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РАЗВОЈАЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ*

Сажетак
Основ ни циљ ра да је да ука же на нео п ход ност  де мо кра ти за-

ци је сво јин ских од но са као јед ног од  пред у сло ва раз во ја истин ске 
ло кал не са мо у пра ве.  Онај ко обез бе ђу је сред ства обич но од ре ђу је 
и њи хо ву на ме ну и рас по ре ђу је их по соп стве ним кри те ри ју ми ма.

Сред ства ко ја гра ђа ни и рад не фир ме ула жу у за до во ља ва ње 
за јед нич ких по тре ба, тре ба да се пре тва ра ју у ак ци је, де о ни це или 
за дру жне уде ле, са свим пра ви ма не по сред ног упра вља ња и рас-
по ла га ња тим сред стви ма. У истин ској ло кал ној са мо у пра ви ни ко 
ни је па сив ни из вр ши лац. Сва ко је по зван да по кре ће ини ци ја ти ве, 
рас пра вља о по кре ну тим пи та њи ма и пред ло зи ма, ус по ста вља ју 
се ди рект ни од но си без ичи јег по сре до ва ња и ти ме се пре ва зи ла зе 
тра ди ци о нал ни од но си  дру штве не хи је рар хи је и суб ор ди на ци је.
Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја, сво јин ски од но си, ло кал на са мо у пра ва, 

де мо крат ски ка па ци те ти 
За раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по чи ва на фи скал ној кон-

цен тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску осно ву ло кал не са мо-
у пра ве чи ни са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње ра да и сред ста ва ко је 
се вр ши до бро вољ ним опре де љи ва њем. Из за јед нич ких по тре ба 
про ис ти че и за јед нич ки ин те рес за удру жи ва ње по треб ног ра да и 
сред ста ва да би се оне за до во љи ле, због че га се ло кал на са мо у пра-
ва и по че ла раз ви ја ти нај пре у сре ди на ма где је др жа ва ма ло или 
ни је ни ма ло ула га ла. 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Са сти ца њем сред ста ва за за јед нич ке по тре бе је у за ко ни тој 
ко ре ла ци ји рас по ла га ње тим сред стви ма. Онај ко обез бе ђу је сред-
ства обич но од ре ђу је и њи хо ву на ме ну и рас по ре ђу је их по соп-
стве ним кри те ри ју ми ма.

Сто га раз вој ло кал не са мо у пра ве прет по ста вља сво јин ску 
тран сфор ма ци ју ин ди ви ду ал них при ват них и др жав них пред у зе ћа 
у ак ци о нар ска и де о ни чар ска дру штва, за дру ге и за дру жна пред у-
зе ћа. Сред ства ко ја гра ђа ни и рад не фир ме ула жу у за до во ља ва ње 
за јед нич ких по тре ба, тре ба да се пре тва ра ју у ак ци је, де о ни це или 
за дру жне уде ле, са свим пра ви ма не по сред ног упра вља ња и рас-
по ла га ња тим сред стви ма. У ак ци је, де о ни це или уде ле тре ба да се 
пре тва ра и жи ви рад ко ји се у за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба 
ула же у об ли ку са мо до при но са и ра зних услу га. 

Аутен тич ну дру штве но-еко ном ску осно ву ло кал не са мо-
у пра ве пред ста вља у су шти ни за дру гар ство, ко је се за сни ва на 
ор ган ском је дин ству ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног вла сни штва, 
пу тем ко јег се по је ди нач не ини ци ја ти ве сје ди њу ју у за јед нич ке 
ак ци је. За дру гар ство је об лик еко ном ског, а ло кал на са мо у пра ва 
об лик дру штве ног са мо ор га ни зо ва ња гра ђа на у за до во ља ва њу за-
јед нич ких ин те ре са и по тре ба, и је ди но удру жи ва ње на за дру жним 
прин ци пи ма омо гу ћа ва да гра ђа ни у упра вља њу по сло ви ма од за-
јед нич ког ин те ре са су де лу ју и по осно ву жи вог и по осно ву опред-
ме ће ног ра да. 

На за дру жним прин ци пи ма тре ба да се за сни ва и сво ји на 
ло кал них за јед ни ца, та ко да њи хо ва имо ви на пред ста вља исто вре-
ме но и ко лек тив но и ин ди ви ду ал но вла сни штво оних ко ји су би-
ло чи ме до при не ли ње ном ства ра њу.1) По то ме се она су штин ски 
раз ли ку је и од др жав не и од ин ди ви ду ал не при ват не сво ји не као 
осно ве ауто крат ске др жав не упра ве, где је гра ђа нин ви ше објект 
не го су бјект упра вља ња. 

Ве ли ки до при нос са мо у прав ном удру жи ва њу сред ста ва за 
за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба мо же пред ста вља ти пре ци зно 
де фи ни са ње сво јин ских од но са што би омо гу ћи ло да се сред ства 
са мо до при но са не оту ђу ју од гра ђа на и ло кал не за јед ни це. Објек ти 
из гра ђе ни са мо до при но сом су че сто, без ика кве на кна де, пре ла-
зи ли у вла сни штво услу жних и дру гих ор га ни за ци ја ко је су њи ма 
рас по ла га ле не за ви сно и без ика квог ути ца ја гра ђа на и ло кал них 
за јед ни ца, што је знат но ума њи ва ло ин те рес за удру жи ва ње. Тај 
ин те рес би се мо гао знат но по ве ћа ти ако би сва ко за др жа вао сво-

1) „Ср би ја је је ди на др жа ва у Евро пи у ко јој је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не ма ју соп стве-
ну  имо ви ну“. (др Ми лан Влат ко вић, ИзазовилокалнесамоуправеуСрбији1990-2006,
Ло кал на са мо у пра ва Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 318.)
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јин ско пра во на свој улог, без об зи ра да ли је у нов цу, ра ду, ма те ри-
ја лу или не кој дру гој упо треб ној вред но сти.

Ула га ња у ор га ни за ци ју ко ја ће уло же на сред ства ко ри сти ти, 
гра ђа ни мо гу вр ши ти по је ди нач но или за јед нич ки пре ко ло кал не 
за јед ни це као ко лек тив ног ула га ча. Ни у јед ном слу ча ју уло же на 
сред ства не би се сме ла оту ђи ва ти од ула га ча, што под ра зу ме ва, 
да се ни ло кал на за јед ни ца не по ја вљу је као ап стракт ни, већ као 
ко лек тив ни вла сник, у чи јем се вла сни штву не гу би не го за др жа ва 
ин ди ви ду ал но вла сни штво по је ди нач них ула га ча као су вла сни ка 
за јед нич ког по се да. 

Сред ства са мо до при но са пре тва ра ла би се та ко у вла сни-
штво ло кал не за јед ни це за др жа ва ју ћи, као по је ди нач ни уло зи, ин-
ди ви ду ал на пра ва ула га ча на ко лек тив но рас по ла га ње удру же ним 
сред стви ма. И са мо до при нос у ра ду, ма те ри ја лу и дру гим упо треб-
ним вред но сти ма мо рао би се, пре ма тр жи шним це на ма је дин стве-
но ва ло ри зо ва ти и књи жи ти као вред но сни улог с истим сво јин-
ским трет ма ном као и уло же на фи нан сиј ска сред ства.2)

То под ра зу ме ва ин ди ви ду ал на пра ва ула га ча не са мо на не-
по сред но упра вља ње удру же ним сред стви ма, већ и на уче шће у 
до би ти ко ја се њи хо вом упо тре бом оства ри. Да та пра ва не би би ла 
на ру ша ва на и да би се оне мо гу ћи ло си сте мат ско оту ђи ва ње сво-
ји не, ви си на уче шћа у до би ти мо ра ла би се од ре ђи ва ти пре ма ве-
ли чи ни уло га та ко да сва ко до би ја сра змер но свом до при но су ко ји 
да је уве ћа ва њу за јед нич ких сред ста ва. 

Сред ства ло кал не за јед ни це ко ја се као за јед нич ка сред ства 
гра ђа на ула жу у објек те дру штве ног стан дар да или дру ге ин ве сти-
ци о не по ду хва те, мо ра ју као за јед нич ки улог оста ти у по се ду сво-
јих ула га ча и пред ста вља ти еко ном ску осно ву њи хо вог не по сред-
ног уче шћа у рас по де ли и упра вља њу. Уло же на сред ства мо гу се и 
вра ћа ти ло кал ној за јед ни ци да би се ко ри сти ла за дру ге по тре бе, а 
пре ко ни жих це на услу га и са мим гра ђа ни ма. 

У вла сни штву ло кал не за јед ни це, као за јед нич ком вла сни-
штву гра ђа на, тре ба ло би да се на ђу сви објек ти ко је су гра ђа ни 
ра ди за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба из гра ди ли сво јим сред-
стви ма и ра дом. У вла сни штво ло кал не за јед ни це тре ба ло би пре-
не ти и по слов ни про стор, као и сва за те че на дру штве на до бра ко ја 
слу же ис кљу чи во за до во ља ва њу ње них по тре ба, од но сно ко ја ни су 
у ши рој дру штве ној упо тре би. 

2) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „На чин и об ли ци фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве“, Поли-
тичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2009.
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Вла сни штво ло кал не за јед ни це у ко јем се не би гу био ин ди-
ви ду ал ни удео удру же них гра ђа на, пред ста вља ло би сна жан сти-
му ла тор за мо би ли за ци ју и кон цен тра ци ју рас по ло жи вих сред ста-
ва као нај ве ћег по тен ци јал ног из во ра из град ње и раз во ја ло кал них 
за јед ни ца. Ин те рес за тај раз вој знат но би се по ве ћао јер би по ред 
за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба гра ђа ни за др жа ва ли сво јин ска 
пра ва на рас по ла га ње удру же ним сред стви ма уз мо гућ ност њи хо-
вог уве ћа ва ња.

Де фи ни са ње сво јин ских од но са под ста кло би и пред у зе ћа да 
ви ше ула жу у раз вој ло кал них за јед ни ца јер се њи хо ва сред ства не 
би у ви ду не по врат них ула га ња оту ђи ва ла већ би им до но си ла до-
бит или дру гу ко рист.

Објек ти ко је ло кал на за јед ни ца и пред у зе ћа за јед нич ки из-
гра де, тре ба у ства ри да пред ста вља ју њи хо во за јед нич ко вла сни-
штво са сво јин ским пра ви ма ко ја од го ва ра ју њи хо вим ула га њи ма. 

Пре ци зно де фи ни са ње сво јин ских од но са је од из у зет ног 
зна ча ја не са мо за из град њу обје ка та дру штве ног стан дар да, већ 
и за њи хо во одр жа ва ње и рен та бил но ко ри шће ње. О ко ри шће њу 
за јед нич ких сред ста ва њи хо ви ула га чи ће мно го ви ше бри ну ти 
као кон крет ни вла сни ци не го као ап стракт ни су бјек ти дру штве ног 
вла сни штва, јер ће сва ко рас по ла га ти пра вом на соп стве ни удео у 
ње го вим ефек ти ма. Иако ће у са ста ву ло кал не за јед ни це ра ди ти и 
при ват не рад ње или пред у зе ћа, за јед нич ко вла сни штво ће у њи хо-
вом функ ци о ни са њу би ти нео п ход но, због че га ме ђу соб на пра ва и 
оба ве зе ко лек тив них вла сни ка мо ра ју би ти пре ци зно де фи ни са ни. 

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са је услов да се у за до во-
ља ва њу за јед нич ких по тре ба уме сто по сред не и не е кви ва лент не, 
оства ру је не по сред на и екви ва лент на раз ме на ра да ко јом се ис кљу-
чу је ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње ко ри сни ка и да ва ла ца услу га. У та-
квој раз ме ни сва ко, у прин ци пу, тре ба да до би ја сра змер но то ме 
ко ли ко да је, и да та ко сви до би ја ју а ни ко не гу би.

То под ра зу ме ва да се услу га не пла ћа ни пре ма тре нут ном 
од но су по ну де и по тра жње ни пре ма тро шков ном прин ци пу, већ 
по еко ном ској вред но сти. Ти ме се екви ва лент ност раз ме не ко ја се 
на сти хиј ном тр жи шту оства ру је у про се ку, за ме њу је екви ва лент-
но шћу раз ме не у сва ком по је ди ном слу ча ју. 

Уме сто тр жи шне сти хи је и др жав ног по сре до ва ња та ква раз-
ме на се кроз не по сред не од но се ко ри сни ка и да ва ла ца услу га ор га-
ни зо ва но оства ру је пу тем рав но прав ног и ре ла тив но трај ног уго-
ва ра ња це на и усло ва пру жа ња по треб них услу га. Ти ме се по сти же 
да це на услу ге бар при бли жно од го ва ра ње ној вред но сти, на су прот 
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сти хиј ном фор ми ра њу тр жи шних це на и мо но по ли стич ким це на-
ма др жав них пред у зе ћа ко је по пра ви лу од сту па ју од еко ном ске 
вред но сти.

Еко ном ске це не услу га утвр ђу ју се по мо ћу тех но ло шко-еко-
ном ских па ра ме та ра за сно ва них на нор ма ти ви ма и стан дар ди ма 
ко ји ма се од ре ђу је по тре бан утро шак жи вог и опред ме ће ног ра да. 
Под ра зу ме ва се да је ме то до ло ги ја утвр ђи ва ња нор ма ти ва и стан-
дар да на уч но за сно ва на и до ступ на уви ду јав но сти, чи ме се ис кљу-
чу је мо гућ ност ма ни пу ли са ња на би ло чи ју ште ту. 

Тр жи шна сти хи ја и др жав ни мо но по ли зам мо гу се, ме ђу тим, 
пре вла да ти са мо ор га ни зо ва ним де ло ва њем гра ђа на и дру гих ко ри-
сни ка услу га, у че му је за пра во не за мен љи ва уло га ло кал не са мо-
у пра ве. Др жав на упра ва ни ти хо ће ни ти мо же уве сти екви ва лент-
ну раз ме ну ра да јер се она и одр жа ва на не е кви ва лент ној раз ме ни, 
пре ко ко је др жав на пред у зе ћа и слу жбе по кри ва ју не кон тро ли са не 
тро шко ве сво јих услу га. 

Али без екви ва лент не раз ме не, ко ја ис кљу чу је еко ном ско из-
ра бљи ва ње, не би би ло ло кал не са мо у пра ве јер је ди но еко ном ски 
са мо стал ни гра ђа ни мо гу не чим ствар но упра вља ти. Под др жав-
ним мо но по лом ло кал на са мо у пра ва сво ди се на пу ку фор мал ност 
и прак тич но пре тва ра у ло кал ну упра ву као про ду же так цен трал не 
др жав не упра ве, ко ја је у функ ци ји еко ном ског пот чи ња ва ња.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са усло вља ва и де мо кра-
ти за ци ју по ли ти ке. Уко ли ко се у ак ци о нар ска дру штва и за дру жне 
ор га ни за ци је по ве зу ју еко ном ски, ин ди ви ду ал ни вла сни ци про-
из вод них сред ста ва се као ко лек тив ни упра вља чи по ве зу ју и по-
ли тич ки. Од па сив ног објек та по ли ти ке, гра ђа ни се пре тва ра ју у 
ак тив не су бјек те по ли тич ког де ло ва ња, од пу ких из вр ши ла ца по-
ли тич ких ди рек ти ва, по ста ју кре а то ри по ли тич ких од лу ка ко је за-
јед нич ки спро во де. 

Али то је та ко са мо кад гра ђа ни са ми рас по ла жу сред стви ма 
за за јед нич ке по тре бе. Њи хо ва еко ном ска са мо стал ност ну жан је 
услов њи хо ве по ли тич ке са мо стал но сти. Уко ли ко им се сред ства 
кроз фи скал не да жби не оту ђу ју, оту ђу је им се и дру штве на са мо-
стал ност, а са ти ме и мо гућ ност дру штве ног ути ца ја на би ло ком 
ни воу.3)

Не по сред но оту ђи ва ње вла сни штва од гра ђа на вр ши се пу-
тем фи скал них за хва та ња и оту ђи ва ња сред ста ва са мо до при но са. 
Оба об ли ка оту ђи ва ња су жа ва ју ма те ри јал ну осно ву ло кал не са-

3) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка  раз во-
ја де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град, 
бр. 2/2010.
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мо у пра ве и огра ни ча ва ју мо гућ но сти са мо у прав ног за до во ља ва ња 
за јед нич ких по тре ба гра ђа на. Ло кал на са мо у пра ва је оства ри ва на 
упра во то ли ко ко ли ко су гра ђа ни сло бод но рас по ла га ли сред стви-
ма нео п ход ним за под ми ри ва ње сво јих за јед нич ких по тре ба, и ка-
ко су она час по ве ћа ва на час сма њи ва на, ло кал на са мо у пра ва се 
вр ти ла у круг – ко рак на пред два ко ра ка на зад, па ко рак на зад два 
ко ра ка на пред. 

У Ср би ји су углав ном до ми ни ра ле сна жне ета ти стич ке тен-
ден ци је фи скал не цен тра ли за ци је но во ство ре не вред но сти, ко је су 
ма ло про сто ра оста вља ле за ло кал ну са мо у пра ву, ко ја се ви ше по 
ну жди раз ви ја ла пре те жно у се о ским и при град ским на се љи ма о 
чи јим по тре ба ма је др жа ва ре ла тив но ма ло бри ну ла. По ве ћа на фи-
скал на кон цен тра ци ја, уз ап со лут но си ро ма ше ње др жа ве и ло кал-
ног ста нов ни штва, глав ни је узрок ра пид ног на за до ва ња ло кал не 
са мо у пра ве и у тран зи ци о ном пе ри о ду. 

То је има ло од ра за и на ра пид но сма њи ва ње сло бод ног удру-
жи ва ња сред ста ва пу тем са мо до при но са, ко је је у мно гим на се љи-
ма где је ра ни је би ло раз ви је но, го то во пре су ши ло. Цен тра ли стич-
ке те жње су усме ре не чак и на пот пу но уки да ње са мо до при но са, 
што би за јед нич ки жи вот не раз ви је них ло кал них за јед ни ца о ко ји-
ма др жа ва ма ло бри не, би ло по губ но. 

Али про блем са мо до при но са ни је са мо у не до стат ку сред-
ста ва за сло бод но удру жи ва ње већ и у ње го вом оту ђи ва њу, ко је на 
удру жи ва ње де сти му ла тив но ути че. Објек ти са гра ђе ни са мо до-
при но сом пре ла зе у вла сни штво јав них пред у зе ћа, на ко ја гра ђа-
ни не ма ју ни ка квог ути ца ја, пла ћа ју ћи пу ну це ну њи хо вих услу га. 
То ком тран зи ци је, ло кал не за јед ни це су ли ше не и по слов ног про-
сто ра из гра ђе ног сред стви ма са мо до при но са. 

Кључ ни про блем је у не за шти ће но сти вла сни штва, ко је се 
од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним ка на ли ма. Др жа ва 
вр ши при нуд ну екс про при ја ци ју и при ват ног и ко лек тив ног вла-
сни штва, ко ја је и у вре ме про кла мо ва ног са мо у пра вља ња вр ше на 
под ка му фла жом дру штве не а у су шти ни др жав не сво ји не. То ком 
тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са ним сво јин ским од-
но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и при ват на и тзв. дру-
штве на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је ди на ца, чи ме 
се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти да су ве ре но 
рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра.

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва ке и 
сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не што под-
ра зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги тим ног при-
сва ја ња ту ђе имо ви не. Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње 
соп стве ном имо ви ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле-



ДраганЖ.Марковић Демократизацијасвојинскиходноса...

105

гал ног вла сни штва, као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру-
жи ва ња гра ђа на у за до во ља ва њу њи хо вих жи вот них по тре ба.

Сред ства ло кал не за јед ни це, ко ја се као за јед нич ка сред ства 
гра ђа на ула жу у објек те дру штве ног стан дар да или дру ге ин ве сти-
ци о не по ду хва те, мо ра ју као за јед нич ки улог оста ти у по се ду сво-
јих ула га ча и пред ста вља ти еко ном ску осно ву њи хо вог не по сред-
ног уче шћа у рас по де ли и у упра вља њу. Уло же на сред ства мо гу се 
и вра ћа ти ло кал ној за јед ни ци да би се ко ри сти ла за дру ге по тре бе, 
а пре ко ни жих це на услу га и са мим гра ђа ни ма. 

У вла сни штву ло кал не за јед ни це, као за јед нич ком вла сни-
штву гра ђа на, тре ба ло би та ко да се на ђу сви објек ти ко је су гра-
ђа ни ра ди за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба из гра ди ли сво јим 
сред стви ма и ра дом. У вла сни штво ло кал не за јед ни це тре ба ло би 
пре не ти и по слов ни про стор, као и сва за те че на дру штве на до бра 
ко ја слу же ис кљу чи во за до во ља ва њу ње них по тре ба, од но сно ко ја 
ни су у ши рој дру штве ној упо тре би. 

Вла сни штво ло кал не за јед ни це у ко јем се не би гу био ин ди-
ви ду ал ни удео удру же них гра ђа на, пред ста вљао би сна жан сти му-
ла тор за мо би ли за ци ју и кон цен тра ци ју рас по ло жи вих сред ста ва 
као нај ве ћег по тен ци јал ног из во ра раз во ја ло кал них за јед ни ца. Ин-
те рес за тај раз вој знат но би се по ве ћао јер би по ред за до во ља ва ња 
за јед нич ких по тре ба гра ђа ни за др жа ва ли сво јин ска пра ва на рас-
по ла га ње удру же ним сред стви ма уз мо гућ ност њи хо вог уве ћа ва-
ња. 

Де фи ни са ње сво јин ских од но са под ста кло би и рад не фир ме 
да ви ше ула жу у раз вој ло кал них за јед ни ца јер се њи хо ва сред ства 
не би у ви ду не по врат них ула га ња оту ђи ва ла већ би им до но си ла 
до бит или дру гу ко рист. Објек ти ко је ло кал на за јед ни ца и рад не 
фир ме за јед нич ки из гра де, тре ба ло би да пред ста вља ју њи хо во за-
јед нич ко вла сни штво са сво јин ским пра ви ма ко ја од го ва ра ју њи хо-
вим ула га њи ма. 

За из град њу обје ка та дру штве ног стан дар да и њи хо во одр-
жа ва ње и рен та бил но ко ри шће ње, од из у зет ног је зна ча ја има ти 
пре ци зно де фи ни са не сво јин ске од но се. О ко ри шће њу за јед нич ких 
сред ста ва њи хо ви ула га чи ће мно го ви ше бри ну ти као кон крет ни 
вла сни ци не го као ап стракт ни су бјек ти дру штве ног вла сни штва јер 
ће сва ко рас по ла га ти пра вом на соп стве ни удео у ње го вим ефек ти-
ма. Иако ће у ло кал ним за јед ни ца ма ра ди ти и при ват не рад ње или 
пред у зе ћа, за јед нич ко вла сни штво ће у њи хо вом функ ци о ни са њу 
би ти нео п ход но, због че га ме ђу соб на пра ва и оба ве зе ко лек тив них 
вла сни ка мо ра ју би ти пре ци зно де фи ни са ни. 

Ши ре ње са мо у прав ног за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба 
са ло кал ног на на ци о нал ни и пла не тар ни ни во, под ра зу ме ва да се 
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фи скал но при ку пља ње сред ста ва за те по тре бе на свим ни во и ма 
за ме њу је њи хо вим сло бод ним удру жи ва њем. Пра ви пут за то по-
ка зу је раз вој за дру жног и ак ци о нар ског вла сни штва у свим обла-
сти ма и на свим ни во и ма за јед нич ког за до во ља ва ња жи вот них по-
тре ба гра ђа на. 

На тој ли ни ји, би ла би це лис ход на и еко ном ски оправ да на 
вла снич ка тран сфор ма ци ја јав них пред у зе ћа, ко ја прак тич но ра де 
као др жав не ин сти ту ци је, у за дру жне ор га ни за ци је и ак ци о нар ска 
дру штва са вла снич ким уде ли ма или ак ци ја ма ко ри сни ка и да ва-
ла ца јав них услу га. То би под ра зу ме ва ло и за јед нич ко од лу чи ва ње 
ко ри сни ка и да ва ла ца услу га о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са, 
као што су вр ста, ква ли тет, це не и усло ви пру жа ња услу га, чи ме 
би се уве ла ор га ни зо ва на и екви ва лент на тр жи шна раз ме на из ме ђу 
рав но прав них, до са да ина че пот пу но не рав но прав них, парт не ра. 

Ло кал на за јед ни ца би тре ба ло да по ста не глав но сте ци ште 
ини ци ја ти ва гра ђа на за ин те ре со ва них да сво је жи вот не про бле ме 
за јед нич ки ре ша ва ју. У са мо у прав ном за до во ља ва њу за јед нич ких 
по тре ба ни ко ни је па сив ни из вр ши лац. Сва ко је по зван да по кре-
ће ини ци ја ти ве, рас пра вља о по кре ну тим пи та њи ма и пред ло зи-
ма. Ме ђу гра ђа ни ма се ус по ста вља ју ди рект ни од но си без ичи јег 
по сре до ва ња, вр ши хо ри зон тал но по ве зи ва ње и ти ме пре ва зи ла зе 
тра ди ци о нал ни од но си дру штве не хи је рар хи је и суб ор ди на ци је. За 
за јед нич ку ствар се пи та ју сви гра ђа ни, што озна ча ва ви ши сте пен 
по ли тич ке со ци ја ли за ци је у од но су на тра ди ци о нал ну са мо у пра ву.

За раз вој ло кал не са мо у пра ве нео п хо дан је , пре све га, опо ра-
вак ло кал не при вре де. Да би раз ви ја ле ло кал ну при вре ду, ло кал не 
за јед ни це мо ра ју са чу ва ти сво је при род не ре сур се и укуп не при-
вред не по тен ци ја ле. У САД „у мно гим (ло кал ним) за јед ни ца ма љу-
ди пре у зи ма ју кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“ као 
„ору ђе ко је мо же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће по мо ћи 
да бо гат ство оста не уну тар за јед ни це и да се не од ли ва“.4) Раз ви ја 
се ло кал на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну, и „по љо при вре-
да са по др шком за јед ни це ...ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња 
тр го ви не по ве за на са по тро ша чи ма“.5) Ко ри шће њем на ци о нал-
них до ба ра нео п ход но је раз ви ја ти про фи та бил ну по љо при вред ну 
про из вод њу, пре ра ђи вач ку ин ду стри ју, шу мар ство, во до при вре ду, 
енер ге ти ку, ту ри зам, уго сти тељ ство и дру ге де лат но сти ко је мо гу 
успе шно кон ку ри са ти на отво ре ном тр жи шту.

За раз вој ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на-
род ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у зет не је ва жно сти да се пу тем 

4) Глобализација,збор ник, Clio, Бе о град, 2003. (Су зан Ми кер Ло у ри), стр. 444. и 446.

5) Исто (Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едва ед Гол дсмит), стр. 479.
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де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са раз ви ја не по сред на и екви-
ва лент на раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти, да се 
за шти те за по сле ни рад ни ци од пре ко мер ног из ра бљи ва ња као и 
жи вот на сре ди на од за га ђи ва ња те при род ни ре сур си од пре те ра-
ног ис цр пљи ва ња. На то ме је та ко ђе нео п ход но ан га жо ва ње це ле 
др жав не за јед ни це што се без оп ште и су штин ске де мо кра ти за ци је 
дру штва не мо же оче ки ва ти. 

DraganZ.Markovic

DEMOCRATIZATIONOFPROPERTYRELATIONS
ASPREREQUISITEFORTHEDEVELOPMENT

OFLOCALSELF-GOVERNMENT

Summary
The main ob jec ti ve of this pa per is to hig hlight the need for de-

moc ra ti za tion of pro perty re la ti ons as pre re qu i si te for the de ve lop ment 
of sub stan tial lo cal self-go vern ment. Usu ally, per sons re spon si ble for 
the pro vi ding of funds de ter mi ne the ir pur po se and di stri bu te them ac-
cor ding to the ir own cri te ria. The mo ney that ci ti zens and com pa ni es 
in vest to sa tisfy com mon ne eds, sho uld be con ver ted to sha res, stock or 
com mon sha res, with all the rights of di rect ma na ge ment and dis po sal. 
In the sub stan tial lo cal self-go vern ment everybody is ac ti ve. Everyone 
is in vi ted to ini ti a te, di scuss the ra i sed is su es and pro po sals, esta blis-
hing the di rect re la ti ons wit ho ut anyone’s in ter fe ren ce and thus beyond 
the tra di ti o nal re la ti ons of so cial hi e rarchy and sub or di na tion.
Key words: de moc ra ti za tion, pro perty re la ti ons, lo cal self-go vern ment, de-

moc ra tic ca pa city.
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Resume
The de moc ra ti za tion of pro perty re la ti ons con di ti ons the de moc-

ra ti za tion of po licy. If the jo int stock com pa ni es and co o pe ra ti ve eco-
no mic or ga ni za ti ons con nect, in di vi dual ow ners of pro duc ti ve as sets, 
al so con nect po li ti cally as col lec ti ve con trol lers. Be ing pas si ve ob ject 
of po li tics, ci ti zens are tur ned in to ac ti ve su bjects of po li ti cal ac tion, 
the me re exe cu tors of po li ti cal di rec ti ves, be co me cre a tors of po li ti cal 
de ci si ons that ca rry out jo intly. But it is only in the ca se when the ci ti-
zens them sel ves ha ve on dis po si ti ons funds for col lec ti ve ne eds. The ir 
eco no mic in de pen den ce is a ne ces sary con di tion for the ir po li ti cal in-
de pen den ce. If the ir funds are ap pro pri a ted thro ugh fi scal du ti es, they 
are al so de pri ved of so cial in de pen den ce and of the pos si bi lity of so cial 
in flu en ce at any le vel. The key pro blem is the lack of pro tec tion of pro-
perty, which is ap pro pri a ting from the ow ners by the le gal and il le gal 
chan nels. In the un der-re gu la ted pro perty re la ti ons qu ick pri va ti za tion 
that is be ing car ried out which tran sla tes pri va te and pu blic pro perty 
ow ner ship in to hands of po wer ful in di vi du als and thus de pri ve the vast 
ma jo rity of the po pu la tion of the abi lity to dis po se the re so ur ces they 
cre a ted. The pro blem co uld be sol ved by le gal pro tec tion of each pro-
perty and everybody, thanks to own work and ac qu i red pro perty which 
in clu des a strict ban on all il le gal and il le gi ti ma te ap pro pri a tion of pro-
perty. The de ve lop ment of lo cal self-go vern ment pre sup po ses not only 
the de ve lop ment of sha re hol ding and co o pe ra ti ve, but al so the tran sfor-
ma tion of in di vi dual ow ner ship of pri va te and sta te en ter pri ses in to jo-
int stock and li mi ted com pa ni es. The funds that ci ti zens and com pa ni es 
in vest in me e ting the com mon ne eds sho uld be con ver ted in to sha res 
and sha res with all the rights of di rect ma na ge ment at dis po sal.

* Овај рад је примљен 20. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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