служби која пружа просторну, техни-
чку и организациону подршку функционисању Извршног већа и Скупштине 
––––––––––––– 

12 Нпр. Просветно-педагошки завод Војводине, Завод за заштиту културе 
Војводине, Завод за урбанизам Војводине. 

13 Нпр. национални савети националних мањина и етничких група у Војводи-
ни, као и широк спектар невладиних организација (посебно у области хуманитарног 
рада и заштите животне средине), које Извршно веће Војводине и финансијски 
помаже. 

14 Интензивна сарадња већ постоји са научним институтима и Новосадским 
универзитетом. 

15 Међу овима је свакако најважнији Фонд за развој Војводине, који омогућава 
стратешко и дугорочно планирање будућности покрајине. 

16 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 
17 У том смислу недостатак надлежности не мора увек бити препрека и то 

најбоље показује пример ПС за науку и технолошки развој који је, мада без фактич-
ких надлежности, и иницијатор и главни носилац споменутог пројекта сарадње са 
ГТЗ-ом. 



Ж. Лазар, Р. Степанов, В. Соколвска, Транзиција и реформа државне управе  
 

 
264 

Аутономне покрајине Војводине, али која је у кадровском и организационом 
погледу углавном наслеђена из ранијих времена. Требало би утврдити да ли 
су све њене функције и делатности заиста неопходне за функционисање 
покрајинских органа (на пример у домену угоститељских и хотелијерских 
услуга), као и да ли је тренутна организација Службе најрационалнија, а пос-
тојећи број запослених (314) заиста неопходан18.  

9. Запошљавање, систематизација радних места 
и проблеми људских ресурса 
 
Од укупног броја од 708 запослених, колико је предвиђено системати-

зацијама покрајинских секретаријата и Секретаријата Извршног већа, попу-
њено је 541 радно место, или 76,4%. Исто тако, предвиђене су организационе 
јединице у појединим покрајинским секретаријатима19 које би заживеле и/или 
до потпуног функционалног изражаја дошле тек након очекиваног редефи-
нисања статуса Војводине и претпостављеног враћања изворних надлежности 
покрајинским органима у будућем уставу Републике Србије.  

Уочено је да неједнаке надлежности органа Извршног већа стварају 
проблеме и у сегменту систематизације радних места. Мада су у формалном 
смислу уједначене, систематизације су углавном рађене у складу с функци-
јама и делатностима органа, што значи да је приликом доношења правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинским 
секретаријатима примењиван различит критеријум.20  

У сегменту људских ресурса, првенствено на основу изјава интервјуи-
саних, идентификовани су следећи проблеми:  
• недостатак стручних лица у појединим покрајинским секретаријатима, 

при чему је у некима изразит21;  

––––––––––––– 
18 Служба за опште и заједничке послове је далеко најбројнија: запослени у 

њој чине чак 37% од укупног броја запослених у Извршном већу (поређења ради, ПС 
за здравство и социјалну политику, као најбројнији, има 11% запослених, а следе ПС 
за финансије и ПС за образовање и културу са по 8%, док већина покрајинских 
секретаријата има између 1 и 4% запослених).  

19 На пример Сектор за макроекономску анализу унутар ПС за финансије, 
односно Сектор за координацију пројеката и сарадњу са инвалидско-хуманитарним 
организацијама унутар ПС за здравство и социјалну политику. 

20 Упркос томе, већина покрајинских секретаријата је усвојила или нагиње 
моделу унутрашње организације и систематизације који иде у сусрет очекиваном 
враћању изворних надлежности покрајинским органима.  

21 Карактеристичан је пример ПС за енергетику и минералне сировине, јер 
стручњаке потребног профила (геолози, рударски инжењери) не привлачи рад у 
државној администрацији, посебно у условима када их очекују много боље плаћена 
радна места у привреди. 
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• неспремност дела запослених, посебно старијих, да савладају одређене 
вештине које постају стандард за рад у органу државне управе (рад на 
рачунару, перманентно стручно усавршавање);  

• одређени број запослених је за време бившег режима практично изгубио 
радне навике и не може (или неће) да прати динамику послова које 
намеће нова политичка структура Извршног већа;  

• прелиминарна анализа је показала да Извршно веће нема свеобухватан и 
прецизан програм развоја кадрова, као и да постоји очигледна потреба за 
организовањем перманентне обуке и едукације запослених. 

Покрајински секретаријати немају усаглашена решења за поједина рад-
на места које намеће савремена организација државне управе и то је нај-
уочљивије на примеру службеника задуженог за односе са јавношћу (порт-
парола):  

– пре свега, није довољно јасно дефинисано да ли Покрајински секре-
таријат за информације врши функцију генералног портпарола Изврш-
ног већа, или само организује прослеђивање информација о раду и 
активностима Извршног већа штампаним и електронским медијима и 
јавности;22  

– само два покрајинска секретаријата имају предвиђеног портпарола у 
систематизацији радних места, али реч је о запосленим лицима која уз 
друге делатности обављају и послове односа са јавношћу23, односно 
сарадње са медијима24;  

– поред тога, у појединим покрајинским секретаријатима такође пос-
тоје запослена лица која фактички обављају и задатке портпарола, али 
без формалне систематизације. 

 

 

 

 

10. Организација рада организационих јединица 
Извршног већа, Извршног већа и покрајинских 
секретаријата 

 

––––––––––––– 
22 Чланом 8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у овом секретаријату предвиђена је већина делатности које иначе чине 
делокруг портпарола, али на нивоу органа. 

23 ПС за заштиту животне средине и одрживи развој. 
24 ПС за рад, запошљавање и равноправност полова. 
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Све оцене рада органа Извршног већа крећу се у распону од "делимич-
но задовољавајућег", до "задовољавајућег"; при том, испитаници су боље 
оценили рад унутар органа којим руководе и/или управљају, што је и оче-
кивано. Квалитативна анализа, потпомогнута статистичком, омогућује иден-
тификацију две важне области као најпроблематичније: 
- степен информисања између органа и служби; ово је оцењено као највећи 

проблем у функционисању Извршног већа, а као најдрастичнији пример 
наводи се међусобно необавештавање о важним иницијативама и делатно-
стима које поједини покрајински секретаријати предузимају, а од инте-
реса су и за друге, односно понекад и задиру у надлежности других сек-
ретаријата; поред тога, издваја се још и проблем углавном једносмерног 
информисања од покрајинских секретаријата према кабинету председника 
Извршног већа;  

- степен радне координације је други велики проблем и очигледно је у 
тесној вези са првим; као најдрастичније, испитаници су навели примере 
преклапања послова (који углавном значе и преклапање надлежности), 
односно неусклађено покретање и спровођење заједничких иницијатива 
(због чега се често губи на драгоценом времену).25  
Разлике у оцени квалитета сарадње са појединачним органима и служ-

бама нешто су мањег распона, али још увек статистички релевантне да би се 
могло закључивати;26 у том смислу, најлошије је оцењен квалитет сарадње са 
Покрајинским секретаријатом за регионалну и међународну сарадњу (преко 
20% интервјуисаних оценило је сарадњу као незадовољавајућу), а затим и са 
Службом за опште и заједничке послове (око 10% интервјуисаних оценило је 
сарадњу као незадовољавајућу); најозбиљнија примедба на рад првог је 
недостатак иницијативе, а на рачун Службе спорост.27   

Као посебан проблем јавља се и информисање о раду и активностима 
Извршног већа према споља; становиште интервјуисаних је да је Покрајински 
секретаријат за информације упућен углавном на РТВ Нови Сад, а 
слушаност, гледаност и медијски утицај ове радио и телевизијске станице је 
мали (углавном због неатрактивног и несавремено конципираног програма), 
––––––––––––– 

25 У том смислу, посебно је истакнута неопходност увођења јединственог 
информационог система, који би прво објединио органе и службе Извршног већа, а 
затим их повезао у једну целину са Скупштином АП Војводине. Сви испитаници су – 
независно од стручности – износили једнозначну оцену да би таква врста савремене 
технолошке подршке значајно утицала на побољшање функционисања и квалитета 
рада органа и служби Извршног већа. 

26 Испитаници су најбоље оценили сарадњу са ПС за финансије. 
27 При том, испитаници су у одређеној мери свесни да спорости рада Службе 

доприносе и објективне околности, као што су трезорско пословање, или обавеза 
расписивања тендера за сва улагања изнад законом одређене суме. 



Социолошки преглед, vol. XXXVII (2003), no. 3–4, стр. 255–270.  . 
 

 
267 

па информације о раду Извршног већа и његових органа не стижу до најшире 
јавности. 

Поред наведених проблема, из резултата интервјуа (посебно именова-
них лица) уочена је и потреба: 

- детаљне анализе начина припремања, доношења и реализације одлука 
Извршног већа;  

- анализе оправданости постојања пет потпредседника Извршног већа: да 
ли је то функционално оправдано или је превасходно политички мотиви-
сано? У вези са тим је и процена оправданости постојања координацио-
них одбора Извршног већа, којима руководе потпредседници: да ли је та 
инстанца између покрајинских секретаријата и Извршног већа неопходна 
и функционално оправдана? 

11. Контрола рада органа Извршног већа 

Контрола рада органа и служби Извршног већа може се поделити на 
спољашњу и унутрашњу. У зависности од нивоа, спољашњу контролу врши 
Извршно веће (над покрајинским секретаријатима и службама), или Скуп-
штина АП Војводине (ако је реч о Извршном већу као органу), путем усва-
јања месечних, полугодишњих и годишњих извештаја о реализацији задатака 
који су дефинисани надлежностима и/или програмом рада сваког поједи-
начног органа. 

Прелиминарна анализа је, међутим, показала да не постоји једнозначна 
унутрашња контрола рада органа и служби Извршног већа. Мада већина 
правилника о систематизацији радних места у органима и службама предвиђа 
основне елементе праћења, евидентирања и оцењивања рада запослених, 
оцена интервјуисаних је да се они примењују у различитој мери и на раз-
личите начине, или се чак уопште не примењују. У том смислу, прелиминар-
ном анализом је утврђено да постоји бар три различита начина унутрашње 
контроле рада запослених:   
- први је углавном формална примена елемената праћења и контроле по 

правилнику о систематизацији радних места, али уз различито разрађене 
механизме посредовања између запослених и њихових надређених; 
сложеност овог посредовања најчешће зависи од величине органа/службе, 
броја запослених, надлежности и реалног обима послова, али ни то није 
правило;28 

––––––––––––– 
28 Тако на пример ПС за образовање и културу има вишеслојан механизам 

супер/субординације у процесу контроле рада и реализације задатака запослених, 
који је несумњиво примерен његовој величини, реалним надлежностима и обиму 
послова, док је у ПС за предузетништво, приватизацију, мала и средња предузећа 
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- други начин унутрашње контроле је неформалан и заснива се на прин-
ципу да је једино важно да посао буде обављен; овај начин је несумњиво 
најнеодређенији и отвара могућност разним облицима волунтаризма, како 
код надређених, тако и код подређених службеника; 

- трећи је разрађен систем унутрашње контроле, који је преточен у посебан 
правилник органа и који је усклађен не само са његовим формалним 
надлежностима и делатностима, него и са специфичностима послова и 
радних задатака запослених који из тога произилазе. 

12. Завршне сугестије методолошког карактера 

Прелиминарну анализу функционисања државних органа Аутономне 
Покрајине Војводине требало би наставити израдом општих модела надлеж-
ности, структуре, функционисања и делатности како органа у целости, тако и 
сваког њиховог појединачног дела. Модели о којима је реч требало би да 
садрже основну организациону структуру посматраног органа/службе/орга-
низационе јединице, која је најпожељнија са становишта стварне надлежно-
сти и функција, као и начелно опредељење за врсту контроле рада и извр-
шења задатака запослених.  Из резултата прелиминарне анализе могу се из-
вести следеће препоруке: 
- модел пожељне организационе структуре мора се прилагодити специфич-

ностима покрајинских органа управне, њиховим реалним (и очекиваним) 
надлежностима и организационим могућностима; у том смислу, није 
оправдано у потпуности примењивати моделе организације аналогних 
републичких министарстава; 

- инспекцијским службама треба посветити посебну пажњу и конципирати 
посебну стратегију у овом домену, јер су инспекцијски послови везани са 
поједине покрајинске секретаријате и функционално и организационо; 

- израду модела пре свега заснивати на ситуационој анализи, јер је СWОТ 
анализа теже применљива, с обзиром да су Извршно веће, његови органи 
и службе у кратком временском периоду пролазили и још увек пролазе 
кроз озбиљне трансформације, које онемогућавају прецизну идентифи-
кацију предности и слабости; могуће је, међутим, да би се СWОТ анализа 
у одређеној мери могла применити у поступку компарације пожељног 
модела и стварног стања унутар конкретног органа/службе/организационе 
јединице. 

 

––––––––––––– 
унутрашња контрола – независно од стварног значаја делатности овог органа – прак-
тично непосредна, јер тренутно има мање од десет запослених. 
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 OF VOJVODINA) 
 

Administration is one of the most important services of a modern society. The 
overall society development, the intensity of transition, social reforms and the integration of 
the country into the modern European and world processes significantly depends on the 
level of transformation and proper functioning of the administrative system. This article is 
about most important results of the preliminary functional analysis of the Executive 
Council of Vojvodina (ECV), its organs (provincial secretariats) and bureaus. The research 
task has been realized by performing the analysis of jurisdictions, functions and primary 
activities of the organs of the ECV, the state of their subordination, coordination, 
communication and mutual notification. The preliminary analysis clearly shows that the 
main functional problem of the ECV is the lack of jurisdiction, especially in the cons-
titutional, legislative, financial and political spheres, as well as the division of jurisdictions 
among the provincial secretariats. According to that, the authors gave some important 
remarks concerning the possibility of transferring certain activities from provincial sec-
retariats to specialized agencies, institutes and organizations. Besides this, the article also 
deals with segments of posts and human resources systematization, organization of work 
and activities in and between the organs of the EC, as well as with internal control of 
provincial secretariats and bureaus.  

Key words: State administration, Jurisdictions, Functional analysis, Provincial 
secretariats, Executive Council of Vojvodina.   

 


