
УДК: 
323.174(497.11)

Оригинални 
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=21
Бр. 3 / 2009.
стр. 67-86.

- 67 -

  

- 67 -

СањаШуљагић*,
Институтзаполитичкестудије,Београд

РАЗМАТРАЊЕПРОБЛЕМАОДРЖИВОГ
ИРАВНОМЕРНОГРЕГИОНАЛНОГРАЗВОЈА**

Сажетак
 У овом тексту аутор разматра проблем модерни
зацијеидемократизације уорганизацији локалнеса
моуправеуСрбијииокружењунапочеткуXXI.века.
Ауторнаглашавадајепринуђењусмерницаимогућих
решењазабољуорганизацијуимодернизацијуинсти
туцијазадуженихзаодрживииравномернирегионал
ниразвој уСрбији потребно узети у обзир стањаи
проблеме демографске, социјалне, економске, марке
тиншке,геоклиматскеиеколошкеприроде.
Кључнеречи:локалнасамоуправа,демократизација,
модернизација, демографија, маркетинг, екологија,
заштитапротивприроднихнепогода

U раз ма тра њу уло ге ло кал них са мо у пра ва у про це су одр жи во сти 
и рав но мер но сти ре ги о нал ног раз во ја у Ср би ји, као и ка рак те-

ри сти ка раз во ја ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји кроз исто ри ју, уоч-
љи во је да су за ра ни је мо де ле ло кал не са мо у пра ве по вре мен ским 
епо ха ма би ле ка рак те ри стич не ве ли ке ме ђу соб не су прот но сти по 
пи та њу по ли тич ке ор га ни за ци је и де мо кра ти за ци је и њи хо ве не за-
ви сно сти у од но су на цен трал ну др жав ну власт.1)  По сто је ду го ве-
ков ни раз ло зи за то у сми слу успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз во ја 
* Ис тра жи вач-са рад ник ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Пе тар Ма тић,„Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, бр. 
3/2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 393-410.
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на то по граф ском и кул тур ном „рас кр шћу“ ци ви ли за ци ја, има ју ћи у 
ви ду да је под руч је Бал кан ског по лу о стр ва, због мно го број них ра-
то ва, им пе ри јал них за во је ва ња ка рак те ри са ло по ли тич ко, кул тур-
но и ге о граф ско ра се ја ње на ро да.2) 

Ипак, већ кра јем ХVIII и по чет ком ХIХ ве ка у Ср би ји је ре ла-
тив но раз ви јен и со лид но ор га ни зо ван си стем ло кал не са мо у пра ве, 
ко ју су у те ри то ри јал ним је ди ни ца ма чи ни ле на хи је, кне жи не, оп-
шти не и се ла, са ста ре ши на ма (кне зо ви, кме то ви, итд.) и уре ђе не 
уста но ве тра ди ци о нал ног упра вља ња ко лек тив ним по сло ви ма (за-
дру га, мо ба, по зај ми ца, и слич но), што се ка сни је успе шно од ра зи-
ло у по ли тич ком, вој ном и дру штве ном жи во ту др жа ве.3) 

Пре ла зак ХХ ве ка у ХХI век, пе ри од ка да је на сна гу сту пио 
За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не,4) до нео је но ве ди-
ле ме и про бле ме у ор га ни за ци ји и спро во ђе њу мо дер ни за ци је и 
де мо кра ти за ци је ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји. На по чет ку ХХI 
ве ка Ср би ја се су о ча ва, осим са про на ла же њем фор му ле ујед на ча-
ва ња де мо кра ти за ци је ло кал не и јав не вла сти, од но сно не по сред не 
де мо кра ти за ци је, ко ју по је ди ни со ци о ло зи и по ли ти ко ло зи ис ти чу 
као мо гу ћу смер ни цу за одр жи вост раз во ја ло кал них за јед ни ца,5) 
та ко ђе и са спе ци фич ним про бле ми ма раз ли чи те по ли тич ке, еко-
2) Жи во јин Ђу рић,Модернизацијаидруштвенепромене–огледиизсавременесоциоло

гије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004.
3) Пе тар Ма тић,„Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, стр. 395: Aутономија 

и зна чај ло кал не са мо у пра ве би ли су на гла ше ни ји у пр вим фа за ма раз во ја ста ре срп ске 
др жа ве, те су та ко по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље ним ауто ном ним 
пра ви ма, као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра-
ви ма и оби ча ји ма де мо крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Ка ко 
су по ли тич ка и вој на ор га ни за ци ја, од но сно моћ др жа ве ја ча ли, та ко су те са мо у прав-
не фор ме по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не вла сти, ко ја је глав не управ не 
и суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте лин стви ма, од но сно 
овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске, фе у дал не вла сти.

4) Но ви За кон о ло кал ној са мо у пра ви у Ре пу бли ци Ср би ји, об ја вљен 25. фе бру а ра 2002. 
го ди не у СлужбеномгласникуРепубликеСрбије, бр. 9/2002, тран зи ци о ни про пис ко-
ји је на стао у скло пу на по ра да се пра ви про пи си Ср би је хар мо ни зу ју са Европ ским 
пра вом, осла ња се у по гле ду од ред ни ца за ре фор ми са ње прав ног си сте ма на Европ ску 
по ве љу о ло кал ној са мо у пра ви ко ја је усво је на у Са ве ту Евро пе 15.10.1985. го ди не, и 
ти ме пред ста вља је дан ко рак ви ше пре ма члан ству Ср би је у Са ве ту Евро пе. Је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве има свој ство прав ног ли ца (чл. 10 и 11), што зна чи да је са мо стал-
ни су бјект пра ва и оба ве за. Бу ду ћи да је Бе о град глав ни град др жа ве, у свој ству је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве Бе о град има по се бан за кон (чл. 24). 

5) Дра ган Мар ко вић,„Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, Политичкаре
вија, бр. 1/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 160-161: За раз вој 
ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на род ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у-
зет не је ва жно сти да се на ро чи то пу тем из вор ног за дру гар ства раз ви ја не по сред на и 
екви ва лент на раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти и ре ла тив ном до при но-
су но во ство ре ној вред но сти. Укљу чи ва ње у ме ђу на род ну са рад њу и раз ме ну тре ба ло 
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ном ске и кул тур не при ро де. Ме ђу са вре ме ним со ци о ло зи ма Вла-
ди мир Цвет ко вић се у свом раз ма тра њу по ве за но сти дру штве ног 
си сте ма и раз во ја по љо при вре де и еко но ми је у јед ној др жа ви освр-
нуо на ра до ве ан тро по ге о гра фа, еко но ми ста и со ци о ло га из дру ге 
по ло ви не ХIХ. ве ка и пр ве по ло ви не ХХ. ве ка Фре де ри ка Ле Пле ја, 
Фри дри ха Ра це ла, Јо ва на Цви ји ћа или Мир ка Ко си ћа. Са жи ма ју-
ћи њи хо ве ста во ве са тре нут ком раз во ја „по лу мо дер ног“ дру штва 
у свом окру же њу, он је кон ста то вао да је у Ср би ји на де лу не за-
вр ше ни про цес мо дер ни за ци је, „еклек тич ка сме ша тра ди ци о нал-
но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри јан ти 
мо дер ног, и да је про блем тај што се до вођ ства или ели те нај че шће 
до ла зи ква зи де мо крат ским пу тем, што до во ди до не рав но мер ног 
раз во ја и не у рав но те же но сти и успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз-
во ја.“6) 

Сва ка ко нај у оч љи ви ји и нај ва жни ји ме ђу про бле ми ма по ли-
тич ке, еко ном ске и кул тур не при ро де у Ср би ји је де мо граф ски про-
блем и со ци јал на ди мен зи ја, за ко је је још кра јем ХIХ ве ка не мач ки 
еко но ми ста и со ци о лог Макс Ве бер из ра зио став да су нај ва жни ји 
фак то ри у еко ном ској по ли ти ци јед не др жа ве.7) Ова кву тврд њу по-
твр ђу је чи ње ни ца да се у  Ср би ји на по чет ку ХХI ве ка, као нај зна-
чај ни је ка рак те ри сти ке и од ред ни це у ак ту ел ном и бу ду ћем пла-
ни ра њу раз во ја ло кал них са мо у пра ва, уоча ва ју про бле ми (од но сно 
по сле ди це) од у ми ра ња ста нов ни штва, ими гра ци је љу ди из ру рал-
них и ма њих град ских сре ди на у све га не ко ли ко ур ба них цен та ра 
у Ср би ји, као и еми гра ци је нај о бра зо ва ни јег де ла ста нов ни штва у 
ино стран ство.8) Уз тај про блем не рав но мер ног раз во ја, у Ср би ји је 

би да се од ви ја пр вен стве но пу тем не по сред не са рад ње са стра ним за дру жним ор га ни-
за ци ја ма, али на рав но прав ној осно ви и са дру гим при вред ним су бјек ти ма.“ 

6) Вла ди мир Цвет ко вић,СоциологијаМодернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994.

7) Ric hard Swed berg (Ur.), EssaysineconomicsociologyByMaxWeber, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, USA, 1999.

8) Д. Сте ва но вић, “Ван Ср би је 5.000 док то ра на у ка”, Politika, 18. ав густ, 2008.: „Ди ја спо-
ра је по ста ла ва жан фак тор у еко ном ском раз во ју Ин ди је, Ки не или Пољ ске, ко ја је 
одав но пре ста ла да де ли на род на ма ти цу и ди ја спо ру. И да ље за о ста је мо за зе мља ма 
као што су Грч ка, Изра ел, Ир ска или Јер ме ни ја“, ка же др Јо ван Фи ли по вић, про фе сор 
Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка и из вр шни ди рек тор ор га ни за ци је ГЕПС („Гру па екс-
пе ра та за про спе ри тет Ср би је“ ко ја је на ста ла на ини ци ја ти ву по врат ни ка из ино стран-
ства). Ка да је про фе сор Фи ли по вић јед но вре ме био др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству за ди ја спо ру, по кре нуо је про јек те об је ди ња ва ња по тен ци ја ла ма ти це и ди ја спо ре, 
осни ва ња цен та ра за ди ја спо ру при ре ги о нал ним ко мо ра ма и ко ри шће ња са вре ме них 
ин фо/те ле ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја за ко му ни ка ци ју са ди ја спо ром. Ме ђу ве ли ким 
бро јем ви со ко о бра зо ва них љу ди ко ји ра де у тех но ло шки над моћ ни јим си сте ми ма у 
све ту има ви ше од пет хи ља да док то ра на у ка, од ко јих мно ги ра де у вр хун ским на уч-
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на тр жи шту ра да, пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње о не за по сле ним ли ци ма у мар ту и апри лу 2009. го ди не, зва-
нич но ре ги стро ва но ви ше од се дам сто ти на хи ља да не за по сле них 
гра ђа на, од то га на под руч ју Бе о гра да у апри лу ове го ди не 99,662 
не за по сле на ли ца, што по зи ва на по тре бу од го ва ра ју ћег ре ша ва-
ња по сто је ћег про бле ма не за по сле но сти и пла ни ра ња стра те ги је 
про из вод ње и при вре ђи ва ња. На ве ли ке раз ли ке и не рав но мер ност 
у раз во ју ло кал них са мо у пра ва у ур ба ним и ру рал ним сре ди на ма 
ука зу ју ре зул та ти нај но ви јег ис тра жи ва ња де мо гра фа док то ра Вла-
ди ми ра Ни ки то ви ћа из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин-
сти ту та дру штве них на у ка. Пре ма ре зул та ти ма тог ис тра жи ва ња, 
упо ре до са сма њи ва њем ста нов ни ка у по гра нич ним ре ги о ни ма др-
жа ве, по го то во у ис точ ној, ју го и сточ ној Ср би ји и у Ба на ту, удео 
ста нов ни штва Бе о гра да, Ни ша и Но вог Са да у укуп ној по пу ла ци ји 
др жа ве ра стао је ви ше од 50 по сто од по чет ка де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, и ду пло ве ћом бр зи ном од 2002. го ди не на о ва мо.9) 
Но ва ис тра жи ва ња ука зу ју та ко ђе на чи ње ни цу да око 200,000 де це 
у Ср би ји жи ви на гра ни ци си ро ма штва и не у хра ње но сти, са ма лим 
из гле ди ма да ће се њи хов ста тус у еко ном ском, кул тур ном и здрав-
стве ном по гле ду по пра ви ти.10) Ка да се узму у об зир ове алар мант-
не чи ње ни це, на пр ви по глед за чу ђу је по да так да је ове го ди не на 
ло кал ним из бо ри ма у не ким оп шти на ма, при ли ком ко јих гра ђа ни 
има ју из бор да не по сред но ути чу гла са њем на про ме ну при ли ка 
у свом окру же њу, за бе ле жен ма њи ода зив би ра ча не го у слу ча ју 
пред сед нич ких из бо ра. То упу ћу је на за кљу чак да је, уз оста ле 
про бле ме ве за не за ло кал не за јед ни це, про стор ко ји се да је зна ча ју 
и ак тив но сти ло кал них за јед ни ца у сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња у др жа ви ре ла тив но ма ли, или пак нео д го ва ра ју ће пред ста вљен 
и при бли жен гра ђа ни ма. Про блем се не кри је са мо у то ме, већ и у 

ним ин сти ту ци ја ма, на раз во ју но вих тех но ло ги ја – укљу чу ју ћи ге нет ски ин же ње ринг, 
ис тра жи ва ња но вих ма те ри ја ла и ком пју тер ских тех но ло ги ја, но ве из во ре енер ги је, за-
шти ту при ро де, нај но ви ја ме ди цин ска до стиг ну ћа итд. Са вре ме ни парт нер ски од нос 
из ме ђу ма ти це и ди ја спо ре ни је мо гу ће оства ри ти без де фи ни са ња прав ног ста ту са 
при пад ни ка ди ја спо ре у ма ти ци, њи хо вих гра ђан ских и дру гих пра ва. Она те жи да се 
са мо ор га ни зу је, што не осло ба ђа од го вор но сти др жа ву и над ле жно ми ни стар ство ко је 
би тре ба ло да пру жи по др шку ди ја спо ри ка ко би пре по зна ла сво је ве зе са ма ти цом.“

9) Н. Ко ва че вић, „Бе о град, Но ви Сад и Ниш – оазе у де мо граф ској пу сти њи“,Политика, 
12. мај, 2009. 

10) На да Ерац,“У Ср би ји 150.000 не у хра ње не де це“, Blic, 12.12.2007.: У Ср би ји жи ви око 
150.000 не у хра ње не де це, а јед на тре ћи на де це пред школ ског уз ра ста је ане мич на, ре-
зул та ти су ис тра жи ва ња ко ји су ју че пред ста вље ни на окру глом сто лу у Скуп шти ни 
Ср би је. Чак 200.000 де це жи ви на иви ци си ро ма штва, а 15 од сто њих сва ко днев но ко-
ри сти ци га ре те. Нај у гро же ни ја су ром ска де ца, за тим де ца из бе гли ца, де ца са се о ског 
под руч ја и де ца не за по сле них ро ди те ља. 
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чи ње ни ци да гра ђа ни у ве ли ком бро ју слу ча је ва не по зна ју прав-
не од ред бе ко је им омо гу ћа ва ју ан га жман у де ло ва њу ло кал не са-
мо у пра ве у свом не по сред ном окру же њу, че сто из раз ло га што су 
не за ин те ре со ва ни за рад тих ин сти ту ци ја, или због то га што по сто-
је про бле ми у ко му ни ка циј ском ни воу, сти лу из ра жа ва ња и са мом 
при сту пу но си о ца и пре но си о ца ак тив но сти ло кал них са мо у пра ва 
у ту ма че њу прав них од ред би по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу да оства-
ру ју сво ја пра ва и оба ве зе на ни воу ло кал них је ди ни ца. Пре ма Чла-
ну 71. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (Службенигласник) ор га ни 
и слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да оба ве шта ва ју 
јав ност о свом ра ду пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру-
ги при кла дан на чин, те да гра ђа ни ма у оства ри ва њу њи хо вих пра ва 
и оба ве за да ју по треб не по дат ке, об ја шње ња и оба ве ште ња, те да 
им омо гу ће под но ше ње при ту жби на свој рад и не пра ви лан од нос 
за по сле них. Ме ђу тим, прав не од ред бе по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу 
да оства ру ју сво ја пра ва и оба ве зе на ни воу ло кал них је ди ни ца, 
од но сно за ко ни и дру ги про пи си, јав на овла шће ња и управ не рад-
ње, че сто су пре до че не гра ђа ни ма не ра зу мљи вим лин гви стич ким 
и стил ским из ра жа ва њем и ту ма че њем ра да ло кал них са мо у пра ва, 
што их обес хра бру је, под се ћа на вре ме сед ни ца и за се да ња би ро-
кра та из бив ших по ли тич ких си сте ма и не при вла чи их да не по-
сред но уче ству ју у ак тив но сти ма сво јих је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве. Сход но то ме де ша ва се да мно ги ста нов ни ци у ру рал ним и 
у ур ба ним под руч ји ма и не зна ју ка ква су њи хо ва пра ва по пи та њу 
не по сред ног уче шћа у ра ду ло кал них са мо у пра ва,11) илиосе ћа ју 
апа ти ју или чак ани мо зи тет пре ма по ли тич ком и би ро крат ском 
11) Пре ма Закону о локалној самоуправи, об ли ци не по сред ног уче шћа гра ђа на у оства-

ри ва њу ло кал не са мо у пра ве су ко лек тив на гра ђан ска ини ци ја ти ва, збор гра ђа на и ре-
фе рен дум... „За ко ном и ста ту том утвр ђу ју се слу ча је ви и на чин на ко ји се рас пи су-
је ре фе рен дум (Чл. 68 и 69).Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ра ди оства ри ва ња сво јих 
пра ва и ду жно сти и за за до во ља ва ње по тре ба ло кал ног ста нов ни штва мо же осни ва ти 
пред у зе ће, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу жбу, у скла ду са за ко ном 
и ста ту том, а мо же по ве ри ти оба вља ње по је ди них од тих по сло ва и уго во ром, прав ном 
или фи зич ком ли цу на осно ву јав ног кон кур са, уко ли ко је то еко но мич ни је и уко ли ко 
пру жа га ран ци је за бо љи ква ли тет услу га (кон ку рен ци ју) – Чл. 6. Ра ди за до во ља ва-
ња оп штих, за јед нич ких и сва ко днев них по тре ба ста нов ни штва на од ре ђе ном ужем 
под руч ју, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да обра зу је ме сну за јед ни цу или дру ги 
об лик ме сне са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном и ста ту том – Чл. 7 (на при мер, је ди ни це 
за ко ор ди на ци ју по сло ва и ин те ре са скуп шти не ста на ра и кон тро лу утро шка сред ста ва 
од за куп ни не и дру гих за јед нич ких сред ста ва, на од ре ђе ним ло ка ци ја ма, објек ти ма и 
др.)“ Ове од ред ни це се у те ку ћем тре нут ку бор бе за за шти ту око ли не од при род них 
не по го да мо гу од но си ти на област на пред не тех но ло ги за ци и је у обла сти рав но мер не 
ме ли о ра ци је и про чи шћа ва ња по сто је ћих из во ра во де по треб них за ту свр ху, а уз то 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју да омо гу ће да ва ње не по сред них са ве та и по моћ ло кал ном 
ста нов ни штву у ве зи са тим. 
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устрој ству и окру же њу ко је је за ду же но да им уре ди и олак ша жи-
вот, те се та ко до га ђа да су у по је ди ним град ским и се о ским сре-
ди на ма ак тив но сти ло кал них за јед ни ца за не ма ре не, од но сно од нос 
на ре ла ци ји ло кал на за јед ни ца – гра ђа ни не функ ци о ни ше до бро. 
Пре вла да ва ју ће осе ћа ње апа ти је и бес пер спек тив но сти гра ђа на, 
не рав но ме ран раз вој, од у ми ра ње ста нов ни штва или за не ма ри ва-
ње при вред них и кул тур них по тре ба ста нов ни штва у по гра нич ним 
ре ги о ни ма про бле ми су ко ји се мо ра ју узе ти у об зир при ана ли зи-
ра њу и пла ни ра њу раз во ја ло кал не упра ве и са мо у пра ве, од но сно 
у пру жа њу ре ле вант не струч не по мо ћи вла сти ма на цен трал ном и 
ло кал ном ни воу, као и у на по ри ма да се по бољ ша ква ли тет услу га 
ло кал ном ста нов ни штву на по чет ку XXI ве ка у Ср би ји. Си гур но 
је да би се труд слу жбе ни ка и фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства 
ко је јав на упра ва ула же у обу ку у ве зи са по кре та њем соп стве ног 
би зни са или про на ла же ња по сла, или у бес плат ну обу ку на ра чу-
на ри ма и бес плат не шко ле стра ног је зи ка у ло кал ним за јед ни ца ма, 
мно го ви ше ис пла ти ли ка да би на чин огла ша ва ња ин фор ма ци ја о 
њи ма био пре не сен гра ђа ни ма на не по сред ни ји и при сту пач ни ји 
на чин не го до са да, од но сно ка да би они би ли уна пред, не по сред но 
и на ра зу мљи ви ји на чин оба ве ште ни и по зва ни на уче шће у та квим 
ак тив но сти ма ло кал них за јед ни ца. За то је по тре бан и ра зу мљи ви-
ји мар ке тин шки при ступ и кон цепт у ко му ни ка ци ји са гра ђа ни ма, 
по зна ва ње по тре ба са мих гра ђа на, и пре ва зи ла же ње по сто је ћих 
ко му ни ка циј ских и дру штве них ба ри је ра ко је оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив ност ра да ло кал них за јед ни ца на мно гим ни во и ма на свом под-
руч ју де ло ва ња. 

За раз ли ку од ова квог ста ња у Ср би ји, у ви со ко раз ви је ним 
зе мља ма гра ђа ни су за до вољ ни ква ли те том услу га ко је до би ја ју 
од сво јих оп шти на, што прав ник Здрав ко Зло ка па об ја шња ва чи-
ње ни цом да они у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до би ја ју оно што оче-
ку ју, а по не кад су оп штин ске услу ге бр же и бо ље од про пи са ног 
стан дар да. За хва љу ју ћи раз ви је ном си сте му пла ни ра ња и обил ним 
фи нан сиј ским и ка дров ским ре сур си ма ко ји ма рас по ла жу, ло кал не 
за јед ни це чак мо гу да се так ми че у то ме ко ја ће пру жа ти ви ше по-
год но сти гра ђа ни ма и ло кал ној при вре ди оп шти не, та ко што при-
вла че од ре ђе не ка те го ри је љу ди и раз ви ја ју спе ци фи чан ути сак у 
јав но сти, не ке су по зна те као си гур не и мир не сре ди не те отуд при-
влач не по ро ди ца ма с ма лом де цом, дру ге раз ви ја ју за бав не са др жа-
је и при вла че бон ви ва не и бо га те љу де, ве ћи на оп шти на је, сва ка ко, 
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по све ће на са мо ин ду стриј ском раз во ју и ра зним олак ши ца ма и по-
год но сти ма при вла че ин ве сти то ре. У сва ком слу ча ју, ка ква год да 
је стра те ги ја раз во ја ошти не, ло кал на упра ва на сто ји да се по на ша 
до слов но као „сер вис“, што за по сле ди цу има сти ца ње по ве ре ња 
код гра ђа на и чак по сто ја ње тзв. ло кал па три о ти зма. У тран зи ци о-
ним зе мља ма још увек не ма си сте мат ског и трај ног пра ће ња за до-
вољ ства ко ри сни ка услу га ма ко је до би ја ју од сво јих оп шти на, што 
је још је дан знак ко ли ко је да ва о ци ма услу га, би ла то пред у зе ћа 
или оп шти не, ста ло до ми шље ња гра ђа на.12)

Са да шње ге не ра ци је ко је од лу чу ју о пла ни ра њу стра те ги ја 
раз во ја на др жав ном, ре ги о нал ном и ло кал ном пла ну мо ра ју да 
да ју од го ва ра ју ћи до при нос про на ла же њу стра те ги је раз во ја еко-
но ми је и дру штва ко ја омо гу ћа ва кон ти ну и тет и одр жи вост раз во-
ја, и мо гућ ност бу ду ћим ге не ра ци ја ма да одр жа ва ју и уна пре ђу ју 
ква ли тет жи во та у сре ди на ма ко ји ма при па да ју. У Ср би ји је јед на 
од че стих при мед би да не ма до вољ но кон крет них из во зно ори јен-
ти са них про из вод них про гра ма у свим ре ги ја ма. Ту је и по тре ба за 
обра зо ва њем ста нов ни штва о за шти ти њи хо вих основ них људ ских 
и еко ном ских пра ва, али и за шти та фи зич ких ли ца и при род них 
и при вред них до ба ра од све уче ста ли јих при род них не по го да. Уз 
та кве еви дент не про бле ме, по сто ји и про блем про ве ре обра зо ва-
но сти и струч но сти ка дра ко ји је за ду жен за оспо со бља ва ње ло-
кал них са мо у пра ва за ула зак у свет ске са вре ме не мо дер ни за циј ске 
и ин те гра циј ске то ко ве. У про це су ства ра ња стра те ги је одр жи вог 
раз во ја по ло кал ним за јед ни ца ма под јед на ко су бит ни кри те ри ју ми 
при ступ ра ду и струч ност, од нос струч ног ка дра пре ма ло кал ном 
ста нов ни штву, као и, што је од из ним не ва жно сти, свр сис ход на по-
ве за ност си сте ма обра зо ва ња и ра да ло кал них за јед ни ца.По го то во 
је раз вој по љо при вре де ва жан у од ре ђи ва њу стра те ги је еко ном ског 
раз во ја и за шти те од све ак ту ел ни јих и про бле ма тич ни јих при род-
них не по го да. У слу ча ју про бле ма раз во ја се о ских ло кал них за-
12) Здрав ко Зло ка па, „Мо де ли ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве – Сло ве ни ја, Хр ват ска, 

Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја и Ср би ја“,  Пал го цен тар, Бе о град, 2008, стр. 238-
239: Та ко, на при мер, у Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма на ла зи ма аген ци је PrismResearch, 
чак 82% ис пи та ни ка ве ру је да од лу ке ло кал них вла сти ни ка да или ско ро ни ка да не 
од ра жа ва ју њи хо ве при о ри те те, 80% сма тра да ло кал не вла сти не кон сул ту ју гра ђа не 
у де фи ни са њу при о ри те та раз во ја, а са мо 1,2, % ис пи та ни ка сма тра да ло кал не од лу ке 
има ју за циљ да по бољ ша ју жи вот си ро ма шних. Здрав ко Зло ка па на по ми ње да ис тра-
жи ва ња на ко ја се по зи ва ју ауто ри при ло га го во ре да ста во ви гра ђа на ни у дру гим 
зе мља ма у окру же њу и ни су мно го дру га чи ја, с ра зу мљи вим из у зет ком Сло ве ни је. Гра-
ђа ни с та квим ста во ви ма има ју ми ни мал но по ве ре ње у ло кал ну упра ву и јав ну власт 
уоп ште, па ће сва ка ре фор ма ових обла сти на и ћи на зид не ве ри це и спо ти ца ти се на 
ра ни је из не ве ре на оче ки ва ња. 
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јед ни ца, по ста вља се и ре ша ва ње пи та ња не по сред не де мо кра ти је 
у њи ма. Со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи и прав ни ци Дра ган Мар ко вић, 
Пе тар Ма тић и Вла дан Стан ко вић ис ти чу да је по треб но ин сти ту-
ци о нал но ја ча ње је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је би у на до ла зе-
ћем вре ме ну би ле стуб рав но мер ног при вред ног раз во ја и мо дер-
ни за ци је при вре де у зе мљи. 

У тек сту пре ам бу ле Европ ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви 
Са ве та Евро пе до не ше не у Страс бу ру 1985. го ди не, афир ми ше се 
став да је пра во гра ђа на да оба вља ју јав не по сло ве, а ко је се нај не-
по сред ни је мо же оства ри ти на ло кал ном ни воу, јед но од основ них 
де мо крат ских на че ла ко је при па да др жа ва ма чла ни ца ма Са ве та 
Евро пе. Ти ме се прав но по твр ђу је нео дво ји вост мо дер ни за ци је и 
де мо кра ти за ци је, од но сно став да би мо дер ни за ци ја без де мо кра-
ти за ци је зна чи ла оту ђе ње вла сти од дру штва, а де мо кра ти за ци ја 
без мо дер ни за ци је не би га ран то ва ла ду го роч ни и ста би лан раз вој 
де мо крат ских ин сти ту ци ја.13) 

Дра ган Мар ко вић ис ти че чи ње ни цу да је ло кал на са мо у пра ва 
пот па ла под до ми на ци ју др жав не упра ве, те да се ин ди ви ду ал ност 
и дру штве ност ста нов ни штва оту ђу ју у ко рист ја ча ња ин ди ви ду ал-
но сти и дру штве но сти вла да ју ћих по ли тич ких ели та. Мар ко вић као 
ре ше ње за сло бод ни раз вој људ ске ин ди ви дуе и људ ске за јед ни це 
не ви ди ни у јед но стра нач кој, ни у ви ше стра нач кој вла да ви ни, већ 
у де мо крат ском за јед ни штву ко је би олак ша ло и уна пре ди ло жи-
вот и рад љу ди ма и при до не ло успе шни јем про во ђе њу тран зи ци је 
и мо дер ни за ци је у про це су из град ње ин сти ту ци ја ло кал не и др-
жав не вла сти.14) На то упу ћу ју и од ред ни це из европ ских прав них 
до ку ме на та ко ји се од но се на уче шће гра ђа на у ства ра њу здра вих 
и ква ли тет них сре ди на за жи вот и рад.15)С дру ге стра не, Вла дан 
13) Пе тар Ма тић, „Мо дер ни за ци ја си сте ма ло кал не упра ве у Ср би ји - при ме на европ ских 

стан дар да“, Политичкаревија, бр. 1-2 / 2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2006, стр. 78.

14) Дра ган Мар ко вић,„Про бле ми и пер спек ти ве раз во ја се о ске са мо у пра ве“,Политичка
ревија бр. 3/2006, стр. 518-519.

15) He althy Ci ti es and ur ban go ver nan ce, http://www, euro.who.int/he althy-ci ti es/in tro du-
cing/20050202_4: „Асо ци ја ци ја здра вих гра до ва Евро пе“, чи ји је Бе о град члан од ок то-
бра 2007. го ди не, про кла мо ва ла је сле де ће од ред ни це ква ли те та здра вог гра да: 

 • Чи ста, не за га ђе на и без бед на фи зич ка и град ска сре ди на (укљу чу ју ћи ту и по бољ-
ша ње ква ли те та ста но ва ња),  • Ста бил ни и ду го роч но одр жи ви еко си стем, • Сна жна 
за јед ни ца за сно ва на на ме ђу соб ној по др шци и за јед нич ким ин те ре си ма, • Ви сок сте пен 
пар ти ци па ци је и кон тро ле јав но сти ка да се ра ди о од лу ка ма ко је ути чу на жи вот, здра-
вље и до бро бит гра ђа на, • Обез бе ђи ва ње основ них по тре ба (хра на, во да, ста но ва ње, 
при ход, без бед ност, по сао) за све гра ђа не, • При ступ ши ро ком спек тру ре сур са и ак-
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Стан ко вић на во ди агро би знис као на чин пу не оп ти ми за ци је по љо-
при вред не про из вод ње фар мер ског ти па, и у том сми слу по зи ва на 
ак ти ви ра ње ме наџ мент слу жби у ци љу оства ри ва ња пла сма на на 
ино стра на тр жи шта, што је са мо пр ви у лан цу услу га ко ји про из во-
де са се ла тре ба да до ве ду до тр пе за по тро ша ча. Ме ђу тим, ка ко он 
ис ти че, у бу ду ћем пла ни ра њу ре ги о нал ног одр жи вог раз во ја, ефи-
ка сне слу жбе ло кал не са мо у пра ве би мо ра ле да ре ше про бле ме по-
љо при вред не про из вод ње као што су за ста ре ла ме ха ни за ци ја, по-
мањ ка ње по вољ них кре ди та, не до ста так си сте ма за на вод ња ва ње 
и не по сто ја ње ефи ка сних и при ла го дљи вих от куп них ста ни ца.16)  
Због то га је уло га ло кал них је ди ни ца у др жа ва ма бо га тим при род-
ним ре сур си ма као што је Ср би ја из у зет но ва жна, из ме ђу оста лих 
сво јих ак тив но сти, и у про це су удру жи ва ња, ор га ни за ци је и по-
спе ши ва ња по љо при вре де и оста лих про прат них гра на у ру рал ним 
кра је ви ма. Те ку ћа ди ле ма ме ђу по је ди ним струч ња ци ма о то ме у 
ко јем прав цу тре ба да се пра ви стра те ги ја одр жи вог раз во ја, да ли 
у прав цу раз во ја агра ра или у прав цу раз во ја но вих ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја, мо же да се ре ши прин ци пом ком пле мен тар но сти 
у прав цу ујед на че ног раз во ја оба ова под јед на ко ва жна сек то ра по 
одр жи ви раз вој др жа ве. Као до бар при мер за то мо же да по слу жи 
по ве зи ва ње раз во ја агра ра са под сти ца њем град ње но вих тех но-
ло шких си сте ма, као што су со лар ни си сте ми, што се већ уве ли ко 
ра ди у др жа ва ма За пад не, Се вер не и Ју жне Евро пе, од но сно са рад-
ња др жав них, ре ги о нал них и ло кал них јав них упра ва са струч ним 
ин сти ту ци ја ма и фир ма ма ко је се ба ве про јек то ва њем и уград њом 
ал тер на тив ног си сте ма со лар не енер ги је у јав ним уста но ва ма и до-
ма ћин стви ма.17) Иако је аграр на ин ду стри ја јед на од нај ста ри јих и 
нај ва жни јих ин ду стри ја у све ту, на њу да нас ути чу, без об зи ра о ко-
јим се дру штве ним си сте ми ма ра ди у др жа ва ма, про бле ми фи нан-
си ра ња или кли мат ских про ме на у све ту. Али, сход но сво јој уло зи 

тив но сти, ко ји омо гу ћа ва ју раз не вр сте су сре та ња, ин тер ак ци ја и ко му ни ка ци ја, • Ра-
зно вр сна, ви тал на и ино ва тив на при вре да, • Спрем ност за по ве зи ва ње са тра ди ци јом, 
са кул тур ним на сле ђем ста нов ни штва, као и дру гих гру па и по је ди на ца,. • Ин сти ту ци о-
нал ни аран жма ни по год ни за обез бе ђи ва ње и уна пре ђи ва ње свих прет ход них свој ста ва 
здра вог гра да, • Оп ти мал ни ни во рас по ло жи вих еле ме на та јав ног здра вља, до ступ ност 
здрав стве не за шти те и до бро здрав стве но ста ње (ви сок ни во по зи тив ног здра вља и ни-
зак ни во бо ле сти), • Стал но уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та 

16) Вла дан Стан ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва и рав но ме ран при вред ни раз вој Ср би је“, По
литичкаревија, бр. 3/2006, стр. 485.

17) Град ска вла да Се ви ље, глав ног гра да Ан да лу зи је у Шпа ни ји, од ре ди ла је 2003. го ди не  
да сва ка но ва или ре но ви ра на згра да мо ра да има угра ђен со лар ни па нел у свр ху штед-
ње енер ги је и очу ва ња ам би јен та. 
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и зна ча ју у дру штву, по љо при вред ник би тре ба ло да бу де вред но-
ван и по мог нут у раз во ју агра ра на ни воу др жа ве. 


УЛОГАЛОКАЛНИХВЛАСТИ

УОДРЕЂИВАЊУМОДЕЛАВЛАСТИ

Спе ци фич не мо дер ни за циј ске про ме не да на шњег вре ме на из-
не ле су на ви де ло ди ле ме да ли у про це су пра вље ња стра те ги је 
о раз во ју у не кој др жа ви тре ба да се при ме ни мо дел де цен тра ли-
за ци је, ре ги о на ли за ци је, де мо кра ти за ци је и слич но. У Сло ве ни ји 
је др жа ва при хва ти ла по ли ти ку по ли цен трич ног раз во ја зе мље 
ин тен зив но раз ви ја ју ћи све об ли ке ин фра струк ту ре ко ји омо гу ћа-
ва ју љу ди ма да ужи ва ју по год но сти ур ба ног жи во та у нај за ба че-
ни јим де ло ви ма зе мље, док је у Хр ват ској очи глед на ори јен та ци ја 
на ре ги о нал ни раз вој.18) У Хр ват ској су по је ди ни по сло ви др жав не 
упра ве де цен тра ли зо ва ни и пре не ти на ло кал не и под руч не (ре ги-
о нал не) са мо у пра ве,19) а де ло круг ло кал не са мо у пра ве од ре ђен на 
на чин вр ло бли зак тзв. ге не рал ној кла у зу ли, а не ре ги о нал ној. Та ко 
се у тим ло кал ним је ди ни ца ма фи нан си ра ње од ре ђу је пре ма кри те-
ри ју ми ма ко ји се углав ном ти чу хо мо ге но сти, при вред них ка па ци-
те та ло кал не за јед ни це и гра ви ти ра ња од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма 
ко је су од ви тал не ва жно сти за ње но функ ци о ни са ње. Де ло ва ње 
ло кал не за јед ни це за ви си од фи нан сиј ских сред ста ва ко је она сти-
18) Здрав ко Зло ка па, Моделиорганизацијелокалнесамоуправе–Словенија,Хрватска,Бо

снаиХерцеговина,МакедонијаиСрбија, стр. 238, та ко ђе стр. 232: До бар са вре ме ни 
узор кон тро ла бил но сти те ри то ри јал ног аспек та ло кал не са мо у пра ве пру жа, на при мер, 
Дан ска ко ја је про шле го ди не за вр ши ла сво је тра га ње за оп ти мал ном ве ли чи ном оп-
штин ске те ри то ри је. Ра ди се о ско ро па ра диг ма тич ном при ме ру со ци јал ног ин жи ње-
рин га на дје лу... У Дан ској се по шло од над ле жно сти за ко је се сма тра ло да тре ба да 
по кри ва ју од ре ђе ну те ри то ри ју, од но сно по шло се од со ци јал них функ ци ја за ко је се 
тра жио оп ти ма лан те ри то ри јал ни оквир. Дру гим ре чи ма, тра га ло се за та квом ве ли чи-
ном те ри то ри јал них је ди ни ца у ко јој би се нај бо ље, нај е ко но мич ни је и нај оп ти мал ни је 
мо гле из вр ша ва ти од ре ђе не со ци јал не и по ли тич ке над ле жно сти. Бу ду ћи да су по сто је-
ће ошти не би ле про стор но, еко ном ски, де мо граф ски и управ но пре ма ле не, при сту пи ло 
се њи хо вом при ла го ђа ва њу. Иако је ад ми ни стра тив на по дје ла зе мље у над ле жно сти 
цен трал них др жав них ор га на, ко ји су но ву оп штин ску ма пу мо гли да на цр та ју бр зо и 
на пре чац, ипак је по дје ла те ри то ри је ра ђе на по сте пе но и ре ла тив но по ла га но, уз по-
шти ва ње свих де та ља де мо крат ске про це ду ре, ка ко се у те ри то ри јал ној пре ком по зи ци-
ји зе мље ни ко не би на шао по ври је ђен или оште ћен. 

19) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf : У Хр ват ској је на кон по чет не цен тра ли-
за ци је ло кал не са мо у пра ве од 1992. го ди не ре фор ма са мо у пра ве усме ре на на отва ра ње, 
ди фе рен ци ја ци ју и ја ча ње опе ра тив не не за ви сно сти упра ве, де кон цен тра ци ју (функ ци-
о нал но или те ри то ри јал но раз два ја ње вла сти на ви ше раз ли чи тих су бје ка та или ме ста) 
вла сти те де цен тра ли за ци је у по ли тич ком и управ ном си сте му, те на ја ча ње ло кал не и 
ре ги о нал не са мо у пра ве ко ја би по сте пе но по ста ла де ло мич на за ме на за де ло ва ње сре-
ди шње др жав не вла сти, те про ту те жа сре ди шњој др жав ној вла сти. 
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че из из вор них при хо да, али и из др жав ног бу џе та, с об зи ром да, 
по ред из вор них по сло ва од не по сред ног ин те ре са за ње не чла но ве, 
она из вр ша ва и по сло ве по ве ре не за ко ном.20) Ме ђу тим, про цес де-
цен тра ли за ци је ло кал них је ди ни ца отво рио је мно ге ди ле ме, ка ко 
објек тив не, та ко и су бјек тив не при ро де, ве за не за про блем обра зо-
ва ња слу жбе ни ка ко ји ни су оспо со бље ни за по себ на ис тра жи вач ка 
и упра вљач ка зна ња и спо соб но сти у во ђе њу про це са.21) С дру ге 
стра не, у Ср би ји, пре ма не дав но за вр ше ној јав ној рас пра ви о За-
ко ну о ре ги о нал ном раз во ју Ср би је, као јед на од ме ра усме ре них 
ка по бољ ша њу раз во ја, пред ви ђа се уво ђе ње се дам еко ном ских ре-
ги о на од ре ђе них пре ма европ ским NUTS или NUTS 2 стан дар ди-
ма. Без об зи ра на ка кав на чин ће се спро ве сти ре ги о на ли за ци ја у 
Ср би ји, у сми слу са ни ра ња до са да утвр ђе них про бле ма ве за них 
за раз ли ке у раз во ју по по је ди ним ре ги о ни ма, мо ра се ра ди ти на 
20) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf: Ло кал на са мо у пра ва уре ђе на је че ти ри ма 

за ко ни ма: о ло кал ној са мо у пра ви и упра ви, под руч ји ма жу па ни ја (по кра ји на), гра до ва 
и оп шти на у Ре пу бли ци Хр ват ској, фи нан си ра њу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и упра-
ве, те од ре ђи ва њу по сло ва из са мо у прав ног де ло кру га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
и упра ве. По сло ви ло кал не са мо у пра ве об у хва та ју под руч ја про стор ног пла ни ра ња и 
уре ђе ња на се ља, ко му нал них де лат но сти, за шти те око ли не, пред школ ског од го ја, кул-
ту ре, спор та и со ци јал не за шти те. За да так жу па ни ја је ускла ђи ва ње ин те ре са и ста ја-
ли шта оп шти на и гра до ва на њи хо вом под руч ју, те њи хов рав но мер ни раз вој. Исто вре-
ме но, по сто је ћи си стем фи нан си ра ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни је од го ва ра ју ћи, 
али то се мо же ре ши ти ако се др жав на упра ва у оба вља њу по сло ва из свог де ло кру га 
по сте пе но тран сфор ми ше у ин стру мент за ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма у дру штву, 
те по ста не упра ва јав ног сек то ра уме сто тра ди ци о нал не др жав не упра ве. Сто га се на-
мет ну ла по тре ба за по чи ња ња про це са пре но ше ња управ них по сло ва и пре ме шта ња 
осо бља из др жав не упра ве у ши ре под си сте ме, по себ но на ор га не ло кал не са мо у пра ве 
ко ји су нај бли жи гра ђа ни ма.

21) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf : Ве ли ки број ло кал них је ди ни ца јед но-
став но не ма до вољ но ка па ци те та за оба вља ње свих по сло ва ко је би ло кал на са мо у-
пра ва тре ба ла оба вља ти. При то ме се не ми сли са мо на фи нан сиј ски ка па ци тет, већ 
и на ка дров ски по тен ци јал. По сто ји про блем не до стат ка оп штег до ку мен та или ви ше 
до ку ме на та, као и чи ње ни ца да су у про во ђе ње де цен тра ли за ци је укљу че ни сви, али 
за тај про цес ни је за ду жен у це ло сти ни је дан су бјект, та ко да се ак тив но сти у про це су 
де цен тра ли за ци је не рет ко „од ра ђу ју“ као тех нич ки за да так, а не као стра те гиј ска ак-
тив ност. Уз то, пр ва фа за де цен тра ли за ци је је при пре мље на у вр ло крат ком ро ку ко ји 
ни је омо гу ћио пот пу ну ана ли зу по сто је ћег ста ња, та ко да је за основ ну ме то ду би ла 
иза бра на ме то да по ку ша ја и по гре шке. Про цес де цен тра ли за ци је је на ви де ло из нео и 
про блем спе ци ја ли за ци је слу жбе ни ка ко ји ни су би ли об у че ни за та кве но ве не ти пич-
не ак тив но сти, не го за ру тин ско оба вља ње за да та ка, та ко да су че сто мо ра ли да тра же 
по моћ и са ве те од стра них екс пе ра та, а у то ме је че сто не по зна ва ње је зи ка би ло ве ли ка 
пре пре ка. Та ко су они по је дин ци ко ји су има ли по себ на зна ња и ве шти не (од зна ња 
стра них је зи ка до спо соб но сти во ђе ња од ре ђе них про це са) би ли пре оп те ре ће ни, уз 
ре дов не ак тив но сти, и но вим до дат ним про јек ти ма, се ми на ри ма и слич ним об ли ци ма 
ор га ни зо ва ња, а у чи та вом про це су је до ла зи ло до гу бит ка вре ме на и енер ги је... По-
чет ни от по ри про це суде цен тра ли за ци је су би ли, уз по чет не не до у ми це и бо ја зни слу-
жбе ни ка ве за не за но ви кон цепт ра да, и кон крет но ве за ни за не до ста так фи нан сиј ског 
ка па ци те та и ка дров ског по тен ци ја ла за оба вља ње по сло ва ло кал не са мо у пра ве, те за 
пре ква ли фи ка ци ју, од но сно пре о ри јен та ци ју слу жбе ни ка у број ним ло кал ним (по себ-
но ма њим) је ди ни ца ма са ру тин ских по сло ва на но ве од го вор не за дат ке.
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ре ви та ли за ци ји жи во та и ра да на се лу, од но сно ра ни је по ме ну тих 
за не ма ре них по гра нич них ре ги о на у др жа ви. То мо же да се оства-
ри ус по ста вља њем или ожи вља ва њем ра зних гра на при вре де као 
што су ра тар ство и сто чар ство, пче лар ство, шу мар ство или раз ли-
чи те вр сте ту ри зма, већ пре ма мо гућ но сти ма и по тре ба ма ста нов-
ни штва тог ре ги о на. 

По сто ји и про блем про ве ре обра зо ва но сти и струч но сти ка дра 
ко ји је за ду жен за оспо со бља ва ње ло кал них са мо у пра ва за ула зак у 
свет ске са вре ме не мо дер ни за циј ске и ин те гра циј ске то ко ве. У про-
це су ства ра ња стра те ги је одр жи вог раз во ја по ло кал ним за јед ни ца-
ма под јед на ко су бит ни кри те ри ју ми при ступ ра ду и струч ност, од-
нос струч ног ка дра пре ма ло кал ном ста нов ни штва, као и, што је од 
из ним не ва жно сти, свр сис ход на по ве за ност си сте ма обра зо ва ња 
и ра да ло кал них за јед ни ца.22) Уз про блем не до стат ка и не до вољ не 
струч но сти др жав них слу жбе ни ка у ло кал ним за јед ни ца ма, у слу-
ча ју ста нов ни ка ру рал них пре де ла у Ср би ји по сто ји про блем нео-
бра зо ва но сти, од но сно про блем нео ба ве ште но сти тих ста нов ни ка 
о уоп ште по сто ја њу ма те ри јал них, ор га ни за ци о них, еко ном ских и 
тех нич ких усло ва по ко ји ма се њи хо ва пра ва мо гу оства ри ва ти, те 
про блем не мо гућ но сти оства ри ва ња кон так та са струч ним ка дром 
ко ји је за ду жен за њи хов про блем. У мно гим слу ча је ви ма по сто ји 
про блем и у при сту пу и од но су тог ка дра пре ма ста нов ни ци ма тих 
под руч ја, као и чи та вог ути ска у јав но сти о ста нов ни ци ма ру рал-
них под руч ја. Овај про блем је до дат но оте жан и чи ње ни цом да ће, 
пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња де мо гра фа Ни ки то ви ћа, за пет до 
де сет го ди на се о ски пре де ли би ти де мо граф ски го то во опу сте ли 
и на ли ко ва ће на мре жу „до мо ва пен зи о не ра“, чи ји су ста нов ни ци 
не моћ ни да про из во де и омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге не ра ци ја ма. 
Сек тор по пу ла ци о не по ли ти ке у Ми ни стар ству за со ци јал ни рад и 
по ли ти ку по ку ша ва да ре ви та ли зу је ра се ље на на се ља и ре ха би ли-
ту је ра ђа ње, од но сно зна ча јан при лив ста нов ни штва у ре про дук-
тив ном пе ри о ду ру рал не ло кал не за јед ни це.23) 

22) Бран ка Па вло вић, Порукевременапрошлих–Историјаитрадицијафилантропије
уСрбијиуXIXиXXвеку, Бал кан ски фонд за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, Ср би ја, 
2007: Ср би ја је 1896. го ди не до не ла За кон о за ду жби на ма, ко ји је за то вре ме био вр-
ло на пре дан („Тре ћи сек тор у Ср би ји – ста ње и пер спек ти ве“ у: Непрофитнисектор
уСрбијииЦрнојГори)... Да ро да вац је те ста мен том или Основ ним пи смом из ра жа вао 
шта је мо тив фор ми ра ња за ду жби не. Обич но је мо тив уста но вља ва ња за ду жби не био 
бр жи раз вој про све те, мо рал но вас пи та ње на ро да или про све ћи ва ње нај ши рих сло је ва 
(Ба та ко вић, Д. Т. (2004) „Про све том до сло бо де: об но ва за ду жби на“).

23) С. Р. “Опу сте ла Ср би ја – ни се ла, ни се ља ка“, По ли ти ка, 29. јул, 2008: Пре ма нај но ви-
јем ис тра жи ва њу Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић“ СА НУ, у Ср би ји има 19 се ла 
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СПРЕГАЛОКАЛНИХСАМОУПРАВАИМАРКЕТИНГАУ

ПРОМОВИСАЊУОДРЖИВОГРАЗВОЈА

Кроз чи тав два де се ти век на под руч ју Бал кан ског по лу о стр-
ва ру рал ни пре де ли су би ли за по ста вље ни у пла но ви ма раз во ја 
др жа ве. Раз ви је не др жа ве су сли чан про блем ре ши ле ме ња њем 
дру штве не све сти кроз по моћ не ме ха ни зме мар ке тин га, што је 
ре зул ти ра ло еко ном ским и кул тур ним про цва том по је ди них њи-
хо вих по гра нич них ре ги о на. У  раз ви је ним др жа ва ма као што су 
Фран цу ска, Ита ли ја или Ен гле ска тренд за по ста вље но сти се ла у 
дру штву се раз ви јао у су прот ном прав цу од ми гра ци о них про це са 
на Бал кан ском по лу о стр ву, за што до бар при мер пред ста вља мар-
ке тин шки кон цепт ре кла ми ра ња ре ги о на Про ван се у Фран цу ској у 
по след ње две де це ни је два де се тог ве ка. Ка да је у Фран цу ској ше-
зде се тих го ди на до шло до ма сов них ми гра ци ја љу ди из се ла у гра-
до ве и до од у ми ра ња ма њих на се ља у ју жном де лу Фран цу ске, на 
пре ла ску из осам де се тих у де ве де се те го ди не Фран цу зи су од лу-
чи ли да по све те па жњу об но ви опу сте лих под руч ја. Мла ди брач ни 
па ро ви су мо гли да по по вољ ним це на ма ку пе ку ће и има ња, а др-
жа ва је обез бе ди ла из град њу пу те ва и те ле ко му ни ка ци о них ве за. 
Даљ ни тренд при ка зи ва ња жи во та у ру сти кал ном ам би јен ту у се-
о ским пре де ли ма Фран цу ске, ре кла ми ра ње про ван сал ског ди зај на 
и сти ла жи вље ња у ју жним фран цу ским се ли ма би ли су до дат ни 
под стрек да по зна ти умет ни ци и при пад ни ци ви со ко ран ги ра ног 
дру штве ног сло ја би ра ју то под руч је за свој стал ни бо ра вак, што 
је да ло до дат ну мар ке тин шку вред ност при род ним по тен ци ја ли ма 
се о ских пре де ла Фран цу ске. Сли чан тренд и мар ке тин шки кон цепт 
о пред но сти ма жи вље ња и ства ра ња у ди зај ну, гра ђе ви нар ству, ко-
зме тич кој ин ду стри ји, ту ри зму и уго сти тељ ству при су тан је и у 
слу ча ју ожи вља ва ња ма лих гра до ва и се ла у Ис три (Хр ват ска) или 
у жи во пи сним гра ди ћи ма на се ве ру Ита ли је, као и у пла нин ским 
ски ја ли шти ма и ле то ва ли шти ма у Швед ској, Фран цу ској, Швај-
цар ској, Аустри ји, Сло вач кој или Бу гар ској. Обич но се у при ка зи-
ва њу ле по та тог кра ја по себ на па жња при да је ле по ти ло кал не тра-
ди ци о нал не ар хи тек ту ре и уоп ште ди зај на ко ји се тра ди ци о нал но 
при ме њу је у том под руч ју, на ба вље ње спор том и на спе ци фич не 
кул тур но-умет нич ке ак тив но сти у тим под руч ји ма, што су ге ри ше 

са ма ње од де сет ста нов ни ка и 226 се ла ко ја има ју ма ње од че тр де сет ста нов ни ка ста-
ри јих од 60 го ди на. 
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јед но ста бил но, пред ви дљи во и за жи вот угод но дру штво. Ова кви 
мар ке тин шки по те зи вла да нај ра зви је них др жа ва су ра зу мљи ви, 
ако се зна да је од дав ни на раз вој по љо при вре де у ру рал ним под-
руч ји ма као по пра ви лу пот по ма гао раз вој оста лих при вред них 
гра на и до при но сио це ло куп ном раз во ју да на шњих нај ра зви је ни-
јих др жа ва све та.24) Уз раз вој по љо при вре де, у мо дер ном све ту је 
на це ни и раз вој ту ри зма, као и раз вој оста лих при вред них гра на и 
де лат но сти ко је тај про цес у од ре ђе ном ре ги о ну или ло кал ној за-
јед ни ци под ра зу ме ва.25)Још пре ви ше хи ља да го ди на на под руч ју 
Ме зо по та ми је, Егип та, Ки не или Ја па на ста нов ни штво је схва та ло 
да су успе шна ор га ни за ци ја уз го ја, рас по ре ђи ва ња и скла ди ште-
ња хра не и раз вој тех ни ка ме ли о ра ци је, одр жа ва ња и об ра ђи ва ња 
зе мљи шта би ли пре суд ни фак то ри за раз вој та да шњих дру шта ва. 
Ка ко је при ме тио се вер но а ме рич ки би о ге о граф и ево лу ци о ни ста 
Ja red Di a mond у свом раз ма тра њу узро ка раз во ја свет ских ци ви-
ли за ци ја и дру шта ва кроз исто ри ју, древ ни али и да на шњи свет 
у по де ли на по љо при вред ни ке и лов це-са ку пља че ка рак те ри сао 
је дру штве ни фе но мен тран сфор ма ци је не ка да шњих ло ва ца-са ку-
пља ча у еко но ми сте, за на тли је или би ро кра те, али и у „не ку вр сту 
па ра зи та“ ко је је хра нио дру штве ни слој по љо при вред ни ка, та ко да 
у да на шњим раз ви је ним дру штви ма у ко ји ма је сек тор по љо при-
вре де вр ло про фи та би лан, је дан по љо при вред ник чи ји дру штве ни 
слој чи ни нај ви ше 10 % по пу ла ци је у ви со ко ра зви је ном све ту, у 
про се ку мо же да пре хра њу је и до 130 љу ди. С дру ге стра не, раз-
вој по љо при вре де до при нео је раз во ју на у ке, ра зним тех но ло шким 
от кри ћи ма, уна пре ђи вао еко но ми ју и по ли тич ку ор га ни за ци ју дру-
штва и по сред но ути цао на раз вој но вих тех но ло ги ја, но вих при-
24) Ал фред Клајн берг, Европскакултурановогви је ка – На црт исто ри је со ци јал ног и кул-

тур ног раз вит ка, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1959, стр. 224: У до ба ка да је жи вео и 
ра дио Макс Ве бер, у Не мач кој је, на при мер, из ме ђу 1880. и 1910. го ди не по рас тао при-
нос по љо при вред них пре храм бе них на мир ни ца од 70 до 92 %, број сто ке по рас тао је у 
истом пе ри о ду про сеч но за 98 %, по раст по љо при вред ног и сточ ног при но са оства рен 
је упр кос чи ње ни ци да се број по љо при вред но ста нов ни штва вид но сма њио у др жа ви, 
а об ра ди ва по вр ши на са мо је не знат но про ши ре на. Др жа ве као САД и Ру си ја, ко је су у 
дру гој по ло ви ни ХIХ. ве ка упе те ро стру чи ле или уче тве ро стру чи ле при нос жи та, Ин-
ди ја, Ка на да и Ар ген ти на би ле су глав ни из во зни ци жи та, др жа ве САД, Ар ген ти на и 
Аустра ли ја из во зни ци ме са и сточ них про из во да, као и по је ди не бал тич ке и бал кан ске 
др жа ве, док су ви но и стол но во ће уве ли ко из во зи ле Фран цу ска и Ма ђар ска.

25) За то сли ко вит при мер пред ста вља по ме нут мар ке тин шки кон цепт Про ван се у Фран-
цу ској – у јед ну це ли ну об је ди ње ни су до бра са о бра ћај на и те ле ко му ни ка ци о на ин-
фра струк ту ра, при род не ле по те кра ја, га стро ном ски спе ци ја ли те ти, итд. Је дан од кон-
крет них при ме ра за то је по зна ти ту ри стич ки и пред у зет нич ки гра дић Gras se ко ји је, 
уз по год ност да је све га пар де се ти на ки ло ме та ра уда љен од Ка на и дру гих по зна тих 
фран цу ских обал ских гра до ва, по зна ти свет ски цен тар за уз гој цве ћа и ра зних вр ста 
би ља ка,  те свет ски по зна ти цен тар за пар фу ме ри ју и аро ма те ра пи ју.
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вред них гра на и ин ду стри ја.26)У скла ду с тим, по љо при вред ник би 
тре ба ло да за до би је бо ље усло ве за жи вот и рад у дру штву, а спре га 
ло кал них за јед ни ца, др жав не вла сти, мар ке тин га, при вред них за-
јед ни ца и сред ста ва за јав но ин фор ми са ње мо же да бу де од ве ли ке 
по мо ћи у то ме.    

МЕЊАЊЕДРУШТВЕНЕСВЕСТИУГРАДСКИМ
ИРУРАЛНИМСРЕДИНАМАКАОПРЕДУСЛОВ

ОДРЖИВОГРАЗВОЈА

Ве ли ке раз ли ке у усло ви ма жи во та у ур ба ним и ру рал ним сре-
ди на ма зах те ва ју спе ци фи чан при ступ и ме ре у ре ша ва њу про бле-
ма ло кал них за јед ни ца. Ло кал на са мо у пра ва у са мој сво јој де фи ни-
ци ји, а и по од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, под ра зу ме ва 
по што ва ње људ ских пра ва ста нов ни ка ло кал них је ди ни ца и од ли ке 
груп но сти ко ју под ра зу ме ва жи вот у за јед ни ци у по ме ну тим обла-
сти ма. У оства ри ва њу ци ље ва и пред ло га у ре ша ва њу про бле ма 
ло кал них за јед ни ца мо же да бу де од по мо ћи са рад ња ви ше од се-
дам сто ти на хи ља да по ме ну тих не за по сле них гра ђа на ко ји има ју 
ви ше од 45 или 50 го ди на, од но сно од го ва ра ју ћа пре ра спо де ла уло-
га не за по сле них гра ђа на у упра вља њу људ ским ре сур си ма у свр-
ху раз во ја ло кал них за јед ни ца. На кон из вр ше не при ва ти за ци је и 
ре струк ту ри ра ња ра ни јег при вред ног си сте ма, у ко ме су са да шњи 
не за по сле ни гра ђа ни про ве ли нај ве ћи део свог рад ног ве ка у јед-
ној фир ми, они ни су би ли у мо гућ но сти да стек ну но ва зна ња и 
ве шти не ко је су да нас по треб не на тр жи шту ра да, ни ти да по ну-
де не ка дру га сво ја зна ња и ве шти не дру штву. Мно ги од њих су 
до шли у град ске сре ди не у по тра зи за бо љим жи во том, оста вља-
ју ћи жи вот на се лу због он да шњих те шких усло ва, не мо гућ но сти 
оства ри ва ња пра ва на шко ло ва ње и пра ва на здрав стве не услу ге, 
и због не мо гућ но сти да пла си ра ју сво је про из во де на при вред ном 
тр жи шту. Ви ше де це ниј ски тренд ми гра ци ја из се ла у град, и из ма-
њих ур ба них у ве ће ур ба не сре ди не, нео ме та но је на ста вљан због 
по ме ну тог про бле ма за не ма ри ва ња по тре ба ста нов ни ка ма њих и 
по гра нич них ре ги о на у Ср би ји.У ре ша ва њу са да шњег про бле ма 
не за по сле но сти, као и про бле ма пре ква ли фи ка ци је не за по сле них и 
за по сле них ли ца на тр жи шту ра да, мо же да бу де од ве ли ке по мо ћи 
раз вој ур ба них и ру рал них ло кал них са мо у пра ва, из ме ђу оста лог, и 
на ор га ни за ци о ном и ко му ни ка циј ском ни воу де ло ва ња управ них 
26) Ja red Di a mond, Guns,GermsandSteelTheFatesofHumahnSocieties, W.W. Nor ton & 

Com pany, New York, Lon don, 2005. 
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др жав них, оп штин ских и ме сних ор га на. Но ви по сло ви, без об зи-
ра да ли се ра ди о за ба че ним кра је ви ма са не так ну тим при род ним 
ре сур си ма, или о  град ским цен три ма, мо гли би да се од но се на 
област основ ног и сред њег школ ства, здрав ства, кул ту ре, со ци јал-
не за шти те, за шти те од при род них не по го да, на гра ђе ви нар ство и 
ар хи тек ту ру, од но сно еко тек ту ру27), на област ин ду стри је ра све те 
и ис ко ри шта ва ња ал тер на тив них из во ра енер ги је, као и на но ве 
на чи не њи хо вог спа ја ња са ар хи тек ту ром, гра ђе ви нар ством и ин-
фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма, за тим на им пле мен та ци ју тра ди ци о-
нал не гра ди тељ ске функ ци о нал но сти и есте ти ке у но ве стам бе не 
објек те,28) био-еко ко зме ти ку29), ре ци кла жу30), уз гој здра ве хра не, 

27) КућаСтил, “Еко тек ту ра”, мај 2002. го ди не: Из раз „еко тек ту ра“ је у упо тре би у Ка на ди 
од 1993. го ди не, и у се би са жи ма кон цепт очу ва ња при род ног окру же ња, ко ри шће ња 
ал тер на тив не енер ги је, ре ци кла же и но вих тех но ло ги ја др ве них кон струк ци ја (при род-
на ди на ми ка, здра ви ма те ри ја ли, би о ло шки прин ци пи и ху ма на ер го но ми ја, у скла ду са 
по што ва њем кул ту ре и пла не тар них ре сур са  као по тре ба свих жи вих би ћа, а не са мо 
љу ди).

28) Сне жа на То ше ва, БожидарПетровић:Кућакаоотисактрајања, Гра фо принт, Гор њи 
Ми ла но вац, 2003: Пре ма Јо ва ну Цви ји ћу, зна ме ни том ге о гра фу и ан тро по ло гу ко ји је, 
из ме ђу оста лог, про у ча вао и ти по ве и ти по ве ку ћа, у тра ди ци о нал ној ар хи тек ту ри на 
овим про сто ри ма по сто је ста ро вла шке брв на ре, мо рав ске ку ће, ма чван ке, шу ма дин ке, 
бо га тин ке, ер дељ ке, а пре ма по ре клу гра ди те ља, би ле су то осе ђан ке, пи ро ћан ке и цр-
но трав ке. О њи хо вој ре ста у ра ци ји и ожи вља ва њу у но вим ар хи тек тон ским по ду хва ти-
ма ви де ти у ра до ви ма са вре ме ног ар хи тек те Бо жи да ра Пе тро ви ћа. Та ко ђе о зна ча ју др-
ве та и шу ме у ар хи тек ту ри, ма ни ри ма, оби ча ји ма и ве ро ва њи ма у све у куп ној кул ту ри и 
тра ди ци ји у Ср би ји ви де ти у Дра ган Бо снић, „Зна ме ни та ста бла у Ср би ји“, Политика, 
29. март, 2009. 

29) До га ђа се да не ки пред у зет нич ки по ду хва ти, ко је ло кал них ста нов ни ци шре ду зи ма ју 
у са рад њи са ло кал ним оп шти на ма у за ба че ним пре де ли ма Ср би је, у по чет ку иза зи-
ва ју не ве ри цу или под смех око ли не.Та ко, на при мер, у са ста ву при род ног ре зер ва та 
За са ви ца код Срем ске Ми тро ви це од 1.800 хек та ра, (са рет ким вр ста ма реч них ме ду за, 
ал ги, пти ца, ри ба и си са ра у скло пу уз га ја ња аутох то них вр ста жи во ти ња, о ко ме до 
пре пет на ест го ди на ни су зна ли ни сви гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це, и из ко јег тв ка нал 
Nationalgeographic еми ту је спе ци јал не еми си је), по сто ји и фар ма бал кан ских ма га ра-
ца (equusasinusasinus). Чи тав ком плекс се фи нан си ра сред стви ма оп шти не Срем ска 
Ми тро ви ца, али и про да јом про из во да на пра вље них од рет ког и ску по це ног ма га ре ћег 
мле ка на фар ми -  од са пу на и кре ма за ли це руч но пра вље них по фран цу ском ре цеп ту, 
ли ке ра по бел гиј ском ре цеп ту и ко ба си ца по ре цеп ту ри из Ита ли је. 

30) Не бој ша Ра ди шић, „На сме ћу из гу бе два ми ли о на ди на ра ме сеч но“, Blic, 12. мај, 2009:
Пре ма тврд ња ма ди рек то ра кра гу је вач ког ЈКП „Чи сто ћа“, сва ког ме се ца се кроз от пад 
ба ци и око два ми ли о на ди на ра чи стог про фи та, јер не по сто ји си сте мат ско са ку пља ње 
и пре ра да се кун дар них си ро ви на, иако од све га што гра ђа ни из ба це из сво јих до мо ва 
мо же да се ис ко ри сти по ло ви на, и да се ре ци кла жом по но во упо тре би. Ме ре њем и ана-
ли зом днев не ко ли чи не и са ста ва утвр ђе но је да днев но са мо на деч је пе ле не от па да око 
де вет то на, ли мен ке од со ко ва од оста лих пи ћа 500 ки ло гра ма и го то во 40 то на па пи ра... 
Тим струч ња ка у том пред у зе ћу по чео је да при пре ма про јек те за ре ци кла жу от па да 
ко ји ће, ако др жа ва схва ти њи хов зна чај и из дво ји но вац, до но си ти огром не уште де, 
за ра де и но ва рад на ме ста. С дру ге стра не, у су сед ној Хр ват ској је број де по ни ја дра-
стич но сма њен због по ве ћа ња бро ја по го на ко ји пре у зи ма ју от пад и од мах га пре ра ђу ју. 
Уз то, ва жно је ис так ну ти као по зи ти ван при мер од лу ку вла сти у Хр ват ској да гра ђа ни 
за са ку пља ње пра зних фла ша до би ја ју нов ча ну на док на ду, што ука зу је на раз вој све сти 
о очу ва њу при род не сре ди не, а ујед но по ма же и дру штве но угро же ним ка те го ри ја ма 
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уна пре ђе ње те ле ко му ни ка ци о не и са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 
на из град њу и уса вр ша ва ње ин фра струк ту ре, на пре ко по треб ну 
естет ску ко рек ци ју са да шњег из гле да стам бе них фа са да и пу те ва, 
про чи шћа ва ње ре ка, је зе ра, по то ка, чи шће ње де по ни ја сме ћа, по-
шу мља ва ње, по ри бља ва ње и за са ђи ва ње но вих сор ти здра ве хра не, 
за тим на по ма га ње кул ту ре пред у зет ни штва, отва ра ње за нат ских 
ра ди о ни ца, и слич но. У овом од по мо ћи мо гу да бу ду не ка за не ма-
ре на ис ку ства из про шло сти, као што су раз ли чи те вр сте за ду жби-
нар ства и осни ва ња ра зних вр ста фон до ва, сти пен ди ја, ле га та или 
обра зов них уста но ва, ка ко од стра не јав не вла сти та ко и ис так ну-
тих по је ди на ца. Раз ли чи те вр сте за ду жби нар ства су у Ср би ји од 
кра ја XIX и по чет ком XX. ве ка до жи ве ле про цват, јер су о до бру 
бу ду ћих ге не ра ци ја у том сми слу ми сли ли при пад ни ци свих дру-
штве них сло је ва, без об зи ра да ли су би ли по љо при вред ни ци, на-
уч ни ци или чла но ви кра љев ских по ро ди ца.31)

ста нов ни штва, и ти ме је са мо ова јед на од лу ка у се би успе шно спо ји ла со ци јал ну и 
еко ло шку ком по нен ту бри ге за раз вој и очу ва ње дру штва и жи вот не сре ди не.

31) Бран ка Па вло вић,Порукевременапрошлих–Историјаитрадицијафилантропијеу
СрбијиуXIXиXXвеку, Бал кан ски фонд за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, 2007: „Пр ве 
фор ме фи лан тро пи је у Ср би ји ве за не су за тра ди ци о нал не об ли ке со ли дар но сти, по-
себ но у се о ским за јед ни ца ма. Јед на од нај по зна ти јих је мо ба, до бро вољ ни рад ко јим 
се по ма же јед ном чла ну се о ске за јед ни це, нај че шће у са ку пља њу ле ти не или из град њи 
ку ће. Ва жна фор ма фи лан тро пи је би ле су за ду жби не. Ре ли гиј ске за ду жби не – цр кве 
и ма на сти ри – ја ви ле су се по чет ком сред њег ве ка и њих су оста вља ли вла да ри. Пр-
ве при ват не за ду жби не по ја ви ле су се сре ди ном XIХ ве ка. Ба та ко вић (2004) го во ри о 
за ду жби нар ству као тра ди ци ји у срп ском на ро ду ко ја, уз сла вље ње по ро дич ног све ти-
те ља, има нај ду жи кон ти ну и тет. Још по чет ком сред њег ве ка срп ски вла да ри, вла сте ла 
и вер ски ве ли ко до стој ни ци, угле дав ши се де лом на ви зан тиј ске оби ча је, по ди за ли су 
за ду жби не, ма на сти ри ма по кла ња ли ве ли ке по се де за њи хо во одр жа ва ње, осни ва ли 
бол ни це, нов ча но по ма га ли пре пи си ва ње и укра ша ва ње ру ко пи са. У мо дер ној Ср би-
ји, кне же ви ни и кра ље ви ни, за ду жби нар ска тра ди ци ја до би ла је све же под сти ца је и 
са вре ме ну про све ти тељ ску мо ти ва ци ју. Осни ва чи фон до ва и за ду жби на, фор ми ра них 
нај че шће при глав ним уста но ва ма срп ске кул ту ре – Ака де ми ји на у ка (Срп ска кра љев-
ска ака де ми ја) и Уни вер зи те ту (Ве ли кој шко ли) – би ли су љу ди из свих дру штве них 
сло је ва Ср би је и дру гих срп ских кра је ва – успе шни ве ле тр гов ци и ин ду стри јал ци, ми-
ни стри, про фе со ри, офи ци ри, вла ди ке, по ли ти ча ри, али и скром ни ср би јан ски зе мљо-
рад ни ци или вој во ђан ски па о ри. За јед нич ко им је би ло то што су фи нан сиј ску пот по ру 
кул тур ним дру штви ма, школ ским за во ди ма и на уч ним уста но ва ма сма тра ли сво јом 
ро до љу би вом оба ве зом.“ Та ко, пре ма по да ци ма ко је на во ди Со фро ни је вић (1995), на 
спи ску да ро да ва ца Бе о град ског уни вер зи те та до 1939. го ди не на ла зи се 76 осо ба и гру-
па, по чев од кра љев ске по ро ди це до обич них гра ђа на... Со фро ни је вић (1995) ис ти че да 
до бро чин ство у ви ду за ду жби нар ства до сти же код Ср ба свој про цват у пе ри о ду раз-
ви је ног гра ђан ског дру штва, кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Осни ва ње за ду жби на, 
пре ма овој аутор ки, пред ста вља ула га ње лич ног ка пи та ла за оп ште до бро ра ди ове ко-
ве ча ва ња соп стве ног име на, у на ди да ће за ду жби на или фонд на ста ви ти не до вр ше но 
кул ту р но пред у зет ни штво да ро дав ца. „Обим и де лат ност ра да за ду жби на и фон до ва 
за ви си ли су нај че шће од лич не ини ци ја ти ве до бро тво ра, али је че сто на ме ну сред ста ва 
би ра ла уста но ва ко јој је по ве ре но упра вља ње над за ве шта ним сред стви ма. Да ро дав ци 
су за ве шта ва ли ота че ству сво ја има ња, го тов но вац, као и раз ли чи те ко лек ци је књи га, 
сли ка или ру ко пи са. Ср би ја је 1896. го ди не до не ла За кон о за ду жби на ма, ко ји је за то 
вре ме био вр ло на пре дан.“...
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У про шло сти, у Ср би ји су би ле осни ва не на хи је или ма ле кне-
жи не ко је су у ру рал ним под руч ји ма, као што је био оби чај и у 
дру гим др жа ва ма на раз ли чи тим кра је ви ма све та, има ле ре ги стре 
и по пи се ста нов ни штва у ста рим цр кве ним књи га ма и ло кал ним 
је ди ни ца ма вла сти, те рас по ре ђи ва ле ду жно сти ло кал них ста нов-
ни ка. Та ко се у Ср би ји вре ме ном из дво ји ла ин сти ту ци ја се о ског 
за дру жни штва, за сно ва ног на прак тич ним ак тив но сти ма про ис те-
клим из утвр ђе них ма ни ра и оби ча ја за јед ни це. Мо ти ви за по ди за-
ње ни воа ква ли те та жи во та у при па да ју ћим ло кал ним за јед ни ца ма, 
би ло да се ра ди ло о обич ним ло кал ним ста нов ни ци ма, би ро кра та-
ма или на уч ни ци ма ко ји по зна ју стру ку и ста ње на те ре ну у тим 
за јед ни ца ма, би ло је раз ми шља ње о до бру бу ду ћих ге не ра ци је. О 
та квом ви зи о нар ству и ен ту зи ја зму све до че и за ду жби не по зна тих 
на уч ни ка и пред у зет ни ка Ми ше Ана ста си је ви ћа, Ми хај ла Пу пи на, 
Јо ва на Жи ва но ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа или Или је Ми ло са ље ви ћа – 
Ко лар ца у сво јим род ним ме сти ма и ши ре. Све то је до при но си ло 
ме ња њу дру штве не све сти у гра ђа на, под сти ца ло фи лан тро пи ју и 
кул ту ру пред у зет ни штва и по кре та ло дру штве ни еко ном ски и кул-
тур ни раз вој гра до ва, ре ги о на и чи та ве др жа ве. У те ку ћем те шком 
еко ном ском и кул тур ном пе ри о ду по др жа ву мо гу ћа је об но ва 
слич них те ко ви на и ин сти ту ци ја, али све му то ме је по треб на и не-
ка вр ста над град ње у сми слу по ре ских олак ши ца и дру гих ви до ва 
под сти ца ња пред у зет ни штва, бо љег обра зо ва ња и раз во ја на у ке и 
умет но сти на од ре ђе ним под руч ји ма.

Ме ња ње дру штве не све сти је пре ко по треб но и у слу ча ју све 
ак ту ел ни је за шти те од кли мат ских про ме на. Стра те ги ја агра ра тре-
ба да се раз ви ја има ју ћи у ви ду те ку ћи про блем гло бал ног за гре-
ва ња и све уче ста ли ји про блем су ша, по жа ра и по пла ва.У бли зи-
ни ур ба них под руч ја, као и у под руч ји ма где је пре о ста ло се о ског 
ста нов ни штва, раз вој аграр не ин ду стри је до дат но оп те ре ћу ју вр-
ста и ко ли чи не еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху, та ко да је 
по треб но у стра те ги ји за раз вој по љо при вре де обра ти ти па жњу на 
про из вод њу и кон тро лу ин ду стриј ског ђу бри ва и на уград њу и кон-
тро лу нео п ход них фил те ра за за шти ту жи вот не сре ди не у по сто је-
ћим и бу ду ћим фа брич ким по стро је њи ма, а што још увек ни је де-
фи ни са но прав ним до ку мен ти ма, ни ти је ло кал ном ста нов ни штву 
пре до че на на од го ва ра ју ћи на чин ва жност до но ше ња и при ме не 
та кве стра те ги је.Као што је на ја вио би о ге о граф Ja red Di a mond у 
сво јим књи га ма „Оруж је, бак те ри је и че лик“ и „Крах – за што не ка 
дру штва успе ва ју или про па да ју“, у ХХI ве ку нај ва жни ји про бле ми 
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за оп ста нак др жа ва и ста нов ни штва би ће про бле ми на вод ња ва ња 
зе мљи шта, по шу мља ва ња, те пре вен ци ја и за шти та од за га ђи ва ња 
пла не те и за шти та од при род них ка та стро фа као што су су ше, по-
жа ри, по пла ве, зе мљо тре си и вре мен ске не по го де. Уз те про бле ме, 
у Ср би ји ће ло кал не са мо у пра ве мо ра ти да ре ше до дат не про бле-
ме као што су лош ква ли тет во де због из ли ва ња ка на ли за ци о них и 
от пад них во да и за га ђи ва ња сме ћем (мно ги ло кал ни за во ди упо зо-
ра ва ју да у ло кал ним је ди ни ца ма не ма од го ва ра ју ће кон тро ле де по-
ни ја сме ћа и пре чи шћа ва ња во да, иако је пре чи шћа ва ње за кон ска 
оба ве за32)), те лош ква ли тет це ста, не до вр ше не и иша ра не фа са де 
у по је ди ним сре ди на ма и слич ни про бле ми. У про це су успе шног 
обра зо ва ња ста нов ни штва о ме ра ма за шти те њи хо вих основ них 
дру штве них пра ва, али и за шти те фи зич ких ли ца и при род них и 
при вред них до ба ра од све уче ста ли јих при род них не по го да ло-
кал не за јед ни це мо гу да има ју ве ли ку уло гу. У де фи ни са њу ме-
ра за шти те при род не око ли не ну жно је ме ња ти уста ље не жи вот не 
на ви ке и свест ло кал них ста нов ни ка, под сти ца ти раз вој струч них 
про је ка та и ис тра жи ва ња о уна пре ђе њу ква ли те та жи во та у од-
ре ђе ним ре ги о ни ма, али и осло ни ти се на ин ту и тив ност и ино ва-
тив ност ло кал ног ста нов ни штва и омо гу ћи ти им да се ре а ли зу ју у 
окви ру ме ра за шти те на ни воу ло кал них са мо у пра ва. 

У све му ово ме на ве де ном ва жно је да ло кал не за јед ни це успе-
шни је не го до са да оба ве шта ва ју гра ђа не о њи хо вим дру штве ним 
пра ви ма и ду жно сти ма, и да тај од нос бу де ко му ни ка циј ски успе-
шан и усме рен на ду го роч но одр жи ви раз вој за јед ни це. Нај ва жни ји 
пред у слов за то је ме ња ње дру штве не све сти у прав цу по ди за ња 
ни воа са мо по што ва ња ста нов ни ка при па да ју ће ло кал не за јед ни це 
(ка ко гра ђа на та ко и но си ла ца ло кал не вла сти) и по што ва ња дру-
гих, те вред но ва ња свог и ту ђег жи во та, ра да, сло бо да, пра ва и оба-
ве за, за што је ва жна пра вил но кон ци пи ра на стра те ги ја све у куп ног 
раз во ја за јед ни це, као и раз во ја ин сти ту ци ја и про је ка та ко ји про-
во де ту стра те ги ју. 
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