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U овом	ра	ду	се	ба	ви	мо	град	ским	оп	шти	на	ма	у	гра	ду	Бе	о	гра	ду	и	ста	во	ви	ма	гра	ђа	на	о	функ	ци	о	нал	но	сти	и	учин	ко	ви	то	сти	по	сто-
је	ћег	си	сте	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је.	По	ста	вља	мо	пи	та	ње	да	ли	је	де-
цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња,	из	гра	да	Бе	о	гра	да	на	град	ске	оп	шти-
не,	функ	ци	о	нал	на	и	да	ли	оства	ру	је	основ	ни	за	да	так.	По	ста	вља	мо	
хи	по	те	зу	ра	да	да	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	не	оства	ру	је	свој	
за	да	так	и	до	ка	зу	је	мо	је	ем	пи	риј	ским	ис	тра	жи	ва	њем	и	ре	зул	та	ти	ма	
об	ра	ђе	них	по	да	та	ка	ко	је	смо	при	ку	пи	ли	ис	пи	ти	ва	њем	гра	ђа	на.	

У	пр	вом	(1)	по	гла	вљу	се	упо	зна	је	мо	са	основ	ним	пој	мо	ви	ма,	
си	сте	мом	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и	си	сте	мом	град	ских	оп	шти	на	у	гра-
ду	Бе	о	гра	ду,	као	и	са	прин	ци	пи	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	и	
по	ста	вља	мо	рад	ну	хи	по	те	зу.	У	на	ред	ном	по	гла	вљу	 (2)	из	ла	же	мо	
ме	то	до	ло	ги	ју	ем	пи	риј	ског	ис	тра	жи	ва	ња,	а	у	тре	ћем	(3)	по	гла	вљу	
пред	ста	вља	мо	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња.	На	кон	то	га,	у	че	твр	том	(4)	
по	гла	вљу	укр	шта	мо	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња	са	прин	ци	пи	ма	и	за	да-
ци	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	и	до	ка	зу	је	мо	рад	ну	хи	по	те	зу.	

1.ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ
ИГРАДСКЕОПШТИНЕУБЕОГРАДУ

За	по	тре	бе	овог	ра	да	 је	од	ве	ли	ке	ва	жно	сти	да	пре	ци	зи	ра	мо	
од	ре	ђе	не	 пој	мо	ве	 по	пут	 ло	кал	не	 вла	сти	 и	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве.	
„Ло	кал	на	власт	или	вла	да	је	тип	по	ли	тич	ке	уста	но	ве	чи	ја	је	над-
ле	жност	огра	ни	че	на	на	не	ки	те	ри	то	ри	јал	ни	део	не	ке	ши	ре	те	ри	то-
ри	је.“1)	Си	стем	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	је	од	кључ	не	ва	жно	сти	за	сва-
ку	др	жа	ву	и	ње	но	функ	ци	о	ни	са	ње	јер	се	кроз	ло	кал	ну	са	мо	у	пра	ву	

1)	 Ми	ро	слав	 Про	ко	пи	је	вић,	 „Без	 ло	кал	не	 де	мо	кра	ти	је	 не	ма	 де	мо	кра	ти	је“,	 у:	 Локална
демократија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но	вић,	Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	
2002,	стр.	23
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гра	ђа	ни	ма	обез	бе	ђу	је	нај	ве	ћи	број	услу	га	и	јер	су	„ло	кал	не	вла	сти	
ди	рект	но	укљу	че	не	у	сва	ко	днев	ни	цу	на	шег	жи	во	та.“2)	Пи	та	ње	ло-
кал	не	са	мо	у	пра	ве	об	у	хва	та	нај	ма	ње	два	еле	мен	та,	а	то	су	упра	вља-
ње	од	стра	не	гра	ђа	на	уже	те	ри	то	ри	јал	не	је	ди	ни	це	и	по	сло	ви	ко	је	та	
ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	оба	вља.	„Мо	же	се	ре	ћи	да	ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	
као	це	ли	на	пред	ста	вља	об	лик	де	цен	тра	ли	зо	ва	не	те	ри	то	ри	јал	не	за-
јед	ни	це	ко	ји	исто	вре	ме	но	пред	ста	вља	ју	еле	мен	те	укуп	не	др	жав	не	
ор	га	ни	за	ци	је.“3)

Си	стем	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	у	Ср	би	ји	се	за	сни	ва	на	јед	но	сте-
пе	ном	мо	де	лу	ко	ји	се	оства	ру	је	кроз	оп	шти	не	(150),	гра	до	ве	(23)	и	
град	Бе	о	град.	Основ	на	је	ди	ни	ца	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	(ЈЛС)	је	оп-
шти	на,	а	гра	до	ви	и	град	Бе	о	град	има	ју	са	мо	по	је	ди	не	до	дат	не	над-
ле	жно	сти.	 „Мо	но	тип	ски	 при	ступ	 утвр	ђи	ва	њу	 над	ле	жно	сти	 ЈЛС	
на	 свој	на	чин	отва	ра	ди	ле	ме	о	ка	па	ци	те	ти	ма	раз	ли	чи	тих	оп	шти-
на	и	гра	до	ва	за	до	бро	упра	вља	ње,	од	но	сно	за	ква	ли	тет	но,	пот	пу	но	
и	ефи	ка	сно	оба	вља	ње	свих	по	сло	ва	ко	ји	су	им	утвр	ђе	ни	у	над	ле-
жност.“4)	Те	ма	овог	ис	тра	жи	ва	ња	је	су	град	ске	оп	шти	не	ко	је	мо	гу	
да	осни	ва	ју	гра	до	ви.	„Ста	ту	том	гра	да		мо	же	се	пред	ви	де	ти	да		се	
на		те	ри	то	ри	ји		гра	да	обра	зу	ју	две	или	ви	ше		град	ских		оп	шти	на.		
Ста	ту	том		гра	да		се		уре	ђу	ју		по	сло	ви		из		над	ле	жно	сти		гра	да		ко	је		
вр	ше	град	ске	оп	шти	не.“5)	Са	мо	два	гра	да	су	обра	зо	ва	ла	град	ске	оп-
шти	не,	а	то	су	Ниш	(5)	и	Бе	о	град	(17).	Пи	та	ње	град	ских	оп	шти	на	
у	Бе	о	гра	ду	је	упра	во	цен	трал	но	пи	та	ње	на	шег	ис	тра	жи	ва	ња,	па	се	
град	ским	оп	шти	на	ма	у	Ни	шу	не	ће	мо	ба	ви	ти.	Пре	све	га	је	по	треб-
но	по	но	ви	ти	да	у	си	сте	му	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	
град	ске	оп	шти	не	ни	су	је	ди	ни	це	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.	„По	што	не-
ма	ју	из	вор	них	над	ле	жно	сти,	оне	оба	вља	ју	по	сло	ве	из	кру	га	град-
ских	 над	ле	жно	сти	 ко	ји	 су	 утвр	ђе	ни	 ста	ту	том	 гра	да	 као	 по	сло	ви	
град	ских	оп	шти	на.“6)	Та	ко	ђе,	гра	до	ви	про	ме	ном	ста	ту	та	мо	гу	уки-
да	ти	или	ме	ња	ти	град	ске	оп	шти	не.	Са	мим	тим	што	не	ма	ју	за	га	ран-
то	ван	ста	тус	у	ви	шим	прав	ним	ак	ти	ма	од	ста	ту	та	гра	да	ни	ти	из	вор-
не	над	ле	жно	сти	ја	сно	је	да	не	по	сто	ји	ауто	но	ми	ја	град	ских	оп	шти-

2)	 Ann	 Bow	man,	 Ric	hard	Ke	ar	ney,	 State and Local Government,	 Cen	ga	ge	 Le	ar	ning,	Wad-
sworth,	2010,	p.	22.

3)	 Сте	ван	Ли	лић,	„Прав	на	др	жа	ва,	јав	не	слу	жбе	и	ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва“,	у:	Локалнадемо
кратија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но	вић,	Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	2002,	
стр.	195.

4)	 Бо	го	љуб	Ми	ло	са	вље	вић,	Је	ле	на	Је	ри	нић,	Надлежностијединицалокалнесамоуправе
уСрбији:Анализаправногоквира,	Про	грам	по	др	шке	оп	шти	на	ма	 IPA	2007,	Бе	о	град,	
2012,	стр.	9.

5)	 Устав	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је,	Сл.гласникРС,	бр.	98/2006,	чл.	189,	ст.	4.
6)	 Бо	го	љуб	Ми	ло	са	вље	вић,	Је	ле	на	Је	ри	нић,	исто,	стр.	38.
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на,	што	ства	ра	про	бле	ме	у	функ	ци	о	ни	са	њу		с	об	зи	ром	на	њи	хо	ву	
ве	ли	чи	ну	 и	 број	 ста	нов	ни	ка’’	 Са	 дру	ге	 стра	не,	 град	ске	 оп	шти	не	
у	гра	ду	Бе	о	гра	ду	 је	су	и	по	ли	тич	ки	де	цен	тра	ли	зо	ва	не	 јер	по	сто	је	
по	ли	тич	ки	из	бо	ри	за	кон	сти	ту	и	са	ње	ин	сти	ту	ци	ја	град	ских	оп	шти-
на.	По	је	ди	ни	 ауто	ри	 сма	тра	ју	 да	 по	сто	ја	ње	 из	бо	ра	 чи	ни	 град	ске	
оп	шти	не	је	ди	ни	ца	ма	ло	кал	них	са	мо	у	пра	ва	иако	не	ма	ју	та	кав	прав-
ни	ста	тус,	па	та	ко	Сне	жа	на	Ђор	ђе	вић	твр	ди:	„Чи	ном	из	бо	ра,	ко	јим	
гра	ђа	ни	би	ра	ју	сво	је	ор	га	не	вла	сти	на	од	ре	ђе	ној	те	ри	то	ри	ји,	та	је-
ди	ни	ца	до	би	ја	ста	тус	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.“7)

По	сто	ја	ње	ова	ко	де	фи	ни	са	них	град	ских	оп	шти	на	отва	ра	низ	
пи	та	ња,	пре	све	га	функ	ци	о	нал	но	сти	ова	кве	те	ри	то	ри	јал	не	ор	га	ни-
за	ци	је	др	жа	ве	у	ко	јој	гра	до	ви	(пре	ко	100.000	ста	нов	ни	ка)	и	по	себ-
но	град	Бе	о	град	(пре	ко	1.500	000	ста	нов	ни	ка)	има	ју	тек	не	ко	ли	ко	
при	до	дат	них	над	ле	жно	сти	у	од	но	су	на	оп	шти	не	ко	је	чи	не	те	ри	то-
ри	ју	са	пре	ко	10.000	ста	нов	ни	ка.	По	се	бан	про	блем	је	су	и	град	ске	
оп	шти	не	у	Бе	о	гра	ду	ко	је	у	ве	ли	ком	бро	ју	има	ју	ви	ше	од	100.000	
ста	нов	ни	ка,	а	не	ма	ју	ста	тус	ЈЛС,	док	не	ке	оп	шти	не	у	Ср	би	ји	са	тек	
10.000	ста	нов	ни	ка	има	ју.	

По	сто	је	две	гру	пе	ар	гу	ме	на	та	ко	ји	су	по	ве	за	ни	са	прин	ци	пи-
ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је.	Пр	ва	гру	па	ар	гу	ме	на	та	се	ти	че	де	цен	тра	ли-
за	ци	је	по	сло	ва(гра	да	Бе	о	гра	да),	а	дру	га	гру	па	ар	гу	ме	на	та	ко	ја	се	
по	зи	ва	на	де	мо	кра	тич	ност,	од	но	сноде	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	
и	по	тре	бу	по	ли	тич	ке	пред	ста	вље	но	сти	 гра	ђа	на	кроз	ин	сти	ту	ци	је	
град	ских	оп	шти	на,	због	ве	ли	ког	бро	ја	ста	нов	ни	ка	у	ових	17	те	ри-
то	ри	јал	них	 је	ди	ни	ца	 у	 глав	ном	 гра	ду.	Ове	 две	 гру	пе	 ар	гу	ме	на	та	
су	ме	ђу	соб	но	по	ве	за	не	јер	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја8)	део	кон	цеп	та	до
брогвладања	ко	ји	прет	по	ста	вља	спу	шта	ње	ни	воа	вла	да	ња,	од	но-
сно	 пре	пу	шта	ње	 над	ле	жно	сти	 и	 ре	сур	са	 ни	жим	ни	во	и	ма	 вла	сти	
не	би	ли	се	гра	ђа	ни	ма	при	бли	жи	ла	власт.9)	Сма	тра	се	да	„де	цен-
тра	ли	за	ци	ја	под	ра	зу	ме	ва	пре	нос	мо	ћи,	од	го	вор	но	сти	и	фи	нан	си	ја	
од	цен	трал	не	вла	де	ка	под	на	ци	о	нал	ним	ни	во	и	ма	вла	сти.“10)	Де	цен-

7)	 Сне	жа	на	Ђор	ђе	вић,	„Ор	га	ни	за	ци	ја,	ни	вои	вла	сти	и	над	ле	жно	сти	-	ком	па	ра	тив	на	ис	ку-
ства“,	у:	Београд:демократскаметропола	(ур.	Па	вло	вић,	Ву	ка	шин;	Ор	ло	вић,	Сла	ви-
ша),	Цен	тар	за	де	мо	кра	ти	ју	Фа	кул	те	та	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	Бе	о	град,	2009,	стр.	145.

8)	 Пи	та	ње	функ	ци	о	нал	но	сти	и	оправ	да	но	сти	ова	квог	ви	да	де	цен	тра	ли	за	ци	је	по	сло	ва	гра-
да	Бе	о	гра	да	ни	су	те	ма	овог	ис	тра	жи	ва	ња	већ	ће	фо	кус	би	ти	на	гру	пи	ар	гу	ме	на	та	ко	ји	
се	 ба	ви	по	ли	тич	ком	пред	ста	вље	но	сти	 гра	ђа	на	на	ни	воу	 град	ских	оп	шти	на,	 од	но	сно	
де	цен	тра	ли	за	ци	јом	од	лу	чи	ва	ња.

9)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Che	e	ma	Shab	bir,	BuildingDemocraticInstitutions:GovernanceReformin
DevelopingCountries,	Ku	ma	rian	Press,	Blo	om	fi	eld,	2005,	p.	5.

10)	 Gor	dan	 Craw	ford,	 Chri	stof	 Hart	mann,	 „In	tro	duc	tion:	 De	cen	tra	li	sa	tion	 as	 a	 Pat	hway	 out	
of	 Po	verty	 and	Con	flict?“,	 in:	Decentralisation inAfrica:APathway out ofPoverty and
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тра	ли	за	ци	ја	ипак	не	пред	ста	вља	са	мо	спу	шта	ње	над	ле	жно	сти	са	
др	жав	ног	на	ни	же	ни	вое,	већ	пред	ста	вља	и	пре	но	ше	ње	са	јед	ног	
ни	жег	ни	воа	као	што	је	округ	или	град	на	ни	вое	ис	под	њих.	У	на-
шем	слу	ча	ју	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	гра	да	Бе	о	гра	да	би	тре	ба	ло	да	пред-
ста	вља	пре	но	ше	ње	над	ле	жно	сти	са	гра	да	на	град	ске	оп	шти	не,	а	у	
скла	ду	са	тим	и	де	мо	крат	ско	од	лу	чи	ва	ње	гра	ђа	на	о	тим	над	ле	жно-
сти	ма	и	по	сло	ви	ма	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на.	

Уко	ли	ко	у	 ана	ли	зу	узме	мо	са	мо	де	цен	тра	ли	за	ци	ју	од	лу	чи	ва-
ња,	 са	 ни	воа	 гра	да	 на	 град	ске	 оп	шти	не,	 ти	ме	што	 је	 власт	 (вла-
да	ње	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не/оп	штин	ску	власт)	бли	же	на	ро	ду,	
де	цен	тра	ли	за	ци	ја	би	тре	ба	ло	да	про	ши	ри	гра	ђан	ске	мо	гућ	но	сти	за	
јав	но	де	ба	то	ва	ње,	раз	ма	тра	ње	и	уче	шће	у	про	це	су	до	но	ше	ња	од-
лу	ка	јер	се	гра	ђа	ни	са	да	пи	та	ју	о	те	ма	ма	ко	је	су	близукуће	и	да	ју	
сми	сао	гра	ђан	ском	пра	ву	на	из	бор,	али	и	од	го	вор	ност	за	по	ли	тич	ке	
про	це	се.	Ло	кал	ни	из	бо	ри	за	ло	кал	ну	вла	ду	(скуп	шти	ну	град	ске	оп-
шти	не)	са	ши	ро	ким	кру	гом	овла	шће	ња	зна	чи	ве	ћу	од	го	вор	ност	за	
иза	бра	не	и	бо	љу	пред	ста	вље	ност	и	за	сту	пље	ност	гра	ђа	на.11)	Пар-
ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	је	од	кључ	не	ва	жно	сти	за	ло	кал	ну	са	мо	у	пра	ву,	
а	по	себ	но	за	ње	не	нај	ни	же	ни	вое.	

Иако	 град	ске	оп	шти	не	ни	су	 ЈЛС	пре	ма	ва	же	ћим	про	пи	си	ма,	
са	мо	по	сто	ја	ње	из	бо	ра	и	 гра	ђан	ске	пред	ста	вље	но	сти	би	тре	ба	ло	
да	омо	гу	ћи	гра	ђан	ску	пар	ти	ци	па	ци	ју,	од	но	сно	укљу	чи	ва	ње	и	по-
ку	шај	ути	ца	ја	на	до	но	ше	ње	од	лу	ка	обич	них	чла	но	ва	по	ли	тич	ке	за-
јед	ни	це	(град	ске	оп	шти	не).	„Сва	ка	ко	да	је	гла	са	ње	нај	че	шћи	об	лик	
пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на,	за	мно	ге	од	њих	је	то	ствар	и	гра	ђан	ске	од-
го	вор	но	сти,	од	но	сно	кључ	ни	аспект	гра	ђан	ства	–	пра	во	гла	са,	од-
но	сно	мо	гућ	ност	да	се	иза	ђе	на	из	бо	ре	и	да	се	иза	бе	ру	функ	ци	о	не-
ри	ко	ји	ће	да	вла	да	ју.	На	рав	но,	по	сто	је	и	дру	ге	ме	то	де	уче	шћа.“12) 
Ис	пи	та	ће	мо	и	ка	кав	је	оквир	из	бо	ра	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	
ко	је	су	мо	гућ	но	сти	дру	гих	об	ли	ка	пар	ти	ци	па	ци	је.

Кључ	ни	за	да	так	овог	ра	да	је	сте	да	кроз	ем	пи	риј	ско	ис	тра	жи-
ва	ње	до	ка	же	хи	по	те	зу	да	не	по	сто	ји	функ	ци	о	нал	на	де	цен	тра	ли	за-
ци	ја	од	лу	чи	ва	ња,	од	но	сно,	по	ли	тич	ка	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	на	
ни	воу	град	ских	оп	шти	на.	Не	по	сто	ји	ве	за	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	њи	хо-

Conflict?(eds.)	Craw	ford,	Gor	don;	Hart	mann,	Chri	stof,	Am	ster	dam		Uni	ver	sity		Press,	Am-
ster	dam,	2008,	p.	7.

11)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Anir	ban	Pal,	PlanningfromtheBottomUp:DemocraticDecentralisationin
Action,	Delft	Uni	ver	sity	Press,	Am	ster	dam,	2008,	p.	24.

12)	 Ann	Bow	man,	Ric	hard	Ke	ar	ney,	ibid,	p.	81.
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вих	 пред	став	ни	ка,	 гра	ђа	ни	 не	 уче	ству	ју	 у	 до	но	ше	њу	 од	лу	ка	 ни-
ти	су	упу	ће	ни	у	од	лу	ке	сво	јих	град	ских	оп	шти	на,	а	по	сто	ји	ви	сок	
сте	пен	не	за	до	вољ	ства	по	во	дом	ра	да	гра	ђан	ских	пред	став	ни	ка	на	
нај	ни	жем	ни	воу	(град	ске	оп	шти	не),	сла	ба	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	
ко	ја	се	огле	да	кроз	из	бор	ну	пар	ти	ци	па	ци	ју,	али	и	од	су	ство	дру	гих	
ме	то	да	пар	ти	ци	па	ци	је,	а	све	то	би	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
на	ни	во	град	ских	оп	шти	на	тре	ба	ло	да	до	не	се.

2.МЕТОДОЛОГИЈАИСТРАЖИВАЊА

Ис	тра	жи	ва	ње	ко	је	 је	за	циљ	има	ло	упо	зна	ва	ње	са	ста	во	ви	ма	
гра	ђа	на	 о	 по	ли	тич	ким	пред	став	ни	ци	ма	и	функ	ци	о	не	ри	ма	на	 ни-
воу	град	ских	оп	шти	на	спро	ве	де	но	 је	у	пе	ри	о	ду	од	20.	апри	ла	до	
10.	ма	ја	2014.	го	ди	не.	Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	ме	ђу	пу	но	лет-
ним	гра	ђа	ни	ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	Бе	о	гра	ду.	На	осно	ву	по	да	та	ка	
Ре	пу	блич	ког	за	во	да	за	ста	ти	сти	ку	број	ста	нов	ни	ка	гра	да	Бе	о	гра	да	
из	но	си	1.639.121.13)	Пре	ма	по	да	ци	ма	Ре	пу	блич	ке	из	бор	не	ко	ми	си	је	
од	укуп	ног	бро	ја	ста	нов	ни	ка	гра	да	Бе	о	гра	да	1.444.296	има	пра	во	
гла	са.14)	Укуп	но	 је	ис	пи	та	но	739	ис	пи	та	ни	ка,	 та	ко	да	95%	ста	ти-
стич	ки	ин	тер	вал	по	ве	ре	ња	за	по	ја	ве	са	ин	ци	ден	цом	од	50%	из	но	си	
+	/-	3.6.	Тип	узор	ка	је	слу	чај	ни,	стра	ти	фи	ко	ва	ни.	Стра	ти	фи	ка	ци	ја	
узор	ка	је	ра	ђе	на	на	осно	ву	ста	ро	сти	и	оп	шти	ни	ста	но	ва	ња.
Опис	узор	ка	на	осно	ву	ста	ро	сти:

До	30	го	ди	на 270	ис	пи	та	ни	ка

Из	ме	ђу	30	и	50	го	ди	на 251	ис	пи	та	ни	ка

Пре	ко	50	го	ди	на 211	ис	пи	та	ни	ка
Та	бе	ла	1.	Ста	ро	сне	гру	пе

Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	у	12	бе	о	град	ских	оп	шти	на:	Сав-
ски	ве	нац,	Ста	ри	град,	Вра	чар,	Зве	зда	ра,	Во	ждо	вац,	Но	ви	Бе	о	град,	
Па	ли	лу	ла,	 Зе	мун,	 Ра	ко	ви	ца,	 Чу	ка	ри	ца,	 Со	пот	 и	 Обре	но	вац.	 Оп-
шти	не	смо	гру	пи	са	ли	у	три	стра	те	на	осно	ву	кри	те	ри	ју	ма	бли	зи	не	
у	од	но	су	на	цен	тар	гра	да.	

Опис	узор	ка	на	осно	ву	ло	ка	ци	је	оп	шти	не:

13)	 Ре	пу	блич	ки	за	вод	за	ста	ти	сти	ку,	Попис2011,	http://me	dia.po	pis2011.stat.rs/2011/pr	vi_re-
zul	ta	ti.pdf	(при	сту	пље	но	12.07.2014.)

14)	 Слу	жбе	ни	лист	гра	да	Бе	о	гра	да:	Одлукаообјављивањуукупногбројабирачауграду
Београду,	 http://www.sllist	be	o	grad.rs/pdf/2004/22-2004.pdf#vi	ew=Fit&pa	ge=1	 (при	сту-
пље	но	12.07.2014.)
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Стра	та	1:	Вра	чар,	Зве	зда	ра,	Па	ли	лу	ла,	
Сав	ски	ве	нац,	Ста	ри	град	

	272	ис	пи	та	ни	ка

Стра	та	2:	Чу	ка	ри	ца,	Ра	ко	ви	ца,	Но	ви	
Бе	о	град,	Зе	мун,	Во	ждо	вац	

	382	ис	пи	та	ни	ка

Стра	та	3:	Обре	но	вац,	Со	пот	 		85	ис	пи	та	ни	ка
Та	бе	ла	2.	Број	ис	пи	та	ни	ка	по	стра	та	ма

Та	чан	број	ис	пи	та	ни	ка	по	град	ским	оп	шти	на	ма	мо	же	те	ви	де	ти	
у	та	бе	ли	ис	под:

Број Про	це	нат
Сав	ски	ве	нац 60 8,1
Ста	ри	град 66 10,3
Вра	чар 54 7,3
Зве	зда	ра 58 7,8
Во	ждо	вац

Но	ви	Бе	о	град
Па	ли	лу	ла
Зе	мун

Ра	ко	ви	ца
Чу	ка	ри	ца
Со	пот

Обреновац

134
85
24
59
60
44
25
60

18,1
11,5
3,2
8,0
8,1
6,0
3,4
8,1

Та	бе	ла	3.	Број	ис	пи	та	ни	ка	по	град	ским	оп	шти	на	ма

Пол	на	стра	ти	фи	ка	ци	ја	по	ка	зу	је	да	је	у	узор	ку	би	ло	51,7%	ис-
пи	та	ни	ка	и	48,3%	ис	пи	та	ни	ца.	Што	се	ти	че	обра	зо	ва	ња	у	узор	ку	
смо	има	ли	6%	ис	пи	та	ни	ка	са	основ	ном	шко	лом,	43,5%	ис	пи	та	ни	ка	
са	за	вр	ше	ном	сред	њом	шко	лом,	19,7%	ис	пи	та	ни	ка	са	ви	шом	шко-
лом	и	30,8%	ис	пи	та	ни	ка	са	фа	кул	тет	ским	обра	зо	ва	њем.	Ка	да	је	реч	
о	за	по	сле	њу,	у	 јав	ном	сек	то	ру	ра	ди	20,5%	ис	пи	та	ни	ка,	у	при	ват-
ном	сек	то	ру	33%,	сту	де	на	та	17%,	не	за	по	сле	них	13,5%	и	пен	зи	о-
не	ра	 16%.	Ме	сеч	на	при	ма	ња	на	ших	ис	пи	та	ни	ка	по	де	ли	ли	 смо	у	
три	ка	те	го	ри	је:	до	40.000	ди	на	ра	(59,5%),	из	ме	ђу	40.000	и	80.000	
ди	на	ра	(33,5%)	и	пре	ко	80.000	ди	на	ра	(7%).

Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	ан	кет	ним	ис	пи	ти	ва	њем	на	осно	ву	
упит	ни	ка	ко	ји	је	са	др	жао	три	гру	пе	пи	та	ња.	Пи	та	ња	из	пр	ве	гру	пе	
од	но	си	ла	су	се	на	оп	ште	со	цио-де	мо	граф	ске	ка	рак	те	ри	сти	ке	ис	пи-
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та	ни	ка.	Пи	та	ња	из	дру	гог	де	ла	су	се	од	но	си	ла	на	ин	фор	ми	са	ност	
и	укљу	че	ност	гра	ђа	на	у	по	ли	тич	ка	де	ша	ва	ња	на	ло	ка	лу.	Пи	та	ња	
из	тре	ће	гру	пе	од	но	си	ла	су	се	на	ста	во	ве	гра	ђа	на	о	ра	ду	ло	кал	них	
по	ли	тич	ких	функ	ци	о	не	ра.

У	ана	ли	зи	до	би	је	них	по	да	та	ка	вр	ше	на	је	постстра	ти	фи	ка	ци	ја	
по	по	лу,	ста	ро	сном	до	бу	и	ни	воу	обра	зо	ва	ња.	У	ана	ли	зи	су	ко	ри-
шће	не	кла	сич	не	де	скрип	тив	не	ана	ли	зе	(фре	квен	ци	је	и	укр	шта	ња),	
за	тим	те	сто	ви	ко	ре	ла	ци	је,	т-те	сто	ви	не	за	ви	сних	узо	ра	ка	и	те	сто	ви	
ана	ли	зе	ва	ри	јан	си.	

3.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Циљ	ис	тра	жи	ва	ња	 је	 био	 да	 са	зна	мо	 ко	јим	 се	мо	ти	ви	ма	 во-
де	би	ра	чи	при	из	бо	ру	пред	став	ни	ка	на	из	бо	ри	ма	 за	од	бор	ни	ке	у	
град	ским	оп	шти	на	ма,	ко	ли	ко	је	гра	ђа	ни	ма	ва	жно	ка	ква	ће	би	ти	оп-
штин	ска	власт,	ко	ли	ко	су	упо	зна	ти	са	мо	гућ	но	сти	ма	кон	тро	ле,	да	
ли	зна	ју	ко	су	им	пред	став	ни	ци,	да	ли	има	ју	по	ве	ре	ња	у	њих,	да	ли	
ми	сле	да	по	сто	ји	ути	цај	ре	пу	блич	ке	на	град	ску	и	оп	штин	ску	власт,	
да	ли	се	ин	фор	ми	шу	и	да	ли	про	ве	ра	ва	ју	рад	сво	је	град	ске	оп	шти-
не	са	ци	љем	да	ре	зул	та	ти	ма	по	твр	ди	мо	по	ста	вље	ну	хи	по	те	зу	о	не-
функ	ци	о	нал	ној	де	цен	тра	ли	за	ци	ји	од	лу	чи	ва	ња.

Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	19,9%	ис	пи	та	ни	ка	учла	ње	но	је	у	
не	ку	по	ли	тич	ку	пар	ти	ју,	док	80,1%	ис	пи	та	ни	ка	ни	је.	Овај	по	да	так	
нам	је	од	зна	ча	ја	јер	се	у	кла	си	фи	ка	ци	ји	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	
члан	ство	у	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма	на	ла	зи	на	ви	шем	ступ	њу	пар-
ти	ци	па	ци	је	(ак	ти	ви	стич	ко	је	згро	и	по	ли	тич	ки	ан	га	жо	ва	но	ста	нов-
ни	штво)	и	прет	по	ста	вља	мо15)	да	је	њи	хо	ва	упу	ће	ност	у	по	ли	тич	ка	
де	ша	ва	ња	на	ви	шем	ни	воу	од	по	вре	ме	них	пар	ти	ци	па	на	та	и	по	ли-
тич	ки	па	сив	ног	и	апо	ли	тич	ног	ста	нов	ни	шта.16) 

Оно	што	је	бит	но	за	кон	текст	ис	тра	жи	ва	ња	је	сте	да	ли	ис	пи	та-
ни	ци	ре	дов	но	из	ла	зе	на	из	бо	ре.	На	пи	та	ње	да	ли	ре	дов	но	гла	са	те	
по	зи	тив	но	је	од	го	во	ри	ло	60,5%	ис	пи	та	ни	ка,		не	га	тив	но	је	од	го	во-
ри	ло	са	мо	12,9%	ис	пи	та	ни	ка,	док	је	пре	о	ста	лих	26,7%	ис	пи	та	ни	ка	
од	го	во	ри	ло	да	по	не	кад	из	ла	зи	на	из	бо	ре.	Овај	по	да	так	нам	го	во	ри	

15)	 Прет	по	став	ку	до	ка	зу	је	мо	укр	шта	њем	по	да	та	ка	из	ис	тра	жи	ва	ња	ко	ја	нам	го	во	ре	да	чла-
но	ви	пар	ти	је	има	ју	сред	њу	вред	ност	од	го	во	ра	на	пи	та	ње	ко	ли	ко	пра	те	по	ли	тич	ка	де	ша-
ва	ња	3,95	(1-5)	на	су	прот	оних	ко	ји	ни	су	чла	но	ви	пар	ти	је	ко	ји	има	ју	сред	њу	вред	ност	
2,93	(1-5)

16)	 Ви	де	ти	ти	по	ло	ги	ју	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	у:	Зо	ран	Сто	јиљ	ко	вић,	Партиј
скисистемСрбије,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2008,	стр.	320.
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да	 су	ис	пи	та	ни	ци	по	ли	тич	ки	пар	ти	ци	пан	ти	у	 ве	ли	ком	бро	ју,	 као	
и	по	вре	ме	ни	по	ли	тич	ки	пар	ти	ци	пан	ти	што	ре	зул	та	ти	ма	да	је	 још	
ве	ћу	 ре	ле	вант	ност.	 Јед	но	 од	 бит	них	пи	та	ња	 је	сте	 ко	ли	ко	 су	 гра-
ђа	ни	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	раз	ли	чи	те	ни	вое	вла	сти.	Има	ју	ћи	у	ви	ду	
зна	чај	нај	ни	жег	ни	воа	вла	сти	за	гра	ђа	не,	те	о	риј	ски	гле	да	но	оче	ки-
ва	но	је	да	су	гра	ђа	ни	нај	за	ин	те	ре	со	ва	ни	ји	за	ни	во	од	лу	чи	ва	ња	ко	ји	
им	је	нај	бли	жи,	за	ни	во	град	ских	оп	шти	на.	Ме	ђу	тим,	ре	зул	та	ти	су	
дру	га	чи	ји.	Од	од	го	во	ра	на	по	ну	ђе	не	оп	ци	је17)	смо	до	би	ли	сле	де	ће	
ре	зул	та	те.	Про	сеч	на	за	ин	те	ре	со	ва	ност	ис	пи	та	них	гра	ђа	на	за	ре	пу-
блич	ку	 по	ли	ти	ку	 из	но	си	 3,39;	 за	 град	ску	 3,17;	 а	 за	 по	ли	ти	ку	 на	
ни	воу	град	ских	оп	шти	на	тек	3,	што	зна	чи	да	су	гра	ђа	ни	за	ни	во	
град	ских	оп	шти	на	нај	ма	ње	за	ин	те	ре	со	ва	ни.

Јед	но	од	бит	них	пи	та	ња	оства	ри	ва	ња	ло	кал	не	де	мо	кра	ти	је	је-
сте	тран	спа	рент	ност	и	до	ступ	ност	свих	ин	фор	ма	ци	ја	о	ра	ду	и	ре-
зул	та	ти	ма	град	ских	оп	шти	на.	На	пи	та	ње	да	ли	ми	сли	те	су	до	ступ-
не	ин	фор	ма	ци	је	о	ра	ду	град	ских	оп	шти	на,	тек	10,8%	ис	пи	та	ни	ка	је	
од	го	во	ри	ло	по	тврд	но,	52,4%		ис	пи	та	ни	ка	сма	тра	да	ни	су	до	ступ	не	
ин	фор	ма	ци	је,	док	је	36,8%	ис	пи	та	ни	ка	од	го	во	ри	ло	да	су	ин	фор	ма-
ци	је	де	ли	мич	но	до	ступ	не.

У	на	ред	ном	де	лу	ће	мо	из	не	ти	ре	зул	та	те	не	ко	ли	ко	кључ	них	на-
ла	за	до	ко	јих	смо	до	шли	у	овом	ис	тра	жи	ва	њу,	а	ти	чу	се	пред	став-
ни	ка	 гра	ђа	на	 у	 град	ским	 оп	шти	на	ма,	 мо	ти	ви	ма	 на	 осно	ву	 ко	јих	
гра	ђа	ни	гла	са	ју	и	њи	хо	вом	ин	фор	ми	са	но	шћу.	На	пи	та	ње	да	ли	зна-
ју	ко	су	по	ли	тич	ки	пред	став	ни	ци	у	град	ској	оп	шти	ни,	чак	53,3%	
ис	пи	та	ни	ка	 је	 од	го	во	ри	ло	да	не	 зна,	 а	 46,3%	ис	пи	та	ни	ка	да	 зна.	
По	себ	но	је	ва	жно	ис	та	ћи	још	не	ко	ли	ко	по	да	та	ка	ко	ји	су	у	ве	зи	са	
пред	ста	вље	но	шћу.	За	ни	мљив	 је	по	да	так	да	од	53,3%	ис	пи	та	ни	ка	
ко	ји	 су	 од	го	во	ри	ли	 да	 не	 зна	ју	 ко	 су	 им	 по	ли	тич	ки	 пред	став	ни-
ци,	њих	81,8%	ре	дов	но	или	по	вре	ме	но	гла	са.	Што	нас	до	во	ди	до	
за	кључ	ка	да	мо	ти	ви	гла	са	ња	ипак	ни	су	ве	за	ни	за	по	ли	ти	ку	на	ни-
воу	град	ских	оп	шти	на.	Ка	ко	би	смо	до	би	ли	од	го	вор,	по	ста	ви	ли	смо	
кон	трол	но	пи	та	ње	о	мо	ти	ви	ма	гла	са	ња	на	ших	ис	пи	та	ни	ка.	

На	 пи	та	ње	 че	му	 да	ју	 пред	ност	 ка	да	 гла	са	ју	 на	 из	бо	ри	ма	 за	
од	бор	ни	ке	град	ске	оп	шти	не,	ис	пи	та	ни	ци	ве	ћин	ски	да	ју	пред	ност	
про	гра	му	пар	ти	је	–	50,9%,	за	тим	ли	де	ру	пар	ти	је	–	34,1%	и	на	кра-
ју	ло	кал	ном	ли	де	ру	–	15%.	Ови	ре	зул	та	ти	да	ју	јед	но	став	ну	сли	ку	
да	гра	ђа	ни	на	из	бо	ри	ма	за	од	бор	ни	ке	град	ских	оп	шти	на	гла	са	ју	на	

17)	 1	–	Уоп	ште	ни	сам	за	ин	те	ре	со	ван;	2	–	Ни	сам	за	ин	те	ре	со	ван;	3	–	И	је	сам	и	ни	сам;	4	-	За-
ин	те	ре	со	ван	сам;	5	-	Ве	о	ма	сам	за	ин	те	ре	со	ван



-	106	-

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАОДЛУЧИВАЊА...Б.Ж.Стојановић,Н.П.Јовић

осно	ву	пар	тиј	ских	про	гра	ма	и	њи	хо	вих	ли	де	ра,	од	но	сно	на	осно	ву	
оп	штих	ре	пу	блич	ких	те	ма,	по	ру	ка	и	ли	де	ра.	Гра	ђа	ни	су	пи	та	ни	и	
да	ли	им	сме	та	што	се	лич	но	сти	ли	де	ра	пар	ти	ја	ко	ри	сти	у	кам	па	њи	
на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	њих	39,8%	је	од	го	во	ри	ло	да	им	сме-
та,	оних	са	од	го	во	ром	не	сме	та	је	би	ло	26,2%,	а	34,1%	ис	пи	та	ни	ка	
је	ре	кло	да	не	обра	ћа	па	жњу.	Јед	но	од	нај	ва	жни	јих	пи	та	ња	би	ло	је	
да	гра	ђа	ни	оце	не	ко	ли	ко	ре	пу	блич	ке	вла	сти	ути	чу	на	власт	град-
ске	оп	шти	не	на	ска	ли	од	1	(не	ути	че	уоп	ште)	до	5	(	ве	о	ма	ути	че)	и	
про	сеч	на	вред	ност	од	го	во	ра	је	3,71,	а	про	це	нат	оних	ко	ји	ми	сле	да	
ути	че	(вред	но	сти	4	и	5	на	ска	ли)	је	84,9%	ис	пи	та	ни	ка.

Још	јед	но	пи	та	ње	ко	је	је	по	ста	вље	но	ис	пи	та	ни	ци	ма,	а	ко	је	је	
тре	ба	ло	да	нас	упу	ти	у	ста	ње	ло	кал	не	пред	ста	вље	но	сти	је	сте	пи-
та	ње	да	ли	су	гра	ђа	ни	упо	зна	ти	са	про	ме	ном	пар	ти	ја	у	скуп	шти	ни	
град	ске	оп	шти	не.	Да	је	упо	зна	то	са	про	ме	на	ма	од	го	во	ри	ло	је	29,4%	
ис	пи	та	ни	ка,	да	је	де	ли	мич	но	упо	зна	то	29,2%	ис	пи	та	ни	ка,	а	да	ни	је	
упо	зна	то	са	про	ме	на	ма	је	од	го	во	ри	ло	чак	41,4%	ис	пи	та	ни	ка.	

Сле	де	ћа	гру	па	пи	та	ња	се	од	но	си	на	по	ве	ре	ње	и	кон	тро	лу	ло-
кал	них	 пред	став	ни	ка	 вла	сти.	 По	ве	ре	ње	 у	 ло	кал	не	 пред	став	ни	ке	
има	 тек	 25,5%	ис	пи	та	ни	ка.	Не	што	 ве	ће	 по	ве	ре	ње	 у	 про	цен	ту	ал-
ном	ис	ка	зу	има	ју	ис	пи	та	ни	ци	ко	ји	ре	дов	но	из	ла	зе	на	из	бо	ре,	њих	
31,2%	има	по	ве	ре	ња,	док	од	ис	пи	та	ни	ка	ко	ји	не	из	ла	зе	на	из	бо	ре	
тек	12,6%	има	по	ве	ре	ње.	За	ни	мљи	во	је	укр	сти	ти	од	го	во	ре	о	по	ве-
ре	њу	у	по	ли	ти	ча	ре	са	од	го	во	ри	ма	на	пи	та	ње	че	му	ис	пи	та	ни	ци	да	ју	
пред	ност	при	ли	ком	гла	са	ња.	Од	оних	ко	ји	да	ју	пред	ност	про	гра	му	
пар	ти	је	(ко	јих	је	нај	ви	ше	–	50,8%)	тек	19%	има	по	ве	ре	ње	и	пред-
став	ни	ке	на	ни	воу	 град	ских	оп	шти	на.	Про	це	нат	 оних	 ко	ји	пред-
ност	 да	ју	 ли	де	ру	 пар	ти	је	 (34,1%),	 а	 има	ју	 по	ве	ре	ње	 из	но	си	 око	
30%,	док	нај	ве	ћи	сте	пен	по	ве	ре	ња	по	сто	ји	код	оних	ко	јих	гла	са	ју	
за	ло	кал	не	ли	де	ре	(њих	је	око	15,1%),	чак	40%	њих	има	по	ве	ре	ње	
у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке.	Ка	да	се	ра	ди	о	про	ве	ри	ра	да	 тек	15,6%	
ис	пи	та	ни	ка	 је	про	ве	ра	ва	ло	ре	зул	та	те	и	 рад	 сво	јих	пред	став	ни	ка.	
По	себ	но	 је	 за	бри	ња	ва	ју	ће	ка	да	се	ра	ди	о	по	ли	тич	кој	пар	ти	ци	па-
ци	ји	 јер	 су	 ре	зул	та	ти	 по	во	дом	 за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	 ис	пи	та	ни	ка	 за	
уче	ство	ва	њем	у	ло	кал	ној	вла	сти	та	кви	да	је	тек	24,6%	ис	пи	та	ни	ка	
за	ин	те	ре	со	ва	но,	као	и	по	зна	ва	ње	над	ле	жно	сти	град	ских	оп	шти	на	
ко	је	по	зна	је	тек	не	што	ви	ше	од	по	ло	ви	не	ис	пи	та	ни	ка	–	50,7%.
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4.ШТАНАМГОВОРЕРЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА?

На	кон	што	смо	пред	ста	ви	ли	нај	ва	жни	је	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва-
ња,	у	овом	по	гла	вљу	пред	ста	вље	не	ре	зул	та	те	до	во	ди	мо	у	ве	зу	са	
по	ла	зном	хи	по	те	зом	ко	ја	про	бле	ма	ти	зу	је	функ	ци	о	нал	ност	и	учин-
ко	ви	тост	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	на	ни	воу	град	ских	оп	шти-
на	у	Бе	о	гра	ду.	Де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	у	Бе	о	гра	ду	би	тре-
ба	ло	да	до	ве	де	до	три	су	штин	ске	ства	ри,	а	то	су	1)	пар	ти	ци	па	ци	ја	
гра	ђа	на	у	сво	јим	град	ским	оп	шти	на	ма;	2)	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	
у	ин	сти	ту	ци	ја	ма	град	ских	оп	шти	на;	и	3)	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни-
ке	и	гра	ђан	ска	кон	тро	ла	ра	да.	Ова	три	прин	ци	па	(пар	ти	ци	па	ци	ја,	
пред	ста	вље	ност	и	по	ве	ре	ње	и	кон	тро	ла)	су	су	шти	на	де	мо	кра	ти	је	
на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	они	су	је	дан	од	два	раз	ло	га	де	цен	тра-
ли	за	ци	је	у	гра	ду	Бе	о	гра	ду.	Упра	во	кроз	укр	шта	ње	ових	прин	ци	па	
и	ре	зул	та	та	ис	тра	жи	ва	ња	до	ка	зу	је	мо	да	си	стем	град	ских	оп	шти	на	
не	вр	ши	је	дан	од	два	кључ	на	за	да	та	ка,	а	то	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од-
лу	чи	ва	ња.

4.1.ПАРТИЦИПАЦИЈА

„Нај	че	шће,	 ре	фор	ме	 у	 обла	сти	ма	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве	 и	ши-
ре,	де	цен	тра	ли	за	ци	је	се	спро	во	де	да	би	се	оства	ри	ли	од	ре	ђе	ни	ци-
ље	ви,	у	не	ким	слу	ча	је	ви	ма	по	ли	тич	ки,	не	где	еко	ном	ски,	док	се	у	
са	вре	ме	ним	 дру	штви	ма	 те	жи	 ја	ча	њу	 де	мо	кра	ти	је	 и	 по	ве	ћа	ва	њу	
пар	ти	ци	па	тив	не	уло	ге	гра	ђа	на	у	ло	кал	ним	по	сло	ви	ма.“18)	Ка	да	го-
во	ри	мо	 о	 пар	ти	ци	па	ци	ји	 гра	ђа	на	 пре	 све	га	 раз	ли	ку	је	мо	 из	бор	ну	
и	не	из	бор	ну	пар	ти	ци	па	ци	ју.	Из	бор	на	пар	ти	ци	па	ци	ја	под	ра	зу	ме	ва	
уче	шће	на	из	бо	ри	ма,	од	но	сно	би	ра	ње	и	кан	ди	до	ва	ње.	Нас,	пре	све-
га,	ин	те	ре	су	је	би	рач	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на.	У	ис	тра	жи	ва	њу	ко	је	
смо	спро	ве	ли	ве	ли	ка	ве	ћи	на	ис	пи	та	ни	ка	гла	са	на	из	бо	ри	ма	стал	но	
(60,5%)	или	по	вре	ме	но	(26,7%),	што	би	се	мо	гло	ре	ћи	да	је	то	из	у-
зет	но	ви	сок	ни	во	из	бор	не	пар	ти	ци	па	ци	је.	Ипак,	ова	кви	ре	зул	та	ти	
ан	ке	те	мо	гу	да	нас	за	ва	ра	ју.	Раз	лог	ова	ко	ви	со	ке	из	бор	не	пар	ти	ци-
па	ци	је	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	је	сте	што	су	у	ве	ћи	ни	град	ских	
оп	шти	на	из	бо	ри	за	оп	штин	ске	од	бор	ни	ке	одр	жа	ва	ју	исто	вре	ме	но	
ка	да	и	из	бо	ри	за	град	ске	од	бор	ни	ке	као	и	из	бо	ри	за	на	род	не	по-

18)	 Пе	тар	Ма	тић,	Алек	сан	дра	Ми	ро	вић,	„Ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	у	кон	тек	сту	мо	дер	ни	за	ци-
је“,	Политичкаревија,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	3/2011,	стр.	264-
265.



-	108	-

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАОДЛУЧИВАЊА...Б.Ж.Стојановић,Н.П.Јовић

сла	ни	ке,	а	че	сто	и	са	пред	сед	нич	ким	из	бо	ри	ма.	Са	мим	тим,	мо	ти-
ви	из	ла	ска	би	ра	ча	на	из	бо	ре	углав	ном	ни	су	мо	ти	ви	да	би	ра	ју	оп-
штин	ске	од	бор	ни	ке,	већ	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	ви	ше	ни	вое	из	бо	ра.	
Ову	те	зу	ар	гу	мен	ту	је	мо	и	про	цен	ти	ма	иза	шлих	би	ра	ча	на	из	бо	ре	
у	 град	ским	 оп	шти	на	ма	 где	 се	 из	бо	ри	 не	 одр	жа	ва	ју	 исто	вре	ме	но	
са	ло	кал	ним,	ре	пу	блич	ким	или	пред	сед	нич	ким.	Зе	мун	и	Во	ждо	вац	
су	град	ске	оп	шти	не	у	ко	ји	ма	су	се	у	прет	ход	ним	го	ди	на	ма	из	бо	ри	
одр	жа	ва	ли	у	одво	је	ним	тер	ми	ни	ма.	На	ван	ред	ним	из	бо	ри	ма	у	ГО	
Зе	мун	2009.	го	ди	не	је	из	ла	зност	би	ра	ча	на	из	бо	ре	би	ла	35,75%,	а	
у	ГО	Во	ждо	вац	још	ма	ња,	32,5%19)	што	до	во	ди	до	за	кључ	ка	да	су	
из	бо	ри	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	ап	со	лут	но	ни	же	ва	жно	сти	за	
гра	ђа	не.	Че	ти	ри	го	ди	не	ка	сни	је,	ка	да	су	из	бо	ри	опет	би	ли	одво	је	ни	
од	оста	лих,	у	ГО	Зе	мун	је	гла	са	ло	35,05%	би	ра	ча,	а	у	ГО	Во	ждо	вац	
из	ла	зност	би	ра	ча	је	би	ла	36%.20)	Има	ју	ћи	у	ви	ду	ове	по	дат	ке,	ја	сно	
је	да	из	бор	на	пар	ти	ци	па	ци	ја	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	про	у	зро-
ко	ва	на	исто	вре	ме	ним	одр	жа	ва	њем	из	бо	ра	на	свим	ни	во	и	ма.	

Са	дру	ге	стра	не,	пи	та	ње	пар	ти	ци	па	ци	је	на	ни	воу	град	ских	оп-
шти	на	по	сма	тра	мо	и	кроз	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња	о	за	ин	те	ре	со	ва-
но	сти	гра	ђа	на	за	оп	штин	ски	ни	во	по	ли	ти	ке.	Ре	зул	та	ти	су	та	кви	да	
гра	ђа	ни	де	фи	ни	тив	но	не	ви	де	ни	во	град	ских	оп	шти	на	као	при	ли	ку	
за	пар	ти	ци	па	ци	ју	и	не	осе	ћа	ју	се	укљу	че	но.	За	ин	те	ре	со	ва	ност	 је	
да	ле	ко	ви	ша	за	ре	пу	блич	ку	по	ли	ти	ку	(3,39	на	ска	ли	од	1	до	5),	као	и	
за	град	ску	(3,17),	а	тек	на	кра	ју	за	оп	штин	ску	(3).	Ипак,	кључ	ни	по-
да	ци	ко	ји	нам	го	во	ре	о	то	ме	ко	ли	ко	гра	ђа	ни	не	ви	де	свр	сис	ход	ност	
град	ских	оп	шти	на	пре	све	га	ка	да	го	во	ри	мо	о	де	цен	тра	ли	за	ци	ји	од-
лу	чи	ва	ња	је	сте	став	гра	ђа	на	о	за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	за	уче	ство	ва	ње	у	
ло	кал	ној	вла	сти,	где	је	тек	24,6%	ис	ка	за	ло	за	ин	те	ре	со	ва	ност.	

Бит	но	је	по	ме	ну	ти	и	ин	сти	ту	ци	је	не	по	сред	не	де	мо	кра	ти	је	ко	је	
сто	је	гра	ђа	ни	ма	на	рас	по	ла	га	њу.	„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.“21) 
Пре	ма	Ста	ту	ту	гра	да	Бе	о	гра	да	гра	ђа	ни	уче	ству	ју	осим	пре	ко	иза-

19)	 Из	вор	по	да	та	ка:	РТС,	Ванреднилокалниизбори:Земун,Вождовац,Косјерић	http://www.
rts.rs/pa	ge/sto	ri	es/sr/story/9/Sr	bi	ja/66284/Lo	kal	ni+iz	bo	ri%3A+Ze	mun,+Vo%C5%BE	do-
vac,+Ko	sje	ri%C4%87+.html	(при	сту	пље	но:	05.08.2014.)

20)	 Из	во	ри	по	да	та	ка:	Из	бор	на	ко	ми	си	ја	град	ске	оп	шти	не	Зе	мун,	http://www.ze	mun.rs/cms/
sr/ve	sti/sa	op	ste	ni-re	zul	ta	ti-lo	kal	nih-iz	bo	ra-u-ze	mu	nu	 ,	 Е-из	бо	ри,	 Резултати избора на
Вождовцу,	 	 http://eizbo	ri.com/re	zul	ta	ti-iz	bo	ra-na-vo	zdov	cu-sns-53-3-ds-11-7-sps-8-23-
ldp-urs-srs-is	pod-cen	zu	sa/	(при	сту	пље	но:	05.08.2014.)

21)	 Дра	ган	Мар	ко	вић,	„Де	мо	крат	ски	ка	па	ци	те	ти	се	о	ске	са	мо	у	пра	ве“,	Политичкаревија,	
Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	3/2013,	стр.	6.
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бра	них	од	бор	ни	ка	скуп	шти	не	град	ске	оп	шти	не	 (из	бо	ри)	и	пу	тем	
гра	ђан	ске	 ини	ци	ја	ти	ве,	 збо	ра	 гра	ђа	на	 и	 ре	фе	рен	ду	ма.22)	 Ста	тут	
гра	да	је	пред	ви	део	мо	гућ	ност	ди	рект	не	де	мо	кра	ти	је,	ме	ђу	тим	од-
ред	бе	ко	је	су	про	пи	са	не	су	та	кве	да	су	го	то	во	не	мо	гу	ће.	По	ме	ну-
ће	мо	са	мо	ре	фе	рен	дум	за	чи	је	је	по	кре	та	ње	по	треб	но	при	ку	пи	ти	
ове	ре	не	пот	пи	се	10%	упи	са	них	би	ра	ча	на	те	ри	то	ри	ји	град	ске	оп-
шти	не.	Осим	што	је	услов	за	рас	пи	си	ва	ње	ре	фе	рен	ду	ма	у	ви	ду	по-
треб	ног	про	цен	ту	ал	ног	бро	ја	пот	пи	са	ви	сок,	цео	про	цес	је	и	скуп,	
у	ствар	но	сти	го	то	во	и	нео	ства	рив,	што	по	ка	зу	је	и	по	да	так	да	ни	је	
би	ло	ни	јед	ног	ре	фе	рен	ду	ма	на	те	ри	то	ри	ја	ма	град	ских	оп	шти	на.	У	
овом	одељ	ку	смо	по	ка	за	ли	ка	ко	си	стем	град	ских	оп	шти	на	у	Бе	о-
гра	ду	не	оства	ру	је	свој	циљ	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња,	а	то	је	
по	ве	ћа	ње	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на.

4.2.ПРЕДСТАВЉЕНОСТГРАЂАНА
УИНСТИТУЦИЈАМАГРАДСКИХОПШТИНА

Пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	је	је	дан	од	кључ	них	прин	ци	па	са	вре-
ме	не	де	мо	кра	ти	је.	Пред	ста	вље	ност	по	сто	ји,	јер	гра	ђа	ни	на	из	бо	ри-
ма	за	од	бор	ни	ке	град	ских	оп	шти	на	би	ра	ју	од	бор	ни	ке,	али	је	наш	
циљ	у	ис	тра	жи	ва	њу	био	да	ис	пи	та	мо	ка	ква	је	то	пред	ста	вље	ност,	
од	но	сно	 да	 утвр	ди	мо	 да	 ли	 за	и	ста	 по	сто	ји	 ве	за	 и	 ка	ква	 из	ме	ђу	
прин	ци	па	ла	и	аген	та,	од	но	сно	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	иза	бра	них	пред-
став	ни	ка.

За	 успе	шно	 функ	ци	о	ни	са	ње	 ло	кал	не	 де	мо	кра	ти	је	 (на	 ни	воу	
град	ских	оп	шти	на)	је	нео	п	ход	на	ло	кал	на	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли-
ти	ке.	Да	гра	ђа	ни	зна	ју	ко	су	њи	хо	ви	од	бор	ни	ци	и	ко	ме	сва	ко	днев	но	
мо	гу	да	се	обра	те	за	по	моћ,	да	да	ју	пред	лог	и	сл.	Та	ко	ђе,	оп	штин	ска	
по	ли	ти	ка	се	не	сме	све	сти	на	пер	со	на	ли	за	ци	ју	пар	тиј	ских	ли	де	ра,	
од	но	сно	ло	кал	не	кам	па	ње	не	би	тре	ба	ло	да	се	во	де	на	име,	и	у	име	
пар	тиј	ског	ше	фа	или	др	жав	ни	ка,	јер	се	ти	ме	оп	штин	ска	по	ли	ти	ка	
и	днев	ни	оп	штин	ски	про	бле	ми	ни	по	до	шта	ва	ју,	а	они	упра	во	и	је	су	
кључ	на	ствар	оп	штин	ске,	ло	кал	не	де	мо	кра	ти	је.	

Оп	штин	ски	 из	бо	ри	 су	 про	це	си	 ко	јим	 се	 кре	и	ра	ју	 де	мо	крат-
ски	ор	га	ни	на	оп	штин	ском	ни	воу.	Ја	ко	је	бит	но	да	се	ак	те	ри	ко	ји	
уче	ству	ју	на	из	бо	ри	ма	по	све	те	оп	штин	ским	из	бор	ним	те	ма	ма	и	да	
на	из	бо	ри	ма	гра	ђа	ни	ма	ну	де	оп	штин	ске	про	гра	ме	и	пред	ло	ге	јав-

22)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Ста	тут	гра	да	Бе	о	гра	да,	Сл.листградаБеограда,	бр.	39/08,	6/10	и	23/13,	
чл.	78.
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них	по	ли	ти	ка	ко	је	ће	ре	а	ли	зо	ва	ти	уко	ли	ко	до	ђу	на	власт.	Пи	та	ње	
оп	штин	ских	 из	бор	них	 те	ма	 је	 од	 су	штин	ске	 ва	жно	сти,	 јер	 се	 са	
оп	штин	ским	јав	ним	по	ли	ти	ка	ма	гра	ђа	ни	су	сре	ћу	сва	ко	днев	но,	а	с	
об	зи	ром	да	 се	 ра	ди	 о	 нај	ни	жем	ни	воу	 де	мо	кра	ти	је	 нео	п	ход	но	 је	
да	бу	ду	укљу	че	ни	у	про	це	се	њи	хо	вог	кре	и	ра	ња,	ма	кар	кроз	гла	са-
ње	на	из	бо	ри	ма.	За	до	бро	функ	ци	о	ни	са	ње	оп	штин	ске	де	мо	кра	ти	је	
је	нео	п	ход	но	да	из	бор	ни	ак	те	ри	кре	и	ра	ју	сво	је	про	гра	ме,	пред	ста-
вља	ју	их,	о	њи	ма	раз	го	ва	ра	ју	са	гра	ђа	ни	ма,	и	он	да,	де	мо	крат	ским	
си	сте	мом	по	сред	ног	 вла	да	ња,	 кре	ну	у	ре	а	ли	за	ци	ју	 тих	про	гра	ма	
уко	ли	ко	до	би	ју	по	др	шку	за	исте.	Нео	п	ход	но	 је	да	се	кам	па	ње	за	
оп	штин	ске	из	бо	ре	во	де	на	осно	ву	оп	штин	ских	те	ма	и	про	бле	ма,	да	
оне	бу	ду	оп	штин	ски	пер	со	на	ли	зо	ва	не,	од	но	сно	да	се	на	кон	из	бо	ра	
зна	ко	су	пред	став	ни	ци	гра	ђа	на	и	ко	ме	мо	гу	да	се	обра	те.

Кључ	ни	 ре	зул	та	ти	 у	 ис	тра	жи	ва	њу	 ко	је	 смо	 спро	ве	ли	 се	 ти-
чу	упра	во	ових	те	ма.	Пи	та	ње	пер	со	на	ли	за	ци	је	оп	штин	ске	вла	сти	
(што	кроз	скуп	шти	ну	што	кроз	из	вр	шну	власт)	и	пи	та	ње	гла	са	ња	
на	оп	штин	ским	из	бо	ри	ма,	а	до	би	је	ни	ре	зул	та	ти	са	мо	по	твр	ђу	ју	за-
кључ	ке	из	прет	ход	ног	пот	по	гла	вља.	Чи	ње	ни	ца	да	53,3%	ис	пи	та-
ни	ка	не	зна	ко	су	му	пред	став	ни	ци	гра	ђа	на	у	скуп	шти	ни	оп	шти	не	
(од	то	га	њих	81,8%	ре	дов	но	или	по	вре	ме	но	гла	са)	до	вољ	но	го	во	ри	
о	пи	та	њу	пер	со	на	ли	за	ци	је	оп	штин	ске	по	ли	ти	ке	и	сла	бе,	од	но	сно	
го	то	во	ни	ка	кве	ве	зе	из	ме	ђу	би	ра	ча	и	пред	став	ни	ка.	Та	ко	ђе,	са	про-
ме	на	ма	стра	на	ка	у	скуп	шти	на	ма	град	ских	оп	шти	на	ни	је	упо	зна	то	
41,4%	ис	пи	та	ни	ка,	а	де	ли	мич	но	упо	зна	то	тек	29,2%	ис	пи	та	ни	ка.

Кан	ди	да	ти	за	од	бор	ни	ке	и	пред	сед	ни	ке	оп	шти	не	ни	су	има	ли	
ли	дер	ске	кам	па	ње,	ни	ти	су	би	ли	пред	ста	вље	ни,	већ	се	по	др	шка	на	
оп	штин	ским	из	бо	ри	ма	тра	жи	ла	кроз	име	на	ли	де	ра	пар	ти	ја	и	њи	хо-
ве	по	ру	ке.	Као	по	сле	ди	ца	то	га,	ја	вља	се	про	блем	ло	кал	не	пред	ста-
вље	но	сти,	јер	гра	ђа	ни	на	кон	из	бо	ра	не	зна	ју	ко	су	њи	хо	ви	од	бор-
ни	ци,	а	че	сто	ни	пред	сед	ни	ци	оп	шти	на.

До	дат	но	по	твр	ђу	је	мо	овај	 за	кљу	чак	кроз	ре	зул	та	те	ис	тра	жи-
ва	ња	ти	ме	што	су	мо	ти	ви	би	ра	ча	при	ли	ком	гла	са	ња	до	ми	нант	но	
про	гра	ми	 пар	ти	ја	 (оп	шти	 про	грам,	 др	жав	ни)	 –	 50,9%	 ис	пи	та	ни-
ка,	 за	тим	ли	де	ри	пар	ти	ја	–	34,1%,	а	ло	кал	ни	ли	де	ри	су	бит	ни	за	
све	га	15%	ис	пи	та	ни	ка.	Овим	до	дат	но	по	твр	ђу	је	мо	те	зу	да	је	ви	со-
ка	би	рач	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	пре	све	га	за	сно	ва	на	на	исто	вре	ме	но	сти	
оп	штин	ских	са	град	ским,	ре	пу	блич	ким	и	по	не	кад	пред	сед	нич	ким	
из	бо	ри	ма.	Еви	дент	но	 је	да	се	на	оп	штин	ским	из	бо	ри	ма	гла	са	на	
осно	ву	оп	штих	ре	пу	блич	ких	те	ма	и	да	ве	ћи	на	гра	ђа	на	не	зна	сво	је	
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пред	став	ни	ке,	али	је	дан	од	ве	ли	ких	про	бле	ма	је	сте	и	пи	та	ње	из	бо-
ра	из	вр	шног	де	ла	вла	сти	и	кре	и	ра	ње	скуп	штин	ских	ве	ћи	на.	Из	бор-
ни	си	стем	ко	ји	уре	ђу	је	кан	ди	до	ва	ње	и	из	бор	од	бор	ни	ка,	као	и	на-
чин	из	бо	ра	пред	сед	ни	ка	оп	шти	на	омо	гу	ћа	ва	не	што	што	се	на	зи	ва	
пре	сли	ка	ва	ње	ре	пу	блич	ке	ко	а	ли	ци	је	на	ло	кал	ни	ни	во,	а	са	мим	тим	
и	на	ни	во	град	ских	оп	шти	на.	Ис	пи	та	ни	ци	у	ан	ке	ти	су	са	ве	ли	ком	
ве	ћи	ном	(84,9%)	по	твр	ди	ли	да	ре	пу	блич	ка	власт	ути	че	на	кре	и	ра-
ње	вла	сти	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не.

Об	ја	шње	ње	про	бле	ма	 за	што	не	 по	сто	ји	 оп	штин	ска	пер	со	на-
ли	зо	ва	ност,	од	но	сно	ве	за	 гра	ђа	на	са	иза	бра	ним	пред	став	ни	ци	ма,	
као	ни	про	мо	ци	ја	оп	штин	ских	из	бор	них	кам	па	ња	са	оп	штин	ским	
те	ма	ма	мо	же	мо	тра	жи	ти	у	ин	сти	ту	ци	ја	ма,	од	но	сно	у	из	бор	ном	си-
сте	му.	Из	бор	ни	 си	стем	 је	 уре	ђен	За	ко	ном	о	 ло	кал	ним	из	бо	ри	ма.	
Си	стем	је	про	пор	ци	о	на	лан,	са	 јед	ном	из	бор	ном	је	ди	ни	цом,	а	од-
бор	ни	ци	 се	 би	ра	ју	 на	 осно	ву	 ли	ста	 по	ли	тич	ких	 стра	на	ка,	њи	хо-
вих	 ко	а	ли	ци	ја	 и	 ли	ста	 ко	је	 пред	ло	же	 гру	пе	 гра	ђа	на.23)	 Ти	ме	што	
по	сто	ји	јед	на	из	бор	на	је	ди	ни	ца	и	што	се	од	бор	ни	ци	би	ра	ју	по	си-
сте	му	ли	ста	ко	је	су	још	по	зна	те	као	си	стем	пар	тиј	ских	ли	ста	(гра-
ђа	ни	гла	са	ју	за	пар	ти	ју,	а	не	за	ин	ди	ви	ду	ал	ног	кан	ди	да	та),	гра	ђа	ни	
не	ма	ју	од	бор	ни	ке	пре	ма	из	бор	ним	је	ди	ни	ца	ма	у	сво	јој	нај	бли	жој	
око	ли	ни,	а	вр	ло	че	сто	ру	рал	ни	де	ло	ви	ЈЛС	уоп	ште	ни	су	пред	ста-
вље	ни.	Пре	ма	то	ме,	гра	ђа	ни	не	ма	ју	свог	ди	рект	ног	пред	став	ни	ка	
из	сво	је	из	бор	не	је	ди	ни	це,	већ	су	пред	став	ни	ци	иза	бра	ни	на	осно-
ву	пар	тиј	ских	ли	ста.	Гра	ђа	ни	гла	са	ју	са	мо	за	пар	ти	је.	

Из	ме	ђу	оста	лог,	пар	тиј	ске	ли	сте	ко	је	 се	кан	ди	ду	ју	на	ло	кал-
ним	из	бо	ри	ма	по	пра	ви	лу	у	име	ну	ли	сте	има	ју	име	ше	фа	пар	ти-
је,	а	та	ко	ђе	до	име	на	кан	ди	да	та	за	од	бор	ни	ке	пар	ти	ја,	пре	из	бо	ра	
је	го	то	во	не	мо	гу	ће	до	ћи.	Прак	тич	но,	из	бор	на	ло	кал	ним	из	бо	ри-
ма	се	сво	ди	на	 за	о	кру	жи	ва	ње	име	на	пар	тиј	ских	ше	фо	ва	ко	ји	не-
ма	ју	 ни	ка	кве	 ве	зе	 са	 ло	кал	ном	 за	јед	ни	цом,	 град	ском	 оп	шти	ном,	
а	упра	во	ис	кљу	чи	во	ове	пар	ти	је	осва	ја	ју	од	бор	нич	ке	ман	да	те,	са	
ма	лим	про	цен	том	успе	ха	ло	кал	них,	оп	штин	ских	пар	ти	ја	или	по-
кре	та.	При	мер	ко	ји	до	ка	зу	је	пра	ви	ло	има	мо	у	из	бо	ри	ма	у	ГО	Зе	мун	
у	2013.	го	ди	ни.	Од	14	при	ја	вље	них	ли	ста,	8	пар	ти	ја	на	ци	о	нал	ног	
зна	ча	ја	је	уче	ство	ва	ло	са	мо	стал	но	(или	као	ли	де	ри	ли	сте)	на	њи	ма		
и	6	оп	штин	ских	по	кре	та	или	за	јед	нич	ких	ли	сти	по	кре	та	и	пар	ти-
ја.	Од	тих	8	пар	ти	ја,	чак	7	је	у	име	ну	ли	сте	за	оп	штин	ске	из	бо	ре	

23)	 За	кон	 о	 ло	кал	ним	 из	бо	ри	ма,	Сл. гласник РС,	 бр.	 129/2007,	 34/2010	 -	 Од	лу	ка	 УС	 и	
54/2011,	чл.	5	и	7.
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има	ло	име	на	ше	фо	ва	пар	ти	ја	ко	ји	са	том	град	ском	оп	шти	ном	не-
ма	ју	ни	ка	кве	ве	зе	(Ву	чић,	Ко	шту	ни	ца,	Да	чић,	Ше	шељ,	Јо	ва	но	вић,	
Ва	цић,	Гру	ји	чић).	Са	мо	је	Де	мо	крат	ска	стран	ка	од	пар	ти	ја	иза	шла	
са	име	ном	оп	штин	ског	ли	де	ра.24)	Ре	зул	та	ти	из	бо	ра	су	та	кви	да	су	
од	бор	нич	ке	ман	да	те	осво	ји	ли	са	мо	че	ти	ри	из	бор	не	ли	сте	ве	ли	ких	
пар	ти	ја.	

Као	јед	но	од	мо	гу	ћих	ре	ше	ња	за	про	блем	пред	ста	вље	но	сти	је-
сте	про	ме	на	из	бор	ног	си	сте	ма.	Ве	ћин	ски	из	бор	ни	си	стем	са	бро-
јем	 из	бор	них	 је	ди	ни	ца	 јед	на	ким	 бро	ју	 од	бор	ни	ка	 ко	ји	 се	 би	ра	ју	
(име	ном	и	пре	зи	ме	ном	,	а	не	уз	по	сред	ство	из	бор	не	ли	сте	и	пар-
ти	је)	би	до	вео	до	то	га	да	кан	ди	да	ти	за	од	бор	ни	ке	мо	ра	ју	да	тра	же	
по	др	шку	у	сво	јој	из	бор	ној	је	ди	ни	ци,	не	по	сред	ном	жи	вот	ном	окру-
же	њу,	а	да	ка	сни	је	ка	да	бу	ду	иза	бра	ни,	њој	и	бу	ду	од	го	вор	ни.	На	тај	
на	чин	сва	ки	гра	ђа	нин	би	у	свом	нај	не	по	сред	ни	јем	окру	же	њу	имао	
свог	пред	став	ни	ка	ко	ји	би	му	био	од	го	во	ран.

4.3.ПОВЕРЕЊЕИКОНТРОЛА
ИЗАБРАНИХПРЕДСТАВНИКА

Од	ве	ли	ког	је	зна	ча	ја	да	гра	ђа	ни	на	нај	ни	жем	ни	воу	де	мо	крат-
ског	од	лу	чи	ва	ња,	ми	кро	ни	воу,	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	има	ју	по-
ве	ре	ње	у	иза	бра	не	пред	став	ни	ке	и	да	кон	тро	ли	шу	њи	хов	рад.	Ме	ђу-
тим	овај	прин	цип	на	ком	се	за	сни	ва	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
је	пре	ма	ре	зул	та	ти	ма	ис	тра	жи	ва	ња	пот	пу	но	дис	кре	ди	то	ван.	Иако	
би	на	том	ни	воу	од	лу	чи	ва	ња	гра	ђа	ни	тре	ба	ло	да	про	ве	ра	ва	ју	рад	
сво	јих	пред	став	ни	ка,	тек	15,6%	ис	пи	та	ни	ка	у	ис	тра	жи	ва	њу	је	про-
ве	ра	ва	ло	рад.	Са	дру	ге	стра	не,	по	ве	ре	ње	у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке,	
ко	ји	би	тре	ба	ло	да	бу	ду	„су	се	ди“	и	не	ко	ко	је	про	ду	же	на	ру	ка	сва-
ког	гра	ђа	на	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не,	има	тек	25,5%	ис	пи	та	ни	ка.	
Ни	зак	ни	во	по	ве	ре	ња	се	сва	ка	ко	мо	же	до	ве	сти	у	ве	зу	и	са	сла	бом	
пред	ста	вље	но	шћу	и	сла	бом	ве	зом	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	
јер	те	шко	је	има	ти	по	ве	ре	ње	у	„има	ги	нар	не“	пред	став	ни	ке,	за	ко	је	
ве	ћи	на	гра	ђа	на	ни	не	зна	ко	су,	ко	ји	ни	су	иза	бра	ни	ди	рект	но	ни	ти	
има	ју	сво	ју	ужу	би	рач	ку	ба	зу,	од	но	сно	сво	ју	из	бор	ну	је	ди	ни	цу.	То	
по	сред	но	ути	че	и	на	пред	став	ни	ке,	од	бор	ни	ке,	ко	ји	се	и	не	тру	де	да	
одр	жа	ва	ју	ве	зу	са	би	ра	чи	ма,	јер	су	они	у	ствар	но	сти	ви	ше	од	го	вор-
ни	пар	ти	ја	ма	ко	ји	су	их	ста	ви	ли	на	из	бор	ну	ли	сту	не	го	гра	ђа	ни	ма.	

24)	 Ви	де	ти	збир	ну	из	бор	ну	ли	сту,	ГО	Зе	мун,	из	бо	ри	2013.	http://www.ze	mun.rs/cms/si	tes/
de	fa	ult/fi	les/zbir	na%20iz	bor	na%20li	sta.doc	(при	сту	пље	но:	06.08.2014.)
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Од	су	штин	ске	је	ва	жно	сти	да	кам	па	ње	бу	ду	ло	кал	но	пер	со	на	ли	зо-
ва	не	и	да	по	сто	ји	ма	кар	ми	ни	мал	на	ве	за	из	ме	ђу	иза	бра	них	пред-
став	ни	ка	и	гра	ђа	на,	а	то	нам	по	твр	ђу	ју	и	ре	зул	та	ти	ис	тра	жи	ва	ња	
ко	ји	го	во	ре	да	нај	ве	ће	по	ве	ре	ње	у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке	има	ју	они	
гра	ђа	ни	ко	ји	при	ли	ком	гла	са	ња	пред	ност	да	ју	ло	кал	ним	ли	де	ри	ма,	
њих	40%	има	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни	ке,	док	код	оних	ко	ји	пред-
ност	да	ју	про	гра	му	пар	ти	је	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни	ке	има	тек	19%	
ис	пи	та	ни	ка,	а	уко	ли	ко	се	пред	ност	да	је	ли	де	ру	пар	ти	је	по	ве	ре	ње	
има	30%	ис	пи	та	ни	ка.

***

Циљ	ис	тра	жи	ва	ња	 је	 био	 да	 по	твр	ди	 те	зу	 да	 је	 де	цен	тра	ли-
за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	у	Бе	о	гра	ду	са	град	ским	оп	шти	на	ма	не	функ	ци-
о	нал	на,	од	но	сно	да	не	ис	пу	ња	ва	свој	основ	ни	 за	да	так.	Пар	ти	ци-
па	ци	ја,	уче	ство	ва	ње	у	до	но	ше	њу	од	лу	ка,	ин	фор	ми	са	ност	гра	ђа	на,	
де	ли	бе	ра	ци	ја,	по	ли	тич	ка	пред	ста	вље	ност	и	по	сто	ја	ње	ве	зе	из	ме	ђу	
иза	бра	них	пред	став	ни	ка	и	гра	ђа	на,	гла	са	ње	на	осно	ву	оп	штин	ских	
те	ма	и	оп	штин	ских	кан	ди	да	та,	ме	ре	кон	тро	ле	и	по	ве	ре	ње	у	пред-
став	ни	ке,	све	ово	су	прин	ци	пи	ко	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
на	ни	во	град	ских	оп	шти	на	тре	ба	да	до	не	се.	Ан	ке	та	ко	ју	је	по	пу-
ни	ло	739	ис	пи	та	ни	ка	са	те	ри	то	ри	је	Бе	о	гра	да	нам	је	до	не	ла	ре	зул-
та	те	ко	ји	су	не	дво	сми	сле	но	по	ка	за	ли	да	се	по	ме	ну	ти	прин	ци	пи	не	
оства	ру	ју.	Став	 гра	ђа	на,	њи	хо	ве	 пар	ти	ци	па	тив	не	 на	ви	ке	 и	 де	мо-
крат	ско	де	ло	ва	ње	су	та	кви	да	су	по	твр	ди	ли	по	чет	ну	хи	по	те	зу.	

Узро	ци	не	функ	ци	о	нал	но	сти	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	су	
пре	све	га	у	ин	сти	ту	ци	о	нал	ном	ди	зај	ну.	Глав	ни	узрок	 је	сте	и	сам	
ста	тус	град	ских	оп	шти	на	ко	је	по	зи	тив	но	прав	но	гле	да	но	ни	су	је-
ди	ни	це	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве,	 као	 и	 не	до	вољ	на	 де	цен	тра	ли	за	ци	ја	
по	сло	ва	из	ме	ђу	гра	да	Бе	о	гра	да	и	град	ских	оп	шти	на,	јер	су	град	ске	
оп	шти	не	 ипак	 све	де	не	 на	 ни	во	ме	сних	 за	јед	ни	ца	 гле	да	ју	ћи	 упо-
ред	ну	 пер	спек	ти	ву	 си	сте	ма	 ло	кал	них	 са	мо	у	пра	ва	 и	 не	по	сто	ја	ње	
фи	нан	сиј	ске	ауто	но	ми	је	град	ских	оп	шти	на.	За	тим,	ло	ше	уре	ђе	ног	
ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	ди	зај	на,	од	но	сно,	ло	ше	кре	и	ра	них	ин	сти	ту	ци	ја	
ко	је	узро	ку	ју	не	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	(про	пор	ци	о	нал	ни	из	бор-
ни	си	стем	са	 јед	ном	из	бор	ном	је	ди	ни	цом	и	си	сте	мом	пар	тиј	ских	
ли	ста,	као	и	не	по	сто	ја	ње	не	по	сред	ног	из	бо	ра	пред	сед	ни	ка	оп	шти-
не).
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DECISIONMAKINGDECENTRALISATIONINBELGRADE–
CITIZENS’ATITUDESABOUTTHEEFFECTIVENESS

Resume
The system of local selfgovernment in Serbia is a
singlestage,andalocalgovernmentisrealizethro
ughthemunicipalities,citiesandthecityofBelgra
de.However,citiesmayestablishcitymunicipalities.
CityofBelgradehas17citymunicipalities.Theyare
notlocalgovernmentunits,buthaveelementsoflocal
government.CityofBelgradehasmadedecentrali
zationofactivitiesanddecisionmaking,considering
that city municipalities have their own institutions
that are constituted after the democratic elections
intheterritoryofcitymunicipalities.Thehypothesis
ofthispaperisthatthedecentralizationofdecision
makinghasfailedinitsfunction.Itassumescertain
principles such as higher citizen participation and
participation indecisionmaking,publicdiscussion,
informedcitizensandcontrolling,politicalrepresen
tationandastronglinkbetweenelectedrepresenta
tivesandcitizens,aswellas electoralparticipative
basedonthemotivessuchasmunicipalelection is
sues and electoral candidates. Methodological, te
sting the hypothesis we conducted with empirical
research through questionnaires with 26 questions,
that is complited by 739 citizens from the territory
ofBelgrade.Theresultsweobtainedinourresearch
wehaveledinconnectionwiththeprinciplesofde
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cisionmaking decentralization. The questionnaire
wassodesignedtoshowustheattitudesandhabits
ofdemocraticcitizensthatmightbeconfirmationor
disprove thehypothesis.The results clearly confirm
thehypothesisthatthedecisionmakingdecentraliza
tionatthelevelofurbanmunicipalitiesfailedinits
function.Participationisverylowatlevelofcitymu
nicipalities, even thoughcitizens inmanycases vo
tinginelections,andconfirmationcomestous ina
lowpercentageofrespondentswhoareinterestedin
participatinginthemunicipalgovernment.Represen
tationisalmostnonexistent,morethanhalfofthere
spondentswhohavenotaddressedtotheirrepresen
tativesatthelevelofcitymunicipalities,andvoting
motivesarepredominantlypartyprogramandparty
leader,whilelessthanafifthofcitizensintheballot
preferencegiventolocalleaders.Citizensinthevast
majoritybelievethatthecentralgovernmentinfluen
ce onmunicipal government, forwhich they are at
leastinterested.Trustintheelectedrepresentativesis
ataverylowlevel,andcontroloftheworkevenlo
wer.Causesofdysfunctionaldecisionmakingdecen
tralizationareprimarily in institutionaldesign.The
maincause is itself the statusof citymunicipalities
whicharenotlocalgovernmentsunits,aswellasin
sufficientdecentralizationactivitiesbetweentheCity
ofBelgradeandcitymunicipalities,becausethecity’s
municipalitiesarereducedtotheleveloflocalcom
munitiesbylookingatthecomparativeperspectiveof
thelocalselfgovernmentsystemandtheabsenceof
financialautonomyofcitymunicipalities.Then,badly
regulatedinstitutionaldesignofpoliticalinstitutions,
i.e, badly created institutions that cause non repre
sentation of citizens (proportional electoral system
withsingleelectoralunitandsystemofpartylists,as
wellastheabsenceofdirectelectionofpresidentof
themunicipality).
Keywords:decisionmakingdecentralization,citymuni
cipalities, representation, participation, research results,
attitudesofcitizens.
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