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U окви ру кон цеп та: “Ре ги о на ли за ци је и де цен тра ли за ци је“ град-
ске оп шти не, у си сте му ло кал не са мо у пра ве, нпр. Гра да Бе о гра-

да, до би ја ју пра ва из вор них оп шти на, ка ко би мо гле да са мо стал-
но и не би ро кра ти зо ва но упра вља ју сво јом имо ви ном и по сло ви ма. 
Ло кал на са мо у пра ва озна ча ва ста тус ло кал не за јед ни це у од но су 
на др жа ву, та ко што има сво ја из вор на овла шће ња ко ја се од но се 
на бит на жи вот на пи та ња гра ђа на.1) 

Ни шта при род ни је, у по рет ку ко ји је ак ту е лан, не го да гра ђа-
нин сам упра вља и рас по ла же сво јим ка пи та лом, па след стве но то-

1) Eugen Pu sić, Lokalnazajednica, Za greb, 1963, стр. 23.



- 268 -

САМОСТАЛНОСТОПШТИНЕ–ШАНСАЗАМЛАДЕЖаркоАнђелковић

ме и ло ги ци при ват не сво ји не да гра ђа ни јед ног под руч ја /оп шти-
не/ за јед но упра вља ју и во де по сло ве оп штин ском имо ви ном.

По јам ло кал не или ко му нал не са мо у пра ве озна ча ва об лик и 
ор га ни за ци ју упра вља ња дру штве ним по сло ви ма у при мар ним те-
ри то ри јал ним дру штве ним за јед ни ца ма при че му се у окви ру ло-
кал не са мо у пра ве оба вља ју се по сло ви ко ји су од не по сред ног ин-
те ре са за ста нов ни ке од ре ђе ног под руч ја.2) Ови по сло ви по свом 
са др жа ју и оби му су ло кал ног зна ча ја, јер су ве за ни за од ре ђе но 
на се ље, ме сто (lo cus) или уже гра ви та ци о но под руч је.

Ин те рес вла сни ка је вр хун ски ин те рес, али удру жен у оп шти-
ни има и но ту со ци јал не си гур но сти, тј. по мо ћи они ма ко ји су сла-
би јег имов ног ста ња. Та функ ци ја се мо же од ви ја ти на ни воу Гра да 
Бе о гра да, ра ди урав но те же ног и рав но мер ног раз во ја оп шти на /ко-
рек тив ни кри те риј/.

Град би, да кле, „за др жао“ стра те шке ин те ре се, од но сно функ-
ци је од зна ча ја за раз вој и ка пи тал ну из град њу Бе о гра да. Ту над ле-
жност би му пре не ле оп шти не. Град мо ра има ти све оне функ ци је 
ко је су оп шти не са гла сне да удру же ра ди ефи ка сно сти и еко но мич-
но сти у за до во ља ва њу истих. Град, од но сно, Град Бе о град би у на-
шем пред ло гу био по пут „кон фе де ра ци је оп шти на“ или „за јед ни це 
оп шти на“ /но ви кон цепт/.

Оп шти не, од но сно ње ни гра ђа ни мо ра ју са ми о се би бри ну ти, 
раз го ва ра ти и уна пре ђи ва ти сво ју при вре ду и за то се за ла же мо за 
по вра ћај имо ви не оп шти на ма од у зе те за ко ном из 1995. го ди не /За-
кон о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је/. Тим за ко ном је из-
вр ше на по след ња и нај гру бља на ци о на ли за ци ја /де фи ни са ти јав ну 
имо ви ну/.

Ми са да не же ли мо са мо фор мал ни ста тус, нпр Оп шти не Ста-
ри Град, ко ји има јед на нпр. оп шти на Сур ду ли ца у Ср би ји, не го и 
да ље од то га - де цен тра ли за ци ју Гра да Бе о гра да, од но сно при бли-
жа ва ње функ ци ја оп шти не гра ђа ни ма и њи хо вом би зни су. Град ске 
оп шти не су хен ди ке пи ра не и прак тич но не у став но из оп ште не из 
од лу чи ва ња о бит ним сво јим раз вој ним тач ка ма Бе о гра да.

Не мо же Град од лу чи ва ти шта ће оп шти на ра ди ти. Про цес мо-
ра би ти обр нут - „од о здо на го ре“ и по го то ву Град не мо же има ти 
пра во да уки не оп шти ну. Град ће до би ја ти но вац од оп шти на за 

2) Су бо тић Дра ган, ,,Мо де ли ор га ни зо ва ња и упра вља ња у ло кал ној за јед ни ци’’, Поли
тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је бр. 2, 2008, стр. 450. 
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за јед нич ке функ ци је оно ли ко ко ли ко је успе шан у до но ше њу и ре-
а ли за ци ји за јед нич ких по тре ба и про је ка та. На тај на чин би ће мо-
гу ће да се сва ка оп шти на раз ви ја „соп стве ним сна га ма“, а не оним 
што јој Град „оста ви“.                                                                                                                           

На и ме, да ли је у ре ду да нпр. оп шти на Ста ри Град пред ви ди, 
од но сно пла ни ра бу џет за 2011. го ди ну у из но су од 1.254.204.000,00 
ди на ра, што је ма ње  око 14%  од прет ход не го ди не, јер јој је Град 
то ли ко „узео“ без са гла сно сти од бор ни ка? И ка ко са да да оп шти на 
на ми ри пла ни ра не по тре бе сво јих гра ђа на?

Ка да смо код фи нан си ја, ми пред ла же мо да оп шти ни од по ре за 
оста је за сво је функ ци је, пла но ве и про гра ме, нај ма ње 60% сред-
ста ва. Та ко ђе, за ла же мо се  за сма ње ње фир ма ри на, за ко је сма тра-
мо да се из нос мо ра фор ми ра ти по ре ал ном кри те ри ју му - сти ца њу 
про фи та, а не пре ма по тре ба ма др жа ве /оп шти на/.

Све про ме не и уна пре ђе ња је мо гу ће из ве сти у окви ру истог 
бу џе та или са ми ни мал ним по ве ћа њем, а исто то ва жи и за број за-
по сле них у оп шти на ма. Ми смо за прин цип рав но мер ног раз во ја, 
али и за прин цип рав но мер ног рас по ре ђи ва ња „не ма шти не“. Ако 
не ма мо бо га ту оп шти ну мо ра то осе ти ти и град и рас по ре ди ти те-
рет рав но мер но, по пред ло зи ма оп шти на уз ја сно од ре ђи ва ње при-
о ри те та у не ма шти ни.

Та ко ће оп шти на за и ста по ста ја ти асо ци ја ци ја гра ђа на, а не 
„по слу шник“ на ред бо дав не град ске вла сти. Оп шти на сти че кон-
такт са гра ђа ни ном и са њим мо ра ићи у ак ци је и по ма га ти му у 
ра зним по слов ним и жи вот ним си ту а ци ја ма /по ве ре ње/.

Ра ди по мо ћи гра ђа ни ма у не во љи мо ра мо фор ми ра ти фон до-
ве оп шти на за по моћ гра ђа ни ма у еле мен тар ним и дру гим не по-
го да ма и рђа вим си ту а ци ја ма. И ра ди то га оп шти на мо ра има ти 
ви ше ути ца ја у јав ним град ским ко му нал ним пред у зе ћи ма. Нпр. 
та ко што ће оп шти на има ти „чо ве ка за кон такт“ са ис ти ма и раз ре-
ша ва ње број них про бле ма у крат ком ро ку. Са да оп шти не че ка ју по 
ви ше ме се ци или док се не ко не по вре ди за по кло пац на улич ном 
шах ту. По го то ву ако је исти ме ђу згра да ма, не мо же се утвр ди ти 
над ле жност: “Во до вод и ка на ли за ци ја“ или „Град ско стам бе но“? 
За тим че ка мо за си ја ли цу у пар ку, ко ше ње тра ве у пар ки ћи ма из-
ме ђу згра да и сл. Да кле, тра жи мо бо љу ко му ни ка ци ју са „ко му нал-
ци ма“. У управ ним од бо ри ма пред ла же мо и оп штин ски, а не са мо 
град ски ка дар. Тра жи мо струч ни, а не пар тиј ски ка дар.
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У ве зи са при ва ти за ци јом јав них ко му нал них пред у зе ћа пред-
ла же мо, ако не ма аде кват ног си сте ма и пред ло га да иста оста не 
град ска као у Бе чу или да се раз мо три наш си стем „три пар тит не“ 
имо ви не, ко ји би по на ма до при нео бо љит ку у ра ду „ко му на ла ца“.

На и ме, имо ви ну у град ским и оп штин ским јав ним пред у зе ћи-
ма по де ли ти на др жав ну, град ску /оп штин ску/ и имо ви ну гра ђа на. 
Ова ко за сту пље но вла сни штво за др жа ва по тре бан јав ни ин те рес у 
овим пред у зе ћи ма, али ће исто вре ме но при ват ни ин те рес те жи ти 
про фи ту.

Да ље, ми сма тра мо да оп шти не са мо стал ни је до но се не ке про-
пи се, али с дру ге стра не оп шти не мо ра ју да се бри ну и о де ре гу ла-
ци ји про пи са. То се мо же по сти ћи ти ме што ће у са мим за ко ни ма 
ста ја ти усло ви ка ко ће се не што спро ве сти у оп шти на ма и да оп-
шти не не ма ју пра во да до да ју још усло ва ми мо за ко на за ре гу ли-
са ње тих про бле ма гра ђа на. Ти пи чан при мер за ово је по сту пак 
ле га ли за ци је бес прав но из гра ђе них обје ка та. На и ме, оп шти не су 
по ред за кон ских до да ле и „без број“ сво јих усло ва и /уз це ну/ тај 
по сту пак је бло ки ран. Ми смо и да ље за ак ци ју „ги љо ти не“ та квих 
бе сми сле них про пи са ко јих нај ви ше има у Гра ду, али и у ве ћи ни 
оп шти на.

Наш је пред лог да оп шти не при ба вља ју до ку мен та ци ју по слу-
жбе ној ду жно сти, ко ју са да при ба вља ју гра ђа ни, у ра зним по ступ-
ци ма за оства ри ва ње сво јих пра ва. Исто та ко ми смо за од ре ђи ва ње 
ро ко ва и да са „ћу та њем ад ми ни стра ци је“ стран ка пра во оства ру је, 
тј. гра ђа нин мо же ра ди ти оно што је тра жио од оп шти не. Хо ће мо 
од го вор ност оп шти на за не а жур ност.

Тра жи мо да оп шти на за и ста по ста не „про ши ре на по ро ди ца“, 
ће ли ја де ша ва ња у дру штву, да се ре а фир ми шу до бри ме ђу људ ски 
од но си и квар тов ска са рад ња. Оту ђе ње је ве ли ко, а ме ђу ко му ни-
ка ци ја ма ла. Оп шти на кроз сво је ме ре и ак ци је мо ра бри ну ти о 
„ожи вља ва њу“ до бре са рад ње ме ђу гра ђа ни ма и умет ни ци ма, ме ђу 
шко ла ма и учи те љи ма и сл.

За ова кву оп шти ну, за ко ју се за ла же мо, мо ра мо фор ми ра ти 
аде кват ну оп штин ску струч ну слу жбу, од но сно оп штин ску упра-
ву. Са да је та упра ва инерт на, не за ин те ре со ва на, не пра ти про пи-
се ни ти пра ти по ја ве и про бле ме у ра ду и спро во ђе њу за ко на и 
дру гих про пи са. Ка да је и ко ли ко оп шти на пред ло жи ло про ме ну 
ста ња? Чи нов ни ци се пре ма гра ђа ни ма од но се као би ро кра ти. Ми 
сма тра мо да су управ ни чи нов ни ци и дру ги за по сле ни ту за и ста 
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због  гра ђа на и ми их ме ра ма и по ступ ци ма, као и еду ка ци јом мо-
ра мо учи ни ти „сер ви сним“ и мо ти ви са ним за ре ша ва ње про бле ма 
стра на ка. Упра ва мо ра би ти гра ђан ска, а не пот пу но од сут на и као 
да јој  се про бле ми гра ђа на не до ти чу. То под ра зу ме ва про ме ну и 
про пи са и по на ша ња.

Пр во што ми пред ла же мо у ства ра њу ефи ка сне оп штин ске 
упра ве је сле де ћи прин цип: Кон курс, кри те ри ји, тест и од ре ђе но 
вре ме, при из бо ру и за по шља ва њу рад ни ка. Не мо же се за сни ва-
њем рад ног од но са у оп шти ни сте ћи пен зи ја, без до брих ре зул та та.

Ми не пра ви мо раз ли ку из ме ђу др жав них и при ват них фа кул-
те та и уни вер зи те та при за по шља ва њу. Онај ко по ло жи тест је при-
мљен. При јем у оп штин ску упра ву је оро чен и за ви си од ре зул та та 
и оце на да ли се иде у сле де ћи ман дат. Ман дат има и се кре та ри ца, 
а оп шти на не би у ери „мо бил ног ин тер не та“ тре ба ла да има ви ше 
од јед не се кре та ри це.

Ква ли фи ка ци о на струк ту ра у оп штин ским упра ва ма се мо ра 
ко ре ни то ме ња ти. Не мо гу ра ди ти они ко ји са мо за у зи ма ју ме ста 
спо соб ним и шко ло ва ним мла дим љу ди ма ко ји су на  би роу. За то 
тра жи мо при јем на од ре ђе но вре ме док се до бро и ак тив но ра ди. 
На рав но и за ху ма ну но ту смо при кра ју рад ног ве ка.

Оп штин ске упра ве мо ра ју до би ти и низ дру гих осим го ре по-
ме ну тих по сло ва. По ми ња ли смо ле га ли за ци ју, али ту су и до зво ле 
за но ву из град њу. До бро раз лу чи ти шта оста ви ти гра ду. Зар је по-
треб но да за јед ну „ур ба ну ка пи ју“ за ко ју до зво лу из да је оп шти на, 
тра жи ти ур ба ни стич ку са гла сност Гра да? То мо же стру чан и спо-
со бан ар хи тек та од лу чи ти на ли цу ме ста.

Да кле, за ла же мо се да се за ма ле ства ри пи та ју и гра ђа ни у 
ин тер ак тив ни ом од но су и по што ва ње ми шље ња ко је је раз у ме се у 
скла ду бар са град ским скру пу ла ма. За де фор ма ли за ци ју смо, али 
не за ха ос! Мо же се то и кроз гра ђан ску ини ци ја ти ву, али то зах те ва 
ак тив ни ји од нос „оп шти на ра“.

Оп шти на тре ба да до би је пре ро га ти ве и то мно го ве ће у „сре-
ђи ва њу“ кућ не са мо у пра ве у ко јој са да вла да, за и ста ха ос. Згра де 
про па да ју због не бри ге не ко ли ци не нео д го вор них.

Пред ла же мо да оп шти не хит но по ста ве управ ни ке згра да, та-
мо где ни су иза бра не скуп шти не /са ве ти/ згра да, а не ма их у 70% 
згра да. Гра ђа ни, а пре све га од го вор ни вла сни ци ста но ва и дру гих 
по себ них де ло ва згра да су очај ни. Да ка ко, то под ра зу ме ва хит ну 
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из ме ну про пи са. На рав но, ми не пред ла же мо ни шта „пре ко ко ле-
на“ не го по ступ но и за ко ни то, али ефи ка сно, без че ка ња. Оп шти на 
тре ба да уре ђу је те од но се, а да оста не „Град ско стам бе но“, али на 
осно ва ма при сним са оп шти на ма, о че му смо на пред го во ри ли за 
јав на пред у зе ћа.

Да кле, же ли мо и пред ла же мо са мо стал ни ју и оп шти ну „жи во-
та“, ве ће ин тер ак ци је са гра ђа ни ма са ма ње би ро кра ти је. За оп шти-
ну окре ну ту гра ђа ни ма и ре ша ва њу њи хо вих про бле ма. За еду ко ва-
ну и струч ну упра ву, исти ни ти „сер вис гра ђа на“. Де мо крат ски пре-
о бра жај по ли тич ких си сте ма у зе мља ма тран зи ци је, не за ми слив 
је без оп се жне мо дер ни за ци је и де мо кра ти за ци је основ ног ни воа 
по ли тич ке ор га ни за ци је, ло кал не вла сти и ло кал не са мо у пра ве.3)

Раз у ме се да би се до ово га до шло, нео п ход но је из ме ни ти за-
ко не и дру ге про пи се, да се са чи не струч не ко ми си је на ни воу Гра-
да и да ју пред лог ака та на осно ву ових и дру гих - ва ших пред ло га. 
На и ме, ми ове на ше пред ло ге, као ини ци ја ти ву, да је мо на ши ро ку 
кон сул та ци ју и при ку пља ње још бо љих пред ло га и су ге сти ја.

ZarkoAndjelkovic
THEAUTONOMYOFMUNICIPALITIES–THECHANCE

FORYOUNGPEOPLE
Summary

Localselfgovernmentrepresentsthestatusoflocalcom
munitiesinrelationtothestate.Theauthorofthispaper
emphasizesthenecessitythatcitizensofanarearunmu
nicipalities.Municipalitiesoritscitizensmusttakecareof
themselves,andtheymusttodiscussandtoimprovetheir
economy.Therefore,theauthoradvocatesthereturnofthe
propertythatwasconfiscatedbythelawfrom1995.
Accordingtotheauthormunicipalityshouldbecome’’ex
tendedfamily’’,thecellofeventsinsociety.Therefore,itis
necessarytoreaffirmthegoodrelationshipsandcoopera
tion,becausetheestrangementisbiggereverydayandthe
interpersonalcommunicationisverybad.Themunicipa
litieshavetoworryabouttherevivalofgoodcooperation
amongallitscitizens.
Keywords:localselfgovernment,municipalities,theCity
ofBelgrade,independence,achanceforyoungpeople.

3) Пе тар Ма тић, ,,Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји’’, Политичкаревија, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3, 2006, стр. 75.
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Resume
 The author of this paper emphasizes the necessity for
citizen’s government inside municipalities. That is the
reason why citizens of municipalities must take care of
themselves.Theyalsohavetoworkontheircommunica
tionandtoimprovetheireconomy.Theymusttoestablish
goodrelationshipsandcooperationinthetimewhenthe
estrangement is all around us. That is why municipali
tieshavetoworryaboutgoodcooperationamongallits
citizens. The concept of local or municipal government
representsaformofsocialaffairsgovernmentinprimary
territorialcommunitieswherethelocalselfgovernments
areperformingthetaskswhichareveryimportantforthe
residents.Municipalities should bemore independent in
makingregulations,butontheotherhandtheyalsohave
toworryaboutderegulation.Thatcanbeachievedbylaws
which will regulate implementations of regulations. We
thinkthatcitizensshouldbeaskedwhenthedecisionsare
madeandthatthegovernmentshouldbemoreinteractive.

 Овај рад је примљен 10. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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