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Oд сре ди не XX ве ка, све до де ве де се тих го ди на у по ли тич ким 
на у ка ма и срод ним ди сци пли на ма, пи та ња де цен тра ли за ци-

је и ор га ни за ци је ефи ка сне и мо дер не  ло кал не са мо у пра ве, би ла 
су по ти ски ва на у дру ги план. Са ши ре њем ме ђу за ви сно сти и гло-
ба ли за ци јом у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, до ла зи до сла-
бље ња др жав них и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та у су о ча ва њу са 
уве ћа ним дру штве ним ин тер ак ци ја ма. Ти ме се отва ра ши ро ко по-
ље ана ли зе де ло ва ња ин сти ту ци ја уну тар раз ли чи тих по ли тич ких 
си сте ма и њи хо вог ускла ђи ва ња са са вре ме ним трен до ви ма и уве-
ћа ним по тре ба ма гра ђа на. Са по врат ком ин сти ту ци ја у сре ди ште 
по ли ти ко ло ги је, ло кал на са мо у пра ва, део оп штег ин сти ту ци о нал-
ног окви ра и нај ни жа ин стан ца у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла-
сти из но ва по ста је пред мет ин те ре со ва ња ве ћег бро ја ис тра жи ва ча 
у обла сти по ли тич ког си сте ма.1) Уво де се но ви мо де ли про у ча ва-
ња ин сти ту ци ја, кроз по сма тра ње по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног и 
нор ма тив ног окви ра, а по ја ча ни зах те ви за де цен тра ли за ци јом и 
очу ва њем ло кал них иден ти те та отва ра ју про стор за мо дер ни за ци ју 
и ефи ка сни је де ло ва ње ло кал не са мо у пра ве.

МЕТОДЕИЦИЉЕВИ

Осно ву пред ме та ово га ра да чи ни ло кал на са мо у пра ва, мо гућ-
но сти ње не мо дер ни за ци је и ускла ђи ва ња са по сто је ћим окви ром 
пру же ним у кључ ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма и кон вен ци ја ма, 
ко му ни тар ном пра ву,  ка ко би се пру жио ја сни ји увид у нај оп шти је 
мо де ле и стра те ги је ње ног раз во ја. Ге не рал на хи по те за у овом ра ду 
је да мо дер ни за ци ја ло кал не са мо у пра ве пред ста вља зна ча јан део 
оп штих, дру штве них и ин сти ту ци о нал них про ме на. Овај рад је те-
о риј ског ка рак те ра те ће се у ње му об ра ђи ва ти раз ли чи те те о риј ске 
по став ке и са вре ме ни при сту пи у про у ча ва њу мо дер ни за циј ских 
про це са и пој мо ва ло кал не са мо у пра ве, ло кал не де мо кра ти је, де-
цен тра ли за ци је, вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти и европ ских стан-
дар да у на ве де ним обла сти ма. 

1) Sto ker, Ga rry, „Com pa ra ti ve Lo cal Go ver nan ce“ у Rho des, R. A. W, Bin der, Sa rah, A, Roc-
kman, Bert, A, The Oxford Handbook of Political Institutions, Ox ford Uni ver sity Press, 
2006, стр. 495-513.
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ТЕОРИЈЕИОБЛИЦИМОДЕРНИЗАЦИЈЕ

У нај ши рем, дру штве ном кон тек сту, мо дер ни за ци ја пред ста-
вља про цес, пу тем ко јег се по сто је ће вред но сти за ме њу ју уво ђе-
њем но вих. У том сми слу, мо дер ни за ци ја је по ли ва лен тан и ви-
ше слој ни про цес ко ји об у хва та ди на ми ку струк тур них и си стем-
ских про ме на, од еко ном ских, тех но ло шких, по ли тич ких, до де мо-
граф ских, обра зов них, кул тур них и вред но сних ори јен та ци ја, па 
све до сва ко днев ног на чи на жи во та. Сам тер мин мо дер ни за ци ја 
са др жи мно штво раз ли чи тих по ја ва и, за хва та ју ћи сло же на пи та-
ња ди фе рен ци ја ци је, ин ди ви ду а ли за ци је и ра ци о на ли за ци је.2) За 
раз ли ку од гло ба ли за ци је и пра те ћих про це са, де гло ба ли за ци је и 
ло ка ли за ци је3) ко ји у ве ли кој ме ри те ку спон та но и са не из ве сним 
по сле ди ца ма, мо дер ни за ци ја се од ви ја под ути ца јем су бјек тив них 
чи ни ла ца и све сних, ор га ни зо ва них по ду хва та мо дер ни за циј ских 
ак те ра.4) Из тог раз ло га, на гла ше ну уло гу у мо дер ни за ци ји има ју 
вред но сне ори јен та ци је, мо дер ни за циј ски ка па ци те ти по кре та ча и 
про јек та на та про ме на, на ро чи то ели та. Кул тур но-обра зов ни ни во и 
де мо крат ска со ци ја ли за ци ја по ме ну тих ак те ра, умно го ме од лу чу ју 
о мо дер ни за циј ским то ко ви ма, ис хо ди ма и ре зул та ти ма. 

Идеј на ис хо ди шта мо дер ни за ци је мо гу се про на ћи у епо хи 
про све ти тељ ства, под сти ца њем про гре са и фи ло зо фи јом ра ци о-
на ли зма, афир ма ци јом при ват ног вла сни штва и „при род ног пра-
ва“, по ли тич ке и дру штве не еман ци па ци је лич но сти, де мо крат ске 
отво ре но сти и над ме та ња у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри. На 
тим иде ја ма уте ме љу је се ви ше ве ков ни раз вој за пад ног гра ђан ског 
дру штва (епо ха мо дер не), ко ји про ти че у зна ку се ку ла ри за ци је 
(осло ба ђа ње од ре ли гиј ских и тра ди циј ских дог ми), ра ци о на ли-

2) Blo kland, Hans, Modernization and its Political Consequences: Weber, Manheim and
Schumpeter, Yale Uni ver sity Press, 2006, стр. 2. 

3) По је ди ни ауто ри ука зу ју на ме ђу за ви сност гло ба ли за ци је и ло ка ли за ци је, а Ро берт сон 
(Ro bert son, Ro land) сми шља ко ва ни цу гло ка ли за ци ја (glo ca li za tion), ка ко би обра зло-
жио про цес пу тем ко га ло кал ни до га ђа ји об ли ку ју де ша ва ња у дру гим кра је ви ма све та. 
Ори ги нал но, тер мин по ти че из ја пан ске прак се (doc ha ku ka) и од но си се на при ме ну 
и при ла го ђа ва ње стра них ре ше ња по тре ба ма ло кал них сре ди на, a у дру гој по ло ви ни 
XX–ог ве ка по ста је ма три ца у уну тра шњој ор га ни за ци ји ја пан ских кор по ра ци ја, што 
мно ги стру ња ци са За па да обе ле жа ва ју као сво је вр сни об лик еко ном ске шпи ју на же. 
Oва па ра диг ма се про мо ви ше и у мно гим За пад ним др жа ва ма, пу тем фра зе „ми сли гло-
бал но, де луј ло кал но“, ко ју је из вор но упо тре био шкот ски ак ти ви ста и град ски пла нер 
Па трик Ге дес у књи зи Ged des, Pa trick, CitiesinEvolution,  Wil li ams, 1915.

4) По је ди ни ауто ри по пут Ги ден са мо дер ни за ци ју ви де као ши ри про цес, док се гло ба-
ли за ци ја тре ти ра са мо као њен део, Ги денс, Ен то ни, Последицемодерности, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град, 2000.   
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за ци је (афир ма ци је ра зу ма) и свих ви до ва ефи ка сно сти, од но сно 
стал ног уве ћа ња људ ске мо ћи над при ро дом и дру штве ним про-
це си ма (ино ва ци је, на уч на, тех нич ка и тех но ло шка ра ци о нал ност, 
ор га ни за ци ја про из вод ње и упра вља ње ра дом итд.).

У XX-ом ве ку, фе но мен мо дер ни за ци је по ста је до ми нант на па-
ра диг ма, по себ но у ан гло-сак сон ској стру ји дру штве них на у ка.5) У 
жи жи ис тра жи ва ња на ла зи се сплет фак то ра ко ји во де пре ла зу од 
тра ди ци о нал них и ста тич ких, ка мо дер ним дру штви ма, од ауто ри-
тар них и ауто крат ских, ка де мо крат ским по ли тич ким по ре ци ма. 
Од ба цу ју се и ра ни ја со ци о ло шка гле ди шта о ин сти ту ци о нал ним 
ре фор ма ма, као ис кљу чи вим и до вољ ним за спро во ђе ње мо дер ни-
за ци је и тран зи ци је у пред мо дер ним дру штви ма, јер су еко ном ске, 
струк тур не, ин фор ма циј ске, кул тур не и по ли тич ке про ме не пред у-
слов уво ђе ња но вих и ре фор ми са них ин сти ту ци ја, од но сно не мо-
гу се од њих одва ја ти. У том сми слу, по тре ба за мо дер ни за ци јом 
ин сти ту ци ја нај че шће се ја вља ка да од ре ђе не ин сти ту ци је не мо гу 
ефи ка сно да од го во ре на зах те ве гра ђа на.

O зна ча ју  гра ђан ских ста во ва и вред но сти за уте ме ље ње од-
ре ђе них ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му још је у вре ме Ан ти ке 
го во рио Ари сто тел. У осам на е стом ве ку то је учи нио Мон те скје, 
утвр ђу ју ћи да си стем вла да ви не и ин сти ту ци је на нај бо љи на чин 
ре флек ту ју сли ку јед ног дру штва.6) Та ко се и де фи ни шу и раз ли-
чи те ти по ло ги је по ли тич ке мо дер ни за ци је и тран зи ци је и њи хо вих 
по сле ди ца по ме ри ли ма успе шно сти и/или не у спе шно сти. 

По сме ру, са др жа ју и но си о ци ма, мо дер ни за ци ја мо же би ти  
ауто ном на (сво је бит на) или хе те ро ном на (за ви сна), при че му се 
пр ва углав ном ре а ли зу је соп стве ном стра те ги јом и ре сур си ма, ма-
те ри јал ним и људ ским, а дру га пре те жно ту ђим по тен ци ја ли ма, с 
тен ден ци јом под ре ђи ва ња дру гим. По слич ним ме ри ли ма, мо дер-
ни за ци ја мо же би ти де мо крат ска, или пак, ауто крат ска и ди ри го-
ва на. По ши ри ни об у хва та и са др жа ју, мо дер ни за ци ја се де ли на 
це ло ви ту (све о бу хват на) и пар ци јал ну (де ли мич на), док по ду би-
ни по сто ји ра ди кал на и кре а тив на, од но сно фа сад на и ими та тив на 
мо дер ни за ци ја. Не ки ис тра жи ва чи раз ли ку ју аутен тич не од де фор-
ми са них или чак ре тро град них об ли ка мо дер ни за ци је, на ро чи то у 

5) Ви де ти ре ци мо ра до ве Тал ко та Пар сон са, Освал да Шпен гле ра, Бер та Хо се ли ца, Да ни-
је ла Лер не ра и  Фре да Во ре на Риг са. 

6) Цит. пре ма, In gle hart, Ro nald, Wel zel, Chri stian, Modernization,CulturalChangeandDe
mocracy:TheHumanDevelopmentSequence,Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, стр. 245.     
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слу ча је ви ма ве ли ког от по ра про ме на ма и ре тра ди ци о на ли за ци ји.7) 
До де фор ма ци ја у мо дер ни за ци ји мо же до ћи и због јед но стра но сти 
и асин хро ни ја у ње ном оства ри ва њу, ако се на при мер, дру штве не 
и по ли тич ке про ме не спро во де, а дру штво стаг ни ра или на за ду је 
на еко ном ском, кул тур ном, обра зов ном или ин фор ма тив ном пра ву.

Из у зет но по зи тив но ви ђе ње мо дер ни за ци је у кон тек сту гло-
бал них про ме на пру жа Ај зен штат, ука зу ју ћи на адап ти бил ност си-
сте ма из ме ње ним окол но сти ма у ши рем окру же њу8). Он ко ри сти 
те зу чу ве ног ли бе рал ног фи ло зо фа Кар ла По пе ра9), ве ру ју ћи да су 
мо гућ но сти тран сфор ма ци је и при ла го ђа ва ња да ле ко ве ће у мо дер-
ни зо ва ним си сте ми ма, док су за тво ре на дру штва ма ње от пор на на 
про ме не и спо ља шње иза зо ве. 

Мо дер ни за ци ја је у осно ви по зи тив на и нео п ход на па ра диг ма, 
по себ но код зе ма ља у раз во ју. Успе шност мо дер ни за ци је, а у ужем 
сми слу и тран зи ци је, мо же би ти по сма тра на ни зом по ка за те љи ма, 
као што су: еко ном ски раз вој, кул тур ни на пре дак, све сно упра вља-
ње про це си ма, ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, де зи де о ло ги за-
ци ја и се ку ла ри за ци ја, ин сти ту ци о нал на ста бил ност и ефи ка сност, 
тех но ло шке ино ва ци је и ин фор ма ти за ци ја, ак ти ви ра ње соп стве них 
раз вој них ре сур са, су зби ја ње дру штве них кон фли ка та и па то ло ги је 
и убла жа ва ње екс трем них не јед на ко сти со ци јал ним ме ра ма др жа-
ве. 

По ли тич ка мо дер ни за ци ја је зна ча јан део оп штих, дру штве-
них про ме на, по себ но у слу ча ју тран зи ци о них др жа ва и од но си се 
на  уво ђе ње ино ва ци ја у по ли тич ки си стем. Као спе ци фи чан об лик 
де мо кра ти за ци је у ак ту ел ном пе ри о ду, она се од но си на про ме не 
ве за не за при мат по ли ти ке над еко но ми јом, ства ра ње окви ра за 
вла да ви ну пра ва и пре ва зи ла же ње бло ка де иза зва не по ли тич ким и 
иде о ло шким тр за ви ца ма.  Та ко се о са вре ме ним фор ма ма по ли тич-
ке мо дер ни за ци је го во ри као о тран сфор ма ци ји ко ја во ди од ауто-
крат ских ка де мо крат ским об ли ци ма вла да ви не. У слу ча је ви ма за-
ви сне или ими та тив не мо дер ни за ци је че сто се ја вља тен ден ци ја да 

7) Од стра них ауто ра ко ји го во ре о ре тра ди ци о на ли за ци ји  нео п ход но је ис та ћи Зиг мун да 
Ба у ма на и Ул ри ха Бе ка и њи хо ве ра до ве у збор ни ку He e las, Paul, Lash, Scott, Mor ris, 
Paul, eds, Detraditionalization, Blac kwell Pu blis hers Ltd, 1996, а од до ма ћих ре ци мо Зо-
ра на Ви до је ви ћа, Ви до је вић, Зо ран, Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, 
ИДН, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1997; „Нео п ход ност и гра ни це 
мо дер ни за ци је“, Токови,  Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, 1993, стр. 43-53.   

8) Eisen stadt, S. N, Tradition,ModernityandChange, John Wil ley & Sons, 1973, стр. 27.
9) По пер, Карл, Отворенодруштвоињеговинепријатељи, БИГЗ, Бе о град, 1993.
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пре ваг ну јед но стра ни и не кри тич ки при сту пи, без озбиљ ни јих ре-
форм ских за хва та. Фа сад на мо дер ни за ци ја, не ја вља се ис кљу чи во 
услед по ја ча них  спољ них при ти са ка, већ и уну тра шњих рас ко ла, 
не ком пе тент не и ко рум пи ра не по ли тич ке ели те, што сма њу је мо-
гућ но сти за ја сни је де фи ни са ну ре фор му. 

Аутен тич на, де мо крат ска мо дер ни за ци ја по се ду је два ли ка: 
пр ви се од но си на мо дер ни за ци ју по ли тич ког си сте ма, док је дру го 
ли це дру штве но, оно ко је би тре ба ло да од ре ди пра вац и циљ ре-
фор ми. Мно го број ни при ме ри и ис ку ства мо дер ни за ци је, по ка зу ју 
да су кроз тран сфор ма ци ју нај у спе шни је про шле др жа ве ко је су 
у си стем уне ле ино ва ци је ко је од го ва ра ју мен та ли те ту, по ли тич-
ком обра сцу и кул тур ним ка рак те ри сти ка ма гра ђа на. Мо жда је у 
овом слу ча ју нај у пут ни је ис ко ри сти ти при мер Ја па на, где је, у ре-
ла тив но крат ком пе ри о ду, тра ди ци о нал на, ауто ри тар на дру штве на 
ма три ца, за ме ње на но вом, ли бе рал ном.  Илу стра ци ја овог, мо же 
се по тра жи ти и у ре чи ма Мек Ни ла да „Ја пан у сво јој тран сфор ма-
ци ји ду гу је по не што тра ди ци ји од го то во две хи ља де го ди на, али 
и спрем но сти Ја па на ца да при хва те ту ђе оби ча је тек на кон што их 
при ла го де сво ји ма“.10) Цар ски Са вет из Ме и џи пе ри о да у том je 
кон тек сту за кљу чио да би  зна ње тре ба ло тра жи ти ши ром све та. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА,ВЕРТИКАЛНАОРГАНИЗАЦИЈА
ВЛАСТИИЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

За рад успе шне ре фор ме јед ног сег мен та по ли тич ког си сте ма, 
у овом слу ча ју ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју се узе ти у об зир ка ко 
спољ ни зах те ви и стан дар ди у ци љу уса гла ша ва ња са ме ђу на род-
ним кри те ри ју ми ма у про це су ин те гра ци ја, та ко и дру штве но-по-
ли тич ке и кул тур не ка рак те ри сти ке, ка ко би се ре форм ски и мо-
дер ни за циј ски про це си оства ри ли на успе шан и аде ква тан на чин. 

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја за хва та пи та ње ло кал не са мо у-
пра ве, по сто је мно го број на од ре ђе ња, ти по ло ги је  и  де фи ни ци је. 
По ме ну те раз ли ке ја вља ју се и услед по сто ја ња ди фе рент них мо-
де ла и об ли ка де цен тра ли за ци је. Нај че шће, ре фор ме у обла сти ма 
ло кал не са мо у пра ве и ши ре, де цен тра ли за ци је се спро во де да би 
се оства ри ли од ре ђе ни ци ље ви, у не ким слу ча је ви ма по ли тич ки, 
не где еко ном ски, док се у са вре ме ним дру штви ма те жи ја ча њу де-

10) McNe ill, Wil li am, TheRiseoftheWest:AHistoryoftheHumanCommunity, Uni ver sity of 
Chi ca go Press, 1992, стр. 791. 
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мо кра ти је и по ве ћа ва њу пар ти ци па тив не уло ге гра ђа на у ло кал ним 
по сло ви ма. Из угла де ли бе ра тив них и ко ми ни та ри стич ких те о ри ја, 
уло га ло кал не са мо у пра ве је да кроз еду ка ци ју и фор ме не по сред не 
и по лу не по сред не де мо кра ти је укљу чи гра ђа не у про цес по ли тич-
ког од лу чи ва ња. С дру ге стра не, функ ци о на ли стич ки и струк ту ра-
ли стич ки при сту пи ло кал ну са мо у пра ву тре ти ра ју као скуп ин сти-
ту ци ја ко је су сер вис гра ђа на, а чи ји је при мар ни циљ ефи ка сност 
у пру жа њу услу га.11) Сход но овим ту ма че њи ма и у нај оп шти јој 
фор ми, ло кал на са мо у пра ва се мо же де фи ни са ти као об лик пре-
но са над ле жно сти и по сло ва, од цен трал них ка ло кал ним ни во и ма 
вла сти, с ци љем при бли жа ва ња про це са до но ше ња од лу ка гра ђа-
ни ма. Ло кал ни ор га ни, с јед не стра не олак ша ва ју при ступ  гра ђа на 
ин сти ту ци ја ма, док с дру ге стра не цен трал на власт функ ци о ни ше 
бо ље уко ли ко по сто ји де во лу ци ја, од ре ђе ни пре нос над ле жно сти 
на ло кал не ин стан це. 

Услед бли ско сти и не по сред не ве зе са гра ђа ни ма, ло кал на са-
мо у пра ву са чи ња ва мно штво ком по нен ти, а уче ста ле ин тер ак ци је 
вла сти и ста нов ни ка чи не по јам со ци о ло шким и про стор ним, а тек 
на кон то га прав ним и по ли ти ко ло шким.12) По је ди ни ауто ри ука зу ју 
да је не мо гу ће ство ри ти не ку оп шту те о ри ју ло кал не са мо у пра ве 
јер је сам по јам ису ви ше ком плек сан и за хва та ши рок спек тар пи-
та ња.13) Фран че ско Кјел берг, из тог раз ло га, по ку ша ва да огра ни чи 
по ље про у ча ва ња ло кал не са мо у пра ве на три обла сти по мо ћу ко јих 
је мо гу ће утвр ди ти сте пен ње не раз ви је но сти у по ли тич ком си сте-
му, а то су: сло бо да или сте пен ауто но ми је, де мо кра тич ност или 
отво ре ност пре ма гра ђа ни ма, од но сно мо гућ ност њи хо ве ди рект-
не и не по сред не пар ти ци па ци је и ефи ка сност као спо соб ност да 
се од го во ри на зах те ве ко ри сни ка ло кал них сер ви са.14) На гла сак на 
по ли тич ку пар ти ци па ци ју и де мо кра тич ност ло кал не са мо у пра ве 
ста вља ју и мно ги до ма ћи ауто ри, па та ко и по ли ти ко лог Сне жа на 
Ђор ђе вић ис ти че по себ но ме сто гра ђа на у до но ше њу ло кал них од-

11) Vet ter, An ge li ka, Ker sting, Nor bert, „De moc racy ver sus Ef fi ency? Com pa ring Lo cal Go-
vern ment Re forms Ac ross Euro pe“, Vet ter, An ge li ka, Ker sting, Nor bert, eds, Reforming
LocalGovernmentinEurope:ClosingtheGapbetweenDemocracyandEfficiency, Ur ban 
Re se arch In ter na ti o nal  4,  Le ske +Bu drich, 2003, стр. 11.

12) Ђор ђе вић, Сне жа на, Ренесансалокалневласти–упореднимодели, Чи го ја штам па, Бе-
о град, 2002, стр. 30.  

13) Kjel berg, Fran ce sco, „The Chan ging Va lu es of  Lo cal Go vern ment“, AnnalsofAmerican
AcademyofPoliticalandSocialSciences; LocalGovernanceAroundTheWorld, July/1995, 
Sa ge Pu bli ca ti ons, 1995, стр. 42.

14) Kjel berg, Fran ce sco, исто, стр. 



- 266 -

ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАУ...ПетарМатић,АлександраМировић

лу ка, а ло кал на са мо у пра ва пред ста вља оли че ње њи хо вих сло бо да, 
по ли тич ке и дру штве не еман ци па ци је.15)  

Лу и ђи Бо био је мо де ле вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти, раз-
де лио на че ти ри ти па: зависнe се па ра тив не, ко о пе ра тив не и ком пе-
ти тив не.16) У окви ру за ви сног мо де ла, ло кал не ин стан це функ ци-
о ни шу као аген ти ви ших ни воа вла сти и у пот пу но сти су за ви сне 
и под ре ђе не њи хо вим од лу ка ма. То се од но си и на фи скал ну за-
ви сност, по што у цен тра ли зо ва ним по ли тич ким си сте ми ма рас по-
де ла сред ста ва у пот пу но сти те че од о зго, та ко да  ло кал на са мо у-
пра ва, од но сно ње не је ди ни це не ма ју мо гућ ност оства ри ва ња соп-
стве них при хо да, а у си ту а ци ја ма ка да та ква мо гућ ност по сто ји, 
он да су они ми ни мал ни. Мо дел се па ра ци је те жи ште ста вља на што 
ја сни ју рас по де лу над ле жно сти раз ли чи тих ни воа вла сти. Иде ал-
но тип ски мо дел се па ра ци је вла сти под ра зу ме вао би чи сто устав но, 
за кон ско и ин сти ту ци о нал но пре ци зи ра ње над ле жно сти, ко је се не 
пре пли ћу и оства ру ју уну тар ви ше ин стан ци. Ова ко са вр ше на рас-
по де ла над ле жно сти у прак си још ни је оства ре на, али мно го број ни 
ем пи риј ски по ка за те љи иду у при лог те зи да у си сте ми ма са ви ше 
раз дво је ним над ле жно сти ма и где је њи хо во пре пли та ње све де но 
на нај ма њу мо гу ћу ме ру, по сто ји да ле ко ве ћа ефи ка сност ра да по-
ли тич ких ин сти ту ци ја и ор га на упра ве. Ко о пе ра тив ни мо дел се од-
но си на по ве ћа ва ње флек си бил но сти, ка ко би се лак ше од го ва ра ло 
на про бле ме у  си сте му. За раз ли ку од мо де ла се па ра ци је, упо тре ба 
мо де ла ко о пе ра ци је омо гу ћа ва да се пи та ња код ко јих по сто ји за-
ин те ре со ва ност ви ше ни воа од лу чи ва ња ре ша ва ју до го во ром или  
са рад њом. Са мим тим, гра ни ца ко ја у мо де лу се па ра ци је по сто-
ји из ме ђу ло кал них и цен трал них ин сти ту ци ја, код ко о пе ра тив ног 
мо де ла је да ле ко та ња. По след њи, ком пе тив ни мо дел ја вља се у 
си ту а ци ја ма не са гла сно сти раз ли чи тих ни воа у вер ти кал ној ор га-
ни за ци ји вла сти, ко ји се из ме ђу се бе бо ре за при мат и при ме ну 
ре ше ња ко ја иду у њи хо ву ко рист.  

15) „Ло кал на са мо у пра ва је си стем ор га ни за ци је ло кал не вла сти ( у чи јем из бо ру гра ђа ни 
не по сред но уче ству ју) и пу тем ко га од лу чу ју о оп штим и нај ва жни јим по ли тич ким 
пи та њи ма те за јед ни це. Ло кал на са мо у пра ва је ема на ци ја сло бо де гра ђа на и ре а ли-
за ци ја је уз бу дљи вог чи на пре но ше ња су ве ре ни те та вла сти, ко ји нео ту ђи во при па да 
са мо гра ђа ни ма, на њи хо ве пред став ни ке ко ји од лу чу ју и пру жа ју гра ђа ни ма услу ге“ 
Ђор ђе вић, Сне жа на, „Си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“,у Да мја но вић, Ми јат, ур, 
Упореднаискуствалокалнихсамоуправа, Пал го цен тар, Маг на аген да, Бе о град, 2002, 
стр. 241.   

16) Bob bio, Lu i gi, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Edi to ri La ter za, 
2002.  
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Ка да је реч о де цен тра ли за ци ји, ко ја се не мо ра ис кљу чи во од-
но си ти на ло кал ну са мо у пра ву, већ је она ши ра (за хва та и пи та ња 
фе де ра ли зма, ре ги о на ли зма и те ри то ри јал не ауто но ми је) и ту по-
сто је раз ли чи ти об ли ци,  ти по ви и мо де ли. Пре ма нај оп шти јој по-
де ли мо же мо раз ли ко ва ти ад ми ни стра тив ну, по ли тич ку,  фи скал ну 
и те ри то ри јал ну де цен тра ли за ци ју. Ад ми ни стра тив на де цен тра ли-
за ци ја је об лик где не цен трал ни ор га ни де лу ју као аген ти ви ших 
ни воа од лу чи ва ња. Уко ли ко у си сте му по сто ји ви ше тих  ни воа, 
струк ту ра тих од но са је пре ци зно и хи је рар хиј ски  уте ме ље на и 
сва ки ви ши ни во оба вља по сло ве кон тро ле и над зо ра ни жег. На су-
прот ад ми ни стра тив не, по ли тич ка де цен тра ли за ци ја озна ча ва мо-
гућ ност да не цен трал ни ор га ни вр ше не ке над ле жно сти са мо стал-
но и без упли ва цен трал них ор га на. Ово се од но си и на са мо стал но 
до но ше ње од ре ђе них по ли тич ких од лу ка. Освр ћу ћи се на пи та ње 
фе де ра ли зма, Ри кер фе де рал но др жав но уре ђе ње де фи ни ше као  
си стем ко ји мо ра има ти нај ма ње два ни воа од лу чи ва ња и где сва ки 
од њих мо ра по се до ва ти ба рем јед ну ауто ном ну над ле жност, ко-
ја мо ра би ти устав но, од но сно прав но и по ли тич ки га ран то ва на.17) 
Слич но је и са ло кал ном са мо у пра вом, јер ако она не по се ду је од-
ре ђе не из вор не над ле жно сти и по сло ве ко је са мо стал но оба вља, 
по ста вља се пи та ње да је уоп ште мо гу ће го во ри ти о са мо у пра ви?

И код по ли тич ке де цен тра ли за ци је по сто је раз ли чи те ти по ло-
ги је. Та ко, Да ни јел Трајс ман у об ли ке по ли тич ке де цен тра ли за ци-
је свр ста ва кон сти ту тив ну, де цен тра ли за ци ју у до но ше њу од лу ка 
и пред став нич ки тип. Кон сти ту тив на де цен тра ли за ци ја се од но-
си на фор мал но-прав не га ран ци је да ло кал на са мо у пра ва и дру ге 
нeцентралне ин стан це мо гу оба вља ти од ре ђе ни де ло круг по сло-
ва са мо стал но. Де цен тра ли за ци ја у од лу чи ва њу зна чи да се по ли-
тич ке од лу ке не до но се уну тар јед ног цен тра, већ да у том про-
це су па ра лел но уче ству је ви ше ин стан ци, док пред став нич ки тип 
омо гу ћа ва би ра чи ма да сво је пред став ни ке се лек ту ју и на ни жем, 
не цен трал ном ни воу.18) Фи скал на де цен тра ли за ци ја исто вре ме но 
озна ча ва мо гућ ност се по ре зи и так се при ку пља ју у окви ру ви ше 
ин стан ци, али и да се ре ди стри бу ци ја бу џет ских сред ста ва од ви ја 
пре ма свим ин стан ца ма.  

17) Ri ker, Wil li am, H, Federalism:Origin,Operation,Significance, Lit tle Brown Pu blis hing, 
1964.  

18) Tre i sman, Da niel, „Ar chi tec tu re of Go vern ment: Ret hin king Po li ti cal De cen tra li za tion“, 
CambridgeSeriesinComparativePolitics,Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, стр. 25. 
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По ред ове по де ле вред на је по ме на  и  ти по ло ги ја че тво ри це  
ауто ра, јер они по ред де ле га ци је и де во лу ци је у об лик де цен тра ли-
за ци је убра ја ју и де кон цен тра ци ју, као об лик ад ми ни стра тив не де-
цен тра ли за ци је.19) Ова по де ла је ати пич на, јер ве ћи на ис тра жи ва ча 
пра ви ја сно раз ли ку је де цен тра ли за ци ју и де кон цен тра ци ју.  

ЛОКАЛНОУПРАВЉАЊЕИЛОКАЛНАДЕМОКРАТИЈА

Са вре ме ни при сту пи у ис тра жи ва њу ло кал не са мо у пра ве, раз-
ма тра ју и знат но ши ри кон цепт ло кал ног упра вља ња, ко ји се не 
од но си ис кљу чи во на про цес од лу чи ва ња, већ и на фор му ли са ње 
јав них ци ље ва и ко лек тив них ак ци ја на ло кал ном ни воу.20) Ло кал но 
упра вља ње је мо дел пу тем ко јег се те жи ја ча њу де мо кра ти је и чи ји 
се са вре ме ни об ли ци ин тер пре ти ра ју као об лик дис пер зи је по ли-
тич ког ути ца ја од пред став нич ких по ли тич ких ин сти ту ци ја ка гра-
ђа ни ма. У том сми слу по јам ло кал ног упра вља ња об у хва та не са-
мо област пру жа ња услу га гра ђа ни ма, већ и ства ра ње пред у сло ва 
за ква ли те тан жи вот у ло кал ним за јед ни ца ма: отва ра ње про сто ра 
за то ле ран ци ју, ди ја лог, кре и ра ње гра ђан ских асо ци ја ци ја и мре-
жа, као и ис ти ца ње де мо крат ских и пар ти ци па тив них стра те ги ја. 
Сход но том схва та њу, ло кал не за јед ни це пред ста вља ју ба зич но тле 
де мо крат ске со ци ја ли за ци је,  или ка ко га је Де То квил у свом кла-
сич ном де лу „Де мо кра ти ја у Аме ри ци“ на звао  „плод ним по љем за 
из град њу де мо крат ских ста во ва и по ли тич ке кул ту ре.“21) Слич но 
ње му и Ро берт Дал ука зу је да „ши ре ње ска ле у  про це су од лу чи ва-
ња, не мо ра не из бе жно во ди ти гу бит ку по ли тич ке мо ћи, али мо же 
пру жи ти гра ђа ни ма зна чај ни ју кон тро лу тих про це са у пи та њи ма 
ко ја су бит на за њи хов сва ко днев ни жи вот.“22) И код кла си ка  по ли-
тич ке ми сли ис ти че се зна чај по ли тич ке пар ти ци па ци је. Код Ру соа 
и Ми ла, по ли тич ка пар ти ци па ци ја се не од ре ђу је ис кљу чи во као 
мо гућ ност да гра ђа ни бу ду ре пре зен то ва ни пре ко би ра них пред-

19) Rho des, R, A, W, Car mic hael, P, McMil lan, J, Mas sey, A, DecentralisingtheCivilService:
Fromunitarystate todifferentiatedpolity in theUnitedKingdom, Open Uni ver sity Press, 
Phi la del fia, 2003, стр. 15.   

20) McCarthy, Nancy, “Col lec ti ve Ac tion and Pro perty Rights for Su sta i na ble De ve lop ment: Lo-
cal-Le vel Pu blic Go ods and Col lec ti ve Ac tion”, 2020 Vi sion, for Food, Agri cul tu re and the 
En vi ron ment, http://www.ifpri.org/si tes/de fa ult/fi les/pubs/2020/fo cus/fo cus11/fo cus11_04.
pdf.   

21) De Toc qu e vil le, Ale xis, DemocracyinAmerica,Sig net Clas sics, 2001. 
22) Dahl, Ro bert, „ A De moc ra tic Di lem ma: System Ef fec ti ve ness Ver sus Ci ti zen Par ti ci pa-

tion”, PoliticalScienceQuarterly, vol. 109, no. 1, The Aca demy of Po li ti cal Sci en ces, 1994, 
стр. 23-34.
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став ни ка. Она би тре ба ло да по сто ји на свим дру штве ним ни во-
и ма, где спа да и ло кал ни, а њен основ ни циљ је укљу чи ва ње што 
ве ћег бро ја гра ђа на у јав не по сло ве и до но ше ње од лу ка.23)

Из угла те о ри је упра вља ња, де цен тра ли за ци ја се не ви ди са-
мо као де во лу ци ја и пре нос од ре ђе них над ле жно сти, већ ту по сто-
ји ја сно де фи ни са на и пре ци зна рас по де ла функ ци ја и овла шће ња 
цен трал них и ло кал них ин стан ци.24) Услед ши ри не про це са ко је за-
хва та, стра те ги ја упра вља ња под ра зу ме ва упо тре бу мно го број них 
ме ха ни за ма и зах те ва укљу чи ва ње што ве ћег бро ја ак те ра у про цес 
до но ше ња од лу ка.25) Ме ђу тим, кључ ни про блем упра вља ња је што 
не ки од тих ме ха ни за ма, као што су не фор мал но ин сти ту ци о на ли-
зо ва ни аран жма ни (по пут мре жа и асо ци ја ци ја) до во де у пи та ње 
фор мал но утвр ђе не (устав не, за кон ске нор ме и сл. ак ти), ко је су 
та ко ђе ви тал ни за де мо кра ти ју и ле ги ти ми тет по ли тич ких про це са. 

Из исто риј ске пер спек ти ве по сто је мно го број на ис ку ства у раз-
во ју ло кал не де мо кра ти је, где се пр ви об ли ци са мо у пра ве ја вља ју 
већ у нај ра ни јим фа за ма дру штве ног раз во ја. Гра ђан ске скуп шти не 
као сво је вр стан об лик не по сред не де мо кра ти је, на ста ју још у вре-
ме пр вих ци ли ви за ци ја, Ме со по та ми је и Аси ри је, да би до пу ног 
из ра жа ја и сја ја до шле у polis-има ан тич ке Грч ке.26) У на ве де ним 
слу ча је ви ма раз вој са мо у пра ве је те као од о здо, од са мих гра ђа на 
и имао је ево лу тив ни ка рак тер. Ме ђу тим, при ме ри де во лу ци је и 
пре но са над ле жно сти са нај ви ших ни воа вла сти ка ло кал ним за-
јед ни ца ма за че ти су у Ри му, где је за рад одр жа ва ња  јав ног по рет ка 
Це зар фор ми рао кохорте, вој не је ди ни це са за дат ком да се ста ра ју 
о без бед но сти у гра до ви ма Цар ства.

До пу не афир ма ци је про це са де цен тра ли за ци је и ства ра ња мо-
дер них об ли ка ло кал не са мо у пра ве до ла зи у сред ње ве ков ној Бри-

23) Blo kland, Hans, „Are The re De moc ra tic Al ter na ti ves to Par li a men tary De moc racy” у Mo
dernisationanditsPoliticalConsequences, op. cit. стр. 201.

24) Che e ma, G. Shab bir, Ron di nel li, De nis, eds, Decentralising Governance: Concepts and
Practices, Bro o kings In sti tu tion Press, 2007.  

25) Pe ters, Guy, Pi er re, John, „Go ver nan ce Wit ho ut Go vern ment: Ret hin king Pu blic Ad mi ni-
stra tion“, JournalofPublicAdministrationandTheory, Ј-PART, vol. 8, no. 2/1998,  Ox ford 
Uni ver sity Press, 1998, стр. 224.   

26) Ви де ти, ре ци мо интересантнe студијe Џо на Ки на, Ke a ne, John LifeandDeathofDe
mocracy, Si mon & Schu ster, 2009.  и Џо на Да на, Dunn, John, SettingthePeopleFree:The
StoryofDemocracy, Atlan tic Bo oks, 2006, као и  рас пра ву ко ја је усле ди ла, а  у ко јој Кин 
го во ри о пр вим об ли ци ма ло кал не де мо кра ти је ко ји су се ја ви ли још у  нај ста ри јим 
ци ви ли за ци ја ма, Ме со по та ми ји и Аси ри ји, да би их ка сни је Фе ни ча ни пре не ли на под-
руч је ан тич ке Грч ке, Ke a ne, John, „Let ters to the Edi tor“,  NationalInterest,no. 107, May/
Ju ne 2010.
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та ни ји, кроз на род ни от пор кру ни и бор би за пу но оства ре ње на-
че ла су ве ре но сти на ро да. У ка сни јим пе ри о ди ма, овај при мер је 
по слу жио и дру гим европ ским на ро ди ма да кре ну слич ним пу тем, 
па су се та ко раз ви ја ли ди фе рент ни об ли ци ло кал не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је ши ром кон ти нен та што је до пу ног из ра жа ја до-
шло са раз во јем тр го ви не у ка сном фе у да ли зму.27) 
Ов де је очи глед но да из град ња ло кал не са мо у пра ве пред ста-
вља дво сме ран про цес, ко ји не ма ли не ар ну и уна пред од ре-
ђе ну пу та њу, и с јед не стра не усме рен је пре ма по тре ба ма 
ло кал ног ста нов ни штва, док се исто вре ме но обез бе ђу је јед-
но став ни ји рад цен трал них ор га на. Мно го број ни ауто ри ко-
ји се ба ве пи та њем де цен тра ли за ци је на осно ву ком па ра тив-
них ис ку ста ва раз ли чи тих по ли тич ких си сте ма кроз ме ре ње 
де ло ва ња ин сти ти ту ци ја, ука зу ју да др жа ве са из ра же ни јом 
де цен тра ли за ци јом и ве ћом ауто но ми јом ло кал них за јед ни ца 
по сти жу да ле ко бо ље ре зул та те. По ку ша ва ју ћи да раз ви је мо-
дел за из лаз  из те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју мо дер на дру-
штва и мно го број ни по ли тич ки си сте ми, Шарф је као кри-
тич ну тач ку од ре дио упра во ко ор ди на ци ју ра да цен трал них и 
ауто ном них  ло кал них ор га на.28)    

ЕВРОПСКИСТАНДАРДИ
УОБЛАСТИЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Eвропски стан дар ди под ра зу ме ва ју од ре ђе ну вр сту кри те ри-
ју ма ко је Европ ска Уни ја и кон ти нен тал не ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, по пут Са ве та Евро пе, ОЕБС-а итд. ус по ста вља ју у ци љу 
де мо кра ти за ци је и хар мо ни за ци је на ци о нал них прав них и по ли-
тич ких си сте ма ши ром Евро пе. Ме ђу на род не, одн. ре ги о нал не ор-
га ни за ци је уво де нај оп шти је стан дар де, кроз по ве ље, кон вен ци је 
и сл, док су стан дар ди Европ ске Уни је дру га чи ји, јер кроз про цес 
при дру жи ва ња др жа ве пре у зи ма ју оба ве зу да усво је ве ли ки број 
прав них про пи са и ре гу ла ти ва. При ме на по ме ну тих стан дар да у 

27) Мно го број ни стра ни и до ма ћи ауто ри по ен ти ра ју по зни фе у да ли зам као пе ри од у ко ме 
је до шло до на глог раз во ја гра до ва, што је ка сни је умно го ме од ре ди ло да љи раз вој ло-
кал не са мо у пра ве. Од ино стра них ис тра жи ва ча то чи не, ре ци мо Ро удс, Сто у кер итд, а 
од до ма ћих Ду шан Па вло вић. 

28) Scharp, Fritz W, CommunityandAutonomy:Institutions,PoliciesandLegitimacyinMul
tilevelEurope,  Pu bli ca tion Se ri es of the Max Planck In sti tu te for the Study of So ci e ti es, 
Frank furt, 2010. 
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слу ча ју  тран зи ци о них си сте ма, до при не ла је де цен тра ли за ци ји и 
де мо кра ти за ци ји ло кал не по ли ти ке и бо љем раз у ме ва њу по тре ба 
ло кал них за јед ни ца.  

Ме ђу тим, ако пи та ње ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног раз во ја 
у ЕУ по ме ри мо од тран зи ци о них ка раз ви је ним по ли тич ким си-
сте ми ма, мо же мо уочи ти да ту по сто је опреч ни ста во ви и ди ле ме. 
С јед не стра не, оп ти ми сти су уве ре ни да ће про цес европ ских ин-
те гра ци ја не из бе жно во ди ти фраг мен та ци ји и ди фу зи ји по ли тич-
ке мо ћи, са на гла ше ни јом уло гом ре ги о нал ног и ло кал ног ни воа.29) 
Пе си ми сти и кри тич ки на стро је ни те о ре ти ча ри не ги ра ју ово гле-
ди ште, хи по те зом да ће европ ске ин те гра ци је до при не ти цен тра-
ли за ци ји др жа ва чла ни ца. Узрок се тра жи у пре но су др жав ног су-
ве ре ни те та на ко му ни тар ни ни во, те ће др жа ве те жи ти да тај гу би-
так по ли тич ке мо ћи на до ме сте пре у зи ма њем од ре ђе них функ ци ја 
од ре ги о нал них и ло кал них струк ту ра.30)   

Ка да је реч о ло кал ним ин сти ту ци ја ма и ло кал ној са мо у пра ви 
у ЕУ, мо дел  упра вља ња на ви ше ни воа те о риј ски је раз ра дио Ге ри 
Маркс да би обра зло жио струк ту рал не и си стем ске про ме не у ЕЗ, 
одн. ЕУ од 1988. го ди не.31) До та да шње те о ри је европ ских ин те гра-
ци ја су у пот пу но сти би ле за сно ва не на те о ри ја ма ме ђу на род них 
од но са, а зна чај на но вост Марк со ве те о ри је је  ком би но ва ње мо де-
ла уну тра шње и спољ не по ли ти ке. Маркс је мо дел упра вља ња на 
ви ше ни воа де фи ни сао као  „си стем стал ног пре го ва ра ња из ме ђу 
ви ше ни воа вла сти у окви ру раз ли чи тих те ри то ри јал них ју рис дик-
ци ја.“32) Ту је ви дљи во да овај кон цепт по се ду је и хо ри зон тал ну и 
вер ти кал ну ди мен зи ју, јер са јед не стра не об у хва та на ра ста ју ћу ме-
ђу за ви сност ин сти ту ци ја на раз ли чи тим те ри то ри јал ним ни во и ма, 
док с дру ге стра не ис ти че ме ђу за ви сност по ли тич ких ин сти ту ци ја 
и ва нин сти ту ци о нал них  ак те ра.  Не што ка сни је, Џејмс Ро се нау је 
по ку шао да  утвр ди да ли се Марк сов мо дел упра вља ња мо же ис ко-
ри сти ти  као ме ха ни зам за пре ва зи ла же ње при ти вреч но сти „фраг-

29) Ви де ти ре ци мо, Bog da nor, Ver non, TheBlackwellEncyclopediaofPoliticalScience, Blac-
kwell Pu blis hing, 1991. 

30) Ви де ти у Pe ter, John, LocalGovernanceinWesternEurope, Sa ge Pu bi ca ti ons, 2002, стр. 
65. 

31) Marks. Gary, Ho og he, Li es bet, MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegration, Row man 
& Lit tle fi eld, 2001.  

32) Marks, Gary, Fran co is, Ni el sen, Ray, Le o nard, Salk, Ja ne, „Com pe ten ci es, Cracks and Con-
flicts: Re gi o nal Mo bi li za tion in the Euro pean Union“  у Marks, Gary, Scharpf, W, Fritz, 
Schmit ter, C, Phi lip pe, Streck, Wol fgang, eds, Governance in theEuropeanUnion, Sa ge 
Pu bli ca ti ons, 1996, стр. 40-63.   
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ме гра ци је“33)  У том сми слу, Ро се нау ука зу је да се си стем са сто ји од 
раз ли чи тих „сфе ра ауто ри те та“, ко је су утвр ђе не би ло фор мал ним 
или не фор мал ним нор ма ма. Ње го ва кри ти ка те о ри је ви ше ди мен зи-
о нал ног упра вља ња  усме ре на је  на  оне ста во ве, по ко ји ма по сто ји 
ја сно хи је рар хиј ски уста но вље на струк ту ра од но са у вер ти кал ној 
ор га ни за ци ји вла сти. По ње го вим ре чи ма мо дел ви ше дим зи о нал-
ног упра вља ња по се ду је мно ге  вред но сти, али не мо же се у пот пу-
но сти при ме ни ти на чи тав низ но вих од но са у гло бал ном по рет ку, 
те „упра вља ње зах те ва знат но ви ше од формалнo утвр ђе не хи је ра-
хи је пред ло же не мо де лом ви ше дим зи о нал ног упра вља ња, док си-
стем сфе ра ауто ри те та пру жа ве ће мо гућ но сти јер у не ким слу ча је-
ви ма за о би ла зи фор мал ну хи је рар хи ју. Не ки од об ли ка упра вља ња 
зах те ва ју ве ћу ауто но ми ју за по је ди не ни вое, па је сто га нео п ход но 
од сту пи ти од пре ци зне и хи је рар хиј ске по де ле над ле жно сти.“34)  

Уко ли ко по сма тра мо ево лу ци ју по ли тич ког си сте ма ЕУ, мо же-
мо уочи ти да су се исто вре ме но раз ви ја ли и за др жа ли ка ко фор-
мал ни, та ко и не фор мал ни об ли ци удру жи ва ња и са рад ње на свим 
ни во и ма. Ни ло кал на са мо у пра ва се не мо же из дво ји ти из  те оп-
ште сли ке. Пр ви об ли ци удру жи ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве за рад про мо ци је за јед нич ких ин те ре са и ци ље ва на про сто ри-
ма Евро пе, ја ви ли су се на кон XX свет ског ра та и прет хо ди ли су 
ин те гра ци ја ма. Мо тив за фор ми ра ње  Са ве та европ ских оп шти на 
(Co un cil of Euro pean Mu ni ci pa li ti es, CEM, 1951.), би ла је по сле рат-
на об но ва ра том ра зо ре не Евро пе и ак тив но укљу чи ва ње ло кал них 
ли де ра у тај про цес. По што је про цес ре ги о на ли за ци је у За пад ној 
Евро пи већ узи мао за мах, те жи ло се и укљу чи ва њу ре ги о нал них 
струк ту ра у ор га ни за ци ју, што се и до го ди ло 1981. го ди не, па је 
на зив про ме њен у Са вет европ ских оп шти на и ре ги о на  (Co un cil 
of Euro pean Mu ni ci pa li ti es and Re gi ons, CE MR). Не што ка сни је, као  
кон ку рент ске ор га ни за ци је, ја ви ле су се Стал на кон фе рен ци ја ло-
кал них и ре ги о нал них вла сти Евро пе (Stan ding Con fe ren ce of Lo cal 
and Re gi o nal Aut ho ri ti es of Euro pe) и  Ме ђу на род на уни ја ло кал них 
вла сти (In ter na ti o nal Union of Lo cal Aut ho ri ti es).

33) Фраг ме гра ци ја је тер мин ко ји Ро се нау упо тре бља ва да би ука зао на су прот са тва ље не 
и кон тра дик тор не си ле ко је с јед не стра не пра те гло ба ли за ци ју, цен тра ли за ци ју и ин-
те гра ци ју и са дру ге стра не ло ка ли за ци ју, де цен тра ли за ци ју и фраг мен та ци ју, Ro se nau, 
Ja mes N, DistantProximities:DynamicsBeyondGlobalization, Prin ce ton Uni ver sity Press, 
2003. 

34) Ro se nau, Ja mes, N, „Go ver ning the Un go ver na ble: The Chal len ge of Glo bal Di sag gre ga tion 
of Aut ho rity“, Re se arch Fo rum Re gu la tion and Go ver nan ce  Pa per,  стр. 88-97, 2007.
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Пи та њи ма раз во ја и хар мо ни за ци је ло кал не са мо у пра ве на ро-
чи то се ба ви Са вет Евро пе, ко ји је 1985. го ди не усво јио Европ-
ску По ве љу о ло кал ној са мо у пра ви, кон вен ци ју ко јим се утвр ђу-
ју нај оп шти ја на че ла и смер ни це за ње ну да љу мо дер ни за ци ју у 
европ ским др жа ва ма. На кон то га, усле дио је низ до ку ме на та ко ји 
на по дроб ни ји на чин и у од ре ђе ним обла сти ма утвр ђу ју стан дар де 
у ци љу де мо крат ских ре фор ми и ак тив не гра ђан ске пар ти ци па ци је 
у ло кал ним за јед ни ца ма.35)

По ред по ме ну тих ор га ни за ци ја, по сто ји и чи тав низ те ла и 
про гра ма ЕУ ко ји  за хва та ју под руч је ло кал не са мо у пра ве. Ре ле-
ван тан при мер је про грам по др шке ја ча ња упра вљач ких ка па ци те-
та у зе мља ма у раз во ју (Sup port for Im pro ve ment in Go ver nan ce and 
Ma na ge ment, SIG MA). Фонд је фор ми ран с ци љем уна пре ђи ва ња 
ме ха ни за ма кон тро ле ло кал них ин сти ту ци ја, пр вен стве но фи нан-
си ја. 

Нео п ход но је ис та ћи и зна чај ло кал не са мо у пра ве за ко ри шће-
ње пред при ступ них фон до ва ЕУ. До бар ег зем плар је Инструмент
запредприступнупомоћ (IPA), ко ји је оформ љен 2007. го ди не, као 
фи нан сиј ска по др шка ре фор ма ма. У окви ру про гра ма, пре ко ко јег 
се фи нан си ра ју раз ли чи ти раз вој ни про јек ти, јед на од кључ них та-
ча ка је мо дер ни за ци ја јав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве и њи хо во 
ускла ђи ва ње са ко му ни тар ним пра вом (ac qu is com mu ni ta i re)36)  

PetarMatic,AleksandraMirovic
LOCALGOVERNMENTINMODERNIZATIONCONTEXT

Summary
Thisarticlebasicallydealswithissuesofmodernization,
localgovernmentanddecentralization in contemporary
political science theories.The primary objective of aut
horsistoprovidesometheoreticalunderpiningsonthese
questions, regardingarguments thatnowadays localgo
vernmentreformisoneofcriticalelementsinbothsocial
andpoliticaldevelopment.Thekeystandardsinfieldare

35) На кон фе рен ци ји одр жа ној 1991. го ди не, ми ни стри из 23 др жа ве за ду же ни за ре сор 
ло кал не са мо у пра ве усво ји ли су ре зо лу ци ју о „де мо крат ској пар ти ци па ци ји и кон-
тро ли“, ко ја се од но си на уче шће гра ђа на у ло кал ним по сло ви ма  и њи хо во пра во да 
бу ду кон сул то ва ни око пи та ња  ко ја има ју ути цај на њи хов сва ко днев ни жи вот. Из-
вор: https://wcd.coe.int/wcd/Vi ew Doc.jsp?Ref=CDLR/Loc Reg&Lan gu a ge=la nEn glish&Si-
te=COE&Bac kCo lo rIn ter net=DBDCF2&Bac kCo lo rIn tra net=FDC864&Bac kCo lor Log-
ged=FDC864

36) Бу ди мир, Бран ко, „Фи нан сиј ска по моћ Европ ске Уни је и уло га ло кал не са мо у пра ве“,
Агенда–часописзајавнууправуилокалнусамоуправу,  2/2010,  Пал го цен тар, 2010, 
стр. 8. 
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giveninEUregulationsaswellasinregionalorganizati
onsconventions.Thesestandardsandunificatitionproces
sesallacrossEuropehavesignificantllychanged terito
rialorganizationandlocalgovernmentinalltransitional
countries.Modernizationof localgovernment, including
localdemocracy,citizensparticipationandnewformsof
governanceaccording tomentionedEuropeanstandards
stillremainasoneofkeyobjectivesinintegrationprocess.
Keywords:Modernization,LocalGovernment,LocalDe
mocracy,Decentralization,LocalGovernance,Participa
tion,EuropeanStandards,Integrations,Institutions,Poli
ticalSystem.
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Resume
This article deals with local govenment in contemprary
modernizationandtransitionprocesses.Theauthorsare
focusedon theoreticalexpalanationof localgovernment
modernization in wider integration processes. In  first
part,authorsmainhypothesisisthatsucessfullmoderni
zation has to be build bothly on pozitive experiences of
developedsystemsandsomeelementsofhitory,tradition
andheritage.Thishypothesiscanbeprovedbyrelevant
examplesinhistoricalperspective.Secondpartmainlydi
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scussabouttheoreticalexplanationsoflocalgovernment,
decentralizationandverticalorganizationofpower.Gene
rallyspeaking,allthesephenomenasarecomplexandal
mostimpossibletocomprehendintosingletheory,soaut
horsprovidesomeofmostrecognizeddefinitionsinfields.
Presently,localgovernanceandlocaldemocracyareseen
aspredominantfeaturesprovidedbyauthorsdealingwith
localdevelopment.Strenghteningofcitizensparticipation
onlocallevelisoneamongcriticalstakeholodersbothin
developedanddevelopingpoliticalsystems.Thirdpartis
aboutthesetrends.Finally,inlastpartoftext,disscusion
isonEuropeanstandards in scopeof localgovernment, 
organizationofpowerandmultilevelgovernance.Aurhors
conclude,thatincasesoftransitionalsystems,implemen
tationofEUstandardshasledtowardsbetterunderstan
dingoflocalgovernmentimportanceanditsdevelopment.
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