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Мо но гра фи ја Пе тра Ма ти ћа, Редизајнирање локалне са
моуправетеоријскииупоредниоквирзамодернизацијулокалнеса
моуправеуСрбијипред ста вља stateofart мо дер не по ли ти ко ло шке 
те о ри је о ло кал ној са мо у пра ви у по сто је ћој на уч но-ис тра жи вач кој 
ли те ра ту ри. Све стан чи ње ни це да је цен тра ли стич ки дис курс ре-
ликт ми ну лих вре ме на и да је ја ча ње де цен тра ли стич ких тен ден-
ци ја тренд у по ли тич ком и прав ном ха би ту су ка ко мо дер не Евро пе 
та ко и остат ка гло бал ног све та, Ма тић би ра ак ту ел ну и без вре ме ну 
те му за свој ис тра жи вач ки рад.

Оно што у це ли ни узев ка рак те ри ше ову мо но гра фи ју је 
мул ти ди сци пли нар ни при сту пу ана ли зи ло кал не са мо у пра ве у Ре-
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пу бли ци Ср би ји, кроз при зму ин сти ту ци о нал ног те о риј ског окви-
ра. Без сва ке сум ње, аутор ове сту ди је при па да пле ја ди по ли ти ко ло-
га нео ин сти ту ци о на ли ста ко ји сма тра ју да су ин сти ту ци је по но во у 
мо ди. Из тог раз ло га, зна ча јан про стор у мо но гра фи ји ре зер ви сан 
је за упо зна ва ње чи та лач ког ауди то ри ју ма са са вре ме ним те о риј-
ским тен ден ци ја ма у про у ча ва њу ло кал них ин сти ту ци ја. При ме ћу-
је мо да је Ма тић је дан од рет ких ис тра жи ва ча на на шем под не бљу 
ко ји пи ше о те о ри ји ра ци о нал ног из бо ра, со ци о ло шком и исто риј-
ском ин сти ту ци о на ли зму и „но вом јав ном ме наџ мен ту“, фо ку си-
ра ју ћи се на ло кал не ин сти ту ци је и њи хо ве по ли тич ке по сле ди це.

Ма тић ин те гра ли стич ки за хва та фе но мен ло кал не са мо-
у пра ве, кроз ди ја лек тич ко, исто риј ско и ком па ра тив но са гле да ва-
ње ло кал не са мо у пра ве у по ли тич ко-прав ним си сте ми ма мо дер них 
европ ских др жа ва. Но, аутор ове сту ди је пра ви ва жан ко рак на пред 
у ис тра жи ва њу овог кон цеп та, пер ци пи ра ју ћи ло кал ну са мо у пра-
ву као  со ци о ло шки и про стор ни фе но мен а не са мо као кла сич ну 
прав ну и по ли ти ко ло шку по ја ву. Овај от клон од тра ди ци о на ли-
стич ког ре дук ци о ни зма пру жио је ауто ру мо гућ ност да објек тив-
ни је схва ти дру штве ну це лис ход ност и зна чај ко ји има ло кал на 
са мо у пра ва за гра ђа ни на мо дер не епо хе, што је по себ но ва жно за 
са вре ме ну де мо крат ску по ли тич ку те о ри ју.

Ко ри сте ћи ме тод сту ди је слу ча ја, Ма тић при сту па ана ли-
зи на стан ка и ево лу ци ји ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, по чев од 
ото ман ског пе ри о да, то ком 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка, у пе ри о ду 
дру штве ног са мо у пра вља ња ло кал ним за јед ни ца ма, у вре ме ауто-
ри тар ног ре жи ма то ком 90-их го ди на, за кључ но са пе ри о дом пост-
со ци ја ли стич ке тран зи ци је (од 2000. го ди не до 2012. го ди не ка да 
је об ја вље на ова мо но гра фи ја). Ма тић кри тич ки при сту па ана ли зи 
ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, де тек ту ју ћи ње не мањ ка во сти и мо-
гућ но сти за уна пре ђе ње. Као кључ ну ма ну у функ ци о ни са њу ло-
кал не са мо у пра ве аутор иден ти фи ку је по ли ти за ци ју, парт ко ра ти ју 
и не про фе си о на ли за ци ју у пру жа њу услу га. У нор ма тив ној сфе ри 
кључ ни не до ста так пред ста вља по сто ја ње прав них пра зни на и не-
ус кла ђе ност про пи са, што по на шем уве ре њу мо же да во ди про из-
вољ но сти у њи хо вој при ме ни на уштрб гра ђа на, ко ји ина че не ма ју 
ве ли ко по ве ре ње пре ма ло кал ној са мо у пра ви као ин сти ту ци ји.

По себ ну па жњу Ма тић по све ћу је ло кал ној са мо у пра ви 
у Евро пи ко ја се ба зи ра на идеј ним ре ше њи ма Европ ске по ве ље 
о ло кал ној са мо у пра ви из 1995. го ди не. Зна ча јан про стор аутор је 
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оста вио за упо зна ва ње чи та ла ца са европ ским по ли тич ким си сте-
ми ма и њи хо вим мо де ли ма те ри то ри јал не ор га ни за ци је и ло кал не 
са мо у пра ве. Ма ти ће ва ис тра жи вач ка па жња би ла је усме ре на на 
пре глед европ ских си сте ма ло кал не са мо у пра ве и на мо гућ но сти 
њи хо ве им пле мен та ци је и ино ви ра ња у Ср би ји. У ауто ро вој мо-
но гра фи ји пред ста вље ни су си сте ми ло кал не са мо у пра ве у Фран-
цу ској, Швај цар ској, Ве ли кој Бри та ни ји, скан ди нав ским зе мља ма, 
Не мач кој и Пољ ској. Ме то до ло шки, сва ки од ових си сте ма са гле-
дан је кроз лу пу те ри то ри јал не ре фор ме, ор га ни за ци је вла сти, 
на чи на фи нан си ра ња, из бор ног си сте ма, мо дер ни за ци је, ме ђу оп-
штин ске са рад ње и асо ци ја ци је.

Ма ти ћев по се бан на уч ни до при нос по сто је ћем фон ду на-
уч ног са зна ња о овој те ма ти ци огле да се у ана ли зи свр сис ход но-
сти при ме не, од но сно у сво је вр сној прав ној тран сплан та ци ји по је-
ди них ре ше ња си сте ма ло кал не са мо у пра ве из упо ред ног пра ва у 
до ма ће за ко но дав ство. Ова мо но гра фи ја нас учи да ло кал на са мо-
у пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји не ма зна ча јан сте пен са мо стал но сти 
по пут ло кал не са мо у пра ве у Фран цу ској и Швај цар ској; да је ен-
гле ски си стем ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји не при-
ме њив због ње го ве ви ше ве ков не тра ди ци је и чи ње ни це да је ре гу-
ли сан оби чај ним пра вом а не нор ма тив ним ак ти ма. С дру ге стра не, 
Ма тић при ме ћу је да је си стем ор га ни за ци је вла сти и рас по де ла 
над ле жно сти на ло кал ном ни воу у Дан ској сли чан као у Ср би ји, 
уз зна чај но ви ши ни во ауто но ми је. Пре ма Ма ти ће вом су ду, ди зајн 
ло кал не са мо у пра ве у Не мач кој је го то во не мо гу ће тран сплан то-
ва ти у Ср би ју због ви ше сте пе не де цен тра ли за ци је, раз ви је но сти 
не мач ке при вре де и знат но ве ћег из два ја ња за по тре бе ло кал не са-
мо у пра ве.

На по слет ку мо же мо кон ста то ва ти да ће се Ма ти ће ва мо-
но гра фи ја по зи ци о ни ра ти као зна чај но шти во за сту ден те свих 
ни воа сту ди ја, кре а то ре ло кал них по ли ти ка, би ро кра те иза бра не 
ме ри то крат ски а не пар то крат ски, на уч не рад ни ке и све оне ко ји 
су за ин те ре со ва ни за упо зна ва ње кон цеп та ло кал не са мо у пра ве на 
ра зу мљив и на да све за ни мљив на чин.

* Овај приказ је примљен 18. 08. 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 23. 09. 2015. године.


