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Sе љак ни ка да ни је имао ути ца ја на др жав ну по ли ти ку, и за то је 
увек био у су ко бу са др жа вом. „Ско ро у це лом на шем јав ном 

жи во ту се љак ниг де сам ни чим не упра вља, ни у че му он сам ниг-
* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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де не во ди по сло ве. Ње га по у ча ва ју у но ви на ма, на збо ро ви ма, у 
удру же њи ма. Али он сам не пи ше члан ке у но ви на ма, не го во ри на 
збо ро ви ма, не ру ко во ди удру же њи ма. Ње га ор га ни зу ју у по ли тич-
ке пар ти је, али он ниг де не во ди ор га ни за ци је. Он би ра по сла ни ке, 
али су ње го ви по сла ни ци љу ди ко ји ни су се ља ци“.1)

Ка пи та ли зам је омо гу ћио по ли тич ко ор га ни зо ва ње ма да не и 
су штин ски по ли тич ко ак ти ви ра ње се ља ка, али је и то пред ста вља-
ло зна ча јан ко рак на пу ту њи хо ве со ци ја ли за ци је јер се и са мим 
по ли тич ким оку пља њем вр ши од ре ђе но дру штве но по ве зи ва ње. 
Све до да на шњег да на се љак је остао по ли тич ки ста ти ста и обје-
кат по ли тич ке ма ни пу ла ци је у функ ци ји оства ри ва ња не ких ту ђих 
ин те ре са.

Се љач ке пар ти је ни су у су шти ни би ле се љач ке. Не са мо што 
их ни су во ди ли се ља ци, не го се пар тиј ска би ро кра ти ја пре бо ри ла 
за соп стве ну власт не го за ин те ре се се ла и се ља ка. Се ља штво је за 
ка пи та ли стич ку вла сте лу пред ста вља ло са мо гла сач ку ма ши ну, и 
она му се де ма го шки до дво ра ва ла са мо да би обез бе ди ла не ка кав 
де мо крат ски ле ги ти ми тет сво је вла да ви не. А се љак је на ив но ве-
ро вао сво јим по ли тич ким по сред ни ци ма, са ко ји ма се сре тао од 
из бо ра до из бо ра.

Оче ки ва ло се да ће се ори јен та ци јом на раз вој са мо у пра вља ња 
ста ње бит но про ме ни ти али ствар ног са мо у пра вља ња из ван се о ске 
ме сне за јед ни це го то во да ни је би ло. Тран зи ци јом из јед но пар тиј-
ског у ви ше пар тиј ски си стем се љак је и у по ли ти ци ви ше из гу био 
не го што је до био. Се љач ке (као и рад нич ке) пар ти је су нај ма ло-
број ни је, нај не ор га ни зо ва ни је и прак тич но без по ли тич ког ути ца-
ја.

По што се љач ке пар ти је не осва ја ју власт, оне у на род ним скуп-
шти на ма не ма ју сво је пред став ни ке. А на пред став ни ке дру гих 
пар ти ја се ља ци не мо гу ути ца ти јер су они де ле ги ра ни од стра не 
пар тиј ских ру ко вод ста ва, по чи јим се ди рек ти ва ма, да не би би ли 
за ме ње ни, мо ра ју из ја шња ва ти и гла са ти. Од ан ке ти ра них по љо-
при вред ни ка око 52% је од го во ри ло да има ју ма ли, а пре ко 39% да 
не ма ју ни ка кав ути цај на од бор ни ке и по сла ни ке.2)

1) Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела,Са вре ме на шко ла, Бе о град, 1962, стр. 192.
2) Проф. др. Ми ла дин М. Ше вар лић, мр Ма ри ја М. Ни ко лић, Ставовидиректоразадруга

изадругараоземљорадничкомзадругарствууСрбији,Дру штво аграр них еко но ми ста 
Ср би је, Бе о град, 2012, стр. 8-10.
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Ни јед но пар тиј ски ни ви ше пар тиј ски об лик вла да ви не ни су 
се ло и се ља ка усре ћи ли јер је и при јед ном и при дру гом да ле ко 
од вла сти. У јед но пар тиј ском си сте му на ме та но им је удру жи ва ње 
ко је ни је од го ва ра ло њи хо вим ствар ним ин те ре си ма, а у ви ше пар-
тиј ском, се ља штво се ве штач ки раз би ја и уну тар се бе по ли тич ки 
кон фрон ти ра.

Се ља штво би се мо ра ло та ко ор га ни зо ва ти и де ло ва ти да сво је 
аутен тич не ин те ре се, зах те ве и ста во ве не по сред но из ра жа ва и за 
њих се, без ли це мер них по сред ни ка, ор га ни зо ва но са мо бо ри. А и 
„вре ме је да се се љак уве де у цео по ли тич ки жи вот, па у из бор ну 
бор бу као ак ти ван са рад ник. Да и он ту ра ди не што, а не да са мо 
слу ша ту ђе го во ре и гла са. Да и он би ра а не са мо гла са. Да би ра 
из ме ђу сво јих се ља ка, јер он је ди но ту уме би ра ти“. За то је „се лу 
по треб но и про гре сив но, ди на мич но, јав но мње ње, ко је би би ло 
по кре тач и ини ци ја тор“.3)

Да би се успе шно раз ви ја ла, се о ска са мо у пра ва би мо ра ла де-
ло ва ти, пре све га, као са мо ста лан де мо крат ски по крет ко ји не ће 
би ти ни ис по ста ва цен трал не вла сти ни при ве зак би ло ко је по ли-
тич ке ор га ни за ци је, већ не за ви сно сте ци ште и ис хо ди ште сло бод-
них ини ци ја ти ва за ре ша ва ње жи вот них про бле ма се ља на. Се о ска 
са мо у пра ва је и на ста ла, с јед не стра не, услед на ра слих за јед нич-
ких по тре ба ста нов ни штва, а, с дру ге стра не, услед не мо ћи др жа ве 
да тим по тре ба ма од го во ри. Не по сред на са мо у пра ва нај пре је на-
ста ја ла упра во та мо где је о за јед нич ким по тре ба ма љу ди др жа ва 
нај ма ње бри ну ла. Про бле ме соп стве ног жи во та ко је не мо гу ре-
ши ти са ми, љу ди по ку ша ва ју да ре ше и ре ша ва ју за јед нич ки, при 
че му по кре ћу за јед нич ке ак ци је, од лу чу ју и спро во де за јед нич ке 
од лу ке и на тај на чин се са ми ор га ни зу ју као др жа ва ко јом се ауто-
крат ска, од на ро да оту ђе на др жа ва по ти ску је из дру штве не ба зе.

Се о ска са мо у пра ва упра во се и раз ви ја ла у ти хој кон фрон та-
ци ји са др жав ном упра вом, под чи јом се до ми на ци јом чи та во вре-
ме на ла зи ла. Та кон фрон та ци ја је не из бе жна јер су др жав на упра ва 
и са мо у пра ва не по мир љи ве су прот но сти ко је се ме ђу соб но ис кљу-
чу ју. Пу тем се о ске са мо у пра ве се ља ни сво је по тре бе за до во ља ва ју 
не по сред но, док се пре ко др жав не упра ве њи хо во за до во ља ва ње 
вр ши по сред но. За то се оне у пр вом слу ча ју из ра жа ва ју из вор но, 
док се у дру гом слу ча ју ок тро и шу од стра не др жав них ор га на, ко ји 
и пар ци јал не по тре бе јед ног, па и ма њег де ла ста нов ни штва мо-

3) Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела,исто, стр. 193, 238.
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гу про гла ша ва ти оп штим по тре ба ма. „Спе ци фич ност са вре ме ног 
тре нут ка је у то ме да су про це си де цен тра ли за ци је и ја ча ње ло-
кал не ауто но ми је, иако по сто је, сна жно огра ни ча ва ни цен трал ном 
вла шћу др жа ве“.4)

Уме сто да убр за, „тран зи ци ја“ је ус по ри ла, и го то во за у ста ви-
ла ин ду стри ја ли за ци ју и ур ба ни за ци ју се о ских под руч ја. Основ ни 
узрок то ме је упра во у спу та ва њу ма сов не сло бод не ини ци ја ти ве. 
Упр кос устав ним про кла ма ци ја ма о на род ној ини ци ја ти ви и ре фе-
рен ду му, ствар не мо гућ но сти за сло бод ну ини ци ја ти ву су сма ње не, 
чи ме је се о ска 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 
љу ди по ти сну та је стра нач ком бор бом за власт, ко јом се се ља ни од 
су бјек та се о ске 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 се о ске са мо у пра ве, као об ли ка де мо крат ског 
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. 

Ре тро град на при ва ти за ци ја има ла је за ре зул тат бр зо бо га ће ње 
не знат не ма њи не на ра чун огром не ве ћи не ста нов ни штва, ко ја је 
прак тич но па ла на ми ни мум жи вот не ег зи стен ци је, те ви ше не ма 
сред ста ва ни за го ло пре жи вља ва ње, а ка мо ли за ула га ња у раз вој. 
Уме сто из ре а ли за ци је раз вој них про гра ма, др жав не ка се се пу не 
из све та њих по ро дич них бу џе та, чи јим се ве ћим де лом по кри ва ју 
оба ве зе на ко је се ља ни не ма ју ни ка квог ути ца ја. 

Оту ђи ва њем сред ста ва, од се ља на се оту ђу је од лу чи ва ње чак и 
о еле мен тар ним усло ви ма жи во та. Се о ска са мо у пра ва је прак тич-
но пре тво ре на у ло кал ну упра ву, без ика квих ин ге рен ци ја гра ђа-
на, што је до ве ло до за ми ра ња и не ких тра ди ци о нал них, ве ко ви ма 
прак ти ко ва них об ли ка не по сред не де мо кра ти је. 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.

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. Ако по љо при вред на 

4) Проф. Др Ми јат Да мја но вић, Локалнадемократија,збор ник, Маг на Аген да, Бе о град, 
2001, стр. 136.
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про из вод ња ко ја је ка рак те ри стич на за се о ска под руч ја бу де пре-
оп те ре ће на по ре зи ма, про из во ђа чи ће из гу би ти сва ку мо гућ ност 
и сва ки ин те рес за уна пре ђи ва ње при вре ђи ва ња, а са не ке дру ге 
стра не те шко да се мо же кре ну ти пу тем пре по ро да, због че га је 
нео п ход но 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 еко ном ског и по ли тич ког 
жи во та.

Све што је до са да по стиг ну то у по ди за њу дру штве ног стан-
дар да се о ских под руч ја у Ср би ји, ура ђе но је на ба зи сло бод не ини-
ци ја ти ве и са мо до при но са. „Тран зи ци јом“ је тај тренд успо рен и 
го то во пре се чен. По ја ви ли су се но ви ду ше бри жни ци у ли цу по-
ли тич ких стра на ка, ко ји би да, ра ди соп стве не вла да ви не, у све му 
усре ћу ју сво је по да ни ке, не до пу шта ју ћи да ма ло и они са ми о сво-
јој сре ћи бри ну.

Ис тра жи ва ње по ка зу је да су ини ци ја ти ве у за до во ља ва њу за-
јед нич ких по тре ба се ља 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 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. Дру штве ни стан дард због 
то га опа да јер се не обез бе ђу је ни одр жа ва ње до стиг ну тог ни воа.5)

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 раз во ја се о ских под руч ја тре ба да 
бу де сло бод на ини ци ја ти ва, јер не мо же се оче ки ва ти да ће о по-
тре ба ма гра ђа на би ло ко дру ги бри ну ти ви ше од са мих гра ђа на. 
Нај по вољ ни је ре ше ње би би ло да се сва ком под руч ју пре пу сти да 
са мо стал но од лу чу је о све му што се не ти че дру гих, о че му оно 
мо же и нај ме ро дав ни је од лу чи ва ти. Али то би зах те ва ло да мар ги-
нал на под руч ја на свим ни во и ма бу ду аде кват но за сту пље на и у де-

5) Ис тра жи ва ње је ура ђе но 2012. го ди не у ор га ни за ци ји ДО „Ло кал на са мо у пра ва Ср би-
је“.
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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.6) 

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 при ви ле ги је ме тро по ле над про вин ци јом. 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 ме тро по-
ле и мар ги нал них се о ских под руч ја.

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-
ног раз во ја се о ских под руч 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..

Уме сто оту ђи ва ња, „тран зи ци јом“ би се мо ра ло оне мо гу ћи-
ти оту ђи ва ње соп стве ним ра дом сте че не имо ви не, чи ме би се, у 
функ ци ји оп ште дру штве ног раз во ја, знат но по ве ћа ла ма сов на мо-
ти ва ци ја за рад и ства ра ње, ра ди че га би, по ред про из вод них де-
лат но сти, на за дру жним прин ци пи ма тре ба ло ор га ни зо ва ти и јав не 
услу ге. Тран сфор ма ци јом др жав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска дру-
штва и за дру жне ор га ни за ци је спре чи ло би се оту ђи ва ње сред ста ва 
гра ђа на и обез бе ди ло њи хо во рав но прав но уче шће у од лу чи ва њу о 
ква ли те ту, це на ма и дру гим усло ви ма пру жа ња јав них услу га. 

Ти ме би се у обо стра ном ин те ре су и ко ри сни ка и да ва ла ца 
услу га, обез бе ди ло нај ра ци о нал ни је ор га ни зо ва ње услу жних де-
лат но сти и нај рен та бил ни је по сло ва ње услу жних ор га ни за ци ја, 
што је у до са да шњој прак си већ по твр ђе но. Не ма ни ка квог еко-
ном ског ни дру штве ног оправ да ња да се јед ној ло кал ној за јед ни ци 
ус кра ћу је мо гућ ност са мо ор га ни зо ва ња у за до во ља ва њу за јед нич-

6) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2009, стр. 73-87.
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ких по тре ба ко је су од ин те ре са са мо за ње не жи те ље, што се по-
след њих го ди на од стра не оп штин ске ад ми ни стра ци је че сто чи ни.

Раз вој ло кал не се о ске за јед ни це по нај ви ше за ви си од мо-
гућ но сти сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва. Нео п ход но је, по ред 
сма њи ва ња фи скал них оба ве за, де мо кра ти зо ва ти сво јин ске од но-
се пу тем ак ци о нар ства и за дру гар ства. За дру гар ство пред ста вља 
аутен тич ну дру штве но-еко ном ску осно ву се о ске са мо у пра ве. Сво-
ји на ло кал них се о ских за јед ни ца на се о ским под руч ји ма тре ба да 
се за сни ва на за дру жним прин ци пи ма што зна чи да је она 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 раз ли ку је и од 
др жав не и од ин ди ви ду ал не при ват не сво ји не. Ре ал на шан са за де-
мо крат ско са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на је у раз ви ја њу за дру гар ства 
на из вор ним за дру жним прин ци пи ма ко ји под ра зу ме ва ју на че ла 
до бро вољ но сти и не за ви сно сти, де мо крат тич но сти и не по сред ног 
и рав но прав ног рас по ла га ња за дру жном имо ви ном. С об зи ром да 
и за ко но дав на ре гу ла ти ва и за дру жна прак са бит но од сту па ју од 
ових прин ци па, нео п ход не су ко ре ни те про ме не у на шем за дру гар-
ству ко је је де сти му ла тив но, би ро кра ти зо ва но и пот пу но за тво ре но 
пре ма за дру гар ству у све ту.

Аутен тич но за дру гар ство под ра зу ме ва пот пу но сло бод ну ини-
ци ја ти ву и пот пу но сло бод но удру жи ва ње у свим об ли ци ма и у 
свим сфе ра ма дру штве не ре про дук ци је, што мо же пред ста вља ти и 
нај ве ћу узда ни цу убр за ног раз во ја мар ги нал них се о ских под руч ја. 
Због то га ту сло бо ду не би тре ба ло ни чим огра ни ча ва ти уко ли ко се 
њо ме не угро жа ва ни чи ја сло бо да.

До след ним раз ви ја њем за дру гар ства на из вор ним за дру жним 
прин ци пи ма раз ви ја ју се и про из вод ња и но ви про из вод ни од но си, 
ко ји по бу ђу ју ин те рес сва ког за дру га ра и за удру жи ва ње сло бод-
них сред ста ва и за уна пре ђи ва ње за јед нич ког ра да и по сло ва ња. 
Оно омо гу ћа ва нео гра ни че ну кон цен тра ци ју зе мљи шних по се да и 
укуп них про из вод них сред ста ва без оту ђи ва ња од њи хо вих ин ди-
ви ду ал них вла сни ка, чи ме се по ве ћа ва и лич на и ко лек тив на мо ти-
ва ци ја за раз вој. 

Са мо де мо крат ском кон цен тра ци јом сло бод них ини ци ја ти ва 
мо же се вр ши ти и де мо крат ска кон цен тра ци ја сло бод них сред ста-
ва у ин те ре су са мих њи хо вих по сед ни ка али и це лог дру штва. Ди-
рект на ула га ња у раз вој по ву ћи ће за со бом и кла сич ну штед њу, 
али не пре ко оту ђе них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, не го на за дру-
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жним прин ци пи ма, ра ди че га се мо ра ју отво ри ти мо гућ но сти и за 
сло бод но раз ви ја ње штед но-кре дит ног за дру гар ства, ко јим ће се 
ште ди ше обез бе ди ти од евен ту ал не пљач ке и зе ле на шке екс пло а-
та ци је.

Пре ко за дру га и за дру жних асо ци ја ци ја мо же се раз ви ја ти не-
по сред на са рад ња са за дру жним ор га ни за ци ја ма у све ту. Нео гра-
ни че не су мо гућ но сти за про из вод ну ко о пе ра ци ју, ком пен за ци о ну 
раз ме ну про из во да и услу га, за јед нич ка ис тра жи ва ња, ме ђу соб ну 
раз ме ну ин фор ма ци ја и ис ку ста ва, за дру жно обра зо ва ње, спе ци ја-
ли за ци ју струч них ка дро ва, и мно го шта дру го у функ ци ји раз во ја.

Се о ска под руч ја не мо гу се раз ви ја ти без раз во ја ло кал не при-
вре де, ко јег не мо же би ти без раз во ја ло кал не са мо у пра ве. „Глав на 
пре о ку па ци ја ло кал не са мо у пра ве у све ту пред ста вља упра во раз-
вој ло кал не при вре де, без ко јег се не мо гу под ми ри ва ти ни еле мен-
тар не по тре бе ло кал ног ста нов ни штва“.7)

Раз вој не по тен ци ја ле мар ги нал них се о ских под руч ја Ср би је 
пред ста вља ју на ро чи то при род не мо гућ но сти за раз вој сто чар ства, 
во ћар ства, во до при вре де, шу мар ства и ту ри зма, ко је се не до вољ но 
или уоп ште не ко ри сте. Њи хо ва пер спек тив ност је у то ме што ће 
„здра ва при род на хра на, во да и чист ва здух по ста ја ти све на су шни-
ја по тре ба це лог ово зе маљ ског све та“.8)

Ло кал на са мо у пра ва као об лик де мо крат ског са мо ор га ни зо ва-
ња гра ђа на, пред ста вља глав ну по кре тач ку сна гу и кључ ни чи ни-
лац раз во ја ло кал не при вре де, о ко јој ни ко не мо же бри ну ти бо ље 
од оних ко ји од ње жи ве. До са да би ро кра ти зо ва на др жа ва о раз во-
ју ло кал не при вре де ни је мно го бри ну ла, чак га је цен тра ли за ци јом 
и спу та ва ла, што је је дан од основ них узро ка еко ном ске мар ги на-
ли за ци је мно гих а на ро чи то се о ских под руч ја.

По сто је ћи еко ном ски јаз из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них 
под руч ја мо же се сма њи ти са мо уко ли ко се ло кал на при вре да осло-
бо ди пре ко мер ног фи скал ног за хва та ња но во ство ре не вред но сти. 
Нео п ход на је ко ре ни та про ме на у са мом си сте му дру штве не ре про-
дук ци је та ко да ло кал не за јед ни це са ме бри ну о сво јим по тре ба ма 
ко је се на ло кал ном ни воу мо гу нај у спе шни је за до во ља ва ти и да за 
то са мо стал но рас по ла жу по треб ним сред стви ма, а да се у ши рим 

7) Проф. Жив ко Мар ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва и раз вој се о ских мар ги нал них под руч-
ја“, у збор ни ку Међународнинаучнискуп„Власинскисусрети2006“,За вод за со ци о-
ло ги ју раз во ја се ла, Бе о град, 2007, стр. 3.

8) Исто, стр. 4.
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за јед ни ца ма кон цен три шу сред ства са мо за по тре бе ко је се на ло-
кал ном ни воу не мо гу за до во ља ва ти.

Де мо кра ти за ци јом сво јин ских од но са нео п ход но је спре чи ти 
оту ђи ва ње са мо до при но са гра ђа на, ко ји су до са да го то во ре дов-
но при сва ја ла јав на пред у зе ћа и др жав ни ор га ни. „Елек трич на и 
пут на мре жа као и дру ги ин фра струк тур ни објек ти ко је су гра ђа ни 
не раз ви је них под руч ја гра ди ли соп стве ним сред стви ма, пре шли су 
у ру ке јав них пред у зе ћа, чи је услу ге они пла ћа ју пу ним це на ма као 
и ко ри сни ци ко ји ни су ни шта уло жи ли“.9) Пра вед но и де мо крат-
ско ре ше ње би би ло да се сред ства са мо до при но са у ви ду ак ци ја 
кон цен три шу у ак ци о нар ским дру штви ма, или у ви ду за дру жних 
уде ла у за дру жним ор га ни за ци ја ма и да та ко трај но оста ну у не по-
сред ном рас по ла га њу гра ђа на.

Уко ли ко се сред ства са мо до при но са фи скал ним за хва та њем 
ума њу ју и са мо у пра ва се су жа ва. Та ко је у Ср би ји „из ве де на из у-
зет на цен тра ли за ци ја функ ци ја на ре пу блич ком ни воу. У скла ду са 
по ли тич ким кон цеп том сма ње ња ло кал не са мо у пра ве, го то во све 
ва жни је де лат но сти фи нан си ра ју се пре ко ре пу блич ког бу џе та и 
ре пу блич ких фон до ва, али се за то и од лу чи ва ње о њи ма на ла зи на 
ни воу Ре пу бли ке“.10)

Уме сто оту ђе них др жав них ор га на, са ми се ља ни тре ба, у скла-
ду са уста вом и за ко ном, да утвр ђу ју пра ви ла за јед нич ког жи во та и 
обез бе ђу ју њи хо во по што ва ње, по че му ло кал на упра ва за пра во и 
до би ја ка рак тер са мо у пра ве. За раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по-
чи ва на фи скал ној кон цен тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску 
осно ву ло кал не са мо у пра ве чи ни са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње 
сред ста ва за за јед нич ке по тре бе ко је се нај че шће вр ши пу тем са мо-
до при но са. 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. У мно гим 
се о 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.

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-
ци о ни са ње обје ка та дру штве ног стан дар да, што је је дан од усло ва 

9) Исто, стр. 3.
10) Бо рис Бе го вић, Зо ран Ва цић, Бо шко Ми ја то вић, Алек сан дар Си мић, Управљањело

калномзаједницом, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град – Сме де рев ска 
Па лан ка, 2000, стр. 85-86.
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да удру же на сред ства фак тич ки оста ју у за јед нич ком рас по ла га њу 
се ља 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 мо гу 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 се о ској ло кал ној за јед ни ци. То 
се од но си и на при хо де свих при вред них су бјек 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 се ља 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. 

Зна ча јан из вор за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба се о ског 
ста нов ни штва пред ста вља ју ин ди ви ду ал на ула га ња ко ја за основ-
ни циљ мо гу има ти ка ко са мо за до во ља ва ње од ре ђе них по тре ба та-
ко и уве ћа ва ње уло же них сред ста ва по прин ци пи ма ак ци о нар ства 
или за дру гар ства. То под ра зу ме ва да се и ова сред ства, ра ди оства-
ри ва ња по ме ну тих ци ље ва, ко ри сте ко лек тив но као еко ном ска 
осно ва ло кал не са мо у пра ве. Је дан од зна чај ни јих из во ра сред ста ва 
за за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба мо гу би ти и при хо ди од ко-
ри шће ња упо треб них до ба ра ко ји ма рас по ла же ло кал на за јед ни ца.

Сред ства ко ји ма се обез бе ђу је за до во ља ва ње за јед нич ких по-
тре ба не мо гу би ти те сти ра на као до пу на или оста так бу џе та, већ 
као је дан од основ них из во ра за до во ља ва ња жи вот них по тре ба љу-
ди. Да би ло кал на са мо у пра ва до при не ла раз во ју се ла нео п ход но је 
за у ста ви ти тен ден ци ју да се из во ри из ко јих се обез бе ђу ју сред ства 
за за јед нич ке по тре бе ис цр пљу ју фи скал ним за хва та њи ма. Уко-
ли ко се ља ни сред ства за за јед нич ке по тре бе са ми удру жу ју не ма 
ни ка квог оправ да ња да им се она за те исте по тре бе при сил но од-
у зи ма ју. Сма њи ва ње фи скал них оп те ре ће ња по ре ских об ве зни ка у 
сра зме ри са удру жи ва њем сред ста ва за за јед нич ке по тре бе си сте-
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мат ски би под сти ца ло удру жи ва ње као еко ном ску осно ву раз во ја 
ло кал не са мо у пра ве и раз во ја се ла. 

Раз вој се ла и ло кал не са мо у пра ве по нај ви ше за ви си од мо гућ-
но сти сло бод ног удру жи ва ња сред ста ва. Нео п ход но је, по ред сма-
њи ва ња фи скал них оба ве за, раз ви ја ти ак ци о нар ство и за дру гар-
ство пу тем де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са, од но сно сво јин ске 
тран сфор ма ци је при ват них и др жав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска 
дру штва, за дру ге и за дру жна пред у зе ћа.

Истин ска са мо у пра ва не мо же се ни за ми сли ти без де мо кра ти-
за ци је сво јин ских од но са ко ја иде у прав цу оства ри ва ња не по сред-
не и екви ва лент не раз ме не ра да ко јом се, у прин ци пу, 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. 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 тра жње ни пре ма тро шков ном прин ци пу, већ по еко ном ској вред-
но сти од но сно пре ма дру штве но по треб ном ра ду. 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. 
У усло ви ма ка да до ми ни ра др жав ни мо но пол ло кал на са мо у пра-
ва се сво ди на пу ку фор мал ност и прак тич но пред ста вља ло кал ну 
упра ву као про ду же так цен трал не др жав не упра ве чи ји је глав ни 
циљ еко ном ско пот чи ња ва ње.

По мо ћу др жав не упра ве се ло је од у век ко ри шће но као не ис-
црп ни ре зер во ар не са мо за из др жа ва ње др жав ног апа ра та, већ и за 
по ди за ње град ских на се ља, пр во бит ну аку му ла ци ју ин ду стриј ског 
ка пи та ла, под ми ри ва ње тро шко ва јав них слу жби, па и за по ди за-
ње жи вот ног стан дар да град ског ста нов ни штва. Ве ли ки јаз из ме ђу 
се ла и гра да ства ран је стал ним пре ли ва њем но во ство ре не вред но-
сти из пр вог у дру ги све док ни је до стиг ну та гра ни ца пре ко ко је се 
ви ше ни је има ло шта пре ли ва ти, и ка да је мо рао от по че ти про цес 
ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је са мог се ла. 

Ло кал на са мо у пра ва мо же до при не ти мо дер ни за ци ји се ла 
уко ли ко се ор га ни зу је та ко да ве ћи на већ у фа зи по кре та ња за јед-
нич ких ак ци ја игра од лу чу ју ћу уло гу, јер ко има ини ци ја ти ву тај 
фак тич ки од лу чу је. Док др жав на упра ва при о ри тет да је по тре ба ма 
по вла шће ње ма њи не, истин ском ло кал ном са мо у пра вом обез бе ђу-
је се при о ри тет по тре ба ма ве ћи не.
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Да би се ља ни оства ри ва ли сво ју су ве ре ност тре ба ло би да пу-
тем ре фе рен ду ма од лу чу ју о свим ег зи стен ци јал ним пи та њи ма. 
Мо гућ ност ма ни пу ли са ња ре фе рен ду мом тре ба ло би ис кљу чи ти 
пу тем ор га ни зо ва ња прет ход не рас пра ве у ко јој мо гу уче ство ва ти 
сви за ин те ре со ва ни. У сва ком слу ча ју је по жељ но да сви или бар 
ве ћи на бу ду уна пред упо зна ти са пред ло зи ма од лу ка о ко ји ма ће се 
на ре фе рен ду му из ја шња ва ти. Уко ли ко се у јав ној рас пра ви оку пи 
ве ћи на се ља на од ре ђе не од лу ке се мо гу до но си ти и на збо ру под 
усло вом да се за њих из ја сни ве ћи на оних ко је те од лу ке оба ве зу ју.

У сва ком слу ча ју, од лу чи ва ње у ло кал ној се о ској за јед ни ци 
тре ба да се за сни ва на ин те ре сном прин ци пу, што под ра зу ме ва да 
у од лу чи ва њу уче ству ју са мо они ко јих се те од лу ке ти чу, и ко ји ће 
би ти оба ве зни да их из вр ша ва ју. Из про це са од лу чи ва ња би мо ра-
ли би ти ис кљу че ни сви ко јих се до тич не од лу ке не ти чу и ко ји не ће 
сно си ти ни ка кве по сле ди це од лу чи ва ња. По жељ но је да се у од лу-
чи ва њу по сти же што ве ћа па и пот пу на са гла сност за ин те ре со ва-
них су бје ка та, али се оно мо ра за сни ва ти на ве ћин ском прин ци пу, 
јер би од лу чи ва ње пу тем кон сен зу са би ло не ре ал но. Од ре ђе не од-
лу ке мо гу се до но си ти и ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, о че му тре ба да 
од лу че са ми за ин те ре со ва ни се ља ни.

Од лу ке ко је се до но се лич ним из ја шња ва њем се ља на при пре-
ма ју ор га ни ло кал не за јед ни це чи ји рад би мо рао би ти за сно ван 
на ини ци ја ти ва ма се ља на и стал но из ло жен њи хо вом уви ду. Скуп-
шти на, као глав ни ор ган ло кал не са мо у пра ве, тре ба да бу де са ста-
вље на од не по сред но иза бра них пред став ни ка се ља на, ко ји ма су 
не по сред но од го вор ни, и по пра ви лу, сме њи ви. 

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 ор га ни зо 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 се ља на. За то се ло кал на за јед ни ца 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 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 се ља на, и ко је ће оне мо гу ћи ти би ло ко ју по ли-
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тич ку ор га ни за ци ју да се ља ни ма сво је стра нач ке ин те ре се на мет ну 
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 ег зи стен ци је се ља на и да кроз здра ву утак ми цу кон струк тив ним 
де ло ва њем до при не су њи хо вом ре ша ва њу.

Ка ко ће се др жав ни ор га ни од но си ти пре ма ини ци ја ти ва ма и 
зах те ви ма се о ског ста нов ни штва умно го ме за ви си од то га ко ће 
се ља не 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. С об зи ром да ве ћи број се о ског ста нов-
ни штва не при па да ни јед ној по ли тич кој стран ци, гру пе се ља 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.

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. Нео п ход-
но је да би ра чи из ра жа ва ју на ор га ни зо ван на чин 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 ло кал ну са мо у пра ву без ко је не мо же 
би ти ни ствар не де мо кра ти за ци је ни по бољ ша ња усло ва жи во та на 
се лу. Де мо крат ти за ци ја дру штва и на пре дак се ла ни је у ин те ре су 
ни по ли тич ких стра на ка, јер је њи ма глав ни циљ бор ба за соп стве-
но мо но по ли са ње др жав не вла сти, иако се де кла ра тив но за ла жу за 
дру штве ни про грес.

Је ди на по ли тич ка шан са се ља ка је у си сте му не по сред не де-
мо кра ти је и скуп штин ском си сте му са сра змер ном за сту пље но шћу 
свих дру штве них струк ту ра у на род ним скуп шти на ма, не по сред-
ним из бо ри ма и не по сред ном од го вор но шћу на род них пред став ни-
ка из бор ном те лу. То под ра зу ме ва да гра ђа ни о суд бо но сним пи та-
њи ма за јед нич ког жи во та не по сред но од лу чу ју и да скуп штин ски 
ман дат по ве ра ва ју оним сво јим за ступ ни ци ма ко ји нај до след ни је и 
нај о длуч ни је за сту па ју њи хо ве ин те ре се, прет ход но из ра же не зах-
те ве и ста во ве. 

По ли тич ко ре ше ње се љач ког пи та ња ни је ни у јед но пар тиј ској 
ни у ви ше пар тиј ској др жа ви, јер се пар ти је бо ре за мо но по ли за-
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ци ју по ли тич ке вла сти.11) Тек при не по сред ној, истин ски на род ној 
вла сти мо гу ћа је пу на сло бо да по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва-
ња, ко ја омо гу ћа ва да се и по ти сну то се ља штво осло бо ди по ли тич-
ке под ре ђе но сти и ис по љи пу ну ини ци ја ти ву у бор би за соп стве но 
еко ном ско и со ци јал но осло бо ђе ње за јед но са свим оста лим екс-
пло а ти са ним и пот чи ње ним сло је ви ма дру штва.
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DraganZ.Markovic
DEMOCRATICCAPACITIES

OFTHERURALSELFGOVERNMET
Resume

To develop successfully, the rural selfgovernmentwould
havetoactprimarilyasanindependentdemocraticmove
mentthatwillnotbetheofficesofthecentralgovernment
orpendantofanypoliticalorganization,butanindepen
dentmeetingplaceoforiginandthefreeinitiativetosolve
everydayproblemsofvillagers.Villagegovernmentisfor
med,ontheonehand,duetotheaccruedcommonneeds
ofthepopulation,ontheotherhand,duetotheinability
ofthestatetorespondtothoseneeds.Directgovernment
hasemergedwherethecommonneedsofthepeoplewe
ren’tproperlymetbythestate.Problemsoftheirownlives
thattheycannotresolveontheirown,peoplearetryingto
solveandresolvecommonly,withjointactions,decisions
andimplementingcollectivedecisionsandthusorganize
themselvesasastatethatpushesautocraticstatewhichis
alienatedfromthepeople.
In the local community, in order to free expression and
exercise of different interests,must be provided full fre
edom of social and political organization. Therefore is
neededthefullequalityofall formsofsocialandpoliti
calorganizationandactionthroughdemocraticdialogue,
whichwillcometothefore,aboveall,thoseinitiativesthat
reflecttheinterestsandneedsofthemajorityofvillagers.
Therefore,thecommunityshouldnotattachedtoanypo
liticalparty,butapartyshouldnotbeallowedtoprevent
itsoperation.
Howwilltheauthoritiestreattheinitiativesanddemands
oftheruralpopulationishighlydependentonwhorepre
sentsthevillagersinthesebodies.Therefore,theelections
ofrepresentativescannotbeleftitthehandsofpolitical
partiesandtheir leadership.Sincemostof theruralpo
pulationdoesnotbelongtoanypoliticalparty,agroupof
villagersshouldstand theirowncandidates fordeputies
regardlessoftheirpartyaffiliation.
To ensure that representatives of the people truly repre
senttheinterestsofthepeople,thelinkbetweenvotersand
theirchosencannotbelimitedonlytoelection,butmust
becontinuousandreciprocal . It isessential thatvoters
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expressanorganizedwayof their interestsand theirre
presentativessetspecificrequirementstoaddresscertain
issuesintheParliamentandotherauthorities.
Keywords:democraticcapacities,ruralselfgovernment,
democratization,ruralareas.

 Овај рад је примљен 10. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
септембра 2013. године.
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