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Sа вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход ни ја 
не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
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ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни ча ва ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.1)

За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п ход-
на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на 
ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен-
тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. 
Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са 
цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји. 

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред не 
де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље. 

До са да шње ис ку ство по ка зу је да раз ли ке у ка рак те ру не по-
сред ног и по сред нич ког од лу чи ва ња про ис ти чу упра во из раз ли ка 
у при ро ди дру штве но-еко ном ских од но са на ко ји ма се за сни ва ју. 
Ини ци ра ње, до но ше ње и спро во ђе ње од лу ка бит но се раз ли ку ју у 
по сред нич ком и не по сред ном од лу чи ва њу. Кад се за јед нич ке по-
тре бе за до во ља ва ју на ба зи ад ми ни стра тив не кон цен тра ци је и ди-
стри бу ци је сред ста ва, ини ци ја ти ве по ти чу углав ном од ор га на ко ји 
и од лу чу ју о тим сред стви ма. Ини ци ја ти ве ко је без ма те ри јал ног 
по кри ћа до ла зе из ван ових ор га на не ма ју мно го из гле да за ре а ли-
за ци ју услед че га се рет ко и по ја вљу ју. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су 

1)  John Na is bitt, Мегатрендови,„Гло бус“, За греб, 1985., стр. 167.
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у ло кал ним за јед ни ца ма ко је ег зи сти ра ју на до та ци ја ма из бу џе та 
ини ци ја ти ве од стра не гра ђа на ве о ма рет ке или их уоп ште не ма.2) 

Да ли ће се по је ди не ини ци ја ти ве ре а ли зо ва ти за ви си, пре све-
га, од то га да ли ствар но из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес и да ли ће 
као та кве би ти при хва ће не од ве ћи не гра ђа на. Мо гу ће је да од ре-
ђе не ини ци ја ти ве из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес а да не бу ду при-
хва ће не због не схва та ња, као и обрат но, да из за блу де бу ду при хва-
ће не ини ци ја ти ве ко је тај ин те рес не из ра жа ва ју. 

Да би по је ди нач на ини ци ја ти ва пре ра сла у ко лек тив ну ини ци-
ја ти ву, не са мо да мо ра из ра жа ва ти ин те рес ве ћи не ко јој се упу ћу-
је, већ мо ра би ти пре ци зно де фи ни са на и до кра ја ра зу мљи ва за 
све ко ји уче ству ју у ње ном при хва та њу и оства ри ва њу. Не до вољ но 
убе дљи ве ини ци ја ти ве не ма ју из гле да на успех и кад су објек тив но 
у ин те ре су оних ко ји ма се упу ћу ју. 

Али и кад је са свим убе дљи ва, по кре ну та ини ци ја ти ва не ће ус-
пе ти ако за ње но оства ре ње не по сто је објек тив ни усло ви, због че-
га се пре по кре та ња од ре ђе них ини ци ја ти ва мо ра што по дроб ни је 
ис пи ти ва ти њи хо ва оства ри вост. За то се не по сред на де мо кра ти ја 
те шко мо же оства ри ва ти без си сте мат ских на уч них ис пи ти ва ња за-
јед нич ких по тре ба и објек тив них мо гућ но сти њи хо вог за до во ља-
ва ња, те ре дов ног упо зна ва ња јав но сти с оства ре ним са зна њи ма. 

При пре ма де мо крат ских од лу ка мо ра се сто га ор га ни зо ва ти 
та ко да ве ћи на већ у фа зи по кре та ња за јед нич ких ак ци ја игра од лу-
чу ју ћу уло гу, јер ко има ини ци ја ти ву тај фак тич ки и од лу чу је. Ра-
ди то га би се о сва кој по кре ну тој ини ци ја ти ви мо ра ли не по сред но 
из ја шња ва ти сви за ин те ре со ва ни, та ко да се она при хва та њем од 
стра не ве ћи не пре тва ра у њи хо ву ко лек тив ну ини ци ја ти ву. По кре-
ну те ини ци ја ти ве мо гу се при хва ти ти и оства ри ва ти по је ди нач но 
или ку му ла тив но, што за ви си пре све га од сте пе на хит но сти и мо-
гућ но сти до но ше ња од лу ка од ви тал ног ин те ре са. 

За раз ли ку од по сред нич ког од лу чи ва ња, не по сред но од лу чи-
ва ње по сво јој при ро ди ис кљу чу је сва ки мо но пол на ини ци ја ти ву, 
па са мим тим и хи је рар хиј ске од но се ко ји из ње га про ис ти чу. Ини-
ци ја тив ност ов де не за ви си од ка квог мо но по ла, већ пре све га од 

2) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007. ; Дра ган Мар ко вић, „На чин и об ли ци 
фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, бр. 4/2009.
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сте пе на мо ти ви са но сти сва ког су бјек та да се ан га жу је у по кре та њу 
за јед нич ких ак ци ја.

Већ са мим по кре та њем ини ци ја ти ве по чи ње при пре ма од лу ке. 
Сва ки пред лог за по кре та ње од ре ђе не ак ци је мо ра по ред ци ља ко ји 
се же ли по сти ћи, на зна ча ва ти и основ не усло ве за ње го во оства ре-
ње. Ти ме се исто вре ме но на зна чу је не са мо пред мет, већ и основ ни 
еле мент од лу ке ко ју тре ба до не ти. Та ко се при хва та њем од ре ђе не 
ини ци ја ти ве уна пред пред о дре ђу је основ на са др жи на од го ва ра ју ће 
од лу ке. 

Онај ко по кре ће ини ци ја ти ву има, по пра ви лу, од лу чу ју ћу уло-
гу у це лом про це су при пре ма ња од лу ке. У си сте му не по сред ног 
од лу чи ва ња ова се уло га пре но си на све чла но ве дру штве не за јед-
ни це. Уко ли ко гра ђа ни уче ству ју у по кре та њу за јед нич ких ак ци ја, 
они ће уче ство ва ти и у при пре ма њу од лу ка ко ји ма се утвр ђу ју за-
јед нич ки ци ље ви и на чин њи хо вог оства ри ва ња. Су шти на не по-
сред не де мо кра ти је и је сте у то ме да сви за ин те ре со ва ни су бјек ти 
не по сред но уче ству ју у це лом по ступ ку при пре ма ња и до но ше ња 
од лу ка.

Кад је од лу чи ва ње у функ ци ји за до во ља ва ња за јед нич ких по-
тре ба, он да је, у ства ри, и не из бе жно да у ње му сви за ин те ре со ва ни 
су бјек ти уче ству ју од по чет ка до кра ја. Да би до не ли ефи ка сну од-
лу ку, су бјек ти од лу чи ва ња мо ра ју прет ход но от кло ни ти све не спо-
ра зу ме до ко јих мо же до ла зи ти у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма. 
Ра ди то га је нео п ход но њи хо во по ли тич ко до го ва ра ње пу тем ко јег 
ће за јед нич ки из на ла зи ти нај при хва тљи ви ја ре ше ња за ускла ђи ва-
ње срод них и пре ва зи ла же ње про тив реч них ин те ре са. По ли тич ким 
до го ва ра њем се, у ства ри, ин те ре си раз ли чи тих су бје ка та сво де на 
за јед нич ки име ни тељ ко ји се у њи хо вом да љем ко му ни ци ра њу по-
ја вљу је као за јед нич ки ин те рес.

С об зи ром на та кву уло гу, по ли тич ко до го ва ра ње пред ста вља 
нај зна чај ни ју фа зу у при пре ма њу де мо крат ских од лу ка. Кад је 
утвр ђен за јед нич ки ин те рес и по стиг нут на че лан до го вор о ње го-
вом оства ри ва њу, да љи по сту пак се прак тич но сво ди на кон кре ти-
за ци ју тог до го во ра и нор ма тив но уоб ли ча ва ње од лу ке. Уко ли ко у 
по ли тич ком до го ва ра њу не по сред но уче ству ју сви за ин те ре со ва ни 
су бјек ти, у сле де ћим фа за ма не ће до ла зи ти до не спо ра зу ма ко ји би 
до во ди ли у пи та ње по стиг ну ти до го вор.

То прет по ста вља да је по ли тич ки до го вор до вољ но кон кре-
тан и да ја сно од ре ђу је су шти ну од лу ке. По ред ци ља ко ји се же ли 
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по сти ћи он мо ра да на зна чу је и усло ве од но сно на чин из во ђе ња 
за јед нич ке ак ци је ко ји од го ва ра ју свим или бар ве ћи ни за ин те ре-
со ва них су бје ка та. Ти ме се у осно ви уна пред де фи ни ше цео ток 
и ис ход за јед нич ке ак ци је, што је јед на од бит них прет по став ки 
ње ног успе шног из во ђе ња. Да би био при хва ћен и ре а ли зо ван, по-
ли тич ки кон цепт про гра ма и пла на за до во ља ва ња за јед нич ких по-
тре ба мо ра по ред на зна ча ва ња кон крет них по тре ба да де фи ни ше 
и ре до след њи хо вог за до во ља ва ња, из во ре и на чин удру жи ва ња 
сред ста ва, ре зул та те ко ји ће се по сти ћи и уче шће за ин те ре со ва них 
су бје ка та у њи хо вом ко ри шће њу. 

Ефи ка сност по ли тич ких до го во ра за ви си не са мо од то га ко ли-
ко они из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес, већ и да ли у њи ма уче ству-
ју сви за ин те ре со ва ни су бјек ти. Уко ли ко се сви су бјек ти опре де ле 
за од ре ђе на ре ше ња у фа зи по ли тич ког до го ва ра ња, си гур но је да 
ће се они за њих из ја сни ти и при до но ше њу од лу ка. На су прот то-
ме, не у че ство ва ње свих за ин те ре со ва них су бје ка та у по ли тич ком 
до го ва ра њу мо же има ти за по сле ди цу да се они при до но ше њу од-
лу ка због не схва та ња не из ја сне за до го во ре на ре ше ња и кад она 
из ра жа ва ју њи хо ве ин те ре се.

Оп ште уче шће за ин те ре со ва них су бје ка та у по ли тич ком до го-
ва ра њу не под ра зу ме ва, ме ђу тим, и оп шту са гла сност с по стиг ну-
тим до го во ри ма. Док по сто је су прот ста вље ни ин те ре си, та кву са-
гла сност објек тив но ни је мо гу ће увек по сти ћи. Због то га ће у од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма до ла зи ти до кон фрон та ци је раз ли чи тих ста во ва 
ко ји се не мо гу уса гла си ти, па ће по ли тич ки до го вор пред ста вља ти 
ста во ви ко је је при хва ти ла ве ћи на. Ти ме се зна чај до го ва ра ња не 
ума њу је, јер је и при до но ше њу де мо крат ских од лу ка од лу чу ју ћи 
глас ве ћи не.

До след но спро во ђе ње по ли тич ког до го во ра пред ста вља нај-
зна чај ни ји услов ко ји у фа зи при пре ма ња од лу ке тре ба ис пу ни ти. 
За то је нај це лис ход ни је да се ње го ва раз ра да и нор ма тив но уоб ли-
ча ва ње по ве ра ва ју гра ђа ни ма ко ји су се нај ви ше ан га жо ва ли и у 
ње го вом из гра ђи ва њу.

По ред до след не раз ра де по ли тич ких до го во ра у ко ји ма су не-
по сред но уче ство ва ли сви за ин те ре со ва ни су бјек ти, у фа зи при-
пре ме од лу ка мо ра ју би ти ис пу ње на бар још два зна чај на усло ва. 
Је дан је пре ци зно и ја сно фор му ли са ње пред ло га од лу ка та ко да 
бу ду до кра ја ра зу мљи ви за све уче сни ке од лу чи ва ња; и дру ги, пра-
во вре ме но упо зна ва ње уче сни ка од лу чи ва ња ка ко са са мим пред-
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ло зи ма од лу ка та ко и са свим оста лим еле мен ти ма по треб ним за 
од лу чи ва ње.

Кад су ис пу ње ни ови усло ви, са мо до но ше ње де мо крат ских 
од лу ка не пред ста вља по се бан про блем. Њи ме се са мо по твр ђу је 
опре де ље ње ко лек тив но из ра же но кроз по ли тич ко до го ва ра ње. То 
по ка зу је да је до но ше ње од лу ке ор ган ски по ве за но с њи хо вом при-
пре мом и да је ак тив но уче шће у при пре ми би тан услов ствар ног 
уче шћа у до но ше њу од лу ка.

Да би се омо гу ћи ло истин ски де мо крат ско од лу чи ва ње, са мом 
из ја шња ва њу мо ра прет хо ди ти јав на рас пра ва у ко јој сви гра ђа-
ни мо гу ак тив но уче ство ва ти у су че ља ва њу раз ли чи тих пред ло га 
и ми шље ња. Она се мо же ор га ни зо ва ти на ма сов ним ску по ви ма, 
пре ко јав них ме ди ја или по ма њим ску по ви ма са ко јих се су ми ра-
ју ре зул та ти рас пра ве. У сва ком слу ча ју, да би се из бе гла им про-
ви за ци ја, у рас пра ву се мо ра ула зи ти са те ме љи то при пре мље ним 
пред ло зи ма и обра зло же њи ма, са чи ње ним на осно ву на уч них ис-
тра жи ва ња и струч них ана ли за ко ји ма се ја сно де фи ни шу за јед-
нич ке по тре бе и ин те ре си.

Јав на рас пра ва би мо ра ла прет хо ди ти свим об ли ци ма не по-
сред ног од лу чи ва ња гра ђа на, без че га се они прак тич но сво де на 
сред ство ма ни пу ли са ња оту ђе них цен та ра еко ном ске и по ли тич-
ке мо ћи за оства ри ва ње њи хо вих ин те ре са и ста во ва. Она би мо-
гла пред ста вља ти зна чај ну де мо крат ску смер ни цу и за до но ше ње 
скуп штин ских од лу ка уко ли ко њи хо во по ла зи ште чи не ин те ре си и 
по тре бе гра ђа на. Про блем је, ме ђу тим, што се од бор ни ци и по сла-
ни ци уме сто ин те ре си ма и по тре ба ма гра ђа на, ру ко во де ди рек ти-
ва ма сво јих стра на ка, од но сно њи хо вих ру ко вод ста ва, ко ји пр вен-
стве но гле да ју стра нач ке ин те ре се, због че га се, ве ро ват но, за ко но-
дав ном ре гу ла ти вом јав на рас пра ва и не пред ви ђа.

Јав ну рас пра ву, као об лик ути ца ја рад них љу ди и гра ђа на на 
са др жи ну од лу ка увео је Устав СФРЈ 1974. го ди не. За ко ном је би-
ла пред ви ђе на и оба ве зна прет ход на рас пра ва о рас пи си ва њу ре-
фе рен ду ма. У пе ри о ду тран зи ци је за ко но дав ном ре гу ла ти вом се, 
ме ђу тим, јав на рас пра ва не пред ви ђа, па се чак и устав до но си без 
прет ход не јав не рас пра ве, чи ме се су штин ски су жа ва ју де мо крат-
ска пра ва гра ђа на.

Али без об зи ра на за ко но дав ну ре гу ла ти ву, на збо ро ви ма гра-
ђа на је до но ше њу де мо крат ских од лу ка прет хо ди ла јав на рас пра ва 
у ко јој су раз ма тра ни пред ло зи од лу ка, из но ше ни лич ни ста во ви и 
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су че ља ва на ми шље ња уче сни ка збо ра. Да нас су мо гућ но сти за јав-
ну рас пра ву знат но про ши ре не, и сем на збо ро ви ма гра ђа на, во ди 
се на ску по ви ма ра зних ор га ни за ци ја (удру же ња гра ђа на, дру штве-
них ор га ни за ци ја, ор га ни зо ва них по кре та и дру гих тзв. не вла ди-
них ор га ни за ци ја) и пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња. Да би 
јав на рас пра ва ути ца ла на са др жи ну од лу ка, по треб но је да се њи-
хо ви на цр ти или пред ло зи пра во вре ме но јав но об ја вљу ју, и то та ко 
да бу ду сви ма под јед на ко до ступ ни, због че га ни је до вољ но да су 
об ја вље ни на ин тер не ту, ко ји је мно гим гра ђа ни ма не до сту пан. Од-
лу ке би мо ра ле би ти та ко обра зло же не да се ви де по тре бе, ци ље ви 
и усло ви њи хо вог до но ше ња и спро во ђе ња, из че га гра ђа ни мо гу 
пре по зна ти сво је ин те ре се.

Са ре зул та ти ма јав не рас пра ве до но си о ци од лу ка се мо ра ју 
пра во вре ме но упо зна ва ти и исте раз ма тра ти ра ди ко ри го ва ња сво-
јих на цр та или пред ло га. Са од лу ка ма ко је ни су до би ле прет ход ну 
јав ну по др шку не би тре ба ло ула зи ти у про це ду ру њи хо вог до но-
ше ња. Рас пра ву са јав них ску по ва тре ба син те ти зо ва ти у за јед нич-
ке ста во ве уче сни ка, уз ко је се до но си о ци ма од лу ка мо гу упу ћи ва-
ти и из дво је на по је ди нач на ми шље ња.

Пред ло зи од лу ка ко ји до би ја ју јав ну по др шку, си гур но ће кроз 
не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на би ти усва ја ни, што је по у зда-
на га ран ци ја да ће се до не се не од лу ке по што ва ти и до бро вољ но 
спро во ди ти. Под истим усло вом мо же се ра чу на ти на ува жа ва ње 
и спро во ђе ње скуп штин ских од лу ка, уз исто вре ме но ја ча ње по ве-
ре ња би ра ча пре ма од бор ни ци ма и по сла ни ци ма у скуп штин ским 
те ли ма.

Све од лу ке лич ним из ја шња ва њем гра ђа на до но се се ве ћи ном 
гла со ва , ко ја за ви сно од зна ча ја од лу ке и опре де ље ња са мих гра ђа-
на, мо же би ти про ста или ква ли фи ко ва на. Иако тре ба на сто ја ти да 
се у де мо крат ском по ступ ку од лу чи ва ња по стиг не што ве ћа са гла-
сност, кон сен зус не би мо гао пред ста вља ти пра ви ло јер до оп ште 
по ду дар но сти ин те ре са до ла зи са мо из у зет но а кад она по ста не 
пра ви лом, по тре ба за сва ким упра вља њем као дру штве ним од но-
сом ће пре ста ти.

Не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них су бје ка та у до но-
ше њу де мо крат ских од лу ка је бит на прет по став ка и за њи хо во де-
мо крат ско спро во ђе ње. Де мо крат ске од лу ке се , у ства ри, и не мо гу 
спро во ди ти дру га чи је не го као што се и до но се, то јест ор га ни зо ва-
ном ак ци јом свих чла но ва дру штве не за јед ни це.
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Док у не по сред ном од лу чи ва њу од лу чу ју ћу уло гу и у до но-
ше њу и у спро во ђе њу од лу ка има ју гра ђа ни, у пред став нич ком од-
лу чи ва њу од лу чу ју ћу уло гу и у до но ше њу и у спро во ђе њу од лу ка 
игра ју иза бра ни пред став ни ци. У пред став нич кој де мо кра ти ји на 
иза бра не пред став ни ке па да прак тич но сва од го вор ност за до но-
ше ње од лу ка. Због то га спро во ђе ње од лу ка ко је до но се пред став-
нич ки ор га ни, и кад оне из ра жа ва ју ин те ре се ве ћи не гра ђа на, ну-
жно прет по ста вља осла ња ње на при ну ду. Кад не уче ству ју у до но-
ше њу од лу ка, гра ђа ни не осе ћа ју од го вор ност за њи хо во спро во ђе-
ње ни он да ка да су све сни да су оне у њи хо вом ин те ре су. Оту да је 
нео п ход на прет ња при ну дом, па и са ма при ну да ко ја под ра зу ме ва 
по сто ја ње по себ ног, за та кву функ ци ју ква ли фи ко ва ног апа ра та.

Кад гра ђа ни не по сред но од лу чу ју , они се са ми ан га жу ју на 
спро во ђе њу до не се них од лу ка. Оства ри ва ње за јед нич ких од лу ка 
ја вља се као не по сред на жи вот на по тре ба гра ђа на ко ју у по гле ду 
ефи ка сно сти не мо же за ме ни ти ни ка ква спо ља шна при ну да. Пре ма 
ис тра жи ва њи ма, гра ђа ни су од лу ке ко је су не по сред но до но си ли 
знат но уред ни је из вр ша ва ли од од лу ка ко је су у њи хо во име до но-
си ли иза бра ни ор га ни.3)

Да би се ан га жо ва ли на спро во ђе њу од ре ђе них од лу ка, гра ђа-
ни мо ра ју, пре све га, схва ти ти њи хов зна чај. Спрем ност за спро-
во ђе ње од лу ка из ра жа ва се већ кроз по ли тич ко опре де љи ва ње за 
ре ше ња ко ја из ра жа ва ју за јед нич ки ин те рес.

Не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на за од ре ђе не од лу ке по го то-
ву пред ста вља га ран ци ју да ће се они до бро вољ но ан га жо ва ти на 
њи хо вом спро во ђе њу. Оно је де фи ни тив на по твр да ко лек тив не ре-
ше но сти да се за јед нич ком ак ци јом оства ре од ре ђе ни за јед нич ки 
ин те ре си. По што се до но ше ње од лу ка за сни ва на сло бод ном са мо-
о пре де ље њу гра ђа на, и њи хо во спро во ђе ње глав ни осло нац на ла зи 
у до бро вољ ној ак тив но сти.

Уко ли ко, ме ђу тим, за јед нич ке по тре бе не из ра жа ва ју оп шти 
ин те рес свих гра ђа на, у спро во ђе њу од лу ка не мо же се ра чу на ти 
на пу ну до бро вољ ност. По је дин ци ће на сто ја ти да из бег ну из вр-
ше ње од лу ка ко је не од го ва ра ју њи хо вим ин те ре си ма. Због то га се 
ов де по ста вља про блем од но са ма њи не пре ма од лу ка ма за ко је се 
из ја сни ла ве ћи на, као што се у си сте му пред став нич ке де мо кра ти је 
ја вља про блем од но са ве ћи не пре ма од лу ка ма ко је до но си ма њи на.

3) Ис тра жи ва ња су вр ше на 2010. го ди не у ор га ни за ци ји ДО „Ло кал на са мо у пра ва“.
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Али док се пред став нич ка де мо кра ти ја, упра во због по тре бе 
по ко ра ва ња ве ћи не ма њи ни, мо ра осла ња ти пр вен стве но на др-
жав ну при ну ду, глав ни осло нац за оства ри ва ње од лу ка не по сред-
не де мо кра ти је не пред ста вља др жав на при ну да већ јав но мње ње 
ко је се фор ми ра већ у то ку де мо крат ског од лу чи ва ња. Ако је ве-
ћи на из гла са ла од ре ђе ну од лу ку, она је за ин те ре со ва на и за ње но 
оства ри ва ње, па је ра ди то га спрем на и да из вр ши јав ни при ти сак 
на пре о ста лу ма њи ну, ко ји је, по пра ви лу, ефи ка сни ји од др жав не 
при ну де јер осу да нај бли же сре ди не обич но те же па да.

Де мо крат ске од лу ке оба ве зни су да из вр ша ва ју сви на ко је се 
од но се, без об зи ра да ли су у њи хо вом до но ше њу уче ство ва ли и да 
ли су се из ја сни ли за или про тив. Али за раз ли ку од др жав них од-
лу ка, од го вор ност за из вр ша ва ње ов де ни је са мо пре ма иза бра ним 
ор га ни ма већ пре ма свим гра ђа ни ма јер сви и од лу чу ју, та ко да се 
си стем не по сред не де мо кра ти је, на су прот хи је рар хиј ској суб ор ди-
на ци ји др жав не упра ве, осла ња на уза јам ну од го вор ност гра ђа на.

Па ипак, по је дин ци ће, без об зи ра на мо рал ну осу ду, на сто ја-
ти да из бег ну из вр ша ва ње од лу ка, чак и он да кад оне од го ва ра ју 
њи хо вом ин те ре су. Кад осе ћа ње уза јам не од го вор но сти из о ста не, 
др жав на при ну да пре о ста је као не из бе жно сред ство да се ин те ре си 
ве ћи не за шти те, али она ов де ни је глав но већ по моћ но сред ство да 
се оства ри ва ње до не се них од лу ка обез бе ди.

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред ног 
уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед нич-
ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим, ни во и ма 
дру штве ног ор га ни зо ва ња.4) По што се од лу ке мо ра ју до но си ти у 
скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је дру-
штва је од пре суд ног зна ча ја да се оне до но се пле би сци тар ним из-
ја шња ва њем гра ђа на.

У до са да шњем раз во ју де мо кра ти је ис по ље но је чи та во бо-
гат ство фор ми са мо о длу чи ва ња гра ђа на. Ма да су збор гра ђа на и 
ре фе рен дум ре ла тив но нај че шће прак ти ко ва ни, не по сред но из ја-
шња ва ње је не рет ко вр ше но и пу тем пи сме не из ја ве или усме не 
из ја ве и ан ке те, при че му су ове фор ме у ра зним сре ди на ма и при-
ли ка ма ко ри шће не за ви сно од кон крет них по тре ба. Њи хов из бор 
је вр шен са свим сло бод но, че сто и не за ви сно од то га ка ко је не-
по сред но из ја шња ва ње нор ма тив но ре гу ли са но. Већ пр ва ис ку ства 

4) Ви ди: Ми ша Сто ја ди но вић, „Де мо кра ти ја у XXI ве ку“, Политичкаревија,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр 1/2010, стр. 157 и 158.
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не по сред ног од лу чи ва ња по твр ди ла су да је за ње га при мар но пре 
све га сло бод но опре де љи ва ње гра ђа на док је сам на чин из ја шња-
ва ња од се кун дар ног зна ча ја.

За раз ли ку од пред став нич ке де мо кра ти је, ко јој је нео п хо дан 
уни фи ци ра ни и не про мен љи ви ме ха ни зам, не по сред на де мо кра-
ти ја зах те ва ела стич ну ор га ни за ци ју ко ја под ра зу ме ва ко ри шће ње 
раз ли чи тих фор ми не са мо у раз ли чи тим за јед ни ца ма, већ и у јед-
ној ис тој за јед ни ци, за ви сно од кон крет них по тре ба. 

Да би се не по сред на де мо кра ти ја до след но оства ри ва ла, нео п-
ход но је да се за сва ку ак ци ју про на ла зе та кве фор ме ор га ни зо ва ња 
ко је ће нај ви ше до при но си ти ње ном успе шном из во ђе њу. Функ ци-
о нал на флек си бил ност ор га ни зо ва ња чи ни, пре ма то ме, јед но од 
бит них обе леж ја не по сред не де мо кра ти је. Због то га су не це лис-
ход ни по ку ша ји тра же ња је дин стве ног ша бло на ко ји би ва жио за 
све и у сва кој при ли ци.5)

Зборграђана

Збор, по ред ре фе рен ду ма, пред ста вља основ ни об лик не по-
сред ног из ја шња ва ња и од лу чи ва ња гра ђа на. Као и ре фе рен дум и 
збор гра ђа на омо гу ћа ва не по сред но уче шће свих за ин те ре со ва них 
су бје ка та и под ра зу ме ва да се од лу ке до но се опре де љи ва њем ве ћи-
не уче сни ка. По што за до но ше ње сло же ни јих од лу ка ре фе рен дум 
сам за се бе ни је до во љан, о њи ма се прет ход но мо ра рас пра вља ти 
на збо ру. Пред ност збо ра упра во је у то ме што се за ин те ре со ва ни 
су бјек ти мо гу из ја шња ва ти и уса гла ша ва ти ста во ве не са мо о це-
ли ни од лу ке већ и о по је ди но сти ма. О нор ма тив ним ак ти ма, или 
про гра му за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба, на при мер, ре фе-
рен ду мом се ни је мо гу ће из ја сни ти док се о њи хо вим по је ди ним 
од ред ба ма или став ка ма не по стиг не прет ход на са гла сност ве ћи не 
за ин те ре со ва них су бје ка та на збо ру.

У вре ме сред њо ве ков не Ср би је у 12. и 13. ве ку „на се о ским 
збо ро ви ма се ве ћа ло и од лу чи ва ло о зна чај ним за јед нич ким по сло-
ви ма“.6) За ко ном из 1866. го ди не над ле жно сти збо ра су би ле: да 
би ра по сла ни ке и по ве ре ни ке за на род ну скуп шти ну, од бор ни ке и 

5) Ви ди: Дра ган Мар ко вић, Одпосреднеканепосреднојдемократији, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2010., стр. 111-121.

6) Ра ди во је Ма рин ко вић, Локалнасамоуправа, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1998., стр. 192.
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њи хо ве за ме ни ке за оп штин ски од бор, да да је ми шље ње о спа ја њу 
оп шти на и при па ја њу се ла или за се о ка.7)

У над ле жност збо ра пре ма за ко ну из 1889. го ди не спа да ли су 
из ме ђу оста лог и: би ра ње за ступ ни ка за окру жну скуп шти ну, би-
ра ње и сме њи ва ње оп штин ског пред сед ни ка, од бор ни ка и њи хо вих 
за ме ни ка, од лу чи ва ње о спа ја њу и раз два ја њу оп шти на и се ла и 
од лу чи ва ње о оп штин ском при ре зу.

Збо ро ви би ра ча су се ја ви ли још у то ку НОБ-е, а пр ви пут су 
уве де ни Уста вом СФРЈ 1946. го ди не и ра ди ли су по вре ме но ка да 
се по по тре би са зо ву би ра чи. Глав на уло га збо ра би ра ча би ла је у 
за во ђе њу са мо до при но са и кан ди до ва њу од бор ни ка и по сла ни ка.8)

По ред збо ра би ра ча, у вре ме са мо у пра вља ња од 1950-1990. го-
ди не, је дан од нај че шћих и нај ма сов ни јих об ли ка до го ва ра ња и од-
лу чи ва ња би ли су збо ро ви гра ђа на. Њих су са мо и ни ци ја тив но, без 
за кон ске оба ве зе са зи ва ли ор га ни ло кал не са мо у пра ве кад је тре ба-
ло рас пра вља ти и од лу чи ва ти о пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са 
за гра ђа не од ре ђе ног на се ља или оп шти не.

Уста вом СФРЈ 1974. го ди не пра ва и ду жно сти збо ро ва знат но 
су про ши ре ни: они су утвр ђи ва ли смер ни це за рад де ле га та, не-
по сред но су од лу чи ва ли о по сло ви ма утвр ђе ним за ко ном, вр ши ли 
кон тро лу над ра дом ор га на и но си ла ца јав них овла шће ња.

За ко но дав на ре гу ла ти ва у по след њој де це ни ји 20. ве ка ни је 
пред ви ђа ла мо гућ ност са зи ва ња збо ро ва гра ђа на, па су они рет ко и 
са зи ва ни сем кад је тре ба ло уво ди ти са мо до при нос. Тек је За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не (члан 67) пред ви ђе но да 
збор гра ђа на рас пра вља и да је пред ло ге о пи та њи ма из над ле жно-
сти ор га на ло кал не са мо у пра ве. Пу тем збо ра, као об ли ка де мо крат-
ског ути ца ја, гра ђа ни има ју мо гућ ност да на ор га ни зо ван на чин из-
но се пред став нич ком те лу и дру гим ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве 
ста во ве и ми шље ња, под но се пред ло ге, упу ћу ју зах те ве.

Збор гра ђа на се мо же ја вља ти у дво ја кој уло зи: као об лик прет-
ход ног из ја шња ва ња и као об лик ко нач ног од лу чи ва ња. До са да-
шње ис ку ство ука зу је на нео п ход ност да се нај зна чај ни је од лу ке 
до но се пу тем лич ног из ја шња ва ња уз прет ход но ко лек тив но раз-

7) Ви ди: Исто, стр. 211.
8) Ви ди: др Ми ћо Ца ре вић, ОпштинаудруштвенополитичкомуређењуСФРЈ,„Глас“, 

Ба ња Лу ка, 1980., стр. 124.
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ма тра ње на збо ро ви ма. О мно гим пи та њи ма мо же се уз пу ну сло-
бо ду лич ног опре де љи ва ња од лу чи ва ти и на са мом збо ру.

Иако на пр ви по глед из гле да јед но став но, до но ше ње ин те грал-
них од лу ка пу тем збо ро ва је ипак сло же ни је не го пу тем ре фе рен-
ду ма и ње му слич них об ли ка лич ног из ја шња ва ња. Ни у са свим 
ма лим за јед ни ца ма ни је прак тич но мо гу ће обез бе ди ти ефи ка сно 
до го ва ра ње на је дин стве ном збо ру. Да би се омо гу ћи ло ак тив но и 
рав но прав но уче шће свих за ин те ре со ва них су бје ка та, нео п ход но је 
да се збо ро ви ор га ни зу ју по ма њим стам бе ним је ди ни ца ма.

При ор га ни зо ва њу ви ше збо ро ва ја вља се про блем кон сти ту и-
са ња је дин стве не од лу ке. Да би се до та кве од лу ке до шло, нео п ход-
на је је дин стве на ор га ни за ци ја из ја шња ва ња ко ја, пре све га, под ра-
зу ме ва да се на свим збо ро ви ма рас пра вља о исто вет ном пред ло гу. 
Мо гућ но сти су ми ра ња ре зул та та из ја шња ва ња су тро ја ке: да се од-
лу ка кон сти ту и ше на осно ву опре де ље ња ве ћи не уче сни ка са свих 
збо ро ва; на осно ву опре де ље ња ве ћи не збо ро ва и пу тем де мо крат-
ске кон фрон та ци је ста во ва збо ро ва у над ле жном ор га ну.

Кад ће се ко ја од ових мо гућ но сти ко ри сти ти за ви си пре све га 
од ка рак те ра од лу ке и усло ва од лу чи ва ња. Пр ва мо гућ ност пру жа 
пу ну га ран ци ју да ће ин те грал на од лу ка из ра жа ва ти опре де ље ње 
ве ћи не не по сред них уче сни ка од лу чи ва ња. Због то га је це лис ход-
но да се она ко ри сти при до но ше њу зна чај них од лу ка ко је по сво-
јој при ро ди зах те ва ју са гла сност ве ћи не гра ђа на, уто ли ко пре што 
дру га и тре ћа ва ри јан та скри ва ју у се би и мо гућ ност да ин те грал на 
од лу ка не из ра зи увек опре де ље ње ве ћи не.

Референдум

Ре фе рен дум омо гу ћа ва нај ве ћу сло бо ду и ре ла тив но нај ве ћу 
објек тив ност у не по сред ном из ја шња ва њу су бје ка та од лу чи ва ња. 
Он ис кљу чу је мо гућ ност ди рект ног ути ца ја на опре де љи ва ње, па 
ти ме и мо гућ ност по ли тич ког или би ло ка квог при ти ска на ове су-
бјек те. Ти ме се обез бе ђу је ре ла тив но нај ве ћи сте пен рав но прав-
но сти ко ја пред ста вља јед но од основ них обе леж ја не по сред ног 
од лу чи ва ња. За до но ше ње јед но став них од лу ка ре фе рен дум је са-
свим до во љан об лик из ја шња ва ња.

Из За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви (чл. 1, 2, 10, 
25 и 26) про из и ла зи сле де ће: да је ре фе рен дум об лик од лу чи ва ња о 
пи та њи ма утвр ђе ним Уста вом и за ко ном, као и о пи та њи ма из над-
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ле жно сти скуп шти не те ри то ри јал не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
за ко ја то скуп шти на од ре ди; да ре фе рен дум мо же би ти у фор ми 
прет ход ног из ја шња ва ња о пи та њи ма о ко ји ма се рас пи су је или 
ра ди по твр ђи ва ња ак та или од лу ке ко ју је до нео над ле жни ор ган 
; да пра во из ја шња ва ња на ре фе рен ду му при па да гра ђа ни ма ко ји 
има ју из бор но пра во; од лу ка до не та на ре фе рен ду му је оба ве зна 
што зна чи да је над ле жни ор ган у слу ча ју прет ход ног ре фе рен ду ма 
ду жан да до не се од ре ђе ни акт у скла ду са во љом гра ђа на опред ме-
ће ном на ре фе рен ду му, нај ка сни је у ро ку од 60 да на по одр жа ва њу 
ре фе рен ду ма ; кад се ра ди о на кнад ном ре фе рен ду му, ре фе рен ду му 
ра ди по твр ђи ва ња ак та или од лу ке, акт или од лу ка је усво јен да ном 
одр жа ва ња ре фе рен ду ма, од но сно про гла ша ва њем тог ак та.9) 

Код до но ше ња од лу ка на ре фе рен ду му од по себ ног је зна ча ја 
рав но прав ност свих уче сни ка у од лу чи ва њу. Већ са мом од лу ком 
о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма мо ра ли би се обез бе ди ти усло ви за 
јед на ку мо гућ ност из ја шња ва ња свим уче сни ци ма у од лу чи ва њу.

На ро чи то је зна чај но да пи та ње о ко ме се гра ђа ни из ја шња ва ју 
пу тем ре фе рен ду ма бу де пре ци зно и на ја сан на чин фор му ли са но 
да се на ње га мо же од го во ри ти са „за“ или „про тив“.

Да би се обез бе ди ло мак си мал но уче шће на ре фе рен ду му, нео-
п ход но је да бу ду пре ци зно на зна че ни вре ме и ме сто одр жа ва ња 
ре фе рен ду ма и то на на чин ко ји омо гу ћа ва свим гра ђа ни ма да се 
из ја сне.

Да би се мо гли при пре ми ти за из ја шња ва ње на ре фе рен ду му, 
сви гра ђа ни мо ра ју би ти упо зна ти са од лу ком о рас пи си ва њу ре фе-
рен ду ма . Вре ме од об ја вљи ва ња од лу ке до одр жа ва ња ре фе рен ду-
ма мо ра би ти до вољ но ду го да би омо гу ћи ло при пре му гра ђа на за 
из ја шња ва ње.

При ли ком од лу чи ва ња мо ра се обез бе ди ти пот пу на сло бо да 
из ја шња ва ња сва ког уче сни ка у од лу чи ва њу. Ор ган ко ји ру ко во ди 
гла са њем не мо же ни на ко ји на чин ути ца ти на из ја шња ва ње. Мо-
ра се омо гу ћи ти из ја шња ва ње гла са њем и оним гра ђа ни ма ко ји се 
из објек тив них раз ло га не мо гу из ја сни ти у вре ме ну од ре ђе ном за 
из ја шња ва ње. 

9) Ви ди: др Ми лан Влат ко вић, Иза зо ви ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји 1990-2006, ДО „Ло-
кал на  са мо у пра ва Ср би је“, Бе о град, 2006., стр. 263.
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Од лу чи ва ње ре фе рен ду мом не мо же се у су шти ни све сти са мо 
на из ја шња ва ње за или про тив пред ло га од лу ке. Да би то из ја шња-
ва ње има ло ствар ни сми сао, гра ђа ни мо ра ју до кра ја зна ти за шта 
се из ја шња ва ју, што прет по ста вља њи хо во ак тив но уче шће и у са-
мом са ста вља њу пред ло га од лу ка. Ин те ре си и во ља ве ћи не гра ђа-
на тре ба да бу ду из ра же ни већ у са мом пред ло гу од лу ке са ко јим се 
из ла зи на ре фе рен дум. У том слу ча ју, из ја шња ва њем за или про тив 
гра ђа ни са мо по твр ђу ју сво је, у про це су при пре ме од лу ке, већ из-
ра же но опре де ље ње.

Гла са ње на ре фе рен ду му вр ши се тај но, по је ди нач но и не по-
сред но. Тај ност гла са ња обез бе ђу је се са мим на чи ном спро во ђе ња 
ре фе рен ду ма, ко ји је за ко ном утвр ђен та ко да над из ја шња ва њем 
уче сни ка ре фе рен ду ма ни ко не мо же вр ши ти кон тро лу ни ути ца ти 
на њи хо во опре де ље ње. Са мо гла са ње сва ки уче сник ре фе рен ду ма 
оба вља по је ди нач но и лич но. По је ди нац не мо же сво је пра во из ја-
шња ва ња пре не ти на дру го ли це, ни ти се при ли ком гла са ња мо же 
вр ши ти ко лек тив но до го ва ра ње. 

Потписивањеизјаве

По ред ре фе рен ду ма, као ефи ка сни об ли ци лич ног из ја шња ва-
ња гра ђа на, у прак си су се већ по твр ди ли ан ке та, пи сме на и усме на 
из ја ва. По пра ви лу, ко ри шћен је онај об лик из ја шња ва ња ко ји је 
нај ви ше од го ва рао ка рак те ру од лу ке и усло ви ма од лу чи ва ња. Кад 
кла сич ни ре фе рен дум ни је мо гао у пот пу но сти из ра зи ти нео п ход-
на опре де ље ња гра ђа на, ко ри шће на је ан ке та пу тем ко је су до би ја-
на ши ра из ја шње ња о усло ви ма спро во ђе ња са мо у прав не ак ци је.

Пи сме на из ја ва на шла је до ста ши ро ку при ме ну у слу ча је ви-
ма ко ји не зах те ва ју ано ним но из ја шња ва ње. Је дан од раз ло га је 
и знат но ве ћа јед но став ност и ра ци о нал ност ова квог на чи на из ја-
шња ва ња, јер не зах те ва про це ду ру ка рак те ри стич ну за ре фе рен-
дум. Да би се утвр ди ла опре де ље ња за ин те ре со ва них су бје ка та, 
тре ба са мо при ку пи ти њи хо ве пот пи се. Кад год је, ме ђу тим, уна-
пред из ве сно да не ће би ти по треб на про ве ра аутен тич но сти лич-
них из ја ва, пи сме на из ја ва се мо же за ме ни ти усме ном, ко ја је прак-
тич но још јед но став ни ја.

Рав но прав ност у из ја шња ва њу мо ра би ти обез бе ђе на и кад 
се од лу чу је пот пи си ва њем од но сно да ва њем по себ не из ја ве у пи-
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сме ном об ли ку. У том ци љу сва ка по себ на из ја ва мо ра има ти исту 
са др жи ну. У слу ча ју кад је гра ђа нин не пи смен или због те ле сног 
оште ће ња ни је у мо гућ но сти да из ра зи сво ју во љу, он мо же овла-
сти ти дру го ли це да у ње го во име пот пи ше из ја ву.

Спро во ђе њем из ја шња ва ња пот пи си ва њем из ја ве ру ко во ди ко-
ми си ја ко ју обра зу је ор ган ко ји је од ре дио овај об лик из ја шња ва ња. 
Ко ми си ја ко ја ру ко во ди да ва њем пи сме не из ја ве вр ши сле де ће по-
сло ве: ста ра се о за ко ни том спро во ђе њу по сту па ка из ја шња ва ња; 
од ре ђу је ме сто да ва ња из ја ва; име ну је чла но ве од бо ра ко ји спро-
во де по сту пак да ва ња пи сме них из ја ва на од ре ђе ном ме сту; вр ши 
тех нич ке при пре ме за спро во ђе ње по ступ ка; утвр ђу је и об ја вљу је 
ре зул тат спро ве де ног по ступ ка.

Из ја шња ва ње пот пи си ва њем из ја ве се вр ши на тај на чин што 
гра ђа нин лич но пот пи су је пред лог од лу ке или дру гог ак та и ти ме 
се из ја шња ва за усва ја ње од ре ђе ног ак та. Они гра ђа ни ко ји не пот-
пи шу из ја ву, сма тра се да су се из ја сни ли про тив од ре ђе не од лу ке 
или ак та. Од лу ка о ко јој су се гра ђа ни из ја шња ва ли пот пи си ва њем 
из ја ве сма тра се до не том ако се за њу из ја сни ла ве ћи на гра ђа на.

Ра ди ства ра ња дру штве них прет по став ки за раз вој не по сред не 
де мо кра ти је, лич ним из ја шња ва њем гра ђа на би тре ба ло од лу чи ва-
ти на ро чи то о: ста ту сним пи та њи ма др жа ве, рас по ла га њу на ци о-
нал ном имо ви ном, уста ву и си стем ским за ко ни ма, те ри то ри јал ној 
ор га ни за ци ји ре пу бли ке, ду го роч ним раз вој ним про гра ми ма и пла-
но ви ма, удру жи ва њу у ме ђу на род не ор га ни за ци је и за јед ни це, ме-
ђу на род ним уго во ри ма од по себ ног зна ча ја за су ве ре ни тет и раз вој 
др жа ве, кључ ним пи та њи ма оства ри ва ња људ ских пра ва, за шти те 
жи во та, здра вља и жи вот не сре ди не, из бо ру на род них по сла ни ка и 
пред сед ни ка ре пу бли ке, као и о дру гим пи та њи ма суд бо но сним за 
оп ста нак и раз вој дру штве не за јед ни це.

Од нос из ме ђу гра ђа на и пред став нич ких ор га на не би се смео 
сво ди ти на из бор на род них пред став ни ка, већ би се мо рао из гра-
ди ти де мо крат ски ме ха ни зам пре ко ко јег би гра ђа ни на рад тих ор-
га на има ли од лу чу ју ћи ути цај. Ра ди то га, би ло би нео п ход но да 
се зна чај не скуп штин ске од лу ке до но се на осно ву прет ход ног по-
твр ђи ва ња у јав ној рас пра ви или дру гим об ли ци ма не по сред ног 
из ја шња ва ња гра ђа на чи јим би се опре де ље њи ма њи хо ви иза бра ни 
пред став ни ци ру ко во ди ли у свом исту па њу и од лу чи ва њу.
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Summary

Basicobjectiveofthispaperistounderlineafactthatin
directdemocracyinmodernworldhasbeenincreasingly
becomingnecessaryoneas it isanunavoidableprecon
dition for hitech social reproduction. The author came
toconclusionthatdominationofthestateadministration
hasdecreased thecapacityof indirectdemocracyand it
hasledtothealienationofthegovernmentfromcitizens.
Duetothelackofdemocraticmechanisms,therearevery
fewopportunitiesforthecitizenstomakeinfluenceonthe
contentoftheParliament’sdecisions.Thelawsthatareof
vitalimportanceforthesocietyarebeingenactedwitho
utconsultationswiththecitizensandsotheirdemocratic
rightsandobligationsarebeingdefinedindependentlyof
theirwill.
For purpose of optimal development of indirect democ
racy it isnecessary toprovideamaximumdecentraliza
tionofrepublicjurisdictionstolocalones,whichimplies
anappropriateimplementationoffinancialdecentraliza
tionalongwiththedecentralizationofthegovernmentand
administration. Relations between the citizens and their
representativebodiesshouldnotbenarrowedtoanelec
tionof the people’s representatives and insteadof it the
citizens shouldhaveadecisive influenceonactivitiesof
thesebodies.
KeyWords:democracy,decentralization,democraticca
pacity,politicalinstitutions
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Resume

Previousexperiencehasshownthatdifferencesinthecha
racterofdirectandindirectdecisionmakinghavederived
fromdifferencesinthecharacterofsocioeconomicrela
tionsthattheyarebasedon.Initializationofsomedecisi
ons,thedecisionmakingandthedecisionimplementation
greatlydifferincasesofdirectandindirectdecisionma
king.Whensomecommunalneedsaremetonthebasisof
administrative concentration (capacity) and distribution
ofresourcesthentheinitiativescomemostlyfromthebo
dieswhichmakedecisionregardingtheseresources.
Preparation for democratic decisions needs to be orga
nizedinthewaythatmajorityofthecitizenshasdecisive
rolealreadyinthephaseofinitiativeforcoomunalacti
ons,asthosewhomakeinitiativesfactuallydomakedeci
sionsregardingtheinitiatives.Inordertoachievethis,all
thecitizensdirectlyconnectedwiththeinitiativesshould
directlyexpresstheiropinionregardingtheinitiatives,so
that incase that themajorityvotes forsome initiative it
becomestheircollectiveinitiative.
Directdemocracycannotbedevelopedwithoutdirectpar
ticipation of the citizens in making decisions regarding
their collective lifeandwork issuesof vital importance,
bothonlocalandupperlevelofsocialorganization.Sin
cethedecisionsshouldbemadeinaccordwiththeCon
stitutionandLaw,plebisciteexpressionofthewillofthe
citizensisofvitalimportancefordevelopmentofgeneral
democratizationinsociety.
In previous development of democracy there has been
expressedavarietyofformsofthecitizens’selfdecision
making.Firstexperienceswithdirectdecisionmakingha
veconfirmedthatfordirectdecisionmakingaprimepre
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conditionisafreeselfdeterminationofthecitizens,whi
le thewayof its expression isof secondary importance.
Contrarytorepresentativedemocracywhichdemandsan
unifiedandunchangeablemechanism,indirectdemocracy
demandsanelastic(adaptable)organizationwhichimpli
es implementation of different forms not only in diverse
communitiesbutalsowithinonecommunity,dependingon
itsconcreteneeds.

 Овај рад је примљен 5. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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