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Драган Марковић
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

СОЦИЈАЛНЕПОТРЕБЕ
ИНАЧИНЊИХОВОГЗАДОВОЉАВАЊА

УЛОКАЛНОЈЗАЈЕДНИЦИ1)

Сажетак
Љу ди су од у век за јед нич ки, и обе зе бе ђи ва ли по треб
на жи вот на сред ства, и за до во ља ва ли сво је жи вот не 
по тре бе. Про ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња 
ре зул ти ра ло је пре ра ста њем пле мен ског за јед ни штва 
у др жав но за јед ни штво, за сно ва но на за до во ља ва њу  
оних со ци јал них по тре ба ко је се ни су мо гле успе шно 
за до во љи ти уну тар по ро ди це и пле ме на. До са да су 
људ ске по тре бе то ли ко про ши ре не и уна пре ђе не да је 
за њи хо во за до во ља ва ње и др жа ва  по ста ла пре у ско 
гр ло, због че га до ла зи и до ње ног пре ра ста ња у ме ђу
на род ну, од но сно пла не тар ну за јед ни цу. Ти ме се ло кал
но за јед ни штво не уки да ни ти се мо же уки ну ти јер се 
на ње му за сни ва ју сви об ли ци ши рег за јед ни штва, као 
што се на удру жи ва њу, до бро вољ ном или при нуд ном, 
по је ди нач них ин ди ви дуа за сни ва сва ки об лик људ ског 
за јед ни штва.
 Кључ не ре чи: со ци јал не по тре бе; де мо кра ти за ци ја; 
ло кал на са мо у пра ва

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ТРЕ БЕ У ЛО КАЛ НОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ

Nа про сто ри ма Ср би је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка у по сло ве 
оп шти не спа да ли су: ста ра ње о чи сто ћи и без бед но сти имо ви-

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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не и ли ца; над зор над се о ским и оп штин ским има њи ма и згра да ма; 
ста ра ње о одр жа ва њу мо сто ва и пу те ва, о здра вљу љу ди и сто ке, о 
про ме ту хра не; над зи ра ње ме ра ко ји ма се слу же тр гов ци; кон тро-
ли са ње ка сап ни ца, ме ха на, ка фа на и шу ма; бри га да се љу ди по на-
ша ју по пра ви ли ма до брог мо ра ла и оби ча ја; над гле да ње ли ца под 
над зо ром; ста ра ње да у оп шти ни не бу де про сја ка и бес по сли ча ра и 
да ро ди те љи ша љу де цу у шко лу.2) У Кра ље ви ни СХС (1921.-1929.) 
у по сло ве оп шти не спа да ли су: га здо ва ње оп штин ском имо ви ном, 
упра вља ње оп штин ским слу жба ма и ин сти ту ци ја ма (пу те ви, мо-
сто ви, гро бља, ка на ли, снаб де ва ње во дом, со ци јал но и здрав стве но 
ста ра ње, по љо при вре да).3) По сло ви оп шти не по Уста ву и За ко ну 
о оп шти на ма Кра ље ви не Ју го сла ви је 1934. го ди не би ли су: упра-
вља ње оп штин ском имо ви ном, до но ше ње бу џе та, рас по ла га ње 
оп штин ским да жби на ма, са о бра ћај (гра ђе ње и одр жа ва ње пу те ва, 
мо сто ва, ске ла, ка на ла, тр го ва, ули ца, јав не ра све те), со ци јал но и 
здрав стве но ста ра ње, про све та, по сло ви ме сне по ли ци је.4) 

 У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та на ју го сло вен ским про-
сто ри ма у ра ду ло кал них за јед ни ца до ми ни ра ју ко му нал ни про-
бле ми,5)док се ка сни је оне све ви ше окре ћу и пи та њи ма кул ту ре, 
обра зо ва ња, со ци јал не и здрав стве не за шти те. У пр вим го ди на ма 
по сле ра та ло кал не за јед ни це су би ле за у зе те елек три фи ка ци јом, 
из град њом во до во да, ули ца, тро то а ра и пу те ва, док су се у на ред-
ним го ди на ма све ви ше ан га жо ва ле и у из град њи шко ла, до мо ва 
кул ту ре, со ци јал них, здрав стве них и спорт ских обје ка та. Ана лог но 
то ме, оне су у по чет ку пре те жно бри ну ле о ко му нал ним услу га ма, 
а ка сни је и о раз ви ја њу кул тур ног и спорт ског жи во та, о уна пре ђи-
ва њу со ци јал не и здрав стве не за шти те. Ова ква ево лу ци ја мо же се 
об ја сни ти, пр во, ти ме што су ко му нал не по тре бе по сво јој при ро ди 
при мар ни је, дру го, што у мно гим, на ро чи то се о ским на се љи ма, о 
њи ма ни су бри ну ли др жав ни ор га ни, и тре ће, што их ло кал на за-
јед ни ца мо же углав ном, са ма за до во ља ва ти, без ан га жо ва ња ши-
рих дру штве них за јед ни ца. Та мо где су на сле ди ле ре ла тив но ви сок 
стан дард за до во ља ва ња ко му нал них по тре ба, ло кал не за јед ни це су 
2) Ви ди: Ра ди во је Ма рин ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 1998, стр. 226. 
3) Ви ди: Исто, стр. 252.
4) Ви ди: Исто, стр. 260.
5) Ви ди: Јо ван Ђор ђе вић, „Ло кал на са мо у пра ва у Ју го сла ви ји“, Са вре ме на ад ми ни стра-

ци ја, Бе о град, 1957, стр. 100. 
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сво ју ак тив ност од мах за по чи ња ле ре ша ва њем кул тур них, здрав-
стве них и со ци јал них про бле ма. 

 За хва љу ју ћи са мо у прав ној ак тив но сти ло кал них за јед ни ца, 
по је ди на на се ља су за крат ко вре ме до жи ве ла пра ви пре по род. Ово 
је ка рак те ри стич но на ро чи то за ме ста ко ја су ра ни је углав ном стаг-
ни ра ла и где је због то га био до ста ни зак ни во за до во ља ва ња чак 
и не ких еле мен тар них по тре ба. У по је ди ним се о ским на се љи ма за 
не ко ли ко го ди на ра да ло кал них за јед ни ца из гра ђе но је ви ше обје-
ка та дру штве ног стан дар да не го у це лом прет ход ном пе ри о ду. 

 Као те мељ ор га ни зо ва ња ло кал не са мо у пра ве у Евро пи усво-
је но је на че ло: „све што мо же да се ре ши на не ком ни жем ни воу, не 
тре ба пре но си ти на ви ши ни во“.6) То прак тич но зна чи да се сва ки 
про блем ре ша ва на нај ни жем од го ва ра ју ћем ни воу и да „све што 
мо же би ти успе шно и ефи ка сно за вр ше но на ни жем ни воу тре ба 
на том ни воу да се оба ви и не пре у зи ма од ви ших ни воа вла сти“.7)

 У Не мач кој у оп шти на ма се оба вља ју две вр сте по сло ва. У по-
сло ви ма по на ло гу др жа ве, оп шти не се ан га жу ју са мо као из вр шни 
ор га ни ко ји по сту па ју по на ло гу по кра ји не или са ве зне др жа ве. 
Дру гу вр сту по сло ва чи не до бро вољ ни са мо у прав ни по сло ви ко ји 
не под ле жу ни ка квим упут стви ма. То су, на при мер, ор га ни за ци ја 
кон це ра та, лет њих по зо ри шта, обе ле жа ва ње трим-ста за у шу ми.8) 

 У Ве ли кој Бри та ни ји по сло ви ло кал не са мо у пра ве су: со ци-
јал не слу жбе; пла ни ра ње; би бли о те ке; од ла га ње и са ку пља ње от-
па да;тр го вин ски стан дар ди; про тив по жар на за шти та; пла ни ра ње 
хит них ин тер вен ци ја; пу те ви, ауто стра де и тран спорт; стам бе на 
из град ња; са ни тар на слу жба.9) „По ла зе ћи од на че ла да су сви јав ни 
по сло ви под јед на ко ва жни, ен гле ски си стем их прин ци пи јел но не 
де ли на др жав не и ло кал не, већ јед но став но за ко ном утвр ђу је ко је 
ће јав не по сло ве оба вља ти ор га ни цен тра ле, а ко је ор га ни ло кал не 
вла сти. Због то га не по сто ји по де ла на по сло ве са мо стал ног и пре-
не се ног де ло кру га, већ се сви по сло ви ко ји су за ко ном ста вље ни у 
над ле жност ло кал них ор га на сма тра ју њи хо вим по сло ви ма, па их 
они, ... оба вља ју са мо стал но“.10) 
6) Tul lock, „Ор га ни за ци ја мо дер не фе де рал не др жа ве“, Бе о град, УЕН – Еко но ми ка, 1992 

(збор ник „Ло кал на де мо кра ти ја“, Маг на Аген да, 2001. Бе о град, стр. 27)
7) „Ло кал на де мо кра ти ја“, збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 2001. стр. 139.
8) Ви ди: „Упо ред на ис ку ства ло кал них са мо у пра ва“, збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 

2002. стр. 26/7.
9) Исто.
10) Ра ди во је Ма рин ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва“, исто, стр. 86/7.



- 64 -

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ТРЕ БЕ И НА ЧИН ЊИ ХО ВОГ  ...Драган Марковић

 За раз ли ку од оп ште тен ден ци је сла бље ња ло кал не са мо у пра-
ве, швај цар ска ло кал на са мо у пра ва „за др жа ва сво је тра ди ци о нал-
но зна чај но ме сто, чак се и ши ри у по гле ду не ких по сло ва, а при 
том се не ја вља као смет ња раз во ју и мо дер ни за ци ји дру штва у 
це ли ни“.11) Кан то нал ним уста ви ма и за ко ни ма утвр ђу је се да су ко-
му не са мо стал не у уре ђи ва њу сво јих по сло ва.12)

У Швед ској ко ја има ду гу тра ди ци ју ло кал не са мо у пра ве, 
основ на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је оп шти на, у чи ју ис кљу-
чи ву над ле жност спа да ју: ста ра ње о ло кал ним пу те ви ма и ули ца-
ма, во до во ду и ка на ли за ци ји, снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом, 
га сом, ста ра ње о пар ко ви ма и дру гим јав ним по вр ши на ма, кул ту ра 
и ре кре а ци ја. У по сло ве ко је оп шти на оба вља пре ма по себ ним за-
ко ни ма спа да ју: основ но и сред ње обра зо ва ње, со ци јал не слу жбе, 
здрав ство, за шти та око ли не, дру штве но пла ни ра ње и пла ни ра ње 
ко ри шће ња зе мљи шта, гра ђе ње и јав ни са о бра ћај.13)

По сло ви оп шти не у Ита ли ји утвр ђу ју се по прин ци пу ге не рал-
не кла у зу ле. У са мо стал не по сло ве спа да ју: здрав стве не слу жбе, 
јав на по моћ, ста но ва ње, јав ни ра до ви, сај мо ви и тр жни це, про-
стор но пла ни ра ње, чу ва ње и одр жа ва ње цр кве них обје ка та, ло кал-
на по ли ци ја, град ња и одр жа ва ње шко ла, ули ца, кул тур не и ре кре-
а тив не уста но ве.14) У САД ло кал на са мо у пра ва оба вља две вр сте 
по сло ва: јав ни и кор по ра тив ни. У по сло ве јав не вла сти спа да ју: 
по ли ци ја, про тив по жар на за шти та, здрав стве на за шти та, обра зо-
ва ње, си ро тињ ски и по прав ни до мо ви, за тво ри и сл. Кор по ра тив ни 
по сло ви су: снаб де ва ње во дом, га сом, јав на ра све та, ка на ли за ци ја, 
упра вља ње му ни ци пал ном имо ви ном.15)

Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, као по сло ве из вор ног 
де ло кру га, вр ше сле де ће: уре ђу ју и обез бе ђу ју оба вља ње и раз вој 
ко му нал них де лат но сти (про из вод ња и ис по ру ка во де; пре чи шћа-
ва ње от пад них во да; ис по ру ка то пло те; јав ни пре воз; одр жа ва ње 
чи сто ће; одр жа ва ње пар ко ва; одр жа ва ње ули ца; одр жа ва ње де по-
ни ја; одр жа ва ње гро ба ља); гра де и одр жа ва ју ло кал не пу те ве и 
ули це; од ре ђу ју про сто ре за пар ки ра ње; уре ђу ју ре жим са о бра ћа ја 
на ло кал ним пу те ви ма; од ре ђу ју де ло ве оба ле и во де ног про сто-
11) Исто, стр. 99.
12) Исто, стр. 100.
13) Исто, стр. 119.
14) Исто, стр. 142.
15) Исто, стр. 162.
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ра за по ста вља ње плов них објек та; до но се осно ве за шти те, ко ри-
шће ња и уре ђе ња по љо при вред ног и шум ског зе мљи шта; одо бра-
ва ју го ди шње про гра ме ко ри шће ња си сте ма на вод ња ва ња; до но се 
про грам ме ра за шти те би ља; до но се про грам раз во ја ту ри зма за 
ту ри стич ка ме ста на те ри то ри ји оп шти не; ста вља ју под за шти ту  
при род на до бра од ло кал ног зна ча ја; утвр ђу ју го ди шње про гра ме 
по тре ба у кул ту ри; пла ни ра ју и рас по ре ђу ју ма те ри јал не тро шко-
ве за основ не и сред ње шко ле; осни ва ју уста но ве за де цу; осни ва-
ју цен тре за со ци јал ни рад и утвр ђу ју кри те ри ју ме за њи хов рад; 
утвр ђу ју про гра ме уста но ва у обла сти спор та и оба вља ју и дру ге 
по сло ве утвр ђе не за ко ном и ста ту том оп шти не.16)

ИСТО РИЈ СКЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ШИ РЕ ЊА ЗА ЈЕД НИЧ КОГ 
ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊА СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПО ТРЕ БА ГРА ЂА НА

Јед ну од основ них ка рак те ри сти ка раз во ја људ ске ци ви ли за ци-
је пред ста вља раз вој за јед нич ких по тре ба ко ји во ди ства ра њу све 
ши рих дру штве них за јед ни ца. Све раз ви је ни је за јед нич ке по тре бе 
су људ ско дру штво од ма ло број не и за тво ре не ро дов ске за јед ни це 
до ве ле до ви ше ми ли он ске др жа ве ко ја се већ то ли ко ин те гри са ла 
у ме ђу на род ну за јед ни цу да из ван ње ви ше не мо же ег зи сти ра ти. 
Да нас је људ ски род већ то ли ко по ве зан за јед нич ким ин те ре си ма 
да се ни јед на ци ви ли зо ва на за јед ни ца не мо же раз ви ја ти изо ло ва-
но и не за ви сно од оста лих, а моћ сва ке од тих за јед ни ца је уто ли-
ко ве ћа уко ли ко су ње не ве зе са спољ ним све том раз ви је ни је. Са 
раз во јем про из вод ње ме ња ли су се, и ме ња ју се усло ви и на чин 
жи во та, ни во, ква ли тет и на чин за до во ља ва ња жи вот них по тре ба 
љу ди. На ро чи то је раз вој на у ке и тех но ло ги је омо гу ћа вао да се са 
по ди за њем про дук тив но сти по ди же и жи вот ни стан дард, ка ко ши-
ре њем, та ко и уна пре ђи ва њем жи вот них по тре ба. Од нај при ми тив-
ни јих об ли ка људ ског жи во та до да нас со ци јал не по тре бе љу ди су 
уви ше стру че не а њи хо во за до во ља ва ње по диг ну то на не у по ре ди во 
ви ши ни во. Љу ди су од у век за јед нич ки, и обез бе ђи ва ли по треб-
на жи вот на сред ства, и за до во ља ва ли сво је жи вот не по тре бе. Од 
пр во бит них хор ди до са вре ме не ме ђу на род не за јед ни це, ме ња ли 
су се са мо об ли ци људ ског за јед ни штва, из ван ко јих ни ко ни је мо-
гао оп ста ти. Љу ди ма је од при ро де су ђе но да за јед нич ки жи ве и 
о свом жи во ту за јед нич ки бри ну. Људ ска хор да је пред ста вља ла 
16) Ви ди: Ми лан Влат ко вић, „Иза зо ви ло кал не са мо у пра ве 1990-2006“, ДО „Ло кал на са-

мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006. стр. 158-160.
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ре ла тив но ма ло број ну и са мо до вољ ну гру пу крв них срод ни ка ко ји 
су за за јед нич ку по тро шњу за јед нич ки при ба вља ли при род на до-
бра и за јед нич ки се бра ни ли од не при ја те ља. По је ди нач ни жи вот 
ни је био ни мо гућ ни по же љан, и сва ко слу чај но одва ја ње од хор де 
во ди ло је у смрт, а и сва ки до дир хор де са хор дом зна чио је бор бу 
на жи вот и смрт. 

Пре ла зак са ди вља штва на по љо при вре ђи ва ње до нео је и ква-
ли та тив не про ме не у об ли ци ма људ ског за јед ни штва. По ро дич но 
за јед ни штво про ши ре но је за јед ни штвом пле ме на, ко је је у од но су 
на хор ду ви ше стру ко уве ћа но. По ро дич на по љо при вред на га здин-
ства ко ри сти ла су за јед нич ке из во ре, за јед нич ко на вод ња ва ње, за-
јед нич ке ис па ше, шу ме и са о бра ћај ни це, све до за јед нич ке од бра не 
од на је зде не при ја те ља, уза шта су ишли и мно ги дру ги об ли ци 
за јед нич ког за до во ља ва ња фи зи о ло шких и ду хов них по тре ба. Про-
ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња ре зул ти ра ло је пре ра ста-
њем пле мен ског за јед ни штва у др жав но за јед ни штво, за сно ва но на 
за до во ља ва њу оних за јед нич ких по тре ба ко је ни су мо гле успе шно 
за до во ља ва ти уну тар по ро ди це и пле ме на. Због сво је оп што сти, 
као и због оту ђи ва ња др жа ве од гра ђа на, те иден ти фи ко ва ња дру-
штва са др жа вом, а на ро чи то због на чи на за до во ља ва ња о ко јем 
је бри ну ла др жав на ад ми ни стра ци ја, оне су на зва не оп штим или 
дру штве ним, од но сно оп ште дру штве ним по тре ба ма. До са да су 
људ ске по тре бе то ли ко про ши ре не и уна пре ђе не да је за њи хо во 
за до во ља ва ње и др жа ва по ста ла пре у ско гр ло, због че га до ла зи и 
до ње ног пре ра ста ња у ме ђу на род ну, од но сно пла не тар ну за јед ни-
цу. Ти ме се ло кал но за јед ни штво не уки да ни ти се мо же уки ну ти 
јер се на ње му за сни ва ју сви об ли ци ши рег за јед ни штва, као што се 
на удру жи ва њу, до бро вољ ном или при нуд ном, по је ди нач них ин ди-
ви дуа за сни ва сва ки об лик људ ског за јед ни штва. 

Да нас се и нај о снов ни је људ ске по тре бе за до во ља ва ју пу тем 
ши ро ког, па и нај ши рег за јед ни штва. Го то во на сва ку тр пе зу до-
спе ва ју пре храм бе ни про из во ди ко ји се про из во де ши ром Пла не-
те, обу ћа и оде ћа сва ког по је дин ца, ку ћа и кућ на опре ма су за јед-
нич ки про из во ди мно гих, ки ло ме три ма, де се ти на ма, сто ти на ма и 
хи ља да ма ки ло ме та ра уда ље них про из во ђа ча за по сле них у ра зним 
про из вод ним ор га ни за ци ја ма. Ви ше се ни во да не пи је са мо са ло-
кал них из во ра, а о дру гим осве жа ва ју ћим и же сто ким, пи ћи ма да 
се и не го во ри. 
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Во да се не ка да пи ла из по ро дич них бу на ра, а сад се у мно гим 
за о ста лим се ли ма ко ри сти из за јед нич ког во до во да, град ски жи-
вот је ви ше те шко и за ми сли ти без ка на ли за ци је, пре ко за јед нич ке 
елек тро ди сти бу ци је елек трич ном енер ги јом снаб де ва ју се хи ља де 
до ма ћин ста ва, а за јед нич ки то пло во ди раз но се то плот ну енер ги ју 
ши ром Евро пе. Не ка да ве ћи на ста нов ни штва ни је пре ко ра чи ва ла 
гра ни це свог се ла, а са да су за мно ге и др жав не гра ни це пре те сне. 
Уво ђе њем те ле ко му ни ка ци ја, за до во ља ва ње ду хов них по тре ба је 
са ло кал ног ни воа го то во ме те ор ском бр зи ном по диг ну то на пла-
не тар ни ни во. Не ка да су се ком ши је с бр да на бр до је два до ви ки-
ва ле, а са да се сва ко са сва ким мо же „до ви ки ва ти“ са кра ја на крај 
Пла не те. Од до ма ће за ба ве око кућ ног ог њи шта, се о ских по се ла, 
игран ки и ва ша ра бр зо се пре ко ра ди ја и те ле ви зи је сти гло до свет-
ске по зор ни це, пре ко ин тер не та се за ти ли час мо же до спе ти до 
мно гих из во ра ин фор ма ци ја и зна ња на све ту. 

Ши ре ње и уна пре ђи ва ње за јед ни штва у за до во ља ва њу жи вот-
них по тре ба до во ди до ус по ста вља ња уза јам не за ви сно сти из ме ђу 
по је ди на ца, ло кал них и на ци о нал них за јед ни ца уну тар све је дин-
стве ни је свет ске за јед ни це. При том по ред са гла сно сти до ла зи и 
до су ко бља ва ња раз ли чи тих ин те ре са, ко је зах те ва за јед нич ко ан-
га жо ва ње на њи хо вом уса гла ша ва њу и оства ри ва њу, у оп штем ин-
те ре су. 

Са да у то ме ар би три ра ју оту ђе ни цен три еко ном ске и по ли тич-
ке мо ћи, ко ји се ру ко во де пр вен стве но сво јим ин те ре си ма, чи јим 
се на ме та њем ства ра ју и одр жа ва ју ве ли ке дис про пор ци је у за до-
во ља ва њу жи вот них по тре ба, ка ко раз ли чи тих на ци о нал них за јед-
ни ца та ко и раз ли чи тих со ци јал них гру па ци ја уну тар сва ке по је ди-
нач не за јед ни це. 

Ти ме се на мет ну то на ци о нал но за јед ни штво са мо про ши ру је 
у на мет ну то ме ђу на род но за јед ни штво, на чи јим се осно ва ма кон-
сти ту и ше ауто ри тар на, у су шти ни ко ло ни јал но-им пе ри јал на пла-
не тар на за јед ни ца. 

Да би се обез бе ди ла мак си мал на екс пло а та ци ја у ко рист ко ло-
ни јал них си ла, стра те ги јом гло бал ног ко ло ни ја ли зма пред ви ђа се 
за др жа ва ње ко ло ни зи ра ног ста нов ни штва на ми ни му му жи вот не 
ег зи стен ци је, уз од ба ци ва ње на ци о нал них кул ту ра и ду хов ну ро бо-
ти за ци ју пу тем на ме та ња уни та ра не ин ду стриј ске на дри кул ту ре. 
Ти ме се за др жа ва ју и још ви ше по ве ћа ва ју иона ко огром не раз ли ке 
у усло ви ма жи во та и за до во ља ва њу жи вот них по тре ба из ме ђу не-
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ко ли ци не нај ра зви је ни јих ме тро по ла и огром не ве ћи не ко ло ни зи-
ра них про вин ци ја. 

С об зи ром да се ши ре њем пла не тар ног за јед ни штва круг жи-
вот них по тре ба ко је се мо гу ауто ном но за до во ља ва ти уну тар за-
тво ре них ло кал них за јед ни ца све ви ше су жа ва, пре ти опа сност да 
се ло кал на са мо у пра ва пот пу но угу ши ауто ри тар ном гло бал ном 
упра вом, чи ме се до во ди у пи та ње не са мо да љи раз вој људ ске за-
јед ни це не го и сам оп ста нак чо ве чан ства, јер се из јед ног пла не-
тар ног цен тра не мо же ре гу ли са ти жи вот це ле Пла не те. Због то га 
та ко зва на ме ђу на род на за јед ни ца све ви ше ли чи на је дан ха о ти чан 
вр тлог са мно штвом су ко бље них си ла , ко ји пре ти бр зом са мо у ни-
ште њу чо ве чан ства. 

Је ди ни на чин да се то из бег не је да се це ла пла не тар на за јед ни-
ца су штин ски де мо кра ти зу је та ко да се де мо крат ски на чин уре ђи-
ва ња ме ђу људ ских од но са, по твр ђен у до са да шњој прак си ло кал не 
са мо у пра ве, по диг не на пла не тар ни ни во. Пра вог људ ског за јед-
ни штва не мо же би ти без људ ског спо ра зу ме ва ња у уре ђи ва њу за-
јед нич ког жи во та, па или ће се оно да ље раз ви ја ти, или људ ског 
за јед ни штва не ће ни би ти.

 МО ГУЋ НО СТИ СА МО У ПРАВ НОГ ЗА ДО ВО ЉА ВА ЊА  
СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПО ТРЕ БА ГРА ЂА НА

Жи вот не по тре бе чо ве ка су по сво јој при ро ди за јед нич ке па 
за то људ ска ин ди ви дуа не мо же да ег зи сти ра уса мље на. Да би за-
до во љио вла сти те по тре бе, чо век мо ра да сту па у од но се с дру гим 
љу ди ма. У све сном удру жи ва њу с дру ги ма и ле жи су шти на ње го-
вог људ ског би ћа. За јед нич ке по тре бе гра ђа на из ра жа ва ју њи хов 
за јед нич ки ин те рес. Да би ег зи сти ра ли, љу ди сво је по тре бе мо ра ју 
за јед нич ки да за до во ља ва ју. Оту да су у лич ним ин те ре си ма по је-
ди на ца са др жа ни њи хо ви за јед нич ки ин те ре си. Сва ки за јед нич ки 
ин те рес пред ста вља, у ства ри, сво је вр сну ре зул тан ту од ре ђе них 
лич них ин те ре са. Ти ме је ну жно пред о дре ђе на нео дво ји вост ин-
ди ви ду ал ног и ко лек тив ног жи во та људ ског би ћа. Ре ла тив на по-
ду дар ност лич ног и за јед нич ког ин те ре са ни је, ме ђу тим, да та са ма 
по се би и оства ру је се са мо кроз ак ци ју. Да би за до во ља ва ли жи-
вот не по тре бе, љу ди мо ра ју за јед нич ки да де лу ју, а у за јед нич ким 
ак ци ја ма до ла зи до из ве сног по кла па ња њи хо вих лич них ин те ре са. 
Али уко ли ко су мо гућ но сти за до во ља ва ња тих по тре ба огра ни че-
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не, сви ин те ре си не мо гу исто вре ме но да се за до во ље, услед че га 
до ла зи до њи хо вог ра зи ла же ња, па и су ко бља ва ња.

Ови су ко би се у кла сном дру штву раз ре ша ва ју на осно ва ма 
при ват ног вла сни штва ко је вла да ју ћој кла си омо гу ћу је да соп стве-
не ин те ре се на ме ће као за јед нич ке. Та кви од но си се мо гу одр жа-
ва ти са мо пу тем др жав не при ну де, по мо ћу ко је се обез бе ђу је да се 
по тре бе вла да ју ће кла се за до во ља ва ју на ра чун екс пло а та ци је пот-
чи ње них кла са. И што су мо гућ но сти за до во ља ва ња ових по тре ба 
ма ње, екс пло а та ци ја је су ро ви ја, па су и об ли ци др жав не при ну де 
дра стич ни ји. Раз во јем про из вод них сна га по ве ћа ва ју се мо гућ но-
сти за до во ља ва ња жи вот них по тре ба, чи ме се ства ра ју објек тив не 
прет по став ке за убла жа ва ње кла сних су прот но сти. У ка пи та ли зму 
се об ли ци кла сич не др жав не при ну де већ све ви ше пре пли ћу с иде-
о ло шким и по ли тич ким де ло ва њем. Са раз во јем про из вод ње не са-
мо што ра сте оп ште бла го ста ње дру штва, не го не из бе жно до ла зи 
и до склад ни је пре ра спо де ле ма те ри јал них до ба ра, јер се и са ма 
про из вод ња до во ди у пи та ње без ма сов не по тро шње про из ве де них 
до ба ра. 

Раз вој про из вод ње на од ре ђе ном сте пе ну до во ди до то га да се 
жи вот не по тре бе про из во ђа ча по чи њу све ви ше ис по ља ва ти као 
ствар не по тре бе дру штва, ко је се мо гу за до во ља ва ти са мо за јед-
нич ком ак ци јом за ин те ре со ва них су бје ка та. По што у усло ви ма ви-
со ко раз ви је не про из вод ње вла да ју ћа кла са гу би моћ овла да ва ња 
дру штве ном ре про дук ци јом, њу по чи ње да по ти ску је др жа ва ко ја 
се ја вља као ин стру мент то та ли тар ног ре гу ли са ња дру штве не ре-
про дук ци је.

Али по што се и са ма по ста вља из над дру штва, др жа ва све ма-
ње мо же да де лу је као ње гов ин те гра тив ни фак тор и не из бе жно 
до ла зи у су коб са раз во јем про из вод них сна га. У за до во ља ва њу 
дру штве них по тре ба би ро кра ти ја, као не по сред ни но си лац др-
жав не вла сти, по ла зи пр вен стве но од сво јих ин те ре са, што во ди 
ства ра њу но вих дис про пор ци ја и у рас по де ли дру штве ног бо гат-
ства и у ре до сле ду за до во ља ва ња дру штве них по тре ба. Услед то га 
на ста ју од ре ђе ни по ре ме ћа ји у дру штве ној ре про дук ци ји ко ји и у 
про из вод њи и у по тро шњи во де ства ра њу не до вољ но ис ко ри шће-
них ка па ци те та. На су прот то ме, при са мо у прав ном17) за до во ља ва-
њу жи вот них по тре ба по ла зи се од за јед нич ких ин те ре са ве ћи не 
17) Реч „са мо у прав но“ не тре ба по сма тра ти као иде о ло шки већ као функ ци о нал но-де мо-

крат ски си но ним.
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ста нов ни штва, што обез бе ђу је не са мо да се пре ва зи ла зе на сле ђе не 
раз ли ке у жи вот ном стан дар ду, већ и да се све пот пу ни је ко ри сте 
по сто је ћи ка па ци те ти. Ако се ве ћи на ста нов ни штва у јед ном на се-
љу до бро вољ но опре де ли ла за из град њу до ма кул ту ре, на при мер, 
он да је са свим из ве сно да ће та кав обје кат у пу ној ме ри слу жи ти 
сво јој на ме ни, од но сно да ће у сва ком слу ча ју би ти ви ше ко ри шћен 
не го кад је на стао као из раз по тре бе ма њег бро ја за ин те ре со ва них. 
Са мо у прав на ак ци ја за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба је од са-
мог по чет ка во ди ла пре ва зи ла же њу со ци јал них раз ли ка. Она је и 
от по че ла на пунк то ви ма где је дру штве ни стан дард био нај не ра-
зви је ни ји.

Нај ве ће ре зул та те у за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба гра-
ђа на до са да су оства ри ле ло кал не за јед ни це у се о ским и при град-
ским на се љи ма. Иако су стар то ва ла го то во од ну ле, по је ди на на се-
ља су са мо у прав ном ак ци јом за крат ко вре ме по ди гла го то во све 
нај не оп ход ни је објек те дру штве ног стан дар да. 

Са мо у прав но за до во ља ва ње со ци јал них по тре ба се ти ме већ 
по твр ди ло као пра ви пут пре ва зи ла же ња раз ли ка из ме ђу гра да и 
се ла. У Вој во ди ни, где се ре ла тив но нај бр же раз ви ја ла са мо у прав-
на ак тив ност ло кал них за јед ни ца, се о ска на се ља су се са мо у то ку 
јед не де це ни је  знат но при бли жи ла град ском стан дар ду. У ве ћи-
ни се о ских за јед ни ца са мо у прав ном ак ци јом су ство ре ни од ре ђе ни 
пред у сло ви са вре ме не ур ба ни за ци је ко ји су у гра ду знат но ду же 
ства ра ни по сред ством др жав ног апа ра та.

С об зи ром да је у се о ским и при град ским на се љи ма ве ћа кон-
цен тра ци ја си ро ма шни јих сло је ва ста нов ни штва, њи хо во при бли-
жа ва ње град ском стан дар ду зна чи ло је исто вре ме но и сма њи ва ње 
на сле ђе них со ци јал них раз ли ка. Ма да је жи вот ни стан дард свих 
сло је ва ста нов ни штва знат но по ве ћан, ета ти зам је ис по љио ка рак-
те ри стич ну тен ден ци ју ре ла тив ног по ве ћа ња раз ли ка из ме ђу по-
је ди них со ци јал них гру па ци ја. Не са мо што је пре ра спо де ла дру-
штве ног про из во да вр ше на у ко рист гру па ци ја ко је су има ле ве ћи 
ути цај на др жав ну власт, не го је и дру штве ни стан дард знат но бр-
же раз ви јан у цен три ма др жав не мо ћи. 

На су прот то ме, са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по-
тре ба већ са мо по се би во ди пре ва зи ла же њу со ци јал них раз ли ка. 
С об зи ром да ве ћи на ста нов ни штва објек тив но не мо же оства ри-
ва ти при ви ле го ван по ло жај, ис кљу че на је мо гућ ност да се пу тем 
са мо у прав не ак ци је стан дард јед ног де ла ста нов ни штва по ве ћа ва 
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на ра чун дру гог. Због то га уме сто ре про ду ко ва ња, све ви ше до ла зи 
до пре ва зи ла же ња со ци јал них раз ли ка. Са мо у прав ном ак ци јом ло-
кал не за јед ни це ре ла тив но се нај бр же по бољ шао по ло жај упра во 
оних сло је ва ста нов ни штва чи ји је стан дард у ета ти зму нај ви ше 
за по ста вљан.

У то ме се до брим де лом кри је од го вор због че га баш ови сло-
је ви ста нов ни штва ис по ља ва ју нај ве ћу ак тив ност у за до во ља ва-
њу за јед нич ких по тре ба. При град ске и се о ске ло кал не за јед ни це 
су нај ве ће ре зул та те у по ди за њу дру штве ног стан дар да по сти гле 
за хва љу ју ћи пре све га ан га жо ва њу си ро ма шни јих сло је ва ста нов-
ни штва ко ји су пре ко др жав ног апа ра та нај ма ње мо гли ути ца ти на 
вла сти ти по ло жај. Нај ши ри сло је ви ста нов ни штва су се, у ства ри, 
и мо гли по кре ну ти у ак ци ју са мо кад се при сту па ло са мо у прав ном 
за до во ља ва њу њи хо вих за јед нич ких по тре ба у ло кал ној за јед ни ци.

Уко ли ко су, на су прот то ме, по је ди не со ци јал не гру па ци је у мо-
гућ но сти да сво је ин те ре се оства ру ју по сред ством др жав ног, или 
не ког дру гог мо но по ла, њи хо ви при пад ни ци не по ка зу ју ве ћи ин-
те рес за уче шће у са мо у прав ној ак тив но сти ло кал не за јед ни це. Ти-
ме се мо же об ја сни ти по ја ва да град ске ло кал не за јед ни це с ве ћом 
кон цен тра ци јом ад ми ни стра тив но-упра вљач ког ка дра ни су по ка-
зи ва ле ин те рес за са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре-
ба, о ко ји ма су углав ном бри ну ли др жав ни ор га ни. Оту да су ова-
кве за јед ни це ис по ља ва ле ре ла тив но ма лу ак тив ност ко ја је уз то у 
ве ли кој ме ри до би ја ла фор мал но-де мо крат ска обе леж ја. И сву где 
где се ло кал не за јед ни це ни су ба ви ле са мо у прав ним за до во ља ва-
њем со ци јал них по тре ба гра ђа на, њи хо ва ак тив ност се сво ди ла на 
де ло ва ње ма ло број них ак ти ви ста, и то пре те жно пен зи о не ра и до-
ма ћи ца.

Са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба има, ме ђу-
тим, за прет по став ку од ре ђе ни ми ни мум ма те ри јал ног бла го ста ња 
и оп ште кул ту ре ста нов ни штва. То, по ред оста лог, по твр ђу је и чи-
ње ни ца да по је ди ни гра ђа ни с из ра зи то ни ским при ма њи ма не по-
ка зу ју ве ћи ин те рес за уче шће у по ди за њу дру штве ног стан дар да, 
јер не мо гу да за до во ље ни нај не оп ход ни је лич не по тре бе као што 
су ис хра на, оде ва ње, стан и слич но. Оту да ка рак те ри стич на по ја-
ва да са мо у прав ног за до во ља ва ња со ци јал них по тре ба у по чет ној 
фа зи раз во ја ло кал них за јед ни ца ни је би ло не са мо у нај бо га ти-
јим, већ ни у нај си ро ма шни јим на се љи ма: у пр ви ма због осла ња ња 
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на др жав ни мо но пол, у дру гим због не по сто ја ња ни ми ни мал них 
пред у сло ва за по ди за ње дру штве ног стан дар да.

Јед ну од бит них ка рак те ри сти ка са мо у прав ног за до во ља ва ња 
за јед нич ких по тре ба пред ста вља пре ва зи ла же ње на сле ђе не со ци-
јал не по дво је но сти ко ја је про ис ти ца ла из раз ли чи тог дру штве ног 
по ло жа ја по је ди них со ци јал них сло је ва. Кроз са мо у прав ну ак ци ју 
сви чла но ви ло кал не за јед ни це, без об зи ра на со ци јал ну при пад-
ност, сту па ју у не по сред не и фак тич ки рав но прав не од но се уза јам-
не за ви сно сти. Ов де је сва ко упу ћен на удру жи ва ње са свим оста-
лим су бјек ти ма за ин те ре со ва ним за од ре ђе не по тре бе ко је ни ко не 
мо же за до во ља ва ти сам за се бе. 

На тај на чин не ми нов но до ла зи до ме ђу соб ног по ве зи ва ња и 
уза јам ног збли жа ва ња при пад ни ка раз ли чи тих со ци јал них и ет-
нич ких гру па ци ја. Са мо у прав на ак ци ја из ну тра пот ко па ва те ме ље 
со ци јал них и на ци о нал них ба ри је ра, јер при пад ни ке раз ли чи тих 
дру штве них гру па и на ци ја по ве зу је сна гом њи хо вих вла сти тих 
ин те ре са. У ви ше на ци о нал ним за јед ни ца ма са мо у прав но за до-
во ља ва ње со ци јал них по тре ба је ве о ма бр зо до ве ло до уза јам ног 
збли жа ва ња чак и оних со ци јал них гру па ци ја ко је су би ле из ра-
зи то за тво ре не и ме ђу соб но изо ло ва не. За јед ни штво ин те ре са, без 
об зи ра на со ци јал ну, на ци о нал ну и дру гу при пад ност њи хо вих но-
си ла ца, пред ста вља аутен тич ну осно ву за  кон сти ту и са ње ло кал не 
за јед ни це. Осно ву за од ре ђе ње ве ли чи не ло кал не за јед ни це пред-
ста вља ре ла тив но за о кру же на це ли на за јед нич ких по тре ба ко је се у 
окви ру од ре ђе ног на се ља мо гу ауто ном но за до во ља ва ти. Иде ал ну 
ло кал ну за јед ни цу, за са вре ме не усло ве жи во та, чи ни ло би на се-
ље ко је са мо стал но рас по ла же та квим ин сти ту ци ја ма дру штве ног 
стан да ра да као што су тр жни ца, сер вис за нај не оп ход ни је услу ге 
до ма ћин ству, здрав стве на ста ни ца, деч је об да ни ште, основ на шко-
ла, дом кул ту ре, ре кре а тив ни цен тар и слич но. Та ква за јед ни ца има 
све нео п ход не усло ве да де лу је као је дин стве на дру штве на це ли на. 
У ци љу ефи ка сни јег за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на, ло кал не за јед-
ни це би мо ра ле пред ста вља ти је дин стве но на се ље, ко је је ор ган ски 
по ве за но за јед нич ким ин те ре си ма гра ђа на. Са свим је при род но да 
се та кво на се ље раз ви ја као је дин стве на ур ба на це ли на, са свим 
нео п ход ним објек ти ма ко ји слу же за до во ља ва њу за јед нич ких по-
тре ба.  

По што се ло кал на за јед ни ца кон сти ту и ше на ба зи укуп ног за-
јед ни штва ин те ре са од ре ђе ног на се ља, са мо у прав на ак ци ја у њој 
пред ста вља син те зу свих ак тив но сти усме ре них на оства ри ва ње 
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тих ин те ре са. Она не зна чи про сто по ве зи ва ње ак тив но сти на за-
до во ља ва њу раз ли чи тих по тре ба у по је ди ним сфер ма за јед нич ког 
жи во та. С об зи ром да због огра ни че них ма те ри јал них мо гућ но сти 
до ла зи до су ко бља ва ња раз ли чи тих по тре ба, нео п ход на је њи хо-
ва гра да ци ја ко ја по ред оста лог под ра зу ме ва и оп шту по ли тич ку 
кон фрон та ци ју на ба зи де мо крат ског су че ља ва ња и ва га ња свих 
мо гу ћих ар гу ме на та. Због то га је са мо у прав на ак ци ја у ло кал ној 
за јед ни ци ком плек сна бар у дво стру ком по гле ду: пр во, што зна чи 
це ло ви то са гле да ва ње свих за јед нич ких по тре ба; и дру го, што у 
се би сје ди њу је и по ли тич ко до го ва ра ње о за јед нич ком за до во ља-
ва њу тих по тре ба. Ма ли је број за јед нич ких по тре ба о ко ји ма јед на 
ло кал на за јед ни ца мо же са ма од лу чи ва ти. Због то га је нео п ход но 
по ве зи ва ње ма њег или ве ћег бро ја ло кал них за јед ни ца ко је са мо 
за јед нич ком ак ци јом мо гу за до во љи ти од ре ђе не по тре бе. Као што 
се за јед нич ки ин те рес гра ђа на уну тар јед не ло кал не за јед ни це не 
мо же оства ри ти ис кљу чи во ин ди ви ду ал ним де ло ва њем, та ко се ни 
за јед нич ки ин те рес од ре ђе ног бро ја ло кал них за јед ни ца не мо же 
оства ри ти њи хо вим изо ло ва ним де ло ва њем. У за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба по сто ји од ре ђе на пра вил ност да се нај пре за до-
во ља ва ју нај не оп ход ни је по тре бе. Она се у ствар но сти на од ре ђе-
ни на чин ис по ља ва кроз осе ћа ња са мих гра ђа на о тим по тре ба ма. 
За јед нич ка по тре ба пред ста вља, у ства ри, сво је вр сну ре зул тан ту 
ин ди ви ду ал них по тре ба гра ђа на, ко је они не мо гу ин ди ви ду ал но 
за до во ља ва ти. И као што код ин ди ви ду ал ног за до во ља ва ња људ-
ских по тре ба у пр ви план, по пра ви лу, до ла зе оне ко је су нај не-
оп ход ни је, то исто ва жи и код за до во ља ва ња за јед нич ких по тре-
ба. Гра ђа ни ће, на при мер, елек три фи ка ци ји на се ља при сту пи ти 
пре не го из град њи до ма кул ту ре, из град њи во до во да пре по ди за ња 
спорт ских обје ка та. 

 Основ ни услов ис по ља ва ња ове пра вил но сти је да са ми гра-
ђа ни не по сред но од лу чу ју о за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба. 
Ана ли за ре а ли зо ва них про гра ма јед ног бро ја нај ак тив ни јих ло-
кал них за јед ни ца по ка зу је да је у са мо у прав ном за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба гра ђа на по сто јао са свим ло ги чан ре до след са 
не знат ним од сту па њи ма. По ла зну прет по став ку за то мо ра ло је 
пред ста вља ти, пре све га, објек тив но са гле да ва ње за јед нич ких по-
тре ба. 

Са мо у пра ва по сво јој при ро ди под ра зу ме ва објек тив но са гле-
да ва ње за јед нич ких по тре ба. Она се за сни ва на не по сред ном из-
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ра жа ва њу ин те ре са гра ђа на чи је су че ља ва ње пред ста вља нај си-
гур ни ји пут за утвр ђи ва ње ствар ног за јед ни штва. Де мо крат ском 
кон фрон та ци јом се исто вре ме но оне мо гу ћа ва да се би ло ко ји по се-
бан ин те рес на мет не као за јед нич ки ако он то ствар но ни је. 

На чин са мо у прав ног за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба од ре-
ђен је, по ред оста лог, и сте пе ном њи хо ве раз ви је но сти. У слу ча-
ју нео д ло жног за до во ља ва ња не ких еле мен тар них по тре ба го то во 
да ни је ни по тре бан не ка кав по сту пак за њи хо во иден ти фи ко ва ње. 
По тре ба за по прав ком нео п ход не ули це или пу та, за из град њом во-
до вод не мре же, или по ди за њем школ ске згра де, то ли ко су еви дент-
не да ни је по треб но ни ис пи ти ва ти рас по ло же ње гра ђа на ко ји су у 
та квим слу ча је ви ма скло ни и са свим спон та ном удру жи ва њу. Али 
уко ли ко се с еле мен тар них, пре ла зи ло на суп тил ни је по тре бе, уто-
ли ко се све еви дент ни је ука зи ва ла и нео п ход ност за по ли тич ким 
до го ва ра њем гра ђа на и њи хо вим не по сред ним уче шћем у из ра жа-
ва њу за јед нич ких по тре ба.

1. За јед нич ки про бле ми кућ не са мо у пра ве

От ку пом „дру штве них“ ста но ва ак ту е ли зо ван је про блем кућ-
не са мо у пра ве. По ве ћан је ин те рес бив ших но си ла ца ста нар ског 
пра ва а са да шњих вла сни ка ста но ва за одр жа ва ње стам бе ног про-
сто ра, о ко јем ви ше не бри не др жа ва. О одр жа ва њу за јед нич ког 
стам бе ног про сто ра са да мо ра ју за јед нич ки бри ну ти са ми вла сни-
ци ста но ва, и то не са мо што ће из два ја ти нео п ход на сред ства, већ 
и што ће ор га ни зо ва ти за јед нич ко одр жа ва ње. А за то ни је до вољ-
но са мо ор га ни зо ва ње кућ не са мо у пра ве по стам бе ним згра да ма, 
већ су нео п ход не и од ре ђе не за јед нич ке функ ци је на ни воу ло кал не 
за јед ни це. 

Уме сто да сва ка стам бе на згра да са ма за се бе бри не о обез бе-
ђи ва њу за нат ских и дру гих услу га одр жа ва ња, ра ци о нал ни је је и 
рен та бил ни је да се у окви ру ло кал не за јед ни це ор га ни зу ју за јед-
нич ке услу ге одр жа ва ња и сер ви си ра ње. По ред за јед нич ких стам-
бе них згра да, те услу ге мо гу ко ри сти ти и вла сни ци по ро дич них 
згра да. Бит но је да су услу ге по вољ ни је, ква ли тет ни је и јев ти ни је 
не го кад се уго ва ра ју од слу ча ја до слу ча ја. За то из ме ђу да ва ла ца 
и ко ри сни ка услу га тре ба за кљу чи ва ти ду го роч ни је уго во ре. Сер-
ви си ра њем и одр жа ва њем стам бе ног про сто ра мо гу се ба ви ти и 
по тро шач ке, стам бе не или за нат ске за дру ге. 
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Ра ци о нал ност из два ја ња сред ста ва за одр жа ва ње стам бе ног 
про сто ра мо же се обе зе бе ди ти пре ко по тро шач ких, од но сно штед-
но-кре дит них за дру га или ште ди о ни ца ко је сво је фи ли ја ле мо гу 
ор га ни зо ва ти по стам бе ним на се љи ма. Пред ност у од но су на кла-
сич не об ли ке штед ње и кре ди ти ра ња, тре ба да бу де у то ме да вла-
сни ци ста но ва са ми рас по ла жу сво јим сред стви ма и не по сред но 
од лу чу ју о њи хо вом ко ри шће њу.

Ра ди уна пре ђи ва ња кућ не са мо у пра ве, по жељ но је да се од 
пред сед ни ка скуп шти на ста на ра обра зу је ко ор ди на ци о но те ло. 
Оно би би ло у функ ци ји раз ме не ис ку ства и до го ва ра ња о за јед-
нич ким по тре ба ма кућ не са мо у пра ве. Под ње го вим ру ко вод ством 
мо гло би се ор га ни зо ва ти и пру жа ње струч них са ве та за ре ша ва ње 
кон крет них про бле ма кућ не са мо у пра ве, на че му би се ан га жо ва ли 
струч ња ци раз ли чи тих про фи ла (ар хи тек те, ин же ње ри, еко но ми-
сти, прав ни ци, со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи, пси хо ло зи, ле ка ри).

У окви ру ло кал не за јед ни це тре ба ло би ор га ни зо ва ти пру жа ње 
прав не по мо ћи ор га ни ма кућ не са мо у пра ве и вла сни ци ма ста но ва 
у оства ри ва њу ста нар ских пра ва. Та кву по моћ тре ба да пру жа ју за 
то спе ци ја ли зо ва ни прав ни струч ња ци, у ор га ни за ци ји ко ор ди на-
ци о ног те ла кућ не са мо у пра ве, по тро шач ке за дру ге или не ке дру ге 
ор га ни за ци је, и она би мо ра ла би ти по у зда ни ја и јев ти ни ја од нео-
р га ни зо ва них услу га.

2. Ко му нал на ин фра струк ту ра на се ља

У де ло круг ло кал не за јед ни це спа да са мо онај део ко му нал не 
ин фра струк ту ре ко ји је у ис кљу чи вој функ ци ји до тич ног на се ља. 
За то је, на ро чи то у град ским и при град ским на се љи ма, нео п ход но 
да се он стро го раз гра ни чи од ин фра струк ту ре оп штин ског и ре пу-
блич ког зна ча ја. 

У окви ру ло кал не за јед ни це тре ба да се ор га ни зу ју из град ња, 
одр жа ва ње и функ ци о ни са ње ко му нал них обје ка та ло кал ног зна-
ча ја о ко ји ма не бри ну град и ре пу бли ка (ло кал не са о бра ћај ни це, 
зе ле ни ло, пар ко ви, улич на ра све та, во до вод, ка на ли за ци ја, то пли-
фи ка ци ја, пи ја це, гро бља и др.). За ви сно од вр сте по тре ба, објек-
тив них усло ва и мо гућ но сти за до во ља ва ња, оба вља ње ко му нал них 
услу га мо же се раз ли чи то ор га ни зо ва ти, под усло вом да се обе зе-
бе де од ре ђе ни ква ли тет и што ни же це не услу га. И кад су ко му нал-
ни објек ти у вла сни штву ло кал не за јед ни це, оба вља ње ко му нал них 
услу га мо же се, кад је то по вољ ни је, по ве ри ти по сто је ћим ко му-
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нал ним ор га ни за ци ја ма, или ће ло кал на за јед ни ца осно ва ти сво је 
ко му нал не слу жбе. 

3. Еко ло шка за шти та на се ља 

Еко ло шка за шти та мо же би ти ефи ка сна са мо ако се на њој не-
по сред но ан га жу је це ло куп но ста нов ни штво. За то под сти ца ње и 
ор га ни зо ва ње ма сов не за шти те тре ба да пред ста вља јед ну од нај-
зна чај ни јих функ ци ја ло кал них за јед ни ца.18) 

 Ту функ ци ју мо гло би не по сред но оба вља ти еко ло шко дру-
штво ко је би тре ба ло обра зо ва ти у сва ком на се љу. 

 У еко ло шкој за шти ти на се ља мо гу се ко ри сти ти на ро чи то сле-
де ћа сред ства: ја ча ње сво јин ских пра ва гра ђа на, и по себ но пра ва 
ло кал не за јед ни це у рас по ла га њу еко ло шким про сто ром на се ља, 
на ро чи то гра ђе вин ским зе мљи штем, по слов ним про сто ром, ко му-
нал ним објек ти ма, као и жи вот но суд бо но сним при род ним усло-
ви ма ; пле би сци тар но из ја шња ва ње гра ђа на о по себ но зна чај ним 
пи та њи ма еко ло шке за шти те; ма сов ни от пор свим по ку ша ји ма 
еко ло шког угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

4. Снаб де ва ње сред стви ма лич не по тро шње 

Ор га ни зо ва ним и план ским снаб де ва њем тре ба ло би обез-
бе ди ти да се гра ђа ни у ор га ни за ци ји ло кал не за јед ни це ре дов но 
снаб де ва ју нај не оп ход ни јим сред стви ма ши ро ке по тро шње и да се 
снаб де ва ње вр ши под по вољ ни јим усло ви ма не го пре ко нео р га ни-
зо ва ног тр жи шта. То би се мо гло обе зе бе ди ти: од го ва ра ју ћом по-
ли ти ком рас по ла га ња по слов ним про сто ром та ко да пр вен ство у 
ње го вом ко ри шће њу има ју при о ри тет ни снаб де ва чи ко ји гра ђа не 
снаб де ва ју нај не оп ход ни јом ро бом ши ро ке по тро шње; ду го роч ним 
и пре ци зним уго ва ра њем снаб де ва ња са по слов но по у зда ним снаб-
де ва чи ма ко ји ће га вр ши ти под тр жи шно нај по вољ ни јим усло ви-
ма. 

Ра ди обез бе ђе ња што по вољ ни јих усло ва снаб де ва ња нај не оп-
ход ни јим жи вот ним сред стви ма, нео п ход но је да се гра ђа ни обра-
зо ва њем по тро шач ких за дру га, или на дру ги на чин ор га ни зу ју као 
по тро ша чи. Рен та бил ни јим по сло ва њем, ди рект ним снаб де ва њем 
од про из во ђа ча, штед но-кре дит ни ом услу га ма и дру гим по год но-
18) Оља Мунитлак Ивановић: “Принципи и схватања одрживог развоја као инструменти 

на путу реализације концепта одрживости” у: Пословна економија, бр. 1/2009. стр. 98-
99).
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сти ма, за дру ге би мо гле обе зе бе ди ти знат но по вољ ни је снаб де ва ње 
ква ли тет ни јим и јев ти ни јим про из во ди ма и услу га ма, уз од ре ђе не 
кре дит не олак ши це, пла ћа ње на по чек и уче шће за дру га ра у оства-
ре ној до би ти. Са мо ор га ни зо ва њем штед ње и уде ли ма у по слов ним 
сред стви ма по тро шач ке за дру ге гра ђа ни мо гу оси гу ра ти нај по у зда-
ни је и нај ра ци о нал ни је рас по ла га ње сред стви ма лич не по тро шње. 

Пре ко по тро шач ке за дру ге или уго во ри ма са дру гим са мо стал-
ним снаб де ва чи ма мо же се од ре ђе на ро ба до пре ма ти до кућ ног 
пра га по тро ша ча, да ва ти на кре дит уз прет пла ту и уз дру ге по год-
но сти у обо стра ном ин те ре су и снаб де ва ча и по тро ша ча. На исти 
на чин мо гло би се ор га ни зо ва ти фи нан си ра ње про из вод ње од ре-
ђе них про из во да, на при мер, зим ни це, пу тем кре ди та или ула га ња 
по тро ша ча уз за јед нич ки ри зик. 

5. Ор га ни зо ва ње за нат ских, ин те лек ту ал них и дру гих услу га

Ме ђу гра ђа ни ма, пре ма ис тра жи ва њи ма19), по сто ји ве ли ки 
ин те рес за ор га ни зо ва но пру жа ње за нат ских, ин те лек ту ал них и 
дру гих нео п ход них услу га по ро дич ним до ма ћин стви ма и за ин те-
ре со ва ним по је дин ци ма. На ро чи то је ве ли ки ин те рес за сле де ће 
вр сте услу га: 1) за нат ске услу ге за одр жа ва ње стам бе ног про сто-
ра и по прав ку кућ них апа ра та, и то на ро чи то: во до ин ста ла тер ске, 
елек три чар ске, елек тро ни чар ске, бра вар ске, ли мар ске, сто лар ске, 
мо лер ске и та пе тар ске ра до ве; 2) по прав ке мо тор них во зи ла по 
прин ци пу „пу ту ју ће ра ди о ни це“ у га ра жа ма и на пар кин зи ма, на-
ро чи то у обла сти ауто ме ха ни чар ских, ауто е лек три чар ских и ауто-
ли мар ских услу га; 3) по ма га ње и не га у ку ћи, као што је спре ма ње 
ста на, бри га о ста ри ма и бо ле сним ли ци ма, чу ва ње де це, пра ње и 
пе гла ње ве ша и сл.; 4) ма ну ел не услу ге, као што су: усе ља ва ње или 
пре се ља ва ње ста на ра, чи шће ње ста но ва и за јед нич ког про сто ра у 
стам бе ним згра да ма, скла ди ште ње огрев ног и дру гог по тро шног 
ма те ри ја ла или на ме шта ја; 5) обу ка во за ча и пру жа ње ван школ ске 
по мо ћи у до дат ном обра зо ва њу уче ни ка и сту де на та у ку ћи или 
дру штве ним про сто ри ја ма; 6) пру жа ње прав не по мо ћи, на ро чи то 
у оства ри ва њу: рад но-со ци јал них, ста нар ских и ин ва лид ско-пен-
зиј ских пра ва, пра ва из здрав стве ног и со ци јал ног оси гу ра ња, у 
са ста вља њу ку по-про дај них и дру гих уго во ра; 7) пру жа ње књи го-
вод стве них и фи нан сиј ских услу га при ват ним аген ци ја ма, за нат-
ским и тр го вин ским рад ња ма и дру гим за ин те ре со ва ним ли ци ма; 
19) Ис тра жи ва ња су вр ше на 2008. го ди не у ор га ни за ци ји „ДО Ло кал на са мо у пра ва“.
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8) оба вља ње би ро тех нич ких услу га, као што су по пу ња ва ње обра-
за ца и фор му ла ра, умно жа ва ње ма те ри ја ла и до ку ме на та.

Нај ра ци о нал ни је је да се це ло куп на ор га ни за ци ја услу га во-
ди у окви ру по тро шач ке за дру ге, у ко јој се и по је ди ни за дру га ри, 
ква ли фи ко ва ни за од ре ђе не по сло ве, мо гу по вре ме но ан га жо ва ти 
за оба вља ње од го ва ра ју ћих по сло ва. Пред ност та кве ор га ни за ци је 
је и у то ме да за дру га га ран ту је ква ли тет услу га и да по ред ни жих 
це на омо гу ћи и пла ћа ње на по чек. Ако не по сто ји по тро шач ка за-
дру га, ор га ни за ци ју услу га тре ба да обе зе бе де ор га ни ло кал не за-
јед ни це пре ко сер ви са или по себ них ор га на за услу ге гра ђа ни ма.

6. Хи ги је на жи вље ња и здрав стве на пре вен ти ва 

Хи ги је на жи вље ња и здрав стве на пре вен ти ва су глав ни фак-
то ри у спре ча ва њу и су зби ја њу мно гих бо ле сти, због че га би мо-
ра ли за у зи ма ти зна чај но ме сто у ак тив но сти ма ло кал не за јед ни це. 
У са рад њи са до мо ви ма здра вља, ло кал не за јед ни це би тре ба ло да 
бу ду усме ре не на ства ра ње но вих здрав стве них на ви ка гра ђа на и 
на ани ми ра ње гра ђа на да са ми бри ну о свом здра вљу и здра вљу 
сво јих по ро ди ца. За су зби ја ње бо ле сти ко ји ма је, због све не при-
род ни јег на чи на жи во та, све ви ше из ло жен са вре ме ни чо век, нео-
п ход на је стал на здрав стве на пре вен ти ва. Је дан од на чи на ње ног 
оства ри ва ња је фор ми ра ње здрав стве них сек ци ја или клу бо ва ко-
ји би ор га ни зо ва ли еду ка тив на пре да ва ња и по ма га ли гра ђа ни ма 
у спре ча ва њу бо ле сти по ви ше ног крв ног при ти ска, бо ле сти ср ца, 
ал ко хо ли зма, си де, нар ко ма ни је и сл.

У ци љу раз ви ја ња здрав стве не кул ту ре и по бољ ша ња здрав-
стве не за шти те гра ђа на, нео п ход но је оства ри ва ти са рад њу са 
здрав стве ним слу жба ма. То се по сти же ор га ни зо ва њем пре да ва ња 
о хи ги је ни жи вље ња и ис хра не, па тро на жних слу жби, по мо ћи у 
ку ћи, кућ не не ге ста рих осо ба и хро нич них бо ле сни ка. Тре ба про-
на ћи и ре ше ња да се сма ње ре до ви че ка ња ле ка ра, по себ но кад су у 
пи та њу ста ра и бо ле сна ли ца. За бо љи ква ли тет жи во та нео п ход но 
је раз ви ја ти раз не об ли ке здрав стве не пре вен ти ве. Ме ђу пр ви ма је 
уна пре ђи ва ње фи зич ке кон ди ци је, на ро чи то гра ђа на у град ским на-
се љи ма. На то ме и здрав стве не слу жбе тре ба по себ но да са ра ђу ју. 
По треб но је да се, ра ди по бољ ша ња фи зич ке кон ди ци је и оп штег 
пси хо фи зич ког здра вља гра ђа на, у са рад њи са спорт ским ор га ни-
за ци ја ма ор га ни зу ју про гра ми фи зич ког ве жба ња, кро са у при ро-
ди, раз не вр сте кам по ва и ра зно ра зних ре кре а тив них ак тив но сти. 
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Здрав стве на пре вен ти ва у ло кал ној за јед ни ци тре ба да об у хва ти и 
по моћ мај ка ма у ци љу пра вил ног раз во ја њи хо ве де це, спре ча ва-
ња го ја зно сти де це и за шти те здра вља зу ба. Ра ди оба ве ште но сти 
мај ки, мо гу се ор га ни зо ва ти пре да ва ња пе ди ја та ра, сто ма то ло га и 
дру гих струч ња ка о здрав стве ној за шти ти де це.

Про гра мом здрав стве не пре вен ти ве нео п ход но је об у хва ти ти 
и љу де из над 65 го ди на жи во та. Ис ку ства ло кал них за јед ни ца, по-
себ но у се о ским и брд ско-пла нин ским под руч ји ма, по ка зу ју да су 
пре да ва ња о хи ги је ни ис хра не и по тре би одр жа ва ња фи зич ке кон-
ди ци је има ла ве о ма по во љан од јек код гра ђа на и да су им са ве ти 
струч ња ка и прак тич но ве о ма по мо гли и олак ша ли здрав стве не те-
го бе. 

 За жи вот и здра вље гра ђа на ве о ма је зна чај но одр жа ва ње чи-
сто ће и за шти те чо ве ко ве око ли не. Сва ка ло кал на за јед ни ца, по-
себ но на град ском под руч ју, тре ба да има про гра ме одр жа ва ња 
чи сто ће јав них по вр ши на и за шти те око ли не од ра зних за га ђе ња. 
Про гра мом је по треб но об у хва ти ти еду ка ци ју ста нов ни штва о за-
шти ти чо ве ко ве око ли не, ор га ни зо ва ти раз го во ре са ста нов ни ци-
ма на се ља и ули ца, са ста на ри ма стам бе них згра да, вла сни ци ма 
при ват них рад њи, а у шко ла ма пре да ва ња о чи сто ћи око ли не и 
уна пре ђе њу кул ту ре ста но ва ња. Ве о ма је зна чај но да се у са рад њи 
са шко лом, у окви ру ван на став них ак тив но сти, ор га ни зу ју ак ци је 
очу ва ња чо ве ко ве око ли не и раз ви ја ња еко ло шке кул ту ре код де це 
и омла ди не.

7. Со ци јал на за шти та у на се љу

Све ве ћи зна чај ло кал не за јед ни це у обез бе ђе њу оп ште со ци-
јал не си гур но сти гра ђа на на ме ће по тре бу за од го ва ра ју ћим ор га-
ни зо ва ним ак тив но сти ма. Ефи ка сно ор га ни зо ва на со ци јал на за-
шти та у на се љу под ра зу ме ва план ску и ор га ни зо ва ну за јед нич ку 
ак ци ју струч них слу жби и гра ђа на на пру жа њу по мо ћи ли ци ма ко ја 
из објек тив них раз ло га ни су у ста њу да бри ну о сво јој ег зи стен ци-
ји. У усло ви ма за о штре них со ци јал них про бле ма у дру штву и све 
те жег за до во ља ва ња со ци јал но-за шти ти них по тре ба пу тем ин сти-
ту ци ја со ци јал не за шти те, со ци јал но-за штит на функ ци ја ло кал них 
за јед ни ца све ви ше до ла зи до из ра жа ја. 

Вре ме у ко јем жи ви мо обе ле же но је све ве ћим си ро ма ше њем 
ста нов ни штва, ме ђу ко ји ма је ве ли ки број оних ко ји ег зи сти ра-
ју ис под гра ни це жи вот ног ми ни му ма. У овој гру пи љу ди, по ред 
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пен зи о не ра са ни ским при ма њи ма, ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи 
и осо ба не спо соб них за при вре ђи ва ње, су та ко ђе и за по сле ни гра-
ђа ни ко ји од сво јих при ма ња те шко мо гу жи ве ти. У си ту а ци ји ка-
да све ве ћи број рад ни ка по ста је тех но ло шки ви шак, со ци јал ни 
про бле ми се све ви ше за о штра ва ју. Сто га је јед на од мо гућ но сти 
ре ша ва ња со ци јал них про бле ма у ло кал ној за јед ни ци ва нин сти-
ту ци о нал на по моћ ста ри јим, не моћ ним и со ци јал но не збри ну тим 
љу ди ма и по ро ди ца ма.

Ор га ни зо ва њем по мо ћи на пред на ве де ним ка те го ри ја ма гра ђа-
на, ло кал на за јед ни ца мо же знат но до при не ти ре ша ва њу со ци јал-
них про бле ма. Ор га ни зо ва на по моћ со ци јал но угро же ним гра ђа ни-
ма и њи хо вим по ро ди ца ма под ра зу ме ва, пре све га: евидентирање 
осо ба ко је не ма ју до вољ но сред ста ва за сво је из др жа ва ње; прија
вљивање та квих гра ђа на цен три ма за со ци јал ни рад и дру гим ин-
сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ко је пред у зи ма ју ме ре и по ступ ке 
за трај ни ју со ци јал ну за шти ту гра ђа на; подношење зах те ва елек-
тро ди стри бу ци ји за суб вен ци о ни са ње по тро шње елек трич не енер-
ги је. 

За јед но са ор га ни за ци јом Цр ве ног кр ста ло кал на за јед ни ца 
мо же со ци јал но угро же ним гра ђа ни ма по мо ћи и: организовањем
рас по де ле оде ће, обу ће, на ме шта ја, зим ни це и јед но крат не нов ча не 
по мо ћи при ку пље не кроз ак ци је со ли дар но сти гра ђа на; организо
вањемшкол ских ку хи ња ко је би до при не ле по бољ ша њу ис хра не 
де це, на ро чи то из по ро ди ца са сла би јим ма те ри јал ним ста њем. 
Обро ци хра не из та квих ку хи ња би се мо гли до ста вља ти и ста ри-
јим со ци јал но угро же ним осо ба ма на под руч ју ло кал не за јед ни це 
а све у са рад њи са шко ла ма на под руч ју ло кал не за јед ни це, ида
вањем ви шка то плог обро ка из ре сто ра на пред у зе ћа и фир ми. На 
пла ну со ци јал не за шти те ста ри јих љу ди, нео п ход но је еви ден ти ра-
ти сва ки по је ди нач ни слу чај и утвр ди ти пра во ста ње. Та ко се мо же 
до ћи до са зна ња ка кве су ма те ри јал не, стам бе не и здрав стве не при-
ли ке у ко ји ма ег зи сти ра ју ста ри љу ди, с ким жи ве, сте пен њи хо ве 
по крет но сти, да ли су уса мље ни и да ли им не ко по ма же, и ко ји 
об лик по мо ћи  би им нај ви ше од го ва рао. На осно ву то га мо же се 
из ра ди ти про грам ак тив но сти за пру жа ње по мо ћи ста ри јим осо ба-
ма. Глав ни но си о ци про гра ма тре ба да бу ду ор га ни за ци је Цр ве ног 
кр ста, Удру же ње пен зи о не ра, шко ле и дру штве не ор га ни за ци је у 
ло кал ној за јед ни ци. Про гра мом ак тив но сти за за шти ту со ци јал но 
угро же них ста рих љу ди ло кал на за јед ни ца мо же да пла ни ра и раз-
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ви ја раз ли чи те об ли ке со ци јал не по мо ћи, ме ђу ко ји ма тре ба да се 
пред ви ди: отварање клу бо ва за оку пља ње ста ри јих љу ди, у ко ји ма 
би они мо гли за до во љи ти раз ли чи те по тре бе, као што су јев ти ни 
то пли обро ци, пра ње и пе гла ње ру бља, ре кре а ци ја, из ле ти, и др.;
дневниобилазак ста рих љу ди, по себ но у град ским на се љи ма, на-
ро чи то оних ко ји су уса мље ни, до но ше ње днев них на мир ни ца и 
по ма га ње у кућ ним по сло ви ма не моћ ним и ста рим љу ди ма ко ји 
има ју ве ли ке ста но ве или ку ће, мо гу по ма га ти по је дин ци или брач-
ни па ро ви ко ји су стам бе но нео бе збе ђе ни, а за уз врат би ста но ва ли 
у њи хо вом ста ну и уз на кна ду за ко ри шће ње ста на, под над зо ром 
ко ми си је за со ци јал но-ху ма ни тар на пи та ња, во ди ли стал ну бри гу 
о жи во ту и здра вљу ста рих љу ди.

Ве о ма ва жан об лик со ци јал но-за штит них ак тив но сти ло кал-
них за јед ни ца пред ста вља ства ра ње усло ва за за по шља ва ње. Је дан 
од на чи на за по шља ва ња не за по сле них гра ђа на мо гао би би ти ор-
га ни зо ва ње ма лих де чи јих уста но ва за пе то ро до ше сто ро де це у 
при ват ним ста но ви ма, у ко ји ма би мла ди со ци јал ни и про свет ни 
рад ни ци чу ва ли и под у ча ва ли де цу. Про блем не за по сле но сти мо же 
се ре ша ва ти и ан га жо ва њем не за по сле них љу ди за чу ва ње ауто мо-
би ла, при ват не и дру штве не имо ви не. Не за по сле ни во до ин ста ла-
те ри, елек три ча ри, ауто ме ха ни ча ри и др. мо гу се ан га жо ва ти на 
пру жа њу услу га по ро дич ним до ма ћин стви ма, а фа кул тет ски обра-
зо ва ни љу ди на по ма га њу школ ској де ци у са вла да ва њу школ ског 
гра ди ва.  Та ко ђе ва жан об лик со ци јал но-за штит них ак тив но сти је 
и по моћ по ро ди ца ма ко је не ма ју ви ше из во ра при хо да. Ло кал не 
за јед ни це би мо гле ор га ни зо ва ти рас по де лу још не ис ко ри шће ног 
гра ђе вин ског зе мљи шта угро же ним по ро ди ца ма на ко јем би оне на 
од ре ђе но вре ме уз га ја ле во ће и по вр ће. По што у град ским и се о-
ским стам бе ним на се љи ма има до ста сло бод них за пу ште них по вр-
ши на по треб но је све то еви ден ти ра ти и од ре ди ти по ро ди це ко је би 
их при вре ме но мо гле об ра ђи ва ти. 

Со ци јал на за шти та у на се љу под ра зу ме ва и де ло ва ње у прав-
цу пре вен ти ве и от кри ва ња де ви јант ног по на ша ња де це и омла ди-
не ко је је ма ње или ви ше при сут но у свим сре ди на ма, а ис по ља ва 
се у ви ду на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра, скит ње, ал ко хо ли зма, 
ода ва ња дро га ма и вр ше њу кри вич них де ла. Де ви јант но по на ша-
ње мла дих пре вен тив но се мо же су зби ја ти ор га ни зо ва њем ра зних 
ак тив но сти ко је би ис пу ни ле њи хо во сло бод но вре ме и ути ца ле на 
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фор ми ра ње њи хо ве лич но сти. У том ци љу, ло кал на за јед ни ца тре-
ба да ор га ни зу је кул тур не и спорт ске сек ци је, спорт ска так ми че ња 
и ра зна пре да ва ња из обла сти ко је нај ви ше ин те ре су ју мла де. 

Са рад њом ло кал не за јед ни це са шко лом и цен тром за со ци јал-
ни рад мо же се спре ча ва ти не га тив но по на ша ње мла дих. По треб-
но је еви ден ти ра ти по ро дич не про бле ме, на ро чи то оних по ро ди ца 
у ко ји ма се ис по ља ва ју ал ко хо ли зам, по ре ме ће ни брач ни од но си, 
не ре ше ни стам бе ни про бле ми и сла бо ма те ри јал но ста ње. Да би 
от кло ни ли по ро дич не про бле ме ко ји ди рект но про у зро ку ју де ви-
јант но по на ша ње мла дих, ло кал на за јед ни ца тре ба да са ра ђу је и 
са здрав стве ним и са со ци јал ним уста но ва ма ко је су ка дров ски и 
ор га ни за ци о но оспо со бље не за ре ша ва ње та квих про бле ма. 

 Пра во вре ме но от кри ва ње де ви јант ног по на ша ња мла дих од 
пре суд ног је зна ча ја за ње го во ефи ка сно су зби ја ње. За то је нео п-
ход на са рад ња ло кал них за јед ни ца са цен три ма за со ци јал ни рад, и 
на ро чи то са шко ла ма. Са рад ња са шко ла ма је по себ но зна чај на јер 
се у тој сре ди ни нај бр же от кри ва ју по чет ни симп то ми де ви јант ног 
по на ша ња, као што су сла бе оце не, бе жа ње из шко ле и ра зни об ли-
ци агре сив но сти.

Сва ки от кри ве ни слу чај де ви јант ног по на ша ња тре ба бла го-
вре ме но при ја ви ти цен тру за со ци јал ни рад, ко ји је над ле жан да у 
са рад њи са пра во суд ним ор га ни ма пред у зи ма кон крет не ме ре. Ло-
кал на за јед ни ца мо же у са рад њи са цен тром за со ци јал ни рад има-
ти ве о ма зна чај ну уло гу у спро во ђе њу про гра ма ре со ци ја ли за ци је 
мла дих пре ступ ни ка. На ро чи то је зна чај на са рад ња по из вр ше њу 
вас пит них ме ра ка да де ли квен ти ма тре ба пру жи ти по моћ при ли-
ком по нов ног укљу чи ва ња у дру штве ну сре ди ну. 

Да би се со ци јал ни про бле ми гра ђа на и ва нин сти ту ци о нал но 
ефи ка сно ре ша ва ли, нео п ход но је со ци јал но-за штит не ак тив но сти 
ло кал не за јед ни це ефи ка сно ор га ни зо ва ти. То под ра зу ме ва обра-
зо ва ње те ла ко ја ће се ба ви ти про бле ми ма со ци јал не за шти те гра-
ђа на и ко ја ће за то би ти од го вор на ор га ни ма ло кал не за јед ни це. 
Нај по де сни је је обра зо ва ти ко ми си ју за со ци јал ни рад, ко ја би би ла 
но си лац и ор га ни за тор ак тив но сти на пру жа њу по мо ћи со ци јал но 
угро же ним љу ди ма и ко ја би са ра ђи ва ла са дру штве ним чи ни о ци-
ма и гра ђа ни ма на утвр ђи ва њу од го ва ра ју ћих ме ра и ак ци ја. 

Ефи ка сно де ло ва ње ко ми си је за со ци јал ни рад под ра зу ме ва 
на ро чи то сле де ће: да она уз по моћ цен тра за со ци јал ни рад во ди 
од го ва ра ју ћу еви ден ци ју о ко ри сни ци ма и об ли ци ма со ци јал не 
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за шти те; да по сто ји пре ци зан про грам ак тив но сти са ро ко ви ма и 
но си о ци ма ак тив но сти; да са став ко ми си је са чи ња ва ју љу ди ко ји 
по се ду ју ор га ни за тор ске спо соб но сти, сми сао за људ ске про бле ме 
и да ужи ва ју по ве ре ње код гра ђа на; да ко ми си ја са ра ђу је са уста но-
ва ма со ци јал не за шти те и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма.

Цен три за со ци јал ни рад мо гу ко ми си ја ма пру жи ти дра го це ну 
по моћ у из ра ди пла но ва и про гра ма раз во ја со ци јал не за шти те и у 
сни ма њу со ци јал но-за штит них по тре ба. Зна чај на је и по моћ со ци-
јал них рад ни ка, на ро чи то кад се ра ди о ор га ни зо ва њу до бро вољ-
ног ра да гра ђа на и ра зних ак ци ја со ли дар но сти. Са рад ња ко ми си ја 
са ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма тре ба ло би да бу де усме ре на на: 
ства ра ње усло ва за рад ху ма ни тар них ор га ни за ци ја на под руч ју 
ло кал не за јед ни це; ор га ни зо ва ње кул тур них ак тив но сти ста рих и 
ин ва лид них гра ђа на; ор га ни зо ва ње ра зних ак ци ја за по моћ ста рим 
и ин ва лид ним гра ђа ни ма; ор га ни зо ва ње ак ци ја за олак ша ва ње кре-
та ња ин ва ли да на про сто ру ло кал не за јед ни це.20) 

За јед нич ка бри га о де ци, та ко ђе, пред ста вља ва жан об лик со-
ци јал не за шти те у ло кал ној за јед ни ци. На ро чи то је по треб на по моћ 
де ци ли ше ној ро ди тељ ског ста ра ња као што су де ца без оба ро ди-
те ља, де ца на пу ште на од стра не ро ди те ља, де ца те шко бо ле сних 
ро ди те ља и де ца из по ро ди ца са те шко по ре ме ће ним по ро дич ним 
од но си ма. Ве о ма је ва жно от кри ти угро же но де те и на вре ме му 
пру жи ти аде кват ну по моћ. У том ци љу нео п ход на је са рад ња са 
ро ди те љи ма, шко ла ма, ор га ни ма кућ не са мо у пра ве и цен три ма за 
со ци јал ни рад. У са рад њи са цен три ма за со ци јал ни рад мо же се 
ор га ни зо ва ти сме штај угро же не де це код за ин те ре со ва них по ро-
ди ца, и омо гу ћи ти да де ца без ро ди те ља има ју пред ност при ли ком 
при је ма у пред школ ске уста но ве или деч је до мо ве.

У гру пу со ци јал но нај у гро же ни је де це спа да ју де ца оме те на 
у пси хо фи зич ком раз во ју. Ра ди пру жа ња од го ва ра ју ће по мо ћи, по-
треб но је еви ден ти ра ње и при ја вљи ва ње та кве де це здрав стве ним 
уста но ва ма и уста но ва ма со ци јал не за шти те. Та квој де ци мо же се 
по мо ћи и ини ци ја ти вом за осни ва ње оде ље ња за днев ни бо ра вак 
хен ди ке пи ра не де це у окви ру прет школ ских уста но ва. 

Нео п ход но је да ло кал не за јед ни це по све те па жњу и основ ном 
обра зо ва њу де це. У том ци љу, тре ба сво је де ло ва ње да усме ре на 
под сти ца ње са рад ње шко ла и ро ди те ља, на по ма га ње ро ди те љи ма 
20) Укла ња њем ар хи тек тон ских пре пре ка тре ба ин ва ли ди ма омо гу ћи ти не сме та но кре та-

ње ко ли ци ма на тро то а ри ма, сте пе ни шти ма и не сме тан при ступ кул тур ним и спорт-
ским об јек ти ма.
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ко ји ни су у мо гућ но сти да се са ми ста ра ју о свом де те ту, на ства ра-
ње усло ва за кул тур но-про свет не и спорт ске ак тив но сти и тех нич-
ко обра зо ва ње де це и на ја ча ње ма те ри јал них усло ва ра да шко ла, 
ко је се мо же обез бе ди ти са мо до при но сом или пу тем по мо ћи тр го-
вин ских, уго сти тељ ских и за нат ских ор га ни за ци ја и по је ди на ца.

8. Кул тур нопро свет на и спорт ска ак тив ност 

Да би по бољ ша ле ква ли тет жи во та сво јих гра ђа на, ло кал не 
за јед ни це тре ба да раз ви ја ју све об ли ке кул тур но-про свет них и 
спорт ских ак тив но сти за ко је су гра ђа ни нај ви ше за ин те ре со ва ни. 
У са рад њи са шко лом и кул тур но-про свет ним и спорт ским ор га-
ни за ци ја ма, ло кал не за јед ни це тре ба да ор га ни зу ју раз не кул тур-
но-про све те не и спорт ске сек ци је, и на тај на чин пру же при ли ку 
та лен то ва ним по је дин ци ма да ис ка жу сво ју да ро ви тост и афир ми-
шу се у сво јој сре ди ни. Про грам кул тур но-про свет не ак тив но сти 
би мо рао об у хва ти ти ор га ни зо ва ње по мо ћи школ ској де ци у са вла-
да ва њу школ ског гра ди ва, ор га ни зо ва ње сек ци ја за тех нич ко обра-
зо ва ње де це, ор га ни зо ва ње ра зних умет нич ких сек ци ја као што су 
хор ско пе ва ње, по зо ри шна ак тив ност, ре ци та ци ја, ба лет и сл. Ве-
о ма је зна чај но ство ри ти усло ве за рад би бли о те ке и чи та о ни це, 
ак тив ност мла дих сли ка ра, ор га ни за ци ју обу ке за рад  на ком пју те-
ри ма, филм ске про јек ци је, ак тив ност ра дио ама те ра, ор га ни за ци ју 
кур се ва стра них је зи ка и сл. 

Уко ли ко по сто је мо гућ но сти, ве о ма ко ри сно би би ло и ор-
га ни зо ва ње кул тур но-умет нич ког дру штва, чи ме би се са чу ва ле 
фол клор не тра ди ци је за бу ду ћа по ко ле ња. У том ци љу, ко ри сно је 
ор га ни зо ва ти и при ред бе на ко је би се по зи ва ла по зна та кул тур-
но-умет нич ка дру штва. Та ко ђе, за по ди за ње кул тур ног жи во та ло-
кал не за јед ни це на ви ши ни во, зна чај но је ор га ни зо ва ти из ло жбе 
сли ка, на ро чи то мла дих и та лен то ва них а не до вољ но афир ми са них 
сли ка ра. 

Про гра мом кул тур но-про свет не ак тив но сти нео п ход но је об-
у хва ти ти усту па ње про сто ри ја цен тра ло кал не за јед ни це на ко-
ри шће ње мла дим сли ка ри ма и умет ни ци ма, а та ко ђе и гра ђа ни ма 
ра ди ор га ни зо ва ња лич них про сла ва, за шта су они ве о ма за ин тер-
со ва ни.21)

21) Пре ма ре зул та ти ма ан ке те ко ју је ор га ни зо ва ла ДО „Ло кал на са мо у пра ва“(2008. год.), 
од укуп ног бро ја ис пи та них гра ђа на ло кал них за јед ни ца, и град ског и се о ског ти па, 
ви ше од 50% је од го во ри ло да су нај ви ше за ин те ре со ва ни за ор га ни за ци ју свад би у 
про сто ри ја ма ло кал них за јед ни ца.
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Усту па ње про сто ри ја ло кал них за јед ни ца на ко ри шће ње гра ђа-
ни ма ве о ма је зна чај но и са ста но ви шта со ци јал не за шти те гра ђа на 
с об зи ром на ве о ма не при сту пач не це не за ку па про сто ри ја. 

Сва ка ло кал на за јед ни ца тре ба да има и про грам спорт ских ак-
тив но сти с об зи ром на зна чај ко ји ба вље ње спор том има за пси хо-
фи зич ко здра вље гра ђа на. Про грам тре ба да са др жи ор га ни зо ва ње 
спорт ских сек ци ја и спорт ских так ми че ња из ме ђу ло кал них за јед-
ни ца, као и уре ђе ње те ре на по год них за ба вље ње ра зним спор то ви-
ма. Спорт ске ак тив но сти тре ба ре а ли зо ва ти у са рад њи са шко ла ма 
на чи јим спорт ским те ре ни ма се мо гу ор га ни зо ва ти спорт ска так-
ми че ња у фуд ба лу, ко шар ци, ру ко ме ту и сл. Та ко ђе, у са рад њи са 
шко лом, мо же се омо гу ћи ти гра ђа ни ма ко ри шће ње са ла за фи зич ко 
ве жба ње. За по ди за ње спорт ске кул ту ре гра ђа на зна чај но је ор га-
ни зо ва ти и обу ку не пли ва ча у са рад њи са ло кал ним за јед ни ца ма на 
чи јем под руч ју  по сто ји ба зен, као и пли вач ка так ми че ња.

За здра вље љу ди ко ри сно је ор га ни зо ва ти и кро се ве у при ро-
ди, у ко ји ма би уче ство ва ли од нај мла ђих до нај ста ри јих гра ђа на. 
По ред то га, мо гу се ор га ни зо ва ти и ра зна так ми че ња у во жњи би-
ци клом, сто ном те ни су или у ри бо ло ву.

 9. Одр жа ва ње ре да и ми ра у на се љу 

За до во ља ва ње со ци јал них по тре ба гра ђа на на осно ву њи хо ве 
са мо у пра ве је нај по у зда ни ја га ран ци ја за одр жа ва ње ста бил ног ре-
да и ми ра у на се љу, јер се та ко пре ва зи ла зе су прот но сти пар ци јал-
них ин те ре са ко је до во де до су ко бља ва ња и угро жа ва ња ми ра ме ђу 
гра ђа ни ма. Нео п ход но је, ме ђу тим, да се одр жа ва ње ре да и ми ра 
у на се љу обез бе ђу је и по себ ним ме ра ма и ак тив но сти ма гра ђа на.

За раз ли ку од ме ра др жав них ор га на, гра ђа ни у одр жа ва њу ре-
да и ми ра тре ба да слу же ис кљу чи во ми ро љу би вим, од но сно не на-
сил ним сред стви ма: убе ђи ва њем, вас пи та њем, ми ре њем за ва ђе них 
стра на, јав ном осу дом пре сту па и сл. Те же пре кр ша је тре ба ло би 
сва ко да при ја вљу је над ле жним ор га ни ма, без об зи ра да ли је сам 
не по сред но угро жен. О кућ ном ре ду и ми ру у стам бе ним згра да ма 
тре ба ло би да бри ну сви ста на ри. И на јав ним ме сти ма у на се љу, 
сва ко тре ба да се ан га жу је на одр жа ва њу јав ног ре да и ми ра. По-
се бан зна чај у то ме има де жур ство и ре дар ство ко је на ро чи то при 
одр жа ва њу јав них ску по ва тре ба да ор га ни зу ју ор га ни за то ри тих 
ску по ва. 
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Ра ди ре ша ва ња на ста лих спо ро ва, на ро чи то сит ни јих не спо ра-
зу ма, це лис ход но је да се у сва ком на се љу од нај у ти цај ни јих гра-
ђа на обра зу је ми ров но ве ће ко јем ор га ни ло кал не за јед ни це тре ба 
да обез бе де све нео п ход не усло ве за успе шан рад. До след но свом 
на зи ву, за да так ми ров ног ве ћа је да са ве то ва њем и убе ђи ва њем ми-
ри за ва ђе не стра не, а са мо кад не успе у то ме, да их упу ћу је на 
суд ски спор.

10. Дру штве но и по ли тич ко ор га ни зо ва ње гра ђа на

Са по ве ћа њем сло бод ног вре ме на и жи вот ног стан дар да по ве-
ћа ва ће се и ин те рес за сло бод не ак тив но сти за ко је тре ба ства ра ти 
од го ва ра ју ће усло ве на ме сту ста но ва ња. Тај ин те рес је до ста ве-
ли ки што по ка зу ју из ја ве гра ђа на да би се у сло бод ном вре ме ну 
ра ди је ан га жо ва ли у не кој дру штве ној ор га ни за ци ји ко ја се ба ви 
сва ко днев ним жи вот ним про бле ми ма гра ђа на не го у не кој по ли-
тич кој пар ти ји.22) 

Ло кал на за јед ни ца би мо ра ла би ти сре ди ште ор га ни зо ва ња 
сло бод них ак тив но сти, и у тој функ ци ји се ди ште дру штве них ор-
га ни за ци ја и удру же ња гра ђа на. У њој се мо ра ју ства ра ти про стор-
ни и тех нич ки усло ви за сло бод не ак тив но сти ко је ће гра ђа ни у 
ра зним об ли ци ма са ми ор га ни зо ва ти. Зна ча јан број ан ке ти ра них 
гра ђа на сма тра да у ко ри шће њу про сто ри ја ло кал не за јед ни це дру-
штве не и ху ма ни тар не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на тре ба да 
има ју пред ност у од но су на по ли тич ке ор га ни за ци је.23) Пре ма ис-
по ље ном ин те ре су гра ђа на, у ло кал ној за јед ни ци тре ба да де лу ју 
на ро чи то три вр сте дру штве них ор га ни за ци ја: кул тур но-за бав не, 
спорт ске, од но сно фи зич ко-ре кре а тив не и ама тер ско-ства ра лач ке. 

Дру штве не ор га ни за ци је тре ба, у прин ци пу, да се из др жа ва-
ју са мо фи нан си ра њем, са глав ним из во ри ма при хо да од чла на ри-
не, соп стве не ак тив но сти и ко мер ци јал них ре кла ма. Са мо фи нан-
си ра ње је ну жан услов са мо стал но сти и са мо стал ног де ло ва ња 
дру штве них ор га ни за ци ја ко је, да би омо гу ћи ле за до во ља ва ње из-
вор них по тре ба гра ђа на, не сме ју би ти ни под чи јим па тро на том и 
по ли тич ким ути ца јем. Оне тре ба да бу ду отво ре не за све гра ђа не, 

22) За ан га жо ва ње у дру штве ној ор га ни за ци ји ко ја се ба ви ин те ре си ма гра ђа на из ја сни ло 
се 85% ис пи та ни ка, док би се са мо 13% њих ан га жо ва ло у по ли тич кој пар ти ји. (Ан ке ту 
је ор га ни зо ва ла ДО „Ло кал на са мо у пра ва“ 2008. го ди не)

23) Ви ше од 51% ис пи та ни ка да је пред ност ко ри шће њу про сто ри ја цен тра ло кал не за јед-
ни це дру штве ним и ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, дру штви ма и удру же њи ма гра ђа на. 
(Ан ке та ДО „Ло кал на са мо у пра ва“, 2008. год.)
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без об зи ра на њи хо ву со ци јал ну, на ци о нал ну, вер ску, по ли тич ку 
или би ло ко ју дру гу при пад ност. 

Ло кал на за јед ни ца тре ба да функ ци о ни ше и као сре ди ште по-
ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња, ства ра ју ћи усло ве за пу но ис-
по ља ва ње сло бо де и  рав но прав но сти у оства ри ва њу по ли тич ких 
пра ва гра ђа на. То под ра зу ме ва да све по ли тич ке пар ти је има ју јед-
на ке усло ве за свој рад, и да не ужи ва ју ни ка кве при ви ле ги је ни 
пре ма по ли тич ки нео пре де ље ним гра ђа ни ма ни јед не пре ма дру-
ги ма. 

Као за јед ни ца рав но прав них гра ђа на, ло кал на за јед ни ца под-
ра зу ме ва сло бод но де ло ва ње свих и сва ко га. Са мо под тим усло вом 
мо гу ћа је сло бод на кон ку рен ци ја иде ја у ко јој мо гу по бе ђи ва ти све, 
али са мо оне ко је при хва ти ве ћи на гра ђа на. Сва ка при хва ће на иде-
ја ре а ли зу је се уз нај ши ре укљу чи ва ње гра ђа на па та ко ни оства ре-
ни ре зул та ти иде је не при па да ју ни јед ној пар ти ји.

За то уме сто вла да ви не пар ти ја, у ло кал ној за јед ни ци тре ба да 
се оства ру је вла да ви на гра ђа на. То ће све по ли тич ке сна ге при мо-
ра ти да се уме сто бор бе за власт ори јен ти шу на бор бу за ре ша ва ње 
жи вот них про бле ма и уна пре ђи ва ње оп штих усло ва жи вот не ег зи-
стен ци је гра ђа на.24) 

Та ква ори јен та ци ја је услов да се при пад ни ци по ли тич ких пар-
ти ја на ђу и у ор га ни ма ло кал не за јед ни це ко ји тре ба да се кон сти-
ту и шу од пред став ни ка гра ђа на не за ви сно од њи хо ве по ли тич ке 
при пад но сти. Пар ти је се мо гу, рав но прав но с оста лим гра ђа ни ма, 
бо ри ти за из бор сво јих при пад ни ка у све ор га не ло кал не са мо у-
пра ве, али њи хо ва за сту пље ност у тим ор га ни ма не би мо гла би ти 
уна пред обез бе ђе на, што би ина че би ло су прот но са мом ду ху са мо-
у пра ве и ствар не де мо кра ти је.
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SOCIALNEEDSANDTHEIRSATISFIEINGWAY

INLOCALCOMMUNITY
Summary

Since ancient times people have been providing and se
curing for themselves necessary life assets and satisfying 
their own needs. Widening and development of economy 
specter has resulted in tribe community becoming state 
unity, based on satisfying those social needs that could not 
have been satisfied within one family and tribe.
Until contemporary age, human needs have been so wid
ened and developed that for their satisfaction even the 
state has become insufficient, resulting in that it has devel
oped into an international or global community. With this, 
local unity has not been abandoned, nor it could be, for on 
this kind of unity of individuals, all wider models of unity 
in human mankind, being it volunteer or enforced ones, 
have been based.
Key Words:  social needs, democratization, local selfgov
ernment
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