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Сажетак
Основни циљрада је да путем компаративног и ди
јалектичкогметодапокажедаостваривањеидаљи
развојлокалнесамоуправеуСрбијисудбоноснозави
се од савладавања четири велике препреке: отуђи
вања власништва, доминације државне управе, пар
тократије,иагресивнеглобализације.Свечетирису
тесноповезанеинемогусепарцијалносавладавати
без истовременог савладавања свих заједно и сваке
појединачно.Посебносенаглашавададржавнаупра
ваодређујенесамопословекојећелокалнезаједнице
обављати,негокакоћеиподкојимусловиматочи
нити.Државнауправаусуштиниоктроишелокалну
самоуправу, стављајући је у функцију остваривања
сопственихциљеваизадатака.Затолокалнесамоу
правеимауглавномнетоликоколикобиобезвлашћени
грађанихтели,већколикодржавнавластхоће,аона
увекхоћеоноликоколикопроценидањојтреба.
Кључнеречи:локалнасамоуправа,демократскикапа
цитети,партократија,глобализација.

Zа задовољавање одређенихпотреба данас и државне границе
постајупретесне.Привредниикултурнитокови,асањимаса

обраћај и укупно комуницирањемеђу народима и појединачним
индивидуамасвевишесеинтернационализујуиглобализују.Ио
материјалнојисоцијалнојсигурности,несамопојединихнарода
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већипојединачнихиндивидуа,брину,имораћесвевишебринути
међународнеорганизацијеимеђународназаједница.

Збијањем локалних заједница у државне заједнице подржа
вљенесуи заједничкепотребе,итонесамоонеокојимадржа
ванепосреднобрине,већисвеостале.Државнауправаодређује
несамокојећепословелокалнезаједницеобављати,негокакоће
иподкојимусловима точинити, уређујућиу основимеђусобне
односеузадовољавањузаједничкихпотребасведонајужегпоро
дичногкруга.Једномречи,државнауправаусуштиниоктроише
локалнусамоуправу, стављајући јеуфункцијуостваривањасоп
ственихциљеваизадатака.

Зато локалне самоуправе има углавномне толико колико би
обезвлашћениграђанихтели,већколикодржавнавластхоће,аона
увекхоћеоноликоколикопроценидањојтреба.Изатојеоства
ривањелокалнесамоуправеизложеновеликимосцилацијамаод
скоковитих успона до наглих падова, далеко од неког развојног
континуитетакојибиодговараоживотнимпотребамаи генерич
кимтежњамаграђана,којесубројнеивеомаразноврсне.

Кадсунасељапотпалаподокриљедржаве,сваимовинанање
нојтериторијипосталајепрактичнодржавна,идржавнауправа,
посредно или непосредно, одређује основне условењеног кори
шћења.Онајеупозицијидаодстановништвазахватаколикохоће,
иодњенеизборневољезависиколикоћеидалићенештооставити
заслободнозадовољавањелокалнихпотреба.Грађанимогуимати
свамогућаправалокалнесамоуправе,алистварнесамоуправене
ћебитиаконемаматеријалнихмогућностизањеноостваривање.

Уколикодржавнауправанебринеилинедовољнобринеоло
калнимпотребама,грађаниисаскромниммогућностиманастоје
даихбарунајнужнијојмеризадовоље,поготовукадимјеугрожен
опстанак.Карактеристично је да се локална самоуправа до сада
највишеостваривалаиразвијалауправоусрединамаокојима је
државанајмањебринулаиукојејенајмањеулагала.

Изворну економску основу локалне самоуправе представља
друштвенокориснирадлокалногстановништва.Уусловиманату
ралнепривреде,тојепресвегаживирадсасредствимаствореним
уистојсредини.Становницисеоскихнасељасузаједничкеобјекте
градилииодржавалисвојимрадом,сопственомзапрегомиодсоп
ственогматеријала, које супремаиндивидуалниммогућностима
добровољноудруживали.
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Саразвојемдруштвенеподелерадаиробноновчанепроизвод
ње,самодоприносунатурисвевишејезамењиванновчанимсамо
доприносом,адобровољнирадпрофесионалнимуслугамаспеци
јализованихорганизација.Самоуправасетимененарушававећсе
њенаекономскаосновапроширује.Грађанизазаједничкепотребе
удружујуисредствакојастичувансвогнасеља,аиндивидуалном
самодоприносупридружујесеисамодоприносраднихколектива,
какоизнасељачијесепотребезадовољавају,такоидругихукоји
мањеговижитељираде.

Локалнусамоуправуненарушаваробноновчанопривређива
њевећдржавнауправа.Икадлокалнимзаједницамауступаодре
ђенеизвореприхода, онаимчестонамећефискалниначинпри
купљања,чимесе грађанилишавајудобровољногудруживањаи
практичноискључујуизсамоуправногодлучивањаиуправљања.
Дазатонемастварногоправдања,показујеипровереноискуство
даседоприносилакшесакупљајуиуреднијеплаћајунегонамет
нутипорезиилидоприноси.

Фискалним прикупљањем и отуђивањем средстава за зајед
ничкепотребе,локалнасамоуправасемаргинализујеиуоснови
претвара у отуђену локалну управу, као трансмисиони продуже
такцентралнедржавнеуправе.Тосамопосебиобеснажујеједно
странутезудастварнесамоуправенеможебитидоксенестворе
потребниматеријалниуслови,каодасематеријалнаосновасамо
управеможе створитибез остваривањаи развијања саме самоу
праве.

Даматеријалноблагостањениједовољанусловзаостварива
њелокалнесамоуправепоказујеитодајеонаразвијенијаусиро
машнијимнегоуимућнијимсрединама,паинекимсиромашнијим
негобогатијимземљама,тедајеуједнојистојземљислабиладок
јеонаматеријалнојачала.Искуствосведочизаправосупротно,да
јестандардпојединихлокалнихзаједницаподизанбашсамоуправ
номмобилизацијомњиховихразвојнихпотенцијала.

Главнусметњуостваривањуиразвијањулокалнесамоуправе
чиниотуђенадржавнауправа,сакојомјеуперманентномсукобу.
Основни принцип функционисања локалне самоуправе је демо
кратски, а државне управеаутократски (односнобирократски)
централизам,којисемеђусобноискључују.Апоштојеаутократ
скицентрализамосновнипринципдржавнеорганизациједруштва,
локалнасамоуправаподокриљемдржавепроцветатинеможе.
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Под доминацијом аутократскоцентралистичке организаци
је,државнауправатежидацелокупноуправљањедруштвом,паи
локалнимзаједницама,употпуностицентрализује,безобзирана
друштвенурационалностиекономскуоправданост.Затоонадело
кругпословалокалнесамоуправепрекосвакемересужава,препу
штајућијој,честоподдруштвенимпритиском,самоонепослове
којесамаобјективнонијеустањудаобавља.

Али тошто државна управа нормативно препушта локалној
самоуправи,незначидаћесесамоуправноиобављати.Збогогра
ниченихматеријалнихмогућности,локалнезаједницеготовони
каданезадовољавајусвесвојепотребе,аикадихзадовољавају,то
нијеувекиназадовољавајућемнивоу,пасталнопостојимањиили
већираскоракизмеђусамоуправнихправаиобјективнихмогућно
стињиховогостваривања.

Могућности самоуправног задовољавања локалних потреба
нисусуженесамонипрвенственозбогсиромаштва,већпресвега
збогетатистичкецентрализацијесредстава,којомсеиунајбога
тијим земљама локална самоуправа „оставља на цедилу“.И кад
бринеолокалнимпотребама,држава„парезгрће“усвојбуџет,из
којеглокалнимзаједницама„удељујемилостињу“,алитадауме
стосамоуправецарујебирократскауправа.

Дабисецентрализовањемсредставацентрализовалоиупра
вљање,локалнавластсеконцентришеупредставничкиморгани
ма,аоблицинепосредногодлучивањаграђанасезапостављајуили
сениформалнонеозакоњују.Напредставничкеоргане,икадсу
најдемократскијебирани,државнауправамноголакшеутиченего
нанезадовољнеинепослушнеграђане.Акадграђанинеодлучују,
илокалниорганисебирократизују,протежирајућисопственеже
љеиинтересе.

Локалниорганисеосамостаљујуиподдоминацијуцентрал
неуправепотпадајунарочитокаднемаорганизованогполитичког
утицајаграђана,павладајућеполитичкестранке,дабиобезбедиле
сопственимонополуцелокупномуправљањудруштвом,намерно
спутавајумасовнуполитизацију,којасевршиуглавномподутица
јемопозиционихорганизација.Досадашњиразвојлокалнесамоу
правеодвијаосепревасходноподутицајеммасовногдемократског
притисканавладајућеполитичкеструктуредаобезвлашћенигра
ђанидобијувећаправауправљањаидасествореповољнијиусло
визањиховоостваривање.
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Уместо владавине партија, у локалној заједници треба да се
остварујевладавинаграђана.Тоћесвеполитичкеснагепримора
тидасеуместоборбезавласторијентишунаборбузарешавање
животнихпроблемаиунапређивањеопштихусловаживотнеегзи
стенцијеграђана.1)

Такваоријентацијајеусловдасеприпаднициполитичкихпар
тијанађуиуорганималокалнезаједницекојитребадасеконсти
туишу од представника грађана независно одњихове политичке
припадности.Партијесемогу,равноправнососталимграђанима
борити заизбор својихприпадникау свеорганелокалне самоу
праве,алињиховазаступљеностутиморганиманебимоглабити
унапредобезбеђена,штобииначебилосупротносамомдухуса
моуправе.

ОстваривањеидаљиразвојлокалнесамоуправеуСрбијисуд
боноснозависенарочитоодсавладавањачетиривеликепрепреке:
отуђивањавласништва,доминациједржавнеуправе,партократије,
иагресивнеглобализације.Свечетирисутесноповезанеинемогу
сепарцијалносавладаватибезистовременогсавладавањасвихза
једноисвакепојединачно.

Непосредно отуђивање власништва од грађана врши се пу
темфискалнихзахватањаиотуђивањасредставасамодоприноса.
Оба облика отуђивања сужавајуматеријалну основу локалне са
моуправеиограничавајумогућностисамоуправногзадовољавања
заједничкихпотребаграђана.Локалнасамоуправајеостваривана
управотоликоколикосуграђанислободнорасполагалисредстви
манеопходнимзаподмиривањесвојихзаједничкихпотреба,икако
суоначасповећаваначассмањиваналокалнасамоуправасевр
тилаукруг–коракнапреддвакораканазад,пакоракназаддва
кораканапред.

У Србији су углавном доминирале снажне етатистичке тен
денцијефискалнецентрализацијеновоствореневредности,којесу
малопростораостављалезалокалнусамоуправу,којасевишепо
нуждиразвијалапретежноусеоскимиприградскимнасељимао
чијимјепотребамадржавамалобринула.Повећанафискалнацен
трализација,узапсолутносиромашењедржавеилокалногстанов

1) Види:ДијанаВукомановић,„Принципграђанстваупрограмимаполитичкихпартијау
Србији“,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.3/2008,
стр.161.
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ништва,главнијеузрокрапидногназадовањалокалнесамоуправе
иутранзициономпериоду.2) 

Тојеималоодразаинарапидносмањивањеслободногудру
живањасредставапутемсамодоприноса,којејеумногимнасељи
магдејеранијебилоразвијено,готовопресушило.Централистич
кетежњесуусмеренечакинапотпуноукидањесамодоприноса,
штобизазаједничкиживотнеразвијенихлокалнихзаједницаоко
јимадржавамалобрине,билопогубно.

Алипроблемсамодоприносанијесамоунедостаткусредстава
заслободноудруживањевећиуњеговомотуђивању,којенаудру
живањедестимулативно утиче.Објекти саграђени самодоприно
сомпрелазеувласништвојавнихпредузећа,накојаграђанинема
јуникаквогутицаја,плаћајућипунуценуњиховихуслуга.Током
транзиције, локалне заједнице су лишене и пословног простора
изграђеногсредствимасамодоприноса.3)

Кључнипроблемјеунезаштићеностивласништва,којесеод
власникаотуђујеилегалниминелегалнимканалима.Нобеловац
ЏозефСтиглицврлојаснојеупозорио„кудаводилошаполитика
приватизацијеуземљамабившегсоцијализма,укључујућиСрби
ју:прво,продајацелокупнедржавнеимовинеостављаземљубез
властитеекономскеисоцијалнебазеистављајеудвострукопоја
чанузависностодвеликихсила–каомалуземљукојанећемоћи
дарачунанасопственересурсе,идруго,данијенајбољерешење
распродајапроизводнихфирмиинекретнинастранимкомпанија
ма,којеилинемајуодговарајућунамену,најчешћекористећипо
ступакраспродајепостојећихнекретнинакупљенихфирмипоце
нивећојодуложенесумезакуповину,илиуциљуизградњевели
кихтржнихкомплекса–штонедоносиникакавкапиталдржави“.4)

Токомтранзицијеспроводисеунедовољнорегулисанимсво
јинскимодносимакампањскаприватизацијакојомсеиприватнаи
тзв.друштвенаимовинапретачуувласништвомоћнихпоједина
ца,чимесеогромнавећинастановништвалишавамогућностида
суверенорасполажесредствимакојасвојимрадомствара.5)„Соци

2) Види:ДраганМарковић,Изазовилокалнесамоуправе,НаучнаКМД,Београд,2014.
3) Види:ДраганМарковић,Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације,

Институтзаполитичкестудије,Београд,2007,стр.17
4) Види:проф.др.ЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,

АлбатросПлус,Београд,2011,стр.221222.
5) „Предноступриватизацијидаванајелицимакојасубиличлановивладајућихполи

тичкихсттранака,илисуизањихстајаливладинифункционери,тесеможеговорити
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јалнепоследицесеодносепресвеганапитањекосудобитници,
акоглавнигубитниципоменутеполитичкеприватизације.Несум
њивосуглавнидобитници„тајкуни“,алиињиховипомагачииз
структуравластикаоидругеполитичкеелите...којисуупроцесу
приватизацијевиделишансузаувећањесвогабогатстваизадово
љавањевластитих,нарачундржавних(јавних)интереса.Резултат
је: богати неконтролисано све више увећавају своје богатство, а
нивоегзистенцијесиромашнихслојевасвевишепада;другимре
чимајазизмеђу„добитника“и„губитника“свејевећи,агубитни
цису,упрвомредураднициималиакционариисвевећаармија
незапослених“.6)

Проблембисемогаорешитизаконскомзаштитомсвакеисва
чије,сопственимрадомизаслугомстеченесвојинештоподразу
мевастрогузабранусвакогнелегалногприсвајањатуђеимовине.
Алитобизахтевалоплебисцитарноизјашњавањесвихграђанао
таквојзаконодавнојрегулативи,јерсведокмањинадоносизаконе,
доносићеихусвојукорист.

Даби се омогућило слободнорасполагање сопственомимо
вином, морали би бити озакоњени сви облици легалног власни
штва,каоједанодосновнихусловаслободногудруживањаграђа
наузадовољавањуњиховихживотнихпотреба.Апсолутизовањем
државнога затимидруштвеногвласништвавршено јевештачко
октроисањесвојинскиходноса,којимјесиломсамогзаконагуше
нослободносвојинскорасполагањеиповезивање,пајезаконски
несанкционисаногрупновласништво,иидеолошкополитичкиод
бацивано.

Апсолутизовањем приватног и државног власништва ретро
граднатранзиционаполитикајеготоводокрајчилаекспропријаци
југрупног,слободнимудруживањемствараногвласништва.Текје
УставомСрбије2006.годинеозакоњеназадружнасвојинакојајеу
свомизворномобликујошнакондругогсветскогратапрактично
укинута,азатимформалнопреименованаудруштвенусвојину.

Радиразвијања слободног заједништва,моралиби се,поред
задружног,озаконитиисвидругиоблицизаједничкогвласништва,
анарочитоколективновласништволокалнихзаједницаиоблика
њиховог интерног организовања (насеља, села, засеока) и свих

о „партијској својини“, или „сталешкој својини““. (ЗагоркаГолубовић,Како калимо
демократију–штанисмонаучили,исто,стр.210211)

6) Исто,стр.211212.
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обликанепосреднограсполагањаграђанаодређеномзаједничком
имовином.Тимебилокалнезаједницеисвиграђанибилисвојин
скиобезбеђениимотивисанизаувећавањекакоиндивидуалнета
кои заједничкеимовине без које је савремениживотпрактично
немогућ.

Најсигурније обезбеђење од отуђивања пружаУставом зага
рантовано задружно власништво, које је у свом изворном обли
кузаједничковласништвозадругаракојеониудруженимрадоми
средствимазаједничкистварају.Затојезадружноорганизовањеу
задовољавањузаједничкихпотребаграђананајсигурнијаперспек
тиваразвојалокалнесамоуправе,којасесамонаизворнимзадру
жнимначелимаможесуштинскиостваривати.

Својинску транзицију на задругарство може представљати
својинска трансформација јавних ( у суштини државних) преду
зећауакционарска,односнодеоничарскадруштва.Топодразуме
вадасеимовинајавнихпредузећатрансформишеуакционарске
илидеоничарскеуделедавалацаикорисникауслуга,односноза
посленихиграђана,чимебисепрактичноизвршилоразотуђивање
отуђенихсредставасамодоприноса,каоиосталихулагањаграђа
напрекомонополскихценауслуга.Тимебисеобезбедилодасе
грађани (сада неравноправни) са даваоцима услуга равноправно
договарајуоврсти,квалитету,ценииусловимапружањауслуга,
чимебисеподстакаоопштиинтересзасталноунапређивањерада
ипословањауслужнихорганизација.

На тај начин би се монополско формирање цена услуга иза
којегстојидржавнауправа,суштинскитрансформисалоуеквива
лентнутржишнуразменуизмеђукорисникаидавалацауслуга,ана
тојосновибисеиотуђеноуправљањеуслугаматрансформисалоу
изворнусамоуправу.Посличноммоделумоглебисенаизворним
задружнимначелиматрансформисатииорганизациједруштвених
делатности(здравства,образовања,културеидр.),чимебисело
калнасамоуправаширилапрерастањемунационалнусамоуправу.

Самимтимсмањилабисепотребазафискалнимзахватањеми
салокалногисарепубличкогнивоа,зарачунслободногудружива
њасредставаиеквивалентнеразмене.Анатојистојлинијимогућа
јеидецентрализацијанадлежностисарепубличкогналокалнини
вокојиподразумеваодговарајућуфинансијскудецентрализацију,
са чимидеидецентрализација управљања, каомогућност тран
сформациједржавнеуправеусуштинскусамоуправу.
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За оптималан развој локалне самоуправе била би неопходна
максималнадецентрализацијадопрепуштањалокалнимзаједни
цамасвихпословакојисенеморајуобављатиуоквируширихоб
ликадруштвеногорганизовањаодноснонарепубличкомнивоу.„У
децентрализованимсистемима,укојимаједошлододецентрали
зацијемоћи,„нижевласти“(локалне)ограничавају„вишевласти“.
„Вишимвластима“(државним)преосталојесамооноштосуим
локалневластипрепустиле““.7)Финансијскоосамостаљивањело
калнесамоуправе,„услов јеполитичкогидруштвеногосамоста
љења,атимеидемократскогдруштваубудућности“.8)

Тежњезадецентрализацијомсу,међутим,ужестокомсукобу
сацентралистичкимтежњамадасештовишепословаисредстава
концентришеуврхудржаве,штосамопосебиводијачањудржав
неуправеаслабљењулокалнесамоуправе.Енормнацентрализа
цијанадлежностидовелаје,заједносафинансијскомцентрализа
цијом,токомтранзиције1990тихгодина,готоводозамирањало
калнесамоуправеуСрбији.

Несамоштоседоминацијомдржавнеуправелокалнасамоу
правасужава,негосепретварањемулокалнууправуинасамим
локалнимпословимадеградира.Уколикоселокалнезаједницефи
скалнимприкупљањемсредставабуџетскифинансирајуонепрак
тичнодобијајусвабитнаобележјадржавнихзаједница,пасело
кална самоуправанеразликује одкласичнедржавнеуправе, као
што јеуглавноми сада случајда јеопштинскавластод грађана
готовоистотоликоудаљенакаоирепубличка.9)

Тосеогледакакоурадуопштинскеуправе,такоиурадуоп
штинске скупштине, која је уместо грађанима окренута владају
ћимполитичкимстранкама.Нијеизграђенникакавмеханизамор
ганизованог утицаја грађанана садржину скупштинскиходлука,
којесестоганемогусматратисамоуправнимниусуштинидемо
кратским.10)

7) БорисБеговић,ЗоранВацић,БошкоМијатовић,АлександарСимић,Управљањело
калномзаједницом,Центарзалибералнодемократскестудије,Београд–Смедеревска
Паланка,2000,стр.23.

8) Исто,стр.20.
9) Види:ДраганМарковић,Изазови локалне самоуправе,НаучнаКМД, Београд, 2014,

стр.5160.
10) „Аконемадемократијенаинстанцикоја јенајближапојединцу...онда јемаловеро

ватнодадемократијаутомдруштвуможедобродафункционишенаосталим,вишим
инстанцама“.(Локалнадемократија–стањеиперспективе(уредникпроф.дрМијат
Дамјановић),МагнаАгенда,Београд,2002,стр.23)
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Због неизграђености демократских механизама могућности
утицајаграђананасадржинуодлукарепубличкескупштинесујош
мањенегонаодлукеопштинскескупштине.Чаксеизаконикоји
сетичулокалнесамоуправедоносебезикаквеорганизованекон
султације грађана, чија седемократскаправаиобавезе утврђују
независноодњиховевоље.

Доминацијадржавнеуправенеможесепревладатинилокална
самоуправаразвијатибезнепосредногучешћаграђанауодлучива
њуосудбоноснимпитањимазаједничкогживотаирада,какона
локалном,такоинавишимнивоимадруштвеногорганизовања.11) 
Поштоселокалнеодлукеморајудоноситиускладусауставоми
законом за развој локалне самоуправе и општу демократизацију
друштваодпресудногјезначајадасеонидоносеплебисцитарним
изјашњавањемграђана.

Уставнемогућностизатосународнаиницијативаиреферен
дум, које се у пракси ретко користе, и то углавном у изузетним
околностима.Због једноставностиирационалности,вишесеко
ристидавањеписменеизјаве,односнопотписивањеодлуке,аса
временасредстваиоблицикомуницирањапружајузадемократско
изјашњавањеграђанаширокемогућности.Инаучнозаснованоан
кетирањепоказуједасепредоношењазначајниходлукаопредеље
њаграђанамогусавеликомпрецизношћуутврђивати.12)

У локалним заједницама требало би личним изјашњавањем
грађана одлучивати нарочито о статусним питањима, основним
нормативним актима, располагању заједничком имовином, удру
живањусредстава,развојнимпрограмима,дугорочнојсарадњии
удруживању са другим заједницама и организацијама, кључним
питањима заштитеживотне средине, избору одборника, али и о
другимсудбоноснимпитањимазаједничкогживота.

Ради стварања друштвених претпоставки за развој локалне
самоуправе, на исти начин би требало одлучивати о: статусним
питањима државе, располагању националном имовином, уставу
и системским законима, територијалној организацији републике,
дугорочним развојним програмима и плановима, удруживању у
међународнеорганизацијеизаједнице,међународнимуговорима
одпосебногзначајазасуверенитетиразвојдржаве,кључнимпи

11) Види:ДраганМарковић,Одпосреднеканепосреднојдемократији,Институтзаполи
тичкестудије,Београд,2010,стр.99110.

12) Исто,стр.121129.
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тањимаостваривањаљудскихправа, заштитеживота, здрављаи
животнесредине,изборународнихпосланикаипредседникарепу
блике,каоиодругимпитањимасудбоноснимзаопстанакиразвој
земље.

Однос између грађана и представничких органа, од локалне
заједницедорепубликенебисесмеосводитинаизборнародних
представника,већбисемораоизградитидемократскимеханизам
прекокојегбиграђанинарадтихорганаималиодлучујућиутицај.
Радитогабилобинеопходнодасезначајнескупштинскеодлуке
доносенаосновупретходногпотврђивањаујавнојрасправиили
другимоблициманепосредногизјашњавањаграђаначијимбисе
опредељењимањиховиизабранипредставницируководилиусвом
иступањуиодлучивању.Условним,односнофлексибилнимманда
томтребалобиуспоставитиинепосреднуодговорностодборника
ипосланикапредбирачкимтелом.

Великусметњузаостваривањесуштинскедемократијеило
калне самоуправе представља, међутим, доминантна владавина
партократије којом се демократске тежње непрестано потискују
игуше.„Постојивеликонеповерењеуполитичкепартијеиљуди
немајумотиведаизлазенаизборепоштосуизбориманипулација
теграђанидолазедоуверењаданемајузакогадагласају.Другим
речима,оноштосепромовишекаодемократскаполитика,грађани
доживљавајукао„политиканство“изатосускептичнидаонимогу
иматибилокакавутицајнапромене“.13)Испитаници„наглашава
јуитодајепрокламованаправнадржава,уствари,первертирана
правнадржава,збогчегасе...овоможеназватиауторитарномде
мократијом.Донетисубројнизакони,алисенепримењују.Чаки
оникојисудонелитезаконе,примећујуграђани,првиихкрше!“14)

Међустраначком борбом за власт и око власти, политичке
странкепотискујуудругипланзаједничкеинтересеграђанаиоп
штеинтереседруштва.Ипоштосемеђустраначкиантагонизамне
може превладати страначким методама, друштво се тапкајући у
местувртиукруг.

Борбастранакаоковластипреносисесарепубличкогнивоаи
налокалниниво,гушећилокалнусамоуправу.Распиривањемпо
литичког антагонизма међу грађанима, она подстиче социјални,

13) Проф.дрЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто,
стр.105/6.

14) Исто,стр.109.
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националнииверскиантагонизамотежавајућидемократскоспо
разумевање и договарање о солидарном задовољавању заједнич
кихпотреба.Ауизборнимкампањамаредовносепотискујеили
изигравазаконскамогућностдаграђанисамосталноистичусвоје
кандидатезаодборникеипосланике.

ШтојеСавезкомунистауостваривањуполитичкогмонопола
некадачиниоизакулиса,садаполитичкестранкераденаотвореној
сцени.Већнапочеткутранзицијеукинутесусведруштвенополи
тичкеорганизациједабисеполитичкимстранкамаобезбедиоап
солутнимонополнабављењеполитиком,пајеокочетирипетине
грађанаСрбијеосталованполитичкогорганизовања,алиниона
партијски организована петина нема готово никаквог утицаја на
политикубирократизованихстранака.

Притаквојполитичкојконстелацији,законодавнаиизвршна,
а увеликои судска власт, практично делују по директивама вла
дајућихстранака,илитачнијењиховихруководстава.Тобожена
родни посланици и одборници фактички су под императивним
мандатомсвојихстранака,почијимналозимаморајупоступатида
би поверенимандат задржали. „Народна скупштина као у већи
нипредставничкихдемократијапотискујесенамаргину.Унашем
случајуонасепретварау„брбљаоницу“,докјестварнипримату
законодавномпроцесуконцентрисануВладикојадоминиразако
нодавнимпроцесом,честобезслухазазахтевеиидејепосланика
потврђујућитакоставкојијеодполовинеXXвекапостаоаксиом
давлададелује,апарламентсамоприча“.15)Ицентралнаилокал
навластсунатајначинпретворенеупартијске,заобичнеграђане
недодирљиве,бастиље.16)

Вишестраначки антагонизми доводе до учестале принудне
управенадлокалнимзаједницама,чимеселокалнасамоуправаи
свакадемократијаиформалноукида,штонедвосмисленопоказује
дапартократскавладавинапредстављавеликупрепрекузаоства
ривањеидаљиразвојсуштинскедемократијеилокалнесамоупра
ве.Алипартократијасенеможепревладатидругачијенегоуправо
развојемсуштинскедемократије.

15) ВукашинПавловић,Савремениизазовипарламентаризма,зборникДилемеиизазови
парламентаризма,КонрадАденауерШтифтунг иФакултет политичких наука, Бео
град,2007,стр.45.

16) Види:ДраганМарковић,Демократијаипартократија,Институтзаполитичкестуди
је,Београд,2009,стр.7387.



стр: 77-95.

89

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

Неизоставниусловзатојеукидањеполитичкогмонополизма
општом политизацијом друштва, која подразумева потпуно сло
бодно политичко организовање и деловање грађана са подједна
киммогућностимаактивногучешћауполитичкомдоговарањуи
друштвеномодлучивању.Окосницусуштинскедемократије,паи
локалне самоуправе, чини друштвена равноправност која је без
политичкеравноправностинеостварива.Уместоданапразнорас
прављајуополитициисастраненавијајузаполитичкестранкеи
њиховелидере, грађанибиморалипостати главниносилацдру
штвенеполитикекаопокретачкеиусмеравајућеосновецелокуп
ногуправљањадруштвом.„Демократскедржавеневладајусвојим
грађанима,већуправљајудруштвом.Коднассеидаљевлада.А
Владапретпостављадасуоникојимасевладаподређениипода
ници,докуправљањепретпостављадапостојеграђаникојиимају
пуноправодаучествују у јавномживотуидоношењувиталних
одлукаодкојихзависењиховиживоти.Овде,кадсеспоменепар
тиципацијаграђана,идаљесеироничномислинанекадашњеса
моуправљање,сасвимњеговимограниченостимаиманама“.17)

Цео политички систем би се од инструмента аутократске и
партократскевладавиненаднародоммораотрансформисатиуде
мократскуорганизацијуцелогнародаитимесеставитиуфункци
ју остваривања општенародних интереса.И локална самоуправа
бисетиме,каоизворниобликсуштинскедемократије,проширила
у општедруштвену самоуправу, чиме би се укинула и системска
поделаипреовладаотрадиционалниантагонизамизмеђулокалне
самоуправеиотуђенедржавнеуправе.

Безтогајесетешкосупротставитиагресивнимтежњамагло
бализације,којапретидасатреилокалнусамоуправуинационал
нисуверенитет.Наударујеилокалнасамоуправазападнихметро
пола,гдејачаантиглобалистичкипокрет,којибимогаопрерастиу
глобалнипланетарнипокретдабисепогубнојглобализацијиуспе
шносупротставио.

Глобалистичкетенденцијеугрожавајупресвегалокалнупри
вреду: прво, тиме што транснационалне корпорације запоседају
природнересурсе;друго,штоузминималненајамнинемаксимал
ноизрабљујураднуснагу;треће,штоприсвајајуцелокупанвишак
вредности;ичетврто,штојефтинимпроизводимааузпомоћпро
текционистичкеполитикенамећунеиздржљивуконкуренцију.

17) Проф.дрЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто,
стр.110.
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Приенормнојексплоатацији,иколонијалневластисуприну
ђенедадржавнимнаметимаоптерећујулокалнупривредуиста
новништво,штонемогучинитибезповећанебирократскедикта
туре.Исцрпљиванеиспољаиизнутра,локалнимзаједницамане
остаје скороништа за самостално задовољавање сопственихпо
треба,којесеуместослободнимудруживањемсредставаподмиру
јулокалнимнаметима.

Економско израбљивање остварује се преко марионетских
владакојерадеподиктатуглобалистичкихсила.Поданичкевладе
сепротивеполитизацији грађанаигноришућитежње за суштин
скомдемократизацијомиразвојемлокалнесамоуправе.Формална
демократијаслужисамозатодаселегализуједовођењенавласт
поданичкинаклоњенихстранакакојећеколонизаторскуполитику
послушноспроводити.Основнисмисаовишестраначкевладавине
сводисенатодасенедовољнопослушне(„кооперативне“)владе
могу легалним путем лако замењивати послушнијим („коопера
тивнијим“).

ОдавноприпремантајпроцесјеуСрбијиотпочеовећсапр
вимпочециматранзиције,која је,усмераванаивођенасастране
одмахкренулаколонизаторскимстазама.Несношљивиекономски
иполитичкипритисцидовелисулокалнезаједницеицелунацију
дотаквогекономскогиполитичкогстањаприкојемјестварнаса
моуправаистварнадемократијапрактичнопосталанемогућа.

Заопораваклокалнесамоуправенеопходанјепресвегаопо
равакразоренелокалнепривреде,којајеподнајвећимударомгло
бализације.Унајмоћнијој колонијалнојметрополиСАД„умно
гим(локалним)заједницамаљудипреузимајуконтролутакошто
стварајусопственувалуту“као„оруђекојеможедаоживилокалну
привреду такошто ће помоћи да богатство остане унутар зајед
ницеидасенеодлива“.У„системулокалнетрговинскеразмене
(СЛТР)зеленидоларипостојесамонапапируилиукомпјутерској
базиподатака.Трансакцијесетелефономсаопштавајуцентралном
координаторуичлановидобијајумесечнеизвештајеиредовнели
стечлановаињиховихуслуга“.18)

Дабиразвијалелокалнупривреде,локалнезаједницеморају,
пре свега, сачувати своје природне ресурсе и укупне привредне
потенцијалеоднасртајатранснационалнихкорпорацијаидругих

18) Глобализација,зборник(СузанМикерЛоури),Клио,Београд,2003,стр.444и446.
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странихсила,штојенемогућебезангажовањацеледржавеназа
штитинационалнихдобараодотуђивањаизнационалногвласни
штва. Њиховим коришћењем треба развијати профитабилну по
љопривредну производњу, прерађивачку индустрију, шумарство,
водопривреду,енергетику,туризам,угоститељствоидругеделат
ностикојемогууспешноконкурисатинаотвореномтржишту.

Превазилажењесупротстављенихтенденцијаглобализацијеи
локализацијетешкоће,међутим,ићибезсуштинскедемократиза
цијецелемеђународнезаједнице,чијујеидејнуоријентацијујош
1974.годинеутврдилаГенералнаскупштинаУједињенихнација,а
колонијалнесилејеодбацилеизаменилесвојомплатформомгло
балнеколонизације.Натосеослањаисупротстављањеглобали
стичкихколонизаторскихтежњиуцеломсветупокретимазаоса
мостаљивањелокалнихзаједница.

Демократизацијамеђународнезаједниценеможесесвестина
равноправнусарадњунационалнихвлада,којесуисамеаутокра
тизоване,тесусамимтимнеравноправнеислабијеподређенеја
чим.КосмополитскимоделдемократијекојипрепоручујеДејвид
Хелд,„предвиђамогућностувођењаопштегреферендумаувише
нација–државаистовремено–услучајевимакадајенастаосукоб
измеђуразличитихприоритетакоји сеодносенаприменудемо
кратскихправаилинаразличитесврхејавнихиздатака;успоста
вљањеједненезависнескупштинедемократскихнародакојуони
непосреднобирајуикојаимјеодговорна“.19) 

На тај начин самоуправа се може интегрисати и прерасти у
планетарнусамоуправу,крозкојућецелочовечанствоодлучивати
осопственојсудбини,паиопланетарнимосновамалокалнесамо
управе.Тимећесеискључитимогућностдаосудбоноснимпита
њимачовечанства,руководећисенекимпрофитерскиминтереси
ма,одлучујуповлашћенипојединци,странкеигрупације.

Локалнапривредаилокалнасамоуправамоглибинадвладати
глобалистичку привреду путем демократског удруживања само
сталнихпривредникаилокалнихзаједницанасвимнивоимаина
основудруштвеноцелисходнихипрофитабилнихразвојнихпро
грама.Моделповезивањамогаобисуштинскиодговаратиначину
конституисањаМеђународногзадружногсавеза,којиокупљабли
зуједнемилијардесвихзадругаранаПланети.

19) ДејвидХелд,Демократијаиглобалнипоредак,„ФилипВишњић“,Београд,1997,стр.
316.и317.
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Удемократској заједницинепосредниносилац суверенитета
јесамнарод,манакомнивоусеонаорганизовала.Народнисуве
ренитетсеудемократскојзаједницинеможеотуђиватиилиогра
ничити,већсеслободномвољомграђаназаједничкиостварује.

Уместопарламентарне,савременомдруштвујесвенеопходни
јанепосреднадемократијакаонеизоставниусловвисокотехноло
гизиранеивисокосоцијализиранедруштвенерепродукције.Ради
одржањасамогживота,„грађаниморајусуделоватиудоношењу
одлукакојеутјечунањиховживот“,збогчегаје„партиципативна
демократијапродрлаусржнашегвредносногсустава“.20)

Непосредна демократија подразумева непосредно учешће
свихзаинтересованихграђанаудоношењузасвеобавезујућиход
лука.„Свакоодраслолицепотчињено једнојвладавиниињеним
законимаморасесматратиквалификованимдабудечландемосаи
субјектомнеограниченихправанатосвојство.Обавезујућеодлуке
требададоносесамолицакојасутимодлукамаподвргнута“,а„у
одлучујућојфази доношења колективних одлука сваки грађанин
морадобитиподједнакумогућностдаизразисвојемишљењекоје
ћесеузетиуобзирнаистиначинкаоимишљењесвакогдругог
грађанина“.21)

Каопретпоставкасуштинскедемократизације,упоредосагло
балномцентрализацијомвршисеилокалнадецентрализацијавла
сти.УСАД„стварнаполитичкамоћсКонгресаипредседникапре
лазинадржаве,градове,насељаисуседства...Државесупостале
неовиснијеисамосвојнијеуодносунафедералнувладу,особито
спрамфедералних законодавних служби“.22)Сличнипроцесиде
централизацијеодвијајусеиудругимразвијенимдржавама,док
сеунеразвијенимземљамаподпритискомглобалнихсилаполи
тичкавластцентрализуједабибилаподложнијањиховомутица
ју.23)

Насупротнеформалномгруписањууборбизасебичнепрофи
терскеинтересе,свевишесеширинеформалногруписањеуборби
за општедруштвене и општечовечанске интересе. Неформалним
груписањемнадомештасеодсуствополитичкихстранаканапла
нетарномнивоу,којеуосталоминанационалномнивоу„постоје

20)  John Na is bitt,Мегатрендови,Глобус,Загреб,1985,стр.167.
21)  Глобализација(РобертДал),исто,стр.202.
22)  John Na is bitt,исто,стр.109.
23) Види:ДраганМарковић,Изазовилокалнесамоуправе,исто,стр.114129.



стр: 77-95.

93

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

јошсамоформално“.24)Заразликуодстранака,којесупреокупи
ранесопствениминтересима,неформалнегрупеизражавајуаутен
тичнеинтересесвојихгрупацијаизалажусезањиховоостварива
ње,збогчегасуонеправивесницинепосреднедемократије.
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DraganZ.Markovic

DEMOCRATICCAPACITIES
OFLOCALSELFGOVERNMENTINSERBIA

Resume
InSerbiatherehasmainlydominatedstrongetatisticten
denciesoffiscalcentralizationofnewlyachievedvalues,
whichleftonlyasmallspaceforperformancetolocalgo
vernmentunits.Theseunitshavebeendevelopedwhereit
wasneeded,mainly inruralandsuburbiancommunities
whichthestaterelativelypoorlyhadcaredfor.Increased
fiscalconcentrationalongwithabsolute impoverishment
of the state and local citizens, is amain cause of rapid
regressionoflocalselfgovernmentintransitionalperiod,
too.
Duringthetransitionalperiodtherehasbeenperformed
acampaigningprivatizationinanenvironmentofinsufi
ciently regulated property relationships. By such priva
tizationthepropertyis transferredintotheownershipof
powerfulindividuals,whilethevastmajorityoftheinha
bitants isdeprivedof theopportunity to sovereinglyuse
thesefundsthathadbeencreatedbytheirownwork.The
problemcouldbesolvedbylegalprotectionofeachand
everybody’s property that is earned by somebody’s own
work.Itimpliesastrictprohibitionofallillegalandillegi
timateappropriationofsomebody’sproperty.
Due to insufficient establishment of democratic mecha
nismsthelawsregardinglocalselfgovernmenthavebeen
broughtwithoutanyorganizedconsultationwiththeciti
zenswhosedemocraticrightsandobligationshavebeen
determinedindependentlyoftheirownwill.Localselfgo
vernmentcannotbedevelopedwithoutdirectinvolvement
ofthecitizensregardingdecisionsonvitalissuesoftheir
joint life andwork on both local and supralocal levels
of social organization.An essential prerequisite for this
isaneliminationofpoliticalmonopolyandthisimpliesa
completelyfreepoliticalorganizationandperformanceof
citizenswithequalopportunitiesofactiveparticipationin
politicalconsultationandsocialdecisionmaking. If this
isnotachieveditwillbedifficulttoopposeaggressiveten
denciesofglobalizationwhichthreatentodestroybothlo
calselfgovernmentandnationalsovereigntyofastate.
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Economic exploitation of local communities is achieved
throughperformanceofpuppetgovernmentsthatoperate
accordingtothedictatesofglobalistforces.Thevasalgo
vernmentopposepoliticizationofcitizenswhileignoring
aspirationsforsubstantialdemocratizationanddevelop
mentoflocalselfgovernment.Unbearableeconomicand
political pressures have brought local selfgovernment
unitsandwholenationtosucheconomicandpoliticalsta
tethatithaspracticallybecomeimpossibletoachievereal
selfgovernmentandrealdemocracy.
Forpurposeofrecoveryoflocalselfgovernmentfirstofall
itisnecessarytorecoverdestroyedlocaleconomy,which
hassufferedstrongestimpactofglobalization.Inorderto
developlocaleconomices,localcommunitiesfirstlyneed
topreservetheirnaturalresourcesandoveralleconomic
resourcesfromassaultsoftransnationalcorporationsand
other foreign forces,which is impossible toachievewit
houtinvolvementofwholestateinthefieldofprotection
ofnationalassetsfromdisposalofitsnationalownership.
KeyWords:localselfgovernment,democraticcapacities,
partocracy,globalization.
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