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ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАСВОЈИНСКИХОДНОСА
КАОПРЕТПОСТАВКАРАЗВОЈАЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Zа раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по чи ва на фи скал ној кон цен-
тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску осно ву ло кал не са-

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

Са сти ца њем сред ста ва за за јед нич ке по тре бе је у за ко ни тој ко-
ре ла ци ји рас по ла га ње тим сред стви ма. Онај ко обез бе ђу је сред ства 
обич но од ре ђу је и њи хо ву на ме ну и рас по ре ђу је их по соп стве ним 
кри те ри ју ми ма. 

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

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

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

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

Са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње ра да и сред ста ва за за јед нич-
ке по тре бе нај че шће се вр ши пу тем самодоприноса ко ји се мо же 
из ра зи ти у нов цу, ро би, ра ду, пре во знич ким и дру гим услу га ма за-
ви сно од по тре ба и мо гућ но сти. Осно ви ца са мо до при но са од ре ђу-
је се од лу ком о за во ђе њу са мо до при но са, а ако од лу ком дру га чи је 
ни је од ре ђе но, осно ви цу са мо до при но са чи не: за ра де за по сле них, 
при хо ди од по љо при вре де и шу мар ства и при хо ди од са мо стал не 
де лат но сти на ко је се пла ћа по рез на имо ви ну.2) О за во ђе њу са мо-
до при но са од лу чу ју не по сред но об ве зни ци са мо до при но са чи је ће 
се по тре бе њи ме и под ми ри ва ти. Од лу ка се мо же до не ти ре фе рен-
ду мом или да ва њем пи сме не из ја ве и пу но ва жна је кад се за њу 
из ја сни ве ћи на об ве зни ка.3)

Са мо до при нос се, у прин ци пу, за сни ва на сло бод ном удру жи-
ва њу ра да и сред ста ва гра ђа на. Са мим тер ми ном „са мо до при нос“ 
из ра жа ва се прин цип до бро вољ но сти али и са мо до при нос се мо ра 
пла ти ти кад се за ње га од лу чи ве ћи на јер ће га ко ри сти ти и ма њи-
на ко ја се из ја сни ла про тив ње го вог уво ђе ња. Ти ме се ис кљу чу је 
мо гућ ност да не ко сво је ин те ре се оства ру је на ра чун дру гих, што 
би се си гур но де ша ва ло кад ко ри сни ци не би исто вре ме но би ли и 
об ве зни ци са мо до при но са. Да би се оства ри ва ла, ло кал на са мо у-
пра ва се мо ра за сни ва ти на прин ци пу чи стих ра чу на, ко јим се ис-

1) Ви ди: Дра ган Су бо тић, „Мо де ли ор га ни зо ва ња и упра вља ња у ло кал ној за јед ни ци“, 
Политичкаревија, бр. 2/2008.

2) За кон о ло кал ној са мо у пра ви Ср би је, чл. 93.
3) Исто, чл. 68.
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кљу чу је ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње не по сред них уче сни ка у за до-
во ља ва њу за јед нич ких по тре ба. 

Са мо до при нос се мо же за во ди ти и по прин ци пу со ли дар но-
сти та ко да ко ви ше има ви ше и да је, при че му се нај си ро ма шни ји 
гра ђа ни мо гу и осло ба ђа ти са мо до при но са. Из вр ше ње оба ве зе са-
мо до при но са мо же се при ла го ђа ва ти мо гућ но сти ма об ве зни ка. Ко 
ни је у мо гућ но сти да са мо до при нос пла ти у нов цу, сво ју оба ве зу 
мо же из ми ри ти у по треб ном ма те ри ја лу или ра ду, као што је оба ве-
зу у ра ду мо гу ће за ме ни ти екви ва лент ним нов ча ним уде лом. 

Раз вој ло кал не са мо у пра ве суд бо но сно за ви си упра во од мо-
гућ но сти сло бод ног удру жи ва ња ра да и сред ста ва, ко је ни су огра-
ни че не са мо ма те ри јал ним ста њем већ фи скал ним оп те ре ће њем 
гра ђа на, јер што др жа ва ви ше за хва та, ма ње оста је за сло бод но 
удру жи ва ње. Што су ве ћи по ре зи, то су ма ње мо гућ но сти за са-
мо до при нос. За то је сма њи ва ње фи скал них оба ве за ра ди ши ре ња 
про сто ра за сло бод ну ини ци ја ти ву ну жан услов раз во ја ло кал не са-
мо у пра ве.

Кад по сто је објек тив не мо гућ но сти за са мо и ни ци ја тив но 
удру жи ва ње сред ста ва, не ма ни ка кве бо ја зни да ће оно из о ста ја ти 
јер о за јед нич ким по тре ба ма ни ко не мо же бри ну ти бо ље од оних 
о чи јим се по тре ба ма за пра во ра ди. Али да би се сло бод не ини-
ци ја ти ве ја вља ле, сло бод но удру же на сред ства мо ра ју оста ја ти на 
сло бод ном рас по ла га њу са мих удру жи ла ца. Вла сни ци удру же них 
сред ста ва мо ра ју да бу ду у мо гућ но сти не са мо да их по вра те већ и 
да о њи хо вом ко ри шће њу од лу чу ју, што је нај по у зда ни ја га ран ци ја 
да ће она би ти ра ци о нал но ко ри шће на.

Од свих сред ста ва утро ше них на дру штве ни стан дард, сред-
ства са мо до при но са су нај ра ци о нал ни је ко ри шће на иако су че сто 
оту ђи ва на од гра ђа на. У мно гим, на ро чи то се о ским и при град ским 
на се љи ма, са мо до при но сом је из гра ђен нај ве ћи део обје ка та дру-
штве ног стан дар да, ко ји сред стви ма бу џе та ве ро ват но не би ни би-
ли по диг ну ти. За мно ге се о ске за јед ни це са мо до при нос је пред ста-
вљао глав ни, а по не кад и је ди ни из вор уна пре ђи ва ња дру штве ног 
стан дар да. С об зи ром на пре те жно ин ди ви ду ал но при вре ђи ва ње 
се о ских до ма ћин ста ва, са мо до при нос је у се о ским за јед ни ца ма и 
мо рао пред ста вља ти основ ни из вор за до во ља ва ња за јед нич ких по-
тре ба. 

Са мо до при но сом као глав ном ма те ри јал ном осно вом ло кал не 
са мо у пра ве, тре ба да се обез бе ђу је не са мо из град ња, не го и функ-
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ци о ни са ње обје ка та дру штве ног стан дар да, што је је дан од усло ва 
да удру же на сред ства фак тич ки оста ју у за јед нич ком рас по ла га њу 
гра ђа на и да се од њих не оту ђу ју као до са да. Уко ли ко се објек ти 
из гра ђе ни са мо до при но сом усту па ју дру гим ко ри сни ци ма ко ји у 
за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба пру жа ју од го ва ра ју ће услу ге 
мо ра се, на нај по вољ ни ји на чин, обез бе ди ти по вра ћај вред но сти 
уло же них сред ста ва ко ја ула га чи мо гу и да ље за јед нич ки ко ри сти-
ти за но ве на ме не. 

Из во ри са мо до при но са тре ба да бу ду све вр сте при хо да по ра-
зним осно ва ма, не за ви сно од ме ста сти ца ња, укљу чу ју ћи и при хо-
де на ших рад ни ка на при вре ме ном ра ду у ино стран ству чи ји чла-
но ви по ро ди це жи ве у кон крет ној ло кал ној за јед ни ци. То се од но си 
и на при хо де свих при вред них су бје ка та ло ци ра них на под руч ју 
кон крет не ло кал не за јед ни це не за ви сно од вр сте вла сни штва и 
ме ста њи хо вог се ди шта. Ко ће би ти осло бо ђен од пла ћа ња са мо-
до при но са тре ба да од лу чу ју са ми гра ђа ни, али би у прин ци пу, у 
фи нан си ра њу за јед нич ких по тре ба, мо ра ли уче ство ва ти сви ко ји 
уче ству ју у ко ри шће њу од го ва ра ју ћих услу га. То је ну жан услов да 
прин цип со ли дар но сти не до ђе у ко ли зи ју са прин ци пом еко ном-
ске ра ци о нал но сти. 

Ини ци ја ти ве за уво ђе ње са мо до при но са че сто на ста ју спон та-
но као ре зул тат сло бод ног опре де љи ва ња гра ђа на. Што је ак тив-
ност на са мо у прав ном за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба ви ше 
раз ви ја на, ини ци ја ти ве су све че шће по кре та не на збо ро ви ма гра-
ђа на или ма сов ним ску по ви ма. 

Од лу чи ва ње о са мо до при но су мо ра, већ и по за кон ским про-
пи си ма, има ти де мо крат ски ка рак тер, јер се не мо же за во ди ти без 
опре де ље ња ве ћи не гра ђа на. У прак си су об ли ци овог од лу чи ва ња 
раз ли чи ти, али се, у осно ви, сви сво де на не по сред но из ја шња ва ње 
гра ђа на. Ре фе рен дум и пи сме на из ја ва као нај о бу хват ни ји об ли-
ци из ја шња ва ња исто вре ме но су и нај фре квент ни ји. Из ја шња ва-
ње пре ко збо ро ва је, због те шко ће да се оку пи ве ћи на гра ђа на, до 
са да знат но ре ђе прак ти ко ва но. По ред ових, за ко ном пред ви ђе них 
об ли ка, у прак си су се ја вља ли и не ки дру ги об ли ци из ја шња ва ња 
гра ђа на о са мо до при но су, као што су дру штве ни уго вор, ан ке та и 
до бро вољ ни при ло зи.

 Без об зи ра на об лик де фи ни тив ног из ја шња ва ња, у прак си се 
све ви ше раз ви ја и пре ли ми нар но до го ва ра ње гра ђа на о са мо до-
при но су. До го во ри о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма или дру гих об ли ка 
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не по сред ног из ја шња ва ња, све че шће се по сти жу на ма сов ним ску-
по ви ма гра ђа на. То омо гу ћа ва да се јав но ис по ље раз ли чи ти ин те-
ре си и де мо крат ским пу тем утвр де усло ви њи хо вог оства ри ва ња. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ло кал не са мо у пра ве има са мо уко ли ко има сред ста ва за сло-
бод но удру жи ва ње, а уко ли ко се она фи скал ним за хва та њем ума-
њу ју и са мо у пра ва се су жа ва. Због фи скал ног фи нан си ра ња, ствар-
не са мо у пра ве не ма већ на ни воу оп шти не, или је има са мо то ли ко 
ко ли ко се оп штин ски про бле ми ре ша ва ју пу тем са мо до при но са. 

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

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

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

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

СЛОБОДНАГРАЂАНСКАИНИЦИЈАТИВАУФУНКЦИЈИ
РАЗВОЈАЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Нор мал но је да се де мо крат ска власт нај пре ус по ста вља та мо 
где је нај бли жа на ро ду, па ни је слу чај но што ло кал на са мо у пра-
ва сву где пред ста вља осно ву оп ште де мо кра ти за ци је. Али ни ло-
кал на са мо у пра ва се не ус по ста вља сву где и од јед ном. Јед ном и 
на јед ном ме сту ус по ста вље на де мо крат ска власт тре ба да зра чи 
при ме ром на све стра не, и да се при хва та као спа со но сни из лаз из 
кри зних си ту а ци ја. Де мо кра ти ја ни је циљ за се бе већ сред ство мо-
би ли за ци је це лог дру штва и сва ког по је дин ца у раз ре ша ва њу дру-
штве них про тив реч но сти, што је њен нај сна жни ји адут и основ ни 
кри те ри јум раз ви је но сти де мо крат ских од но са.

Нај ве ћу по тен ци јал ну сна гу раз во ја пред ста вља ма сов на сло-
бод на ини ци ја ти ва, без ко је ни под нај по вољ ни јим усло ви ма ни су 
мо гу ћи ве ли ки дру штве ни уз ле ти. Ло кал на са мо у пра ва упра во и 
по чи ва на сло бод ној ини ци ја ти ви гра ђа на. Док у др жав ној упра ви 
све ини ци ја ти ве кре ћу из вр ха др жав не пи ра ми де, у ло кал ној са мо-
у пра ви, сва ко је у по зи ци ји да по кре ће за јед нич ке ак ци је. Али док 
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се сва ка ини ци ја ти ва др жав ног вр хов ни ка, по пра ви лу спро во ди, 
по је ди нач не ини ци ја ти ве гра ђа на спро во де се са мо кад их при хва-
ти ве ћи на ко ја је за ин те ре со ва на за њи хо во оства ри ва ње, то јест 
кад по де мо крат ском по ступ ку пре ра сту у ко лек тив ну ини ци ја ти ву. 

Уме сто да убр за, „тран зи ци ја“ је ус по ри ла, и го то во за у ста ви-
ла раз вој ло кал не са мо у пра ве, као и уку пан раз вој Ср би је. Упр кос 
устав ним про кла ма ци ја ма о на род ној ини ци ја ти ви, ре фе рен ду му и 
ло кал ној са мо у пра ви, ствар не мо гућ но сти за сло бод ну ини ци ја ти-
ву су сма ње не, чи ме је ло кал на са мо у пра ва прак тич но све де на на 
ло кал ну упра ву. 

Ма сов на ини ци ја ти ва за ре ша ва ње ег зи стен ци јал них про бле-
ма по ти сну та је стра нач ком бор бом за власт, ко јом се гра ђа ни од 
су бјек та ло кал не са мо у пра ве пре тва ра ју у обје кат по ли тич ке ма ни-
пу ла ци је. И вла да ју ће и опо зи ци о не стран ке те же мо но по ли за ци ји 
вла сти, ко јом се уло га ло кал не са мо у пра ве, као об ли ка дру штве ног 
са мо ор га ни зо ва ња, мар ги на ли зу је и ста вља у функ ци ју при кри ва-
ња по ли тич ког мо но по ла. 

Ако не ма ути ца ја на од лу чи ва ње, не мо же би ти ни ини ци ја ти-
ва за за јед нич ко при вре ђи ва ње и за до во ља ва ње жи вот них по тре-
ба, ко је се на ви шем ни воу са мо за јед нич ки мо гу за до во ља ва ти. У 
си сте му фор мал не ви ше стра нач ке де мо кра ти је оста ло је ме ста за 
ини ци ја ти ву стра нач ких во ђа. Пре ма ис тра жи ва њу ко је је вр ше но 
у јед ном бро ју ло кал них за јед ни ца, око 57% ис пи та ни ка је из ја ви-
ло да је њи хо во уче шће у ре ша ва њу про бле ма ло кал не за јед ни це 
ма ло, а око 27% да је ни ка кво. Сход но то ме, и око 28% не ма ни ка-
кав ути цај на од лу чи ва ње у ло кал ној за јед ни ци. Ути цај на од лу чи-
ва ње из ван ло кал не за јед ни це је још ма њи, и у ства ри ни ка кав ако 
се из у зму по је дин ци ко ји оба вља ју не ке од го вор не функ ци је, јер 
око 52% ис пи та ни ка твр ди да има ма ли, а пре ко 39% да не ма ни ка-
кав ути цај на по сла ни ке.4) 

На сто ја ње по ли тич ких стра на ка да суд би ну др жа ве узму у сво-
је ру ке мо же има ти ка та стро фал не по сле ди це. Да би се кре ну ло 
пу тем пре по ро да нео п ход но је пот пу но де бло ки ра ње ма сов не ини-
ци ја ти ве ко ја под ра зу ме ва ствар ну и пу ну де мо кра ти за ци ју по ли-
тич ког жи во та. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су ини ци ја ти ве у за до во-
ља ва њу за јед нич ких по тре ба гра ђа на спла сну ле, да је са мо до при-
нос знат но опао или пот пу но пре су шио, и да у сво је ру ке све узи ма 

4)  Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2009, стр. 89.
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оп штин ска ад ми ни стра ци ја ко ја је под ап со лут ном кон тро лом ре-
пу блич ке ад ми ни стра ци је и по ли тич ких стра на ка.

За не по сред но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба ка рак те-
ри стич но је до бро вољ но опре де љи ва ње пу тем са мо до при но са, за 
по сред но дру штве на при ну да ко ја се за сни ва на фи скал ној кон цен-
тра ци ји сред ста ва. О не по сред ном за до во ља ва њу за јед нич ких по-
тре ба од лу чу је се не по сред но, о по сред ном по сред но. Пр ви об лик 
од лу чи ва ња је на чин оства ри ва ња ло кал не са мо у пра ве, дру ги др-
жав не упра ве. У не по сред ном од лу чи ва њу из ја шња ва ју се они ко ји 
су за за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба жи вот но за ин те ре со ва ни, 
у др жав ном упра вља њу про фе си о нал ни за ступ ни ци чи ја је за ин те-
ре со ва ност за оно о че му од лу чу ју ире ле вант на. 

Глав на по кре тач ка сна га тре ба да бу де сло бод на ини ци ја ти ва. 
Нај по вољ ни је ре ше ње би би ло да се сва кој ло кал ној за јед ни ци пре-
пу сти да са мо стал но од лу чу је о све му што се ти че дру гих, о че му 
она мо же и нај ме ро дав ни је од лу чи ва ти. Али то би зах те ва ло да ло-
кал на за јед ни ца на свим ни во и ма бу де аде кват но за сту пље на и у 
де мо крат ском од лу чи ва њу о ши рим дру штве ним ин те ре си ма, што 
се ни у јед но пар тиј ском ни у ви ше пар тиј ском си сте му пред став-
нич ког од лу чи ва ња не мо же по сти ћи. Је ди ну мо гућ ност за то пру-
жа си стем не по сред не де мо кра ти је ко ја се оства ру је пу тем на род не 
ини ци ја ти ве, ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка лич ног из ја шња ва ња 
уз не по сред ну за сту пље ност гра ђа на у за ко но дав ним те ли ма и дру-
гим ор га ни ма дру штве ног упра вља ња. 

Си стем не по сред не де мо кра ти је под ра зу ме ва не по сред но од-
лу чи ва ње о на чи ну и усло ви ма за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба 
свих о чи јим се по тре ба ма ра ди, чи ме се ис кљу чу је мо гућ ност да 
јед ни жи ве и ужи ва ју на ра чун дру гих, на че му су се до са да за сни-
ва ле и при ви ле ги је гра да над се лом. Са не по сред ним од лу чи ва њем 
те при ви ле ги је ће не ста ти, што мо же са мо по ја ча ти ства ра лач ке 
на по ре на оства ри ва њу раз вој них ам би ци ја и се ла и гра да. При са-
мо у прав ном5) 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 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. 

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 

5)  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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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. 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. 

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 
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 ци ји 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 
за јед нич ких 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 хо ди ма не по-
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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 за јед нич ких 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 
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. 

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. 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. Са мо у прав-
на ак ци ја се и за сни ва на не по сред ном из 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.

Што су за јед нич ке по тре бе ра зно вр сни је, мо гућ ност за про из-
вољ но сти и су бјек ти ви зам је ве ћа. Због то га се у та квим усло ви ма 
на ме ће по тре ба за не по сред ним из ра жа ва њем ин те ре са гра ђа на. 
По ред оп штих ску по ва ор га ни зо ва них са на ме ром да се кроз сло-
бод но су че ља ва ње ми шље ња утвр де за јед нич ке по тре бе, све је че-
шће у упо тре би и ан ке та пу тем ко је се сва ко до ма ћин ство, а по не-
кад и сва ки члан ло кал не за јед ни це, не по сред но из ја шња ва о тим 
по тре ба ма. 

Раз ви ја њем ин те грал ног си сте ма не по сред не де мо кра ти је 
отва ра ју се ши ро ке пер спек ти ве и нео гра ни че не мо гућ но сти за 
раз ви ја ње ло кал не са мо у пра ве ко ја је и са ма из вор ни об лик не по-
сред не де мо кра ти је. Тра ди ци о нал ни об ли ци ло кал не са мо у пра ве 
не тре ба да се уки да ју, већ да се, у функ ци ји еко ном ског и кул тур-



- 86 -

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАКАОИЗВОРНИОБЛИК...ДраганЖ.Марковић

ног раз во ја, да ље раз ви ја ју ко ри шће њем са вре ме них и нај са вре ме-
ни јих сред ста ва јав ног ко му ни ци ра ња. 

У ло кал ној за јед ни ци, у ци љу сло бод ног ис по ља ва ња и оства-
ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са, мо ра би ти омо гу ће на пу на сло бо да 
дру штве ног и по ли тич ког де ло ва ња. За то је нео п ход но обез бе ди ти 
пу ну рав но прав ност свих об ли ка дру штве ног и по ли тич ког ор га ни-
зо ва ња и де ло ва ња кроз де мо крат ски ди ја лог у ко јем ће до ла зи ти 
до из ра жа ја, пре све га, оне ини ци ја ти ве ко је из ра жа ва ју ин те ре се и 
по тре бе ве ћи не гра ђа на у ло кал ној за јед ни ци. За то се не би сме ла 
ве зи ва ти ни за јед ну по ли тич ку стран ку, али ни јед ну стран ку не би 
сме ла спре ча ва ти у ње ном де ло ва њу. 

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 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. 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. 

Ло кал на са мо у пра ва мо ра ла би по ста ти сво је вр стан ка та ли за-
тор ствар не де мо кра ти је, од ко јег ће се од би ја ти све што је усме-
ре но про тив ин те ре са гра ђа на, и ко ји ће оне мо гу ћи ти би ло ко ју 
по ли тич ку ор га ни за ци ју да гра ђа ни ма сво је стра нач ке ин те ре се 
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на мет не као њи хо ве. Ствар на са мо у пра ва мо же по ли тич ке стран ке 
при мо ра ти да се од ме ђу соб не бор бе за власт окре ну ствар ним про-
бле ми ма жи вот не ег зи стен ци је гра ђа на и да кроз здра ву утак ми цу 
кон струк тив ним де ло ва њем до при но се њи хо вом ре ша ва њу. 

Гра ђа нин мо же би ти су ве рен са мо ако има од лу чу ју ћу уло гу 
у од лу чи ва њу на свим ни во и ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. Уса-
мљен и нео р га ни зо ван гра ђа нин не ма прак тич но ни ка квих шан си 
за оства ри ва ње сво је су ве ре но сти због че га се он мо ра удру жи ва ти 
да би оства ри вао сво ја устав на пра ва. Да би гра ђа ни оства ри ва ли 
сво ју су ве ре ност, ло кал на за јед ни ца, као об лик њи хо вог дру штве-
ног ор га ни зо ва ња, не мо же се ба ви ти са мо ло кал ним про бле ми ма, 
већ се мо ра ан га жо ва ти и на ре ша ва њу пи та ња од ши рег дру штве-
ног ин те ре са ко ја се ти чу жи во та свих гра ђа на. 

Ка ко ће се оства ри ва ти су ве ре ност гра ђа на и ка ко ће се др жав-
ни ор га ни од но си ти пре ма њи хо вим ини ци ја ти ва ма и зах те ви ма, 
умно го ме за ви си од то га ко ће их у тим ор га ни ма пред ста вља ти. 
За то се у из бо ру на род них пред став ни ка не мо же све пре пу сти ти 
по ли тич ким стран ка ма и њи хо вим ру ко вод стви ма, а уло га гра ђа на 
све сти на пу ко из гла са ва ње њи хо вих кан ди да та. Гру пе гра ђа на би 
тре ба ло да ис ти чу сво је кан ди да те за на род не по сла ни ке не за ви сно 
од њи хо ве стра нач ке при пад но сти, тим пре што ве ћи на гра ђа на не 
при па да ни јед ној стран ци.

Да би на род ни пред став ни ци за и ста за сту па ли ин те ре се на ро-
да, ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вих иза бра ни ка се не мо же огра ни чи-
ти са мо на из бо ре, већ мо ра би ти трај на и уза јам на. Ка кве ће би ти 
ствар не ве зе из ме ђу по сла ни ка и њи хо ве из бор не ба зе умно го ме 
за ви си од ини ци ја ти ве гра ђа на. Нео п ход но је да гра ђа ни стал но и 
ор га ни зо ва но из ра жа ва ју сво је ин те ре се и сво јим пред став ни ци-
ма по ста вља ју кон крет не зах те ве за ре ша ва ње од ре ђе них пи та ња у 
скуп шти на ма и дру гим ор га ни ма вла сти. 

Ло кал на са мо у пра ва, као об лик не по сред не де мо кра ти је, су-
прот ста вља се свим об ли ци ма ауто кра ти је и по ли тич ког мо но по-
ла. За то је илу зор но оче ки ва ти да ће се би ро кра ти зо ва на др жав на 
ад ми ни стра ци ја бо ри ти за истин ску ло кал ну са мо у пра ву. Ствар на 
де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма не мо же би ти у ин те ре су ни 
по ли тич ких стра на ка ко ји ма је глав ни циљ бор ба за соп стве но мо-
но по ли са ње др жав не вла сти.

Са вре ме на ло кал на са мо у пра ва има сво је те ме ље у тра ди ци о-
нал ним об ли ци ма не по сред не де мо кра ти је ко ји су у то бо же „де мо-
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крат ском дру штву“ мар ги на ли зо ва ни или пот пу но по ти сну ти. Да-
нас је у Ср би ји де мо кра ти ја прак тич но из о кре ну та у ла жну фа са ду 
нај бе зоб зир ни је пар то кра ти је, под чи јом је до ми на ци јом и ло кал на 
са мо у пра ва пре тво ре на у крај ње би ро кра ти зо ва ну ло кал ну упра ву 
над изо ло ва ним и бес по моћ ним гра ђа ни ма. За то се ло кал на упра-
ва не мо же су штин ски де мо кра ти зо ва ти без де мо кра ти за ци је це лог 
дру штва, и на на ци о нал ном и пла не тар ном ни воу, али би де мо крат-
ске ини ци ја ти ве мо ра ле по ти ца ти пре све га од са мог обез вла шће-
ног на ро да.6)

DraganZ.Markovic
LOCALSELF-GOVERNMENTASANORIGINALMODEL

OFDIRECTDEMOCRACY
Summary

Objectiveofthistextistounderlinebasicsocio-economic
andpoliticalpremisesfordevelopmentoflocalself-gov-
ernmentasanoriginalmodelofdirectdemocracy.Inthe
textauthoruseda theoreticallyprovedscientificmethod
with accompanying scientific literature. In the text it is
underlined thatdevelopmentof local self-governmentas
anoriginalmodelofdirectdemocracyassumes(demands)
apropertytransformationofindividualprivateandstate
companiesintothejoint-stockandstockcompanies,coop-
erativesandcooperativecompanies.Theauthorofthetext
came toconclusion thatdemocratizationof theproperty
relationscausesalsodemocratizationofthepolitics.From
beingpassiveobjectsof thepolitics, thecitizensbecome
activesubjectsofpoliticalactivityandfrombeingonlythe
executorsof political directives theybecomecreatorsof
politicaldecisionswhich they jointly implement inprac-
tice.There is especiallyunderlined the significanceofa
massiveandfreeinitiativeofthecitizensthatarealself-
governmentshouldbebaseduponinreality.
Key Words: local self-government, indirect democracy,
democraticcapacities
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Resume
Economicindependenceofcitizensisanecessaryprecon-
ditionfortheirpoliticalindependence.Iftheyarerobbed
oftheirownresourcesthroughfiscaltaxes,theyarealso
robbed of their own social independence and in accord
withthattheyarerobbedofopportunitytoexercisetheir
socialinfluenceonanylevelinsociety.
Localself-governmentsexistonlyiftheyhavetheirownre-
sourcesnecessaryforfreeincorporation,andincasethat
theyarerobbedoftheseresourcesthroughfiscalmethods
theirself-governmentislimitedaswell.Duetothefiscalfi-
nancing,realself-governmentsalreadydonotexistonthe
levelofmunicipality,oriftheydoexisttheyarecapableof
doingitonlytotheextentofthelevelofcapabilityofthe
municipalitytoself-financeitsproblems.
Democratizationofthepropertyrelationsisabasicpre-
conditionfordemocratizationanddecentralizationofso-
ciety inSerbiaandalso fordevelopmentof self-govern-
mentinfullsenseoftheterm.Inself-governingexecution
ofmutualneedsthereisnoasingleonepassiveparticipant
intheprocess.Everybodyisinvitedtomakeinitiativesand
discuss the arising questions and proposals.Among the
citizensdirectrelationsareformedwithoutanyintermedi-
ary,theyarehorizontallyconnectedandinthiswaythey
overcome traditional relations of social hierarchy and
subordination.
Throughdevelopmentofintegralsystemofdirectdemoc-
racytherecomewideperspectivesandunlimitedpossibili-
tiesfordevelopmentoflocalself-governmentswhichhad
beenoriginalmodelsofdirectdemocracyitselfinthepast.
In the local self-government theremust beprovided full
freedomofsocialandpoliticalactivity.Inordertoachieve
this,itisnecessarytoprovidefullequalityofallmodelsof
socialandpoliticalorganizationandactivitiesthrougha
democraticdialoguewhichunderlines,firstofall,apos-
sibilityforbringinginitiativeswhichreflectinterestsand
needsofmajorityof thecitizens in localcommunities.A
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localcommunity should functionasacentreofpolitical
organizationandactivity, creatingpreconditions for full
expressionoffreedomandequalityinaccomplishmentof
politicalrightsof thecitizens.Actingasacommunityof
equalcitizens,thelocalcommunityimpliesfreeactivityof
everybodyandforeverybody.Onlyunderthisconditionit
ispossibletoprovideafreecompetitionofideasinwhich
allideasareeligibletowinincasethattheyareaccepted
bymajorityofthecitizens..

 Овај рад је примљен 24. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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