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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.



- 174 -

НАЧИНИОБЛИЦИФИНАНСИРАЊАЛОКАЛНЕ....ДраганЖ.Марковић

ПОТЕНЦИЈАЛНИИЗВОРИФИНАНСИРАЊАЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Pо Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви „ло кал не вла сти 
ће, у скла ду са еко ном ском по ли ти ком зе мље, има ти пра во на 

од го ва ра ју ће соп стве не из во ре фи нан си ра ња, ко ји ма ће рас по ла-
га ти сло бод но, у окви ру сво јих овла шће ња“.1) Пра ва по ве ре на ло-
кал ним вла сти ма су пу на и ис кљу чи ва и не сме ју би ти ус кра ће на 
или огра ни че на од стра не не ке дру ге цен трал не или ре ги о нал не 
вла сти, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним за ко ни ма.2)

У Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој „све оп шти не има ју за јед-
нич ку струк ту ру бу џе та: сва ка оп шти на уби ра при хо де од по ре-
за, на пла ћу је так се и до при но се, до би ја сред ства од по кра ји не и 
оства ру је дру ге при хо де по осно ву при вред не де лат но сти, уче шћа 
у ка пи та лу дру гих прав них су бје ка та, уго во ра о за ку пу итд... Из-
ве стан удео оп штин ског бу џе та се фи нан си ра и пу тем по ди за ња 
кре ди та“.3)

По Уста ву Шпа ни је, из во ри при хо да ло кал не са мо у пра ве су: 
по ре зи ко је јој у пот пу но сти или де ли мич но усту па др жа ва; до пла-
та на др жав не по ре зе и дру ге уде ле у др жав ном при хо ду; соп стве-
ни по ре зи; тран сфе ри из ме ђу те ри то ри јал ног кли рин шког фон да 
и дру га да ва ња на те рет др жав ног бу џе та; при хо ди по осно ву соп-
стве них не по крет но сти и при ват ног до хот ка; ка ма те на кре ди те.4)

У Швед ској оп шти не има ју ва жан по ло жај јер су од го вор не за 
из вр ша ва ње глав ног де ла со ци јал ног про гра ма. Њи хо ве ак тив но-
сти се фи нан си ра ју пре те жно (са око 60%) из ло кал них по ре за.5)

Ло кал не вла сти у Нор ве шкој су по ста ле из вр ши о ци про гра-
ма др жа ве со ци јал ног ста ра ња, па су њи хо ве ак тив но сти и бу џет 
знат но по ве ћа ни. Др жав на да ва ња уче ству ју са око 38% у укуп ном 
при хо ду ло кал не са мо у пра ве. Ло кал ни по ре зи су уче ство ва ли са 
око 47%, а оста так је при ба вљен так са ма и опо ре зи ва њем крај њих 
ко ри сни ка.6)

1) Европскаповељаолокалнојсамоуправи(чл. 9, т. 1.), Стра збур, 15. ок то бар 1985.
2) Исто, чл. 4., тач. 4.
3) Упореднаискуствалокалнихсамоуправа,збор ник, Маг на аген да, Бе о град, 2002., стр. 

24.
4) Ви ди: исто, стр. 74/5.
5) Исто, стр. 89.
6) Исто, стр. 113.
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Ло кал на са мо у пра ва у Ен гле ској је да нас фи нан сиј ски ви ше 
за ви сна не го не за ви сна. Тек око 41% сво јих те ку ћих рас хо да мо же 
да по кри је из соп стве них сред ста ва, а дру гу по ло ви ну из др жав них 
суб вен ци ја. Од 1990. го ди не уме сто по ре за на имо ви ну утвр ђен је 
по рез ко ји пла ћа сва ки пу но лет ни ста нов ник. Дру ги из вор ло кал-
них при хо да је јед но о бра зни по рез на по сло ва ње.7)

Оп шти не у Швај цар ској има ју „ви сок сте пен фи нан сиј ске 
ауто но ми је, ко ју чи не три ком по нен те: соп стве ни из во ри при хо да, 
обим сред ста ва ко ја по ти чу из тих из во ра и сло бо да рас по ла га ња 
соп стве ним сред стви ма“.8) Нај зна чај ни ји из вор при хо да су ло кал-
ни по ре зи на не крет ни не. Дру ги из вор при хо да су суб вен ци је или 
тран сфе ри ко ји се пре ко кан то на до де љу ју оп шти на ма.9)

Ло кал на са мо у пра ва у Фран цу ској се фи нан си ра из ло кал них 
по ре за , до та ци ја и до пун ских сред ства др жав ног бу џе та, кре ди та 
и из ме шо ви тих из во ра, а у Ита ли ји у из во ре ло кал них при хо да 
спа да ју: соп стве ни по ре зи, так се и на кна де за јав не слу жбе, уче-
шће у др жав ним и ре ги о нал ним по ре зи ма, др жав ни тран сфе ри, 
сред ства за ин ве сти ци је и др.10) 

У САД нај зна чај ни ји из вор ло кал них при хо да су по ре зи, пре 
све га на имо ви ну. Ло кал ни при хо ди опа да ју, а на ро чи то они из соп-
стве них из во ра, јер „др жа ва је сло бод на да за во ди све вр сте по ре за 
ко ји ни су уста вом за бра ње ни, а ло кал не је ди ни це са мо оне ко је им 
др жа ва одо бри“.11) 

У из во ре ло кал них при хо да у Ср би ји сре ди ном 19. ве ка (1839-
1878) спа да ле су так се од ка сап ни ца, кан та ра, ме ха на, ду ћа на, 
па на ђу ра, жи ро па ђа и сл. Уз одо бре ње вла де, оп шти не су мо гле 
за во ди ти и при ре зе. За ве ће из дат ке (зи да ње цр кве, шко ле и сл.), 
оп шти не су мо ра ле има ти одо бре ње цен трал них вла сти.12)

Устав Кра ље ви не Ср би је од 1888. го ди не про пи су је да се ни-
ка кав окру жни и сре ски по рез не мо же уста но ви ти без одо бре ња 
окру жне скуп шти не, а оп штин ски без одо бре ња збо ра, што је вре-

7) Ви ди: Ма рин ко вић, Ра ди во је, Локалнасамоуправа,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 1998., стр. 93/4. 

8) Исто, стр. 106.
9) Исто, стр. 106., 107.
10) Исто, стр. 137. и стр. 149.
11) Исто, стр. 170.
12) Исто, стр. 205.
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де ло и за за ду жи ва ње. Утвр ђу је се и да округ, срез и оп шти на мо гу 
има ти сво ју имо ви ну.13)

У Кра ље ви ни СХС (1921-1929) ре дов ни из во ри при хо да сре за 
и обла сти су: при хо ди од има ња; при хо ди од ра зних уста но ва, за-
во да, пред у зе ћа и ра до ва; са мо стал ни по ре зи и так се; при рез и др-
жав ни по рез. У ван ред не при хо де су спа да ли: при хо ди од про да тих 
има ња; зај мо ви, по моћ и др жав не до та ци је; по кло ни, за ве шта ња и 
др.14)

При хо ди оп шти на у Ју го сла ви ји (1946-1991) би ли су: до при-
но си из лич ног до хот ка, до хот ка од по љо при вре де и дру гих са мо-
стал них де лат но сти, ин те лек ту ал них и дру гих услу га; по ре зи на 
про мет про из во да и услу га, при ход од имо ви не и имо вин ских пра-
ва; ко му нал не, ад ми ни стра тив не и суд ске так се; са мо до при нос.15)

У пе ри о ду 1974-1990. ју го сло вен ске оп шти не су „има ле пу ну 
фи нан сиј ску ауто но ми ју ко ју су чи ни ле две ком по нен те: соп стве-
ни из во ри при хо да и са мо стал ност у рас по ла га њу. Не раз ви је не оп-
шти не ко је сред стви ма из соп стве них из во ра ни су мо гле по кри ти 
тро шко ве оба вља ња по сло ва из сво је над ле жно сти, по ла га ле су 
пра во на до пун ска сред ства из ре пу блич ког фон да“.16)

Од 1990. го ди не у Ср би ји су при сут не тен ден ци је су прот не 
раз вој но-де мо крат ским про це си ма раз ви је ног све та. „Оп шти не у 
Ср би ји су фи нан сиј ски за ви сне од цен трал не вла сти. Мо дел фи-
нан си ра ња је цен тра ли зо ван, не флек си би лан и ар ха и чан“.17) По што 
су оп шти не фи нан сиј ски за ви сне од цен трал не вла сти, вла да од ре-
ђу је про це нат и фик сни из нос по ре за за сва ку оп шти ну.18)

Цен тра ли стич ки на чин за до во ља ва ња дру штве них по тре ба 
ис кљу чу је ко лек тив ну дру штве ну ак ци ју. Дру штве но по ве зи ва ње 
се вр ши по вер ти ка ли пу тем хи је рар хиј ске суб ор ди на ци је ко јом се 
об у хва та ју сви дру штве ни су бјек ти. Дру штве на ак тив ност се цен-
тра ли стич ки усме ра ва пре ма ци ље ви ма ко ји се по сред нич ки утвр-
ђу ју не за ви сно од во ље гра ђа на. 

У скла ду са тим, го то во све ва жни је де лат но сти ло кал не (са-
мо)упра ве се фи нан си ра ју пре ко ре пу блич ког бу џе та. На тај на чин 

13) Исто, стр. 224.
14) Исто, стр. 255.
15) Исто, стр. 287.
16) Исто, стр. 305.
17) Упореднаискуствалокалнихсамоуправа,исто, стр. 265.
18) Исто, стр. 265/6.
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оп шти не и гра до ви „прак тич но не од лу чу ју ни о сво јим при хо ди-
ма, ни о сво јим рас хо ди ма. Та ко је Ре пу бли ка про пи са ла из ко јих 
се при хо да фи нан си ра ју оп шти не и гра до ви, та ко да они не мо гу 
да уве ду ни је дан при ход по сво јој во љи. За тим, код нај ве ћег бро-
ја при хо да све ре ле вант не од лу ке (сто пе по ре за, так са и на кна да, 
олак ши це и осло бо ђе ња) до но си Ре пу бли ка, чак и за ло кал не при-
хо де, та ко да оп шти на и град не мо гу да во де прак тич но ни ка кву 
по ли ти ку при хо да ... Је ди ни из у зе ци су ло кал не ко му нал не так се и, 
де ли мич но, на кна да за ко ри шће ње ко му нал них до ба ра ..., али је и 
ту Ре пу бли ка про пи са ла гор њу гра ни цу. Код рас хо да, Ре пу бли ка је 
про пи са ла шта се има фи нан си ра ти на ни воу оп шти на и гра до ва, 
та ко да је и ту ли кви ди ра на њи хо ва сло бо да да од лу чу ју о сво јим 
по сло ви ма. Чак ни уку пан обим при хо да и рас хо да ни је у над ле-
жно сти оп шти на, од но сно гра да, јер Ре пу бли ка сво јим би лан си-
ма јав не по тро шње од лу чу је о то ме. Та квим си сте мом оп шти не и 
гра до ви су учи ње ни за ви сним од ре пу блич ког ни воа и, прак тич но, 
све де ни на про ду же так ре пу блич ке упра ве у фи нан сиј ском и функ-
ци о нал ном сми слу“.19) 

Пре ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве има на рас по ла га њу из вор не и усту пље не јав не при хо де, 
тран сфер на сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и до пун ске из-
во ре при хо да. Из вор ни јав ни при хо ди на ме ње ни су за фи нан си ра-
ње из вор них функ ци ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а усту пље ни 
јав ни при хо ди тре ба да по кри ју оба вља ње по ве ре них функ ци ја и 
по сло ва. 

Изворнеприходело кал не са мо у пра ве чи не: ло кал не ад ми ни-
стра тив не и ко му нал не так се, на кна де и са мо до при нос; кон це си је 
и до на ци је; јав но за ду жи ва ње и при хо ди ко је ло кал на са мо у пра ва 
оства ри при вред ним и не при вред ним ак тив но сти ма. Број не ло кал-
не ко му нал не так се у пот пу но сти при па да ју је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве ко ја са мо стал но утвр ђу је њи хо ву ве ли чи ну.

Уступљени јавни приходи пред ста вља ју зна ча јан из вор при-
хо да за ло кал ну са мо у пра ву. Ре пу бли ка усту па при хо де од по ре за 
оства ре них на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и то: од 
по љо при вре де и шу мар ства , од са мо стал не де лат но сти, од не по-
крет но сти, од ига ра на сре ћу, од оси гу ра ња, од де ла по ре за на за ра-
де, од дру гих при хо да у скла ду са за ко ном.
19) Бе го вић, Бо рис, Ва цић, Зо ран, Ми ја то вић, Бо шко, Си мић, Алек сан дар, Управљањело

калном заједницом, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град-Сме де рев ска 
Па лан ка, 2000., стр. 86.
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Из нос трансферних средстава се рас по ре ђу је пре ма бро ју 
ста нов ни ка, бро ју де це об у хва ће не дру штве ном бри гом о де ци, 
бро ју обје ка та дру штве не бри ге о де ци, пре ма сте пе ну раз ви је но-
сти и ве ли чи не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве усту па ју се и де ло ви при хо да од јед ног бро ја на кна да 
за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са: за ко ри шће ње ми не рал-
них си ро ви на, за из град њу, одр жа ва ње и ко ри шће ње ло кал них пу-
те ва, за ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи шта кад се да је за ис па-
шу, за про ме ну на ме не по љо при вред ног зе мљи шта.20) 

По тен ци јал ни из вор сред ста ва у ло кал ној за јед ни ци су при хо-
ди пред у зе ћа, уста но ва , за дру га и др. ко је са ло кал ном за јед ни цом 
за јед нич ки ко ри сте од ре ђе не објек те, про стор и услу ге, од но сно 
по слу ју на ње ном под руч ју. Мо гућ но сти са рад ње ло кал них за јед-
ни ца са та квим ко ри сни ци ма ни су ни из да ле ка ис ко ри шће не, а уко-
ли ко са рад ња и по сто ји њи хо ви ме ђу соб ни од но си нај че шће ни су 
ре гу ли са ни и обич но се де фи ни шу као ме ђу соб но по ма га ње и он да 
ка да је у пи та њу го ли ин те рес. За то се де ша ва да пред у зе ћа ко ри сте 
објек те ло кал не за јед ни це и он да ка да у њи хо ву из град њу и одр жа-
ва ње ни шта не ула жу. 

Уко ли ко ло кал на за јед ни ца и ор га ни за ци је на ње ном под руч ју 
од ре ђе не објек те за јед нич ки ко ри сте, за јед нич ки би мо ра ле бри-
ну ти и о њи хо вој из град њи и одр жа ва њу, и то сра змер но њи хо вом 
ко ри шће њу. Те од но се би тре ба ло уре ди ти уго во ром ко јим би се 
ис кљу чи ла мо гућ ност да би ло ко ји ко ри сник објек те од за јед нич-
ког ин те ре са ко ри сти на ра чун дру гих ко ри сни ка. Ти ме би се знат-
но по ве ћао ин те рес за за јед нич ка ула га ња у из град њу и одр жа ва ње 
та квих обје ка та. 

Зна ча јан из вор сред ста ва ло кал них за јед ни ца су при хо ди од 
услу га ко је услу жне ор га ни за ци је пру жа ју гра ђа ни ма, дру гим ор-
га ни за ци ја ма и оста лим ко ри сни ци ма на под руч ју или ван под-
руч ја ло кал не за јед ни це. Це не услу га не би тре ба ло обра зо ва ти 
на осно ву со ци јал них већ на осно ву еко ном ских кри те ри ју ма, ко је 
ће да ва о ци ма услу га, без об зи ра на њи хов вла снич ки ста тус, обез-
бе ђи ва ти не са мо по кри ва ње нео п ход них, еко ном ски оправ да них 
тро шко ва, не го и од ре ђе ну до бит ко ја ће омо гу ћи ти про ши ри ва ње 
и уна пре ђи ва ње њи хо ве де лат но сти. 

Ти ме се не ис кљу чу је со ли дар ност с од ре ђе ним со ци јал но 
угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни штва, ко ји ма се мо гу да ва ти од-
20) Ви ди: Влат ко вић, Ми лан, ИзазовилокалнесамоуправеуСрбији19902006,ДО „Ло кал-

на са мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006., стр. 275-278.
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ре ђе не по вла сти це, укљу чу ју ћи и бес плат не услу ге, али о то ме мо-
ра ју од лу чи ва ти они на чи ји се ра чун та ква со ли дар ност оства ру је. 
Под тим усло вом, не тре ба ис кљу чи ти ни мо гућ ност бес плат них 
услу га за све ко ри сни ке ка да је то у оп штем ин те ре су.

САМОДОПРИНОСКАОГЛАВНИИЗВОРСРЕДСТАВА
ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

За раз ли ку од др жав не упра ве ко ја по чи ва на фи скал ној кон-
цен тра ци ји сред ста ва, дру штве но-еко ном ску осно ву ло кал не са-
мо у пра ве чи ни са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње сред ста ва ко је се 
вр ши до бро вољ ним опре де љи ва њем.21) Из за јед нич ких по тре ба 
про ис ти че и за јед нич ки ин те рес за удру жи ва њем сред ста ва да би 
се оне за до во љи ле, због че га се ло кал на са мо у пра ва и по че ла раз-
ви ја ти нај пре у сре ди на ма где је др жа ва ма ло или ни је ни ма ло ула-
га ла. 

Са мо и ни ци ја тив но удру жи ва ње сред ста ва за за јед нич ке по-
тре бе нај че шће се вр ши пу тем самодоприноса ко ји се мо же из ра-
зи ти у нов цу, ро би, ра ду, пре во знич ким и дру гим услу га ма за ви сно 
од по тре ба и мо гућ но сти.22) Осно ви ца са мо до при но са од ре ђу је се 
од лу ком о за во ђе њу са мо до при но са, а ако од лу ком дру га чи је ни је 
од ре ђе но, осно ви цу са мо до при но са чи не: за ра де за по сле них, при-
хо ди од по љо при вре де и шу мар ства и при хо ди од са мо стал не де-
лат но сти на ко је се пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на, као и вред ност 
имо ви не на ко ју се пла ћа по рез на имо ви ну.23) О за во ђе њу са мо до-
при но са од лу чу ју не по сред но об ве зни ци са мо до при но са чи је ће 
се по тре бе њи ме и под ми ри ва ти. Од лу ка се мо же до не ти ре фе рен-
ду мом или да ва њем пи сме не из ја ве и пу но ва жна је кад се за њу 
из ја сни ве ћи на об ве зни ка.24)

Са мо до при нос се, у прин ци пу, за сни ва на сло бод ном удру жи-
ва њу ра да и сред ста ва гра ђа на. Са мим тер ми ном „са мо до при нос“ 

21) „У са вре ме ним по ли тич ким си сте ми ма све се ве ћа па жња по све ћу је де цен тра ли за ци ји 
ор га на вла сти. Циљ по сто ја ња де цен тра ли зо ва них је ди ни ца вла сти, је сте де ре гу ла ци ја 
мо ћи, и при бли жа ва ње основ них функ ци ја др жа ве ста нов ни штву ко је жи ви на из ве сној 
те ри то ри ји у ко јој жи вот но, при вред но, ре сурс но и кул тур но са о бра ћа“. (Стан ко вић, 
Вла дан,ЛокалнасамоуправаиравномеранпривредниразвојСрбије, „По ли тич ка ре ви-
ја“, бр. 2/2008., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је Бе о град, стр. 478.) ; Ви ди: Ву ко ма но вић, 
Де ја на,ПринципграђанстваупрограмимаполитичкихпартијауСр би ји, „Срп ска по-
ли тич ка ми сао“, бр. 3/2008., стр. 161. 

22) ЗаконолокалнојсамоуправиСрбије,чл. 92.
23) Исто, чл. 93.
24) Исто, чл. 68.
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из ра жа ва се прин цип до бро вољ но сти али и са мо до при нос се мо ра 
пла ти ти кад се за ње га од лу чи ве ћи на јер ће га ко ри сти ти и ма њи-
на ко ја се из ја сни ла про тив ње го вог уво ђе ња. Ти ме се ис кљу чу је 
мо гућ ност да не ко сво је ин те ре се оства ру је на ра чун дру гих, што 
би се си гур но де ша ва ло кад ко ри сни ци не би исто вре ме но би ли и 
об ве зни ци са мо до при но са. Да би се оства ри ва ла, ло кал на са мо у-
пра ва се мо ра за сни ва ти на прин ци пу чи стих ра чу на, ко јим се ис-
кљу чу је ме ђу соб но ис ко ри шћа ва ње не по сред них уче сни ка у за до-
во ља ва њу за јед нич ких по тре ба.25) 

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

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

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

Од свих сред ста ва утро ше них на дру штве ни стан дард, сред-
ства са мо до при но са су нај ра ци о нал ни је ко ри шће на иако су че сто 
оту ђи ва на од гра ђа на.26) У мно гим, на ро чи то се о ским и при град-

25) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправауфункцијизадовољавањазаједничких
потреба, „По ли тич ка ре ви ја“, бр. 1/2007., стр. 205-220., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град

26) Нај ви ше кроз из гра ђе не објек те елек тро ди стри бу ци је, ПТТ-а, здрав стве них ста ни ца, 
пу те ва...
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ским на се љи ма, са мо до при но сом је из гра ђен нај ве ћи део објек та 
дру штве ног стан дар да, ко ји сред стви ма бу џе та ве ро ват но не би ни 
би ли по диг ну ти. За мно ге се о ске за јед ни це са мо до при нос је пред-
ста вљао глав ни, а по не кад и је ди ни из вор уна пре ђи ва ња дру штве-
ног стан дар да С об зи ром на пре те жно ин ди ви ду ал но при вре ђи ва-
ње се о ских до ма ћин ста ва, са мо до при нос је у се о ским за јед ни ца ма 
и мо рао пред ста вља ти основ ни из вор за до во ља ва ња за јед нич ких 
по тре ба. 

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

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

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

Од лу чи ва ње о са мо до при но су мо ра, већ по за кон ским про-
пи си ма, има ти де мо крат ски ка рак тер, јер се не мо же за во ди ти без 
опре де ље ња ве ћи не гра ђа на. У прак си се об ли ци овог од лу чи ва ња 
раз ли чи ти, али се, у осно ви, сви сво де на не по сред но из ја шња ва ње 
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гра ђа на.27) Ре фе рен дум и пи сме на из ја ва као нај о бу хват ни ји об ли-
ци из ја шња ва ња исто вре ме но су и нај фре квент ни ји. Из ја шња ва ње 
пре ко збо ро ва је, због те шко ће да се оку пи ве ћи на гра ђа на, до са да 
знат но ре ђе прак ти ко ва но. По ред ових, за ко ном пред ви ђе них об-
ли ка, у прак си су се ја вља ли и не ки дру ги об ли ци из ја шња ва ња 
гра ђа на о са мо до при но су, као што су дру штве ни уго вор, ан ке та и 
до бро вољ ни при ло зи.

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

Са мо до при нос под ра зу ме ва не по сред но де мо крат ско од лу чи-
ва ње о удру жи ва њу сред ста ва за ин те ре со ва них гра ђа на. Дру га чи ји 
на чин од лу чи ва ња и ни је нео п хо дан јер се ра ди о ин те ре си ма и 
по тре ба ма са мих гра ђа на, па и оних ко ји се из не ких раз ло га из ја-
шња ва ју про тив са мо до при но са. 

До бро вољ не од лу ке се , по пра ви лу, до бро вољ но и спро во де. 
Са мо до при но си се уред ни је пла ћа ју не го по ре зи, па су и при нуд не 
на пла те ре ђе. Уме сто спо ља шње при ну де де лу је уну тар ња „при-
ну да“ да се од ре ђе на по тре ба што пре за до во љи, па се вр ши и уза-
јам ни ути цај да се пра во вре ме но из вр ша ва ју за јед нич ке оба ве зе, о 
ко је се оглу шу ју са мо без об зир ни и не са ве сни.

То озна ча ва ви ши сте пен со ци ја ли за ци је у од но су на тра ди ци-
о нал ну са мо у пра ву. Са вре ме не по тре бе су ра зно вр сни је и про ду-
хо вље ни је, па је и ви ши ни во њи хо вог за до во ља ва ња, и то не са мо 
ду хов них не го и фи зи о ло шких по тре ба; о њи хо вом за до во ља ва њу 
се сви ста ра ју и сви од лу чу ју: и ста ри и мла ди, и му шкар ци и же не 
због че га је дру штве но ко му ни ци ра ње ме ђу гра ђа ни ма ши ре, ра-
зно вр сни је и са др жај ни је. 

У са мо у прав ном за до во ља ва њу за јед нич ких по тре ба ни ко ни-
је па сив ни из вр ши лац. Сва ко је по зван да по кре ће ини ци ја ти ве, 

27) „На ску по ви ма се оку пља ју сви гра ђа ни од го ва ра ју ће ло кал не за јед ни це и сло бод но 
рас пра вља ју и до но се од лу ке о свим пи та њи ма од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу (све 
гра ђа не). Ова кав об лик функ ци о ни са ња не по сред не ло кал не са мо у пра ве по ја вио се 
нај ра ни је у Швај цар ској, за др жао се у ве ћи ни кан то на (и оп шти на)све до да нас и пред-
ста вља пре о вла ђу ју ћи об лик ло кал не са мо у пра ве. (Су бо тић, Дра ган, Моделиорганизо
вањаиуправљањаулокалнојзаједници,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 2/2008., Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је Бе о град, стр. 455.) 



стр:173186.

- 183 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

рас пра вља о по кре ну тим пи та њи ма и пред ло зи ма, до го ва ра се и 
ан га жу је у оства ри ва њу по стиг ну тих до го во ра. Пре од лу чи ва ња 
пред ло зи од лу ка иду на јав ну рас пра ву, у ко јој се мо гу оспо ра ва-
ти и за ме њи ва ти ал тер на тив ним пред ло зи ма. При то ме уче сни ци 
за јед нич ке ак ци је сту па ју у ме ђу соб ни ди ја лог, опо ни ра ју јед ни 
дру ги ма, за јед нич ки про на ла зе нај бо ља ре ше ња и са гла ша ва ју се 
о њи хо вој при хва тљи во сти.28)

Кроз са мо у прав но за до во ља ва ње за јед нич ких по тре ба ус по-
ста вља ју се ме ђу гра ђа ни ма ди рект ни од но си без ичи јег по сре-
до ва ња и над ре ђи ва ња, вр ши се хо ри зон тал но по ве зи ва ње и ти ме 
пре ва зи ла зе тра ди ци о нал ни од но си дру штве не хи је рар хи је и суб-
ор ди на ци је. За за јед нич ку ствар и о за јед нич ким по тре ба ма од лу-
чу ју сви гра ђа ни рав но прав но и ме ђу њи ма не ма ни ка кве дру штве-
не суб ор ди на ци је.

Али то је та ко са мо кад гра ђа ни са ми рас по ла жу сред стви ма 
за за јед нич ке по тре бе; њи хо ва еко ном ска са мо стал ност ну жан је 
услов њи хо ве по ли тич ке и са мо у прав не са мо стал но сти. Ме ђу тим, 
удру же на сред ства пу тем са мо до при но са нај че шће се оту ђу ју од 
гра ђа на усту па њем јав ним пред у зе ћи ма, на ко ја ко ри сни ци њи хо-
вих услу га, укљу чу ју ћи и да ро дав це са мо до при но са, не ма ју ни-
ка квог ути ца ја. Сав са мо до при нос за елек три фи ка ци ју од ла зио је 
елек тро при вре ди, а за ко му нал ну ин фра струк ту ру град ским ко му-
нал ним ор га ни за ци ја ма иако су рет ка ко му нал на пред у зе ћа ло кал-
них за јед ни ца над ко ји ма су гра ђа ни има ли кон тро лу, мно го бо ље 
ра ди ла.29)

Истин ске ло кал не са мо у пра ве има са мо уко ли ко има сред ста ва 
за сло бод но удру жи ва ње, а уко ли ко се она фи скал ним за хва та њем 
ума њу ју, и са мо у пра ва се су жа ва. Због фи скал ног фи нан си ра ња, 
ствар не са мо у пра ве не ма већ на ни воу оп шти не, или је има са мо 
то ли ко ко ли ко се оп штин ски про бле ми ре ша ва ју пу тем са мо до-
при но са. Уко ли ко се гра ђа ни ма сред ства кроз фи скал не да жби не 
оту ђу ју, оту ђу је им се и дру штве на са мо стал ност, а са ти ме и мо-
гућ ност дру штве ног ути ца ја на би ло ком ни воу.

28) „У са вре ме ним де мо кра ти ја ма на ро чи то је увре же но осе ћа ње да „здра вље и сре ћа на-
ро да ве о ма за ви се од ква ли те та ње го ве ло кал не са мо у пра ве““. (Re i now, R., In tro duc tion
toGovernment,Knopf, New York, 1964., p. 531., на вод Стан ко вић, Вла дан, Локалнаса
моуправаиравномеранпривредниразвојСрбије,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 2/2008., стр. 
478.)

29) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локална самоуправа уфункцији развојамаргиналних под
ручја,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 1/2008., Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
149-160.
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Резиме
Централистички начин финансирања локалне само
управеискључујеколективнудруштвенуакцију.Дру
штвеноповезивањесевршиповертикалипутемхи
јерархијске субординације којом се обухватају сви
друштвени субјекти. Друштвена активност се цен
тралистички усмерава према циљевима који се по
среднички утврђују независно од воље грађана. За
разлику од државне управе која почива на фискал
ној концентрацији средстава, друштвеноекономску
основу локалне самоуправе чини самоиницијативно
удруживање средстава које се врши добровољним
опредељивањем. Из заједничких потреба проистиче
и заједнички интерес за удруживањем средстава да
бисеонезадовољиле,збогчегаселокалнасамоуправа
ипочеларазвијатинајпреусрединамагдеједржава
малоилинијенималоулагала.Истинскелокалнесамо
управеимасамоуколикоимасредстава за слободно
удруживање,ауколикосеонафискалнимзахватањем
умањују,исамоуправасесужава.Збогфискалногфи
нансирања,стварнесамоуправенемавећнанивоуоп
штине,илијеимасамотоликоколикосеопштински
проблемирешавајупутемсамодоприноса.Уколикосе
грађанимасредствакрозфискалнедажбинеотуђују,
отуђујеимсеидруштвенасамосталност,асатиме
имогућностдруштвеногутицајанабилокомнивоу.
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DraganZ.Markovic
MODELSANDWAYSOFFINANCING

LOCALSELF-GOVERNMENTS
Summary

Basicobjectiveofthistextistopreciselydefineadiffer
ence between the state administration and the way and
modelofitsfinancingononeside,andlocalselfgovern
mentanditswayandmodeloffinancingonanotherside.
Onemoreobjectiveofthetextisalsotounderlinethesig
nificanceofvoluntarytaxasthemainsourceoffinancing
forone local selfgovernment. In contrastwith the state
government that isfinanced fromfiscal concentrationof
the sources, a socioeconomic foundation of one local
selfgovernmentisbasedonselfinitiativemergingofthe
sourcesbythewayofvoluntarydetermination.Fromthese
commonneedsthenemergesalsothecommoninterestfor
mergingofthesourcesforpurposeofsatisfyingtheabove
mentionedneedsandconsequentlylocalselfgovernments
originatedfromthecommunitieswithinsignificantorzero
investmentofthestate.
Inthisanalysisauthorusedappropriatescientificlitera
tureregardingpracticalexperiencesinfinancingofthelo
calselfgovernments,aswellasatheorybasedscientific
method.
KeyWords:democratization,decentralization,localself
government
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