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Pо сто ји ве ли ки број де фи ни ци ја ло кал не са мо у пра ве, као и си-
сте ма ло кал не са мо у пра ве. Дра ган Су бо тић од ре ђу је ло кал ну 

са мо у пра ву као ло кал ну власт ко ја има од ре ђе ни сте пен сло бо де, 
са мо стал но сти и ма те ри јал них мо гућ но сти за оства ри ва ње сво јих 
из вор них и уста вом га ран то ва них функ ци ја. У ло кал ним за јед ни-
ца ма у ко ји ма се нај че шће оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ускла-
ђу ју се и за до во ља ва ју при мар ни, жи вот ни и сва ко днев ни ин те ре-
си гра ђа на. О тим ин те ре си ма од лу чу ју са мо гра ђа ни не по сред но 
или пре ко иза бра них пред став ни ка ор га на. Због то га се ка же да 
је ло кал на са мо у пра ва јед на од нај зна чај ни јих по ли тич ких ин сти-
ту ци ја.1) У по гле ду де фи ни са ња си сте ма ло кал не са мо у пра ве, Ра-
ди во је Ма рин ко вић од ре ђу је си стем ло кал не са мо у пра ве као онај 
део по ли тич ког уре ђе ња (под си стем) ко ји чи не уста вом и за ко ном 
утвр ђе на вр ста је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, скуп њи хо вих пра ва 
и по сло ва, ор га ни за ци ја ор га на, си стем фи нан си ра ња и од но са ло-
кал них и цен трал них ор га на.2) 

Са вре ме ни си стем ло кал не са мо у пра ве под ра зу ме ва вер ти кал-
ну и хо ри зон тал ну ор га ни за ци ју вла сти, а то укљу чу је: је ди ни це и 
ни вое ло кал них са мо у пра ва (број и ве ли чи на је ди ни ца ло кал них 
са мо у пра ва, ни вои ор га ни за ци је ло кал них са мо у пра ва, од но си из-
ме ђу раз ли чи тих ни воа ло кал них са мо у пра ва); над ле жно сти и на-
чин ор га ни за ци је ло кал них са мо у пра ва (над ле жно сти и по сло ви, 
вр сте ор га на-из вр шни и управ ни, на чин из бо ра и осо би не ор га-
на, мо де ле ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве и вла сти, на чин од-
лу чи ва ња и кон тро ле); ло кал не из бор не си сте ме и раз ли чи те мо-
де ле (про пор ци о нал ни, ве ћин ски, раз ли чи ти ме шо ви ти мо де ли); 
фи нан си ра ње ло кал них са мо у пра ва; пру жа ње јав них услу га кроз 
сек то ре јав них по ли ти ка; од нос др жав них ор га на и ор га на ло кал не 
са мо у пра ве; од нос ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног ста нов ни штва; 
са рад њу и асо ци ја ци је из ме ђу раз ли чи тих ло кал них са мо у пра ва; 

1) Дра ган Су бо тић, Реинжењеринглокалнесамоуправе(„стари“и„нови“законолокал
нојсамоуправи), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 14-15

2) Ра ди во је Ма рин ко вић, Локалнасамоуправастареиновенедоумице, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1998, стр. 16
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прав ну за шти ту ло кал не са мо у пра ве. Ове ка рак те ри сти ке су по ла-
зна осно ва за утвр ђи ва ње си сте ма ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји у 
да на шње вре ме.

Сви еле мен ти си сте ма су од ве ли ке ва жно сти за нор мал но 
функ ци о ни са ње и рад ло кал них са мо у пра ва, а ди рект на ве за на ро-
чи то је из ра же на из ме ђу од го ва ру је ћег мо де ла ло кал ног из бор ног 
си сте ма и ор га ни за ци је ло кал не вла сти.

Ло кал ни из бо ри су вр ста из бор ног про це са ко јим се би ра ју 
пред став нич ки ор га ни у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Раз ли-
ку ју се од пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра пре ма струк-
тур ним, про це сним и са др жај ним обе леж ји ма, али и по по ли тич-
ком ути ца ју и ва жно сти. Раз ли чи те вр сте и ни вои ло кал них из бо ра 
усло вље ни су др жав ним уре ђе њем. У фе де рал ним, ре ги о нал ним 
и уоп ште де цен тра ли зо ва ним др жа ва ма раз ли ку ју се ре ги о нал ни, 
од но сно из бо ри у фе де рал ним је ди ни ца ма и ло кал ни из бо ри, а у 
уни тар ним и цен тра ли зо ва ним др жа ва ма из бо ри за цен трал не ор-
га не вла сти и ло кал ни из бо ри.3) Рет ки су при ме ри кон сти ту и са ња 
из бор них си сте ма за ко је се мо же твр ди ти да су ре зул тат па жљи вог 
уре ђи ва ња на осно ву исто риј ских, ет нич ких, по ли тич ких, кул ту-
ро ло шких, тех нич ких и дру гих кри те ри ју ма. Че шћи су при ме ри да 
се из бор ни си стем би ра из два основ на раз ло га. Пр во, за то што 
по ли тич ки ак те ри не ма ју до вољ но ин фор ма ци ја и зна ња о кон се-
квен ца ма по је ди них ти по ва из бор ног си сте ма па по се жу за „по-
ли тич ком тран сплан та ци јом“ не ког из бор ног мо де ла ко ји се ко ри-
сти као узор. Дру го, за то што из бор ни ак те ри сво ја зна ња ко ри сте 
за про мо ци ју оног из бор ног си сте ма ко ји уве ћа ва њи хо ве шан се у 
из бор ној утак ми ци, про гла ша ва ју ћи га за „са вр ше ни“, „нај бо љи“, 
„нај де мо кра тич ни ји“. И је дан и дру ги при ступ ни је сти му ла ти ван 
за кон со ли да ци ју де мо крат ских уста но ва. Али те жња да се про јек-
то ва ним из бор ним си сте мом оства ри по ли тич ка пред ност у од но су 
на по ли тич ке ри ва ле увек је до ми нан тан фак тор у об ли ко ва њу из-
бор ног си сте ма-че сто и пре су дан.4)

Са вре ме на на у ка о по ли ти ци по зна је два основ на ста но ви шта 
о ин тер ак тив ним про це си ма из ме ђу ло кал них и на ци о нал них из-
бо ра. Пре ма пр вом ста но ви шту, из ме ђу ове две вр сте из бо ра не по-

3) Vin cent Hof fmann- Mar ti not, LocalelectionsinEurope, In sti tut de Ci en ci es Po li ti qu es i So-
ci a les, Bar ce lo na, 1994, p. 105

4) Зо ран Лу чић, Ми лан Јо ва но вић, Зо ран Сто иљ ко вић, Ђор ђе Ву ко вић, Препорукезаиз
менуизборногзаконодавствауСрбији, Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о-
град, 2009, стр. 5
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сто је зна чај не раз ли ке јер ло кал ни из бо ри пред ста вља ју са мо „пу-
ку ре флек си ју“ на ци о нал них из бо ра. Дру го су прот но ста но ви ште 
го во ри о „пре до ми нант но-не стра нач кој“ при ро ди ло кал них из бо-
ра, као њи хо вом глав ном ка рак те ри сти ком у ко ји ма би ра чи вред-
ну ју из бор не ак те ре на осно ву њи хо вих ста во ва пре ма кон крет них 
пи та њи ма јав них по ли ти ка, а не круп них дру штве них те ма. За то у 
ло кал ним из бо ри ма до ми ни ра ју пи та ња пу те ва, во до во да, ка на ли-
за ци ја, одр жа ва ња јав них по вр ши на, об да ни шта и сл, а не те ме од 
на ци о нал ног зна ча ја.5) Ка кав ће би ти мо дел из бор ног си сте ма за ви-
си од ве ћег бро ја фак то ра, као што су: си стем др жав ног уре ђе ња, 
сте пен раз ви је но сти по ли тич ке кул ту ре, ни вои де цен тра ли за ци је, 
ка рак те ри сти ка пар тиј ског си сте ма, тра ди ци је, ути ца ја и ин те ре са 
по ли тич ких ели та, итд. Прак са и на у ка бе ле же раз ли чи те мо да ли-
те те ве ћин ских и про пор ци о нал них ло кал них из бор них си сте ма, 
баш као и ра зно вр не ме шо ви те мо де ле истих.

ЛОКАЛНИИЗБОРНИСИСТЕМИУЕВРОПИИСВЕТУ

Ло кал ни из бор ни си стем у ве ли кој ме ри ди рект но ути че на 
од ре ђи ва ње мо де ла ор га ни за ци је ло кал не вла сти. Раз ли чи та су 
европ ска ис ку ства у овом по гле ду. Она иду од хар мо ни зо ва но сти 
из бор них си сте ма на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, у че му пред-
ња че Бел ги ја (про пор ци о нал ни из бо ри са за тво ре ним не бло ки ра-
ним ли ста ма и пре фе рен ци јал ним гла са њем) и Ир ска (по је ди нач-
но пре но си во гла са ње са над ме та њем по је ди нач них кан ди да та у 
ма лим ви ше ман дат ним је ди ни ца ма и рас по де лом ман да та пре ма 
мо ди фи ко ва ној Дру по вој кво ти у пр вом и с по ступ ком пре но ше ња 
гла со ва у дру гом по ступ ку). 

Ве ли ка Бри та ни ја је ва жи ла за при мер хар мо ни зо ва ног из бор-
ног си сте ма. Ме ђу тим, у по след ње вре ме она се мо же ко ри сти ти 
као при мер де хар мо ни за ци је из бор ног пра ва- у Се вер ној Ир ској 
при ме њу је се си стем по је ди нач ног пре но си вог гла са; но во кон сти-
ту и са ни пар ла мен ти Шкот ске и Вел са би ра ју се по сег мен ти ра ном 
из бор ном мо де лу, а по сла ни ци за Европ ски пар ла мент по про пор-
ци о нал ном из бор ном мо де лу.6) На на ци о нал ном ни воу се из бо ри 

5) Ho ward Ha mil ton, „The Mu ni ci pal Vo ter: Vo ting and Non vo ting in City Elec ti ons“, Ameri
canPolticalScienceRewiew, New York, 1971, (45) 4: 1135-1140

6) Ми лан Јо ва но вић, „Из бор ни си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји-мо де ли за ре фор му 
из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Београддемократскаметропола, уред ни ци: Ву ка шин 
Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, 
Бе о град, 2009, стр. 182
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одр жа ва ју по мо де лу ре ла тив не ве ћи не, а на ло кал ном исто та ко 
плус мо дел пре но си вог гла са ња.

У Ита ли ји се на ло кал ним из бо ри ма (за оп шти не, про вин ци је 
и ре ги о не) нај че шће при ме њу је про пор ци о нал ни пар тиј ски си стем 
са ви ше из бор них је ди ни ца, са мо ди фи ка ци јом Дон то вог мо де ла.7) 
У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по сто ји из у зет но ве ли ка ра-
зно ли кост из бор них си сте ма од др жа ве до др жа ве, као и ра зно вр-
сност мо де ла па ти ме и ор га на вла сти. Мо де ли из бо ра ва ри ра ју и 
при сут ни су ве ћин ски, про пор ци о нал ни и све при сут ни ји ме шо ви-
ти. За ни мљи во је да нај ве ћи број ло кал них вла сти (пре ко ¾) не ма 
пар тиј ске из бо ре, а и ка да по сто је пар ти је оне че сто не ма ју по себ-
но ве ли ки ути цај.8) У Аустра ли ји и на Но вом Зе лан ду, ка да су у 
пи та њу ло кал ни из бо ри, углав ном су за сту пље ни про пор ци о нал ни 
из бо ри, са уме ре но ја ким пар ти ја ма, са ви ше из бор них је ди ни ца.

Ка да су у пи та њу мо де ли из бо ра за гра до на чел ни ка, та ко ђе су 
ра зно вр сна европ ска и свет ска ис ку ства. У Фран цу ској се гра до на-
чел ни ци би ра ју по сред ним пу тем при че му мо ра ју да до би ју ап со-
лут ну ве ћи ну у пр вом и дру гом кру гу из бо ра и ре ла тив ну ве ћи ну у 
тре ћем кру гу (ман дат гра до на чел ни ка тра је 6 го ди на).

Ита ли ја је прет ход ник по кре ту ко ји се ра ши рио дуж Евро пе у 
ко рист не по сред ног из бо ра гра до на чел ни ка.9) У оп шти на ма у ко ји-
ма жи ви ви ше од 15.000 ста нов ни ка спро во ди се не по сре дан из бор 
за гра до на чел ни ка ап со лут ном ве ћи ном, а ман дат им тра је 4 го ди-
не. Исти мо дел је за сту пљен и у Сло ве ни ји и Ру му ни ји са исто вет-
ним вре ме ном тра ја ња ман да та, док је у Не мач кој ман дат гра до-
на чел ни ка од 5-9 го ди на, у за ви сно сти од по кра ји не. Не по сред ни 
из бо ри за гра до на чел ни ка пре о вла ђу ју и у САД-у, Но вом Зе лан ду, 
Аустра ли ји, као и у Ве ли кој Бри та ни ји.

Ге не рал но гле да ју ћи, у Евро пи и све ту пре о вла ђу је про пор-
ци о нал ни из бор ни си стем са раз ли чи тим мо да ли те ти ма, а за сту-
пље ност ди рект ног или ин ди рект ног из бо ра за гра до на чел ни ка је 
у не кој рав но те жи.

7) Сне жа на Ђор ђе вић, Ренесансалокалневластиупореднимодели, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Чи го ја Штам па, Бе о град, 2002, стр. 106

8) Jef frey M. El li ot, She ikh R. ALI, TheStateandLocalGovernmentPoliticalDictionary, ABC 
Clio, San ta Bar ba ra, Ca li for nia, Ox ford, En gland, 1988, p. 261

9) Mag ni er Anick, Is theStrongItalianMayoralwaysstrong? Con fe ren ce on “The Po li ti cal 
Exe cu ti ve in Lo cal Go vern ment”, Oden se, 2003, p. 1
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Упра во због ди ле ме ко ји је из бор за гра до на чел ни ке бо љи, 
Кон грес ло кал них и европ ских вла сти је то ком ма ја 2004. го ди не 
усво јио Пре по ру ку број 151 у ко јој се ја сно ис ти чу пред но сти и 
не до ста ци не по сред но иза бра них пред став ни ка из вр шне вла сти. У 
пред но сти се убра ја ју: ве ћа ле ги тим ност, ве ћа иден ти фи ка ци ја са 
гра ђа ни ма и ло кал ном за јед ни цом, бо ље упра вља ње и ве ћа ста бил-
ност ко ја се по сти же кроз ја сну по де лу вла сти, брзинa ад ми ни стра-
тив них про це ду ра и од лу чи ва ња. Као кључ ни не до ста ци ис ти чу се 
по ли тич ки за сто ји, ја ча ње по пу ли зма, сла бље ње ути ца ја стра на ка 
и пре те ра на кон цен тра ци ја мо ћи у ру ка ма јед ног чо ве ка. По ли тич-
ки за сто ји мо гу да се ис по ље из ме ђу гра до на чел ни ка и скуп шти не 
оп шти не (гра да) у по гле ду до но ше ња и ре а ли за ци је бу џе та, а кон-
цен тра ци ја мо ћи јед не лич но сти мо же да до ве де до по ла ри за ци је 
од лу чи ва ња и сла бље ња уло ге скуп шти не, као и до за сто ја у раз во-
ју стра нач ког си сте ма.10)

ЛОКАЛНИИЗБОРНИСИСТЕМИУСРБИЈИ
ОД1992.ГОДИНЕДОДАНАС

Већ на по чет ку тран зи ци је по ли тич ким стран ка ма је обез бе ђен 
ап со лут ни мо но пол на ба вље ње по ли ти ком па је око че ти ри пе ти не 
гра ђа на Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али ни она 
пар тиј ски ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути ца ја на 
по ли ти ку би ро кра ти зо ва них стра на ка.11)

Ка да је Ср би ја у пи та њу, ве ћин ски из бор ни си стем ко ји је био 
у три из бор на ци клу са у Ср би ји (1992, 1996, 2000) ис та као је у пр-
ви план две или три по ли тич ке стран ке и ко а ли ци је ко је су осва ја ле 
пре ко 75% свих гла со ва (Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Срп ска 
ра ди кал на стран ка, ДЕ ПОС и ДОС) и од бор нич ких ман да та, при 
че му је прин цип про пор ци о нал но сти био у ве ли кој ме ри угро жен. 
Оно што је упа дљи во је сте да у том вре мен ском пе ри о ду ни је би ло 
хар мо ни зо ва но сти си сте ма из бо ра на др жав ном и ло кал ном ни воу, 
из ра зи то је из ра же на стра нач ка фраг мен та ци ја, осла бљен ка рак тер 
про пор ци о нал но сти и не до вољ не за сту пље но сти ма њих по ли тич-
ких стра на ка.

10) Re com men da tion 151 (2004) on advan ta ges and di sa dvan ta ges of di rectly elec ted lo cal exe-
cu ti ve in the light of the prin ci ples of the Euro pean Chap ter of Lo cal Self Go vern ment

11) Дра ган Ж. Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је по ли тич ких пар ти ја“, Срп ска по-
ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2012, стр. 224
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То ком 2002. го ди не усво јен је но ви За кон о ло кал ним из бо ри-
ма (Сл. гла сник РС, бр. 33/02) ко јим је из вр ше на те мељ на про ме на 
из бор ног си сте ма и ње го во уса гла ша ва ње и хар мо ни за ци ја са из-
бор ним си сте мом на на ци о нал ном ни воу. Пре шло је се на про пор-
ци о нал ни из бор ни си стем, оп шти на је би ла јед на из бор на је ди ни-
ца, из бор ни праг је био 3% ва же ћих гла со ва, а рас по де ла ман да та 
вр ши ла се пре ма Хер-Ни ма је ро вом ме то дом. Но вим за ко ном је, по 
пр ви пут, уве де но ди рект но би ра ње гра до на чел ни ка и пред сед ни ка 
оп шти на ко ји су мо ра ли да до би ју по др шку нај ма ње 3% упи са них 
би ра ча, а од ре ђе ни про це нат пра га из ла зно сти ни је био пред ви ђен 
за ко ном.12) Ова кав из бор ни си стем по ја чао је фраг мен та ци ју стра-
нач ког си сте ма и охра брио гра ђа не да уче ству ју на из бо ри ма (чак 
125 ли ста је осво ји ло од бор нич ке ман да те). Основ на сла бост за ко-
на ис по љи ла се у по гле ду не функ ци о ни са ња ло кал них са мо у пра ва 
ко ја се ис по ља ва не са мо у бло ка ди ра да скуп шти на оп шти на већ и 
кроз опо зив пред сед ни ка оп шти на (од 2004. до 2006. го ди не био је 
по кре нут опо зив у 27 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве).

Но вим За ко ном о ло кал ним из бо ри ма (Сл. гла сник РС, бр. 
129/07) за др жан је про пор ци о нал ни из бор ни си стем, по ве ћан је 
из бор ни праг са 3% на 5% са ци љем да се сма њи по ли тич ка фраг-
мен та ци ја и ма њи број по ли тич ких стран ка пре ђе из бор ни цен зус, 
а сло бод ни ман дат од бор ни ка је по стао пар тиј ски ве за ни ман дат. 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гла сник РС, бр. 83/06) од ре ђе но је 
да из вр шне ор га не вла сти би ра скуп шти на оп шти не, с тим што је 
оста вље на устав на мо гућ ност да се гра до на чел ни ци би ра ју не по-
сред ним пу тем. Ипак, овим за кон ским ре ше њем из 2007. го ди не је 
уве ден исти мо дел из бо ра и за пред сед ни ке оп шти на и гра до на чел-
ни ке, да кле, по сред ним пу тем. За кон је увео но ви ин сти тут пар тиј-
ске кон тро ле од бор ни ка кроз по сто ја ње тзв. „блан ко остав ки“ ко ја 
ис ти че да од бор ник мо же да под но си о цу из бор не ли сте пре да сво-
ју блан ко остав ку ко ја са др жи из ја ву од бор ни ка да под но си остав-
ку на то ме сто, као и овла шће ње да ту остав ку под но си лац ли сте 
пре да пред сед ни ку скуп шти не оп шти не.

За ни мљи во је да се пр ви пут у исто ри ји ви ше стра нач ког си-
сте ма ис по љи ла хар мо ни зо ва ност у по гле ду пар ла мен тар них и ло-
кал них из бо ра, а ко ји су одр жа ни то ком ма ја 2008. го ди не (про-
пор ци о нал ни, јед на из бор на је ди ни ца, 5% из бор ни праг). Зна чај ни 

12) За кон о ло кал ним из бо ри ма, Сл. гла сник РС, бр.33/02
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ефек ти у по гле ду сма и ва ња стра нач ке фраг мен та ци је на из бо ри ма 
одр жа ним то ком 2008. го ди не ни су ис пу ни ли оче ки ва ња. 

Чак 127 пред ла га ча осво ји ло је ман да те-два ви ше у од но су на 
прет ход не из бо ре-77 њих ма ње од 10, а чак 50 ма ње од 5 ман да-
та, што све до чи да оче ки ва но ре дук ци о но деј ство ви шег из бор ног 
пра га ни је до шло до из ра жа ја, пр вен стве но због раз ли чи тих ко а-
ли ци ја.13) По ред то га, за др жан је си стем „пар ла мен та ри за ци је ло-
кал них из бо ра“ јер од ко јих стра на ка је фор ми ра на пар ла мен тар на 
ве ћи на, нај че шће се исто де ша ва ло и на ло кал ном ни воу. Пар тиј-
ски ве за ним ман да том је у ве ли кој ме ри спре че на „тр го ви на“ од-
бор нич ким ман да ти ма али је сло бо да де ло ва ња од бор ни ка све де на 
на ми ни мум (мо гућ ност да се ак ти ви ра блан ко остав ка уко ли ко од-
бор ник гла са су прот но ста во ви ма сво је стран ке па чак и уко ли ко 
ди ску ту је и за сту па не ко дру га чи је ми шље ње од ње го во ри упра во 
то ме у при лог).

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма (Сл. гла-
сник РС, бр. 54/11) уве де не су од ре ђе не но ви не као што су: уки-
да ње пар тиј ског и вра ћа ње сло бод ног ман да та од бор ни ка, као и 
уки да ње „блан ко“ остав ки, до де љи ва ње од бор нич ких ман да та пре-
ма ре до сле ду ли ста кан ди да та, а не пре ма то ме ка ко же ле ли сте 
пред ла га ча и као тре ћа но ви на ис ти че се за кон ска оба ве за да пред-
ла га чи из бор не ли сте мо ра ју да на сва ка три кан ди да та пред ло же 
јед ног ма ње за сту пље ног по ла. Ова за кон ска ре ше ња су при ме ње-
на на но ве ло кал не из бо ре ко ји су одр жа ни то ком ма ја 2012. го ди-
не. Не по сто је још сре ђе ни по да ци од бро ју ли ста пред ла га ча ко је 
су пре шли из бор ни цен зус на ло кал ним из бо ри ма одр жа ним то ком 
2012. го ди не али тај број сва ка ко ни је ни шта дра стич но ма њи у од-
но су на из бо ре одр жа не то ком 2004 и 2008. го ди не

Кроз по след ња три из бор на ци клу са ис по ље но је не ко ли ко за-
јед нич ких про бле ма ко ји су се од ра зи ли на функ ци о ни са ње ло кал-
них са мо у пра ва: гла са ње за за тво ре не бло ки ра не ли сте пред ла га ча, 
не из ди фе рен ци ран из бор ни праг за ко а ли ци је, при ме њи ва ње про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у ко јем су оп шти на и град тре ти-
ра ни као јед на из бор на је ди ни ца. Иде ја мо гу ћих ре ше ња мо ра да 
бу де усме ре на на сма њи ва ње фраг мен та ци је би рач ког те ла, бли жи 
и не по сред ни ји од нос кан ди да та и би ра ча, рав но мер ну и про пор-
ци о нал ну сра зме ру осво је них гла со ва и ман да та. Иде ал на ре ше ња 
не по сто је али сва ка ко да се сла бо сти мо гу убла жи ти при че му се 

13)  Ми лан Јо ва но вић, ци ти ран рад, стр. 203
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мо ра узе ти у об зир и из бор од го ва ра ју ћег мо де ла ор га ни за ци је ло-
кал не вла сти.

МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИЈЕЛОКАЛНЕВЛАСТИ
УЕВРОПИИСВЕТУ

Мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти од но си се на вр сту и при-
ро ду ор га на вла сти и ме ђу соб не аран жма не ко ји се из ме ђу њих ус-
по ста вља ју. У са став ни део сва ког мо де ла убра ја ју се на чи ни функ-
ци о ни са ња и основ ни прин ци пи ко ји ма се ру ко во де ор га ни вла сти 
у оба вља њу сво јих по сло ва. Оба ве зност аран жма на ис по ља ва се у 
по сто ја њу пред став нич ких ор га на вла сти, а у ве ћи ни раз ви је них 
де мо кра ти ја по сто је и из вр шни ор га ни, из ме ђу ко јих се ус по ста-
вља ју ра зно вр сни ти по ви од но са.

По ли тич ке на у ке де фи ни шу три мо де ла ор га ни за ци је ло кал не 
вла сти: мо дел гра до на чел ник-ве ће, ко ми сиј ски мо дел и ме на џер-
ве ће мо дел.

Мо дел ве ће-гра до на чел ник је кла си чан европ ски мо дел ко ји 
из ве сну пред ност да је пред став нич ком те лу у по гле ду упра вља ња 
ло кал ном са мо у пра вом, а гра до на чел ник се нај че шће на ла зи на че-
лу тог пред став нич ког те ла. По сто је два основ на об ли ка овог мо-
де ла: ја ка скуп шти на-слаб гра до на чел ник и сла ба скуп шти на-јак 
гра до на чел ник.

У Евро пи је ду го, као је ди ни мо дел по сто јао кла си чан европ-
ски мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти: пар ла мен тар ни са ја ким 
пред став нич ким те лом и из вр шном вла шћу ко ја је у ма њој или 
ве ћој ме ри за ви сна од пред став нич ке (мо дел скуп шти на-гра до-
на чел ник). Са кри зом осам де се тих го ди на овај мо дел је по ка зао 
број не сла бо сти, док је аме рич ки мо дел ја ког гра до на чел ни ка, по-
ка зао број не пред но сти. Тај дру ги мо дел на зван гра до на чел ник-
ве ће (скуп шти на) је по чео да се ши ри и по европ ским гра до ви ма 
и оп шти на ма. Овај мо дел је, у пр вом мо да ли те ту ја ког ве ћа при-
су тан у ве ћи ни гра до ва Евро пе (Аустри ја, Не мач ка, Швај цар ска, 
Хо лан ди ја, Дан ска, Фин ска, Нор ве шка, Швед ска, Фран цу ска, Ита-
ли ја, Шпа ни ја и Пор ту га ли ја).14) Ме ђу тим и мо дел са ја ким гра до-
на чел ни ком до жи вља ва сво ју екс пан зи ју. Овај мо дел пред ста вља 

14) Сне жа на Ђор ђе вић, „Ста тут, над ле жно сти и по ли тич ка ор га ни за ци ја гра до ва“, у збор-
ни ку: У сусретновомстатусуградовареалностипотребе, уред ни ци Де јан Ми лен-
ко вић, Ду шан Да мја но вић, ПАЛ ГО Цен тар, Бе о град, 2007, стр. 42
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до ми нан тан на чин ор га ни за ци је вла сти аме рич ких гра до ва, али и 
јед ног бро ја европ ских гра до ва (Не мач ка, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ир ска, Сло ве ни ја, Пољ ска, Че шка, Сло вач ка, Бу гар ска, Цр на 
Го ра, итд).15) Овај дру ги об лик мо де ла ор га ни за ци је ло кал не вла сти 
у пр ви план ис ти че гра до на чел ни ка као кључ ну фи гу ру и но си о ца 
све о бу хват ног дру штве ног и еко ном ског раз во ја јер је не по сред но 
иза бран. За свој рад је од го во ран скуп шти ни, ко ја га и кон тро ли ше 
али са дру ге стра не рас по ла же и зна чај ним ин стру мен ти ма и над-
ле жно сти ма ко ји му омо гу ћа ва ју да ру ко во ди град ском упра вом и 
из вр шним ор га ном вла сти (од бо ром или ве ћем). 

Ко ми сиј ски мо дел об је ди њу је у јед ном рад ном те лу, ко ми си ји, 
и пред став нич ку и из вр шну вла сти, при че му је сва ки члан ко ми-
си је за ду жен за од ре ђе ни ре сор или област. Овај мо дел во ди по ре-
кло од фран цу ских гра до ва и то још из сред њо ве ков ног пе ри о да, а 
да нас се де ли мич но одр жао у јед ном бро ју европ ских гра до ва (На-
пуљ, Ман че стер, Осло, Рим, Ве не ци ја, Ли вер пул), као и у јед ном 
бро ју аме рич ких гра до ва сред ње и ма ле ве ли чи не.

Ве ће-ме на џер мо дел је за ми шљен да ис ко ри сти по тен ци ја ле и 
спо соб но сти ме на џе ра као екс пер та и про фе си о нал ца ко ји га ран-
ту је ква ли тет упра ве ума њи ва њем по ли тич ке ди мен зи је упра вља-
ња.16) Као мо дел се раз вио из стра те гиј ског упра вља ња ве ли ким 
ком па ни ја ма у ко ји ма је ме на џер цен трал на фи гу ра. Ре флек то ва но 
на ни во ло кал не са мо у пра ве то би зна чи ло да се град ски ме на џер 
као функ ци о нер би ра и сме њу је од стра не ве ћа. По ред то га, овим 
мо де лом је пред ви ђе но и по сто ја ње гра до на чел ни ка. Нај ве ћу при-
ме ну на шао је у САД-у, Аустра ли ји, Ка на ди, Но вом Зе лан ду, али се 
све ви ше при ме њу је и у ве ли ким европ ским гра до ви ма. На рав но, 
да би за жи вео у прак си по треб но је да по сто ји раз ви је на тр жи шна 
еко но ми ја, шко ло ва ни град ски ме на џе ри, ви сок сте пен ад ми ни-
стра тив не и по ли тич ке кул ту ре.

15) Сне жа на Ђор ђе вић, „Ор га ни за ци ја, ни вои вла сти и над ле жно сти-ком па ра тив на ис ку-
ства“, у збор ни ку: Београддемократскаметропола, уред ни ци: Ву ка шин Па вло вић, 
Сла ви ша Ор ло вић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 
2009, стр. 136

16) John Nal ban dian, ProfessionalisminLocalGovernment, Jas sey Bass Pu blis hers New York, 
1991, стр. 241
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МОДЕЛИОРГАНИЗАЦИЈЕЛОКАЛНЕВЛАСТИУСРБИЈИ
ОД1992.ГОДИНЕДОДАНАС

Ка да је Ср би ја у пи та њу, За ко ном о те ри то ри јал ној ор га ни за-
ци ји и ло кал ној са мо у пра ви из 1991. го ди не (Сл. гла сник РС, бр. 
42/91) и За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 1999. го ди не (Сл. гла-
сник РС, бр.49/99) уве ден је у не ком мо ди фи ко ва ном об ли ку мо-
дел ве ће- гра до на чел ник јер овим за кон ским ре ше њи ма ни је би ла 
пред ви ђе на функ ци ја гра до на чел ни ка већ су из вр шни по сло ви оба-
вља ни од стра не Из вр шног од бо ра и де ли мич но од стра не пред-
сед ни ка Скуп шти не оп шти не (у по гле ду ре а ли зо ва ња по ли ти ке и 
усво је них од лу ка Скуп шти не). У оста ле ор га не вла сти убра ја ли 
су се оп штин ска упра ва и скуп шти на оп шти не (гра да). Од нос из-
ме ђу ових ор га на ни је био нај бо ље де фи ни сан, на ро чи то на по љу 
по де ле вла сти. Скуп шти на оп шти не би ла је пред став нич ки ор ган 
вла сти ко ја се би ра ла на не по сред ним из бо ри ма, по си сте му пар-
тиј ских ли ста.

Оп штин ска скуп шти на до но си гла со ве ве ћи ном гла со ва при-
сут них од бор ни ка, под усло вом да сед ни ци при су ству је ве ћи на од 
укуп ног бро ја од бор ни ка. Мо же да ор га ни зу је нео гра ни чен број 
ко ми си ја и са ве та за ана ли зи ра ње и ба вље ње кон крет ним пи та-
њи ма из сво је над ле жно сти. Чла но ви ко ми си ја и са ве та мо гу би ти 
и гра ђа ни и од бор ни ци, али пред сед ник сва ког од њих мо ра би ти 
од бор ник.17) Сла бост овог мо де ла је пре ве ли ки ути цај пар тиј ских 
до го во ра и ме ха ни за ма при из бо ру ка дра (што је про блем по себ-
но за ме ста за ко ја струч ност тре ба да бу де пре суд ни кри те ри јум), 
као и у ра ду и од лу чи ва њу уоп ште. На чин и мо дел из бо ра ко јим 
се уво ди ве за ни ман дат у ве ли кој ме ри чи ни од бор ни ке спу та ним 
и пар тиј ским по слу шни ци ма те та ко сма њу је њи хо ву кре а тив ност 
и(ли) мо гућ ност са рад ње у од лу чи ва њу. Ва жна сла бост овог мо де-
ла је сте не до вољ но укљу чи ва ње про фе си о нал них зна ња, не до вољ-
на кон ку рен ци ја, не по сто ја ње тр жи шног ам би јен та и раз вој ног 
мо де ла стра те гиј ског упра вља ња и пла ни ра ња, а ти ме и не до вољ-
на ефи ка сност у ре а ли за ци ји скуп штин ских од лу ка и не до ста так 
флек си бил но сти у ра ду.18)

17) Жељ ко Ше вић, „Ло кал на власт у Ју го сла ви ји“, у збор ни ку: Јачање локалне власти, 
уред ник: Ми јат Да мја но вић, МАГ НА АГЕН ДА, Бе о град, 2002, стр. 418

18) Сне жа на Ђор ђе вић, „Си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и Ју го сла ви ји (1804-2000“), 
у збор ни ку: Упоредна искуства локалних самоуправа, МАГ НА АГЕН ДА, Бе о град, 
2002, стр. 259
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За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не (Сл. гла сник 
РС, бр.9/02) уве ден је кла си чан мо дел ве ће-гра до на чел ник са „ја-
ким гра до на чел ни ком“, а уме сто Из вр шног од бо ра уве де но је 
Оштин ско (Град ско) ве ће као из вр шни ор ган вла сти. По ред то га, 
за ко ном је омо гу ће но уво ђе ње и оп штин ског (град ског) ме на џе ра 
и ар хи тек те. Овим мо де лом је уве де на ја сни ја по де ла вла сти из ме-
ђу скуп шти не, ве ћа и гра до на чел ни ка али ипак од ре ђе ни од но си 
и ре ла ци је ни су до кра ја де фи ни са ни. Ин сти тут ја ког гра до на чел-
ни ка уве ден је са на ме ром да се по ве ћа тран спа рент ност у ра ду 
ор га на оп шти не (гра да), охра бри ефи ка сност и еко но мич ност у ра-
ду ло кал них са мо у пра ва, под стак не ве ћу пар ти ци па ци ју гра ђа на. 
Над ле жно сти гра до на чел ни ка су би ле ја сно од ре ђе не (по ста вља ње 
за ме ни ка уз са гла сност скуп шти не, из да ва ње на ред би за из вр ше-
ње бу џе та, пред ла га ње чла но ва ве ћа и пред се да ва ње са стан ци ма, 
по ста вља ње или раз ре ша ва ње оп штин ског ар хи тек те и ме на џе ра, 
итд). Скуп шти на оп шти не је би ра ла чла но ве оп штин ског ве ћа, вр-
ши ла усва ја ње ака та и бу џе та, итд. Ова ква по де ла вла сти је би ла 
слич на оним у европ ским ло кал ним са мо у пра ва ма. Ме ђу тим, про-
блем је на стао са уво ђе њем ин сти ту та оп штин ског ве ћа, пре све га 
у по гле ду по де ље но сти над ле жно сти (пред ла га ње бу џе та, над гле-
да ње по сло ва ад ми ни стра ци је, по ма га ње у по сло ви ма гра до на чел-
ни ку) али и у за др жа ва њу пре те ра ног ути ца ја по ли тич ких пар ти ја 
на из бор чла но ва овог те ла, што је сва ка ко ути ца ло и на по ди за ње 
си сте ма од го вор но сти.

Ни је би ло во ље да се раз ре ши про блем ство рен аманд ма ни ма 
и пар тиј ским ин тер ве ни ци ја ма још 2002. го ди не, ка да се оп штин-
ско ве ће од ти ма ко ји по ста вља и сме њу је гра до на чел ник (ка ко је 
де фи ни са но у пред ло гу за ко на) пре о бра ти ло у ор ган ко ји по ста-
вља скуп шти на. Све ана ли зе ука зу ју да је то био основ ни из бор 
про бле ма и да се он нај а де кват ни је мо же ре ши ти вра ћа њем гра до-
на чел ни ку пра ва да по ста вља и сме њу је свој тим.19) Ипак, нај ве ћа 
сла бост овог мо де ла је сте што ни је пред ви део по сто ја ње су пре ма-
ци је из ме ђу пред сед ни ка оп шти не (гра до на чел ни ка) и скуп шти не 
оп шти не (гра да) јер за ко но да вац ни је пред ви део оп ци ју да уко ли ко 
скуп штин ска ве ћи на бу де до ла зи ла из јед не по ли тич ке стран ке или 
ко а ли ци је, а гра до на чел ник из дру ге по ли тич ке стран ке, да то мо-

19) Сне жа на Ђор ђе вић, Сне жа на Сто ја но вић, Алек сан дра Ве сић-Ан тић, Покренимозајед
нице5(Приручникзајавнозаступањеупроцесудецентрализације), Бал кан ски фонд 
за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, 2009, стр. 33
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же до ве сти до па ра ли зе у ра ду ин сти ту ци ја, пре све га скуп шти не, 
као нај ва жни је пред став нич ке ин сти ту ци је и до уво ђе ња при вре-
ме них ме ра. Од су ство ве ћег сте пе на ад ми ни стра тив не и по ли тич ке 
кул ту ре, сна жан ути цај по ли тич ких пар ти ја и не по вољ на еко ном-
ска и при вред на си ту а ци ја ни су пру жи ле овом мо де лу шан су за 
ква ли тет ни ју при ме ну у прак си.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (Сл. гла сник РС, бр. 83/06) и За ко-
ном о ло кал ној са мо у пра ви (Сл. гла сник РС, бр. 129/07) за др жан 
је мо дел ве ће-гра до на чел ник али је овог пу та уве ден „слаб гра до-
на чел ник“. Уста вом је од ре ђе но да скуп шти не оп шти на би ра ју из-
вр шне ор га не вла сти оп шти не, а да се из бор из вр шних ор га на у 
гра до ви ма и гра ду Бе о гра ду уре ђу је за кон ским пу тем (та ко ђе по-
сред ним пу тем).

Овим је на до ста нео би чан на чин раз ре ше на ди ле ма да ли ће 
се пред сед ни ци оп шти на и да ље би ра ти на не по сред ним из бо ри ма 
или не (тај си стем је у Ср би ји био на сна зи ма ње од че ти ри го ди-
не: од 2004. до 2008. го ди не). Сва ка ини ци ја ти ва да се то про ме ни 
мо ра ће да се су о чи са сло же ном про це ду ром про ме не Уста ва. Ни-
је ве ли ка тај на да је ова ко ре ше ње део по ли тич ке по год бе нај зна-
чај ни јих по ли тич ких стра на ка, у ко јој је пре о вла да ла про це на да 
над пред сед ни ци ма оп шти на ко је су иза бра ле скуп шти не оп шти не, 
стран ке има ју мно го ве ћи сте пен кон тро ле не го над они ма ко ји су 
ман дат до би ли од гра ђа на на не по сред ним из бо ри ма.20) Но ви на ко-
ја је усво је на но вим За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви (Сл. гла сник 
РС, бр, 129/07) од но си се на вра ћа ње ор га на ло кал не са мо у пра ве, 
оп штин ској (град ској) упра ви и уво ђе ње јав ног кон кур са за из бор 
на чел ни ка оп штин ске упра ве и то на пе ри од од 5 го ди на. Да нас 
на чел ни ка оп штин ске упра ве по ста вља оп штин ско ве ће на осно ву 
кон кур са, а прет ход ним ЗЛС из 2002. го ди не то је ра дио пред сед ник 
оп шти не, уз са гла сност скуп шти не оп шти не. Ме ђу тим, то сва ка ко 
ни је сма њи ло ути цај вла да ју ћих по ли тич ких пар ти ја на из бор на-
чел ни ка упра ве јер је то са да у над ле жно сти оп штин ског ве ћа, ко је 
је и да ље под до ми нант ним ути ца јем по ли тич ких стра на ка. Функ-
ци ја на чел ни ка град ске (оп штин ске) упра ве ни ка ко ни је пре ста ла 
да бу де по ли тич ка јер је у над ле жно сти на чел ни ка да по ста вља и 
сме њу је ру ко во ди о це уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца, а ду-

20) Ду шан Ва си ље вић, „Но ви за кон ски оквир за ло кал ну са мо у пра ву у Ср би ји“, у збор ни-
ку: Моделиорганизацијелокалнесамоуправе(Словенија,Хрватска,БоснаиХерцего
вина,МакедонијаиСрбија), ПАЛ ГО Цен тар, Бе о град, 2008, стр. 187
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жи на ман да та од 5 го ди на уве де на је са на ме ром да се спре чи да се 
од мах по сле ре дов ног из бор ног ци клу са (по сле 4 го ди не) име ну је 
„ло ја лан чо век“ но ве вла да ју ће ве ћи не.

Ва же ћи мо дел ор га ни за ци је ло кал не вла сти ис ти че из ра зи то 
пре и мућ ство пред став нич ког ор га на вла сти (скуп шти не) у од но су 
на из вр шне ор га не (пред сед ни ка оп шти не и ве ће) што се огле да у 
по гле ду ка рак те ра из бор но сти ве ћа и гра до на чел ни ка (по сред ним 
пу тем), а са мим тим и под до ми нан тан ути цај вла да ју ће ве ћи не у 
ло кал ним пар ла мен ти ма. Због то га су по треб не не ке про ме не ра ди 
бо љег ра да ло кал них са мо у пра ва.

МОГУЋАРЕШЕЊАЗАПОБОЉШАЊЕ
ЛОКАЛНОГИЗБОРНОГСИСТЕМАИОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЛОКАЛНЕВЛАСТИУСРБИЈИ

Као што је већ на по ме ну то, јед на од основ них сла бо сти ло кал-
ног из бор ног си сте ма је по сто ја ње за тво ре них ли ста код про пор-
ци о нал ног си сте ма из бо ра јер оне у пр ви план ис ти чу пар тиј ску 
при пад ност, а у зна чај ној ме ри за не ма ру ју лич не осо би не и ква ли-
те те по је ди на ца. По сто ја ње за тво ре них бло ки ра них ли ста пру жа 
мо гућ ност гра ђа ни ма да гла са ју за од ре ђе ну по ли тич ку оп ци ју али 
не зна ју име и пре зи ме кан ди да та за ко га гла са ју и у пр ви план 
ис ти чу пар тиј ску иден ти фи ка ци ју кан ди да та што као по сле ди цу 
иза зи ва ап сти нен ци ју би ра ча. Про блем код за тво ре них ли ста је сте 
у то ме што се на гла сач ком ли сти ћу на ла зи са мо име стран ке, ко а-
ли ци је или гру пе гра ђа на, као и но си о ца ли сте и пр вог кан ди да та 
на ли сти. Оста ли кан ди да ти ни су по зна ти код за тво ре них и бло ки-
ра них ли ста.

По ве ћа ње из бор ног пра га (цен зу са) са 3% на 5% ни је до не-
ло оче ки ва не ре зул та те у по гле ду сма њи ва ња пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је, а са дру ге стра не по ка за ло је и уме шност тзв. „ма лих 
стра на ка или гру па гра ђа на“ да пре ко пред из бор них ко а ли ци ја и 
удру жи ва ња са ве ћим стран ка ма или ве ћим бро јем ма њих стра на-
ка, пре ско че из бор ни цен зус.

Ве ћин ски из бор ни си сте ми ко ји је био за сту пљен у 3 из бор на 
ци клу са од 1992. до 2000. го ди не по ка зао је број не не до стат ке и 
мањ ка во сти па се бу ду ћа ре ше ња ипак мо ра ју тра жи ти у окви ру 
про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма или од ре ђе ног ме шо ви тог си-
сте ма.
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По ста вља се пи та ње ка ко и на ко ји на чин оства ри ти бли жи 
и не по сред ни ји од нос из ме ђу би ра ча и кан ди да та, што је си стем 
за тво ре них бло ки ра них ли ста при лич но уда љио. Да кле, про ме на 
из бор ног си сте ма би тре ба ла да бу де усме ре на ка фор ми ра њу си-
сте ма за тво ре них не бло ки ра них ли ста у ко јем би гра ђа ни гла са ли 
за од ре ђе не по је ди нач не кан ди да те. У том слу ча ју би би ло ва жно 
за др жа ти прин цип про пор ци о нал но сти ко ји би се огле дао у рас по-
де ли ман да та та ко што би се са бра ли сви гла со ви ко је су до би ли 
кан ди да ти јед не ли сте, а по де ла ман да та би се вр ши ла на осно-
ву бро ја гла со ва ко ји би сва ки кан ди дат осво јио. На тај на чин би 
по ли тич ке стран ке мо ра ле да ис так ну сво је нај бо ље кан ди да те на 
из бор ним ли ста ма, ко ји су по зна ти и углед ни у сво јим ло кал ним 
сре ди на ма, а не да се, на не ки на чин, „кри ју“ иза име на но си о ца 
ли сте. Не по сред ност од но са из ме ђу би ра ча и кан ди да та би мо гла 
да се по стиг не уко ли ко би се уве ло и пре фе рен ци јал но гла са ње у 
окви ру си сте ма за тво ре них не бло ки ра них ли ста.

Пре фе рен ци јал но гла са ње је је дан од на чи на гла са ња у ве ћин-
ском си сте му. Би ра чи гла са ју до де лом бо до ва. Бро јем бо до ва ко ји 
до де љу ју кан ди да ти ма би ра чи ис ка зу ју сво је вред но ва ње и од ре ђу-
ју њи хо во ме сто на ранг лист кан ди да та. Пре фе рен ци јал но гла са ње 
има два об ли ка. Пр ви је до де ла бо до ва по чла но ви ма арит ме тич ког 
ни за (1, 2, 3, 4, 5....N). Дру ги је до де ла бо до ва по чла но ви ма ге о ме-
триј ског ни за (1, 2, 4, 8, 16,....N).21) Ипак, овај мо дел не ма тра ди ци ју 
у на шем из бор ном ло кал ном си сте му, ма да би из ве ћин ског сист-
меа ко ри стио са мо не по сред ни из бор за кан ди да те али би про из во-
дио про пор ци о нал не ефек те. Нај ве ћа ма на овог мо де ла огле да су у 
не рав но мер ној за сту пље но сти свих де ло ва јед не из бор не је ди ни це 
(град ских, при град ских и се о ских на се ља) у по гле ду рас по де ле од-
бор нич ких ман да та. 

„Ме тро по ли за ци ја од бор нич ких ман да та“ сва ка ко је је дан од 
ве ли ких про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ве ћи на оп шти на и гра до-
ва у Ср би ји. То зна чи да је не до во љан број од бор ни ка из се о ских 
или ру рал них де ло ва оп шти на и гра до ва за сту пљен у скуп шти на-
ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Про сеч но гле да но, нај ма ње 1/5 
ста нов ни штва ско ро сва ке оп шти не и гра да жи ви у се о ским под-
руч ји ма. Фор ми ра њем ме шо ви тог мо де ла (ве ћин ског и про пор ци-
о нал ном) би се мо гли убла жи ти не га тив ни ефек ти ур ба ни за ци је. 

21) Ма ри ја на Пај ван чић, Речникосновнихпојмоваитерминаоизборима, Цен тар за сло-
бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001. стр. 52
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На и ме, се о ским ме сним за јед ни ца ма би се из бо ри одр жа ва ли по 
ве ћин ском из бор ном си сте му са ре ла тив ном ве ћи ном, а у град ским 
ме сним за јед ни ца ма би се мо гао за др жа ти про пор ци о нал ни из бор-
ни си стем са за тво ре ним не бло ки ра ним ли ста ма у ко ји ма би по-
ли тич ке стран ке, ко а ли ци је и гру пе гра ђа на пред ла га ле кан ди да те 
и за ко је би гра ђа ни гла са ли. Прин цип ре пре зен та тив но сти свих 
под руч ја оп шти не и гра да у ко ји ма би сва ка се о ска ме сна за јед ни-
ца има ла свог пред став ни ка у скуп шти ни оп шти не (гра да) би био 
ис по што ван, баш као и прин цип не по сред но сти јер би гла са чи мо-
гли ла ко да иза бе ру нај бо ље кан ди да те.

Ка да је у пи та њу сма њи ва ње фраг мен та ци је пар тиј ског си сте-
ма, чи ни се да је нај бо ље ре ше ње уво ђе ње „пер со на ли зо ва ног про-
пор ци о нал ног си сте ма“ као ме шо ви тог мо де ла ве ћин ског и про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Пре ма овом мо де лу, по ло ви на 
од бор ни ка би се би ра ла у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма 
ве ћин ским си сте мом (ре ла тив на ве ћи на), а дру га по ло ви на би се 
би ра ла по про пор ци о нал ном из бор ном си сте му са за тво ре ном из-
бор ном ли стом, из бор ним пра гом, са или без мо гућ но сти пре фе-
рен ци јал ног гла са ња, a рас по де лом ман да та по Хер-Ни ма је ро вој 
фор му ли. На овај на чин би се за до во љи ле те жње гра ђа на за ве-
ћом не по сред но шћу и са чу ва ла би се про пор ци о нал ност гла со ва, 
а омо гу ћи ло би и за до во ље ње ин те ре са по ли тич ких стра на ка ко ја 
се огле да кроз ја сну про пул зив ност ло кал них по ли тич ких ели та у 
скуп шти не оп шти на. Ипак, и овај мо дел има сво је спе ци фич но сти 
јер гла са чи мо ра ју да пу тем 2 гла са (јед ном за кан ди да та, дру ги пут 
за из бор ну ли сту) што мо же да до ве де до ак ти ви ра ња фе но ме на 
по де ле гла со ва, а са дру ге стра не би би ла по треб на и еду ка ци ја гра-
ђа на за ова кав об лик гла са ња што зах те ва и вре ме и но вац.

Ни мо дел пер со на ли зо ва ног про пор ци он ла ног си сте ма не мо-
же да у зна чај ној ме ри га ран ту је сма њи ва ње пар тиј ске фраг мен та-
ци је. Као јед но од ре ше ња за ову сла бост на шег ло кал ног из бор ног 
си сте ма мо гу ће је при ме ни ти у прак си ис ку ства бив ших со ци ја ли-
стич ких зе ма ља, Че шке, Пољ ске и Сло вач ке, ко је су та ко ђе има ле 
слич не про бле ме ко ји су са да у Ср би ји ис по ље ни. Ове зе мље су 
уве ле тзв. сте пе на сти из бор ни праг ко ји под ра зу ме ва да се из бор ни 
цен зус по ве ћа ва ка ко се по ве ћа ва број стра на ка у пред из бор ним 
ко а ли ци ја ма. Та ко је у Че шкој цен зус за 2 стран ке ко је чи ни пред-
из бор ну ко а ли ци ју 7%, а за 3 стран ке 9%, а 11% за 5 и ви ше стра-
на ка. Сло вач ка је уве ла ло кал ни из бор ни цен зус од 7% за 2 стран ке 
ко је чи не пред из бор ну ко а ли ци ју и 10% за 4 по ли тич ке пар ти је или 
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гру пе гра ђа на. Пољ ска, на при мер, има цен зус од 5% за по је ди-
нач не стран ке и 8% за пред из бор не ко а ли ци је. Ге не рал но гле да но, 
сма њи ва ње фраг мен та ци је пар тиј ског си сте ма ни је са мо про блем 
ло кал них са мо у пра ва код нас, већ се слич ни про бле ми ис по ља ва ју 
и на др жав ном ни воу, што по ка зу ју и по след њи ре зул та ти пар ла-
мен тар них из бо ра из ма ја 2012. го ди не у ко ји ма је це нус пре шло 45 
по ли тич ких стра на ка, удру же ња и асо ци ја ци ја. Оп ци ја је сва ка ко и 
са мо по ве ћа ње цен зу са за пред из бор не ко а ли ци је са 5% на 7% или 
одр жа ње од 5% из бор ног пра га за јед ну по ли тич ку стран ку, плус 
2% за пр вог ко а ли ци о ног парт не ра и плус 1% за сва ког на ред ног.

Што се ти че на чи на из бо ра за гра до на чел ни ка, то пи та ње ни је 
ве за но са мо да за то да ли ће се он би ра ти по сред ним или не по-
сред ним пу тем, већ и за од го ва ра ју ћи мо дел ор га ни за ци је ло кал не 
вла сти. Због бло ка де ло кал них са мо у пра ва (27 је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве) и стра нач ких по ли тич ких ин те ре са, зна чај ни по ли-
тич ки фак то ри су до не ли устав но ре ше ње да се из бор пред сед ни ка 
оп шти на и гра до на чел ни ка (пре ко за ко на) вр ши по сред ним пу тем. 
Иако је уве де но ово ре ше ње, то ни ка ко ни је спре чи ло по ли тич ке 
стран ке да за но си о це ли ста и кан ди да те за пред сед ни ке оп шти на 
и гра до на чел ни ке ис ти чу спо соб не, обра зо ва не, углед не и струч не 
љу де у ло кал ним сре ди на ма. Та ква ис ку ства су за бе ле же на у прет-
ход на два из бор на ци клу са (2008. и 2012. го ди не).

Од ре ђе ни по ли тич ки про грам, иде је и ре ше ња се на нај бо љи 
на чин пер со на ли зу ју пу тем не по сред них из бо ра. Гра ђа ни ма је да-
ле ко лак ше да раз у ме ју по ли тич ке про це се, ин сти ту ци је и од но се 
уко ли ко има ју име и пре зи ме чо ве ка ко ме се обра ћа ју за ре ша ва ње 
по је ди них про бле ма, а то је сва ка ко пред сед ник оп шти не или гра-
до на чел ник. Ме ђу тим, уко ли ко би се про ме нио за кон о ло кал ној 
са мо у пра ви и увео не по сре дан из бор за гра до на чел ни ка не по сто је 
ни ка кве га ран ци је да се не би по но вио исти сце на рио са бло ка дом 
ло кал них пар ла ме на та од пре не ко ли ко го ди на. Устав је олак шао 
мо гућ ност уво ђе ња не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни ке и он-
да се про стим из ме на ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и За ко на 
о глав ном гра ду ове про ме не мо гу уве сти. Да ле ко сло же ни ја си-
ту а ци ја је ве за на за уво ђе ње не по сред ног из бо ра за пред сед ни ка 
оп шти не јер је за то по треб на про ме на уста ва за ко ју мо ра ју да 
гла са ју на род ни по сла ни ци.

Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, ини ци ја ти ву за про ме ну уста-
ва мо гу да под не су нај ма ње јед на тре ћи на на род них по сла ни ка, 
пред сед ни ик Ре пу бли ке, Вла да и нај ма ње 150.000 би ра ча. О про-
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ме ни Уста ва, у овом слу ча ју по сред ног из бо ра пред сед ни ка оп-
шти на, од лу чи ва ла би На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је и то 
гла са њем за про ме ну од стра не нај ма ње две тре ћи на на род них по-
сла ни ка.22) Уко ли ко се по гле да ју про гра ми пар ла мен тар них по ли-
тич ких стра на ка, он да се мо же ви де ти да су се је ди но Ује ди ње ни 
ре ги о ни Ср би је ба ви ли овим пи та њем. Ова по ли тич ка оп ци ја се 
зва нич но за ла же за уво ђе ње не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни-
ка кроз пред лог За ко на о из бо ри ма пред сед ни ка оп шти не и гра до-
на чел ни ка ко ји је до сту пан на њи хо вој ин тер нет стра ни ци.23) Оста-
ле по ли тич ке стран ке су за одр жа ње „ста ту са quo“ а раз ло зи за та ко 
не што су пар тиј ске про це не и ин те ре си да ли баш њи хов кан ди дат 
мо же да осво ји власт, на по др шку чи јих би ра ча мо же да се ра чу на у 
дру гом кру гу, ко ја је „це на“ по др шке у сми слу од ре ђе них усту па ка 
и при ви ле ги ја и да ли је оствар љи ва, ре зу ла ти ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња и оста ле по ли тич ке кал ку ла ци је. Овом пи та њу се при сту па 
ипак из угла ин те ре са по ли тич ких стра на ка, а да ле ко ма ње ин те ре-
са гра ђа на, што је ло ша чи ње ни ца.

Уво ђе ње не по сред ног из бо ра за гра до на чел ни ка мо ра да са др-
жи оштри је усло ве кан ди до ва ња, из бо ра и опо зи ва не го што је то 
са да слу чај. Чи ни се да би тре ба ло да сва ки кан ди дат ску пи нај ма-
ње од 3-5% укуп ног бро ја упи са них би ра ча, а ва лид ност из бо ра би 
тре бао да да ви ши праг из ла зно сти (нај ма ње 40% од укуп ног бро ја 
упи са них би ра ча). Ман дат би у том слу ча ју до био онај кан ди дат 
ко ји осво ји нај ма ње пре ко 50% од бро ја иза шлих, а ако би ни је дан 
кан ди дат не ис пу ни ове усло ве он да би се ор га ни зо вао дру ги круг 
из бо ра из ме ђу два кан ди да та са нај ви ше осво је них гла со ва, а по-
бед ник би био од ре ђен ре ла тив ном ве ћи ном. Та ко ђе, и код опо зи ва 
би се мо гао оро чи ти рок за при ку пља ње пот пи са (15-20 да на), уз 
нај ма ње од 10% упи са них би ра ча. Та ко би се де ли мич но оте жа ла 
мо гућ ност опо зи ва ња чел них љу ди али би и да ље оста ла ре ал но 
из во дљи ва у прак си.

Про ме не ор га ни за ци је ло кал не вла сти мо ра ју да бу ду окре ну-
те ка ја ча њу из вр шне вла сти, пре све га кроз по ве ћа ње над ле жно-
сти гра до на чел ни ка, на ро чи то у по гле ду по ста вља ња и сме њи ва ња 
чла но ва град ског ве ћа. Ово рад но те ло је по ста ло „пар тиј ски плен“ 
ко је слу жи за удо мља ва ње пар тиј ских ка дро ва и то је про цес ко ји 

22) Устав Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 83/06, члан. 203
23) Пред лог За ко на о из бо ри ма пред сед ни ка оп шти не и гра до на чел ни ка,
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тра је го ди на ма. ЗЛС ни је пред ви део уво ђе ње од ре ђе них кри те ри-
ју ма за из бор чла но ва ве ћа (обра зо ва ње и рад но ис ку ство) па се 
та ко че сто до га ђа да се по ста вља ју не до вољ но струч ни и спо соб ни 
љу ди. Нај ве ћи про блем у функ ци о ни са њу Град ског ве ћа је сте то 
да се раз ма тра њи ма, усва ја њи ма из ве шта ја, пред ло зи ма про ме на, 
про гра ми ма и стра те ги ја ма, при сту па без те мељ не рас пра ве и од-
лу чу је се „бр зим ди за њем ру ку“. Упра во из ових раз ло га тре ба ло 
би омо гу ћи ти гра до на чел ни ку да по ста вља и сме њу је чла но ве ве-
ћа ко ји би та ко по ста ли део ње го вог ти ма. Ка ко би се спре чи ла 
са мо во ља гра до на чел ни ка у ви ду из бо ра чла но ва ве ћа, из ме на ма 
ЗЛС мо ра ју да се уве ду кри те ри ју ми за њи хов из бор (обра зо ва ње и 
рад но ис ку ство) и од ре де сек то ри јав них по ли ти ка ко ји су у над ле-
жно сти ло кал них са мо у пра ва. Та ко би се ја сно од ре ди ли по сло ви и 
број чла но ва Ве ћа, а са дру ге стра не би пре ста ла по тре ба за по сто-
ја њем по моћ ни ка гра до на чел ни ка (пре ма ЗЛС у гра до ви ма мо же 
да бу де 5 по моћ ни ка) јер би те по сло ве оба вља ли чла но ви Ве ћа 
као део ти ма. Глав ни по сло ви гра до на чел ни ка, ње го вог за ме ни ка, 
и Ве ћа, тре ба да бу ду усме ре ни ка под сти ца њу ло кал но-еко ном ског 
раз во ја, кре и ра њу бу џе та, фи нан сиј ском ме наџ мен ту, упра вља њу 
про јек ти ма, као и у по бољ ша њу ква ли те та јав них услу га у са рад-
њи са Јав ним и Јав но-ко му нал ним пред у зе ћи ма и струч ним слу-
жба ма у окви ру град ске упра ве.

Као дру ги аспект ја ча ња из вр шне вла сти је сте по ста вља ње на-
чел ни ка град ске упра ве од стра не ве ћа. Код нас је још увек прак-
са да се за ово рад но ме сто тра жи ис кљу чи во ли це са за вр ше ним 
прав ним фа кул те том и од ре ђе ним бро јем го ди на рад ног ис ку ства 
у упра ви, чи ји је пре вас ход ни по сао да бри не о спро во ђе њу за ко на 
и ре а ли зо ва њу од лу ка. То је за о ста ли кон цепт ре а ли зо ва ња вла-
сти над гра ђа ни ма ко ји је на пу штен прак тич но у сва кој раз ви је-
ној зе мљи све та јер је основ ни за да так сва ке ло кал не са мо у пра ве 
пру жа ње јав них услу га кроз фор ми ра не слу жбе, а не са мо спро-
во ђе ње про пи са и од лу ка. Због то га је ва жно про ме ни ти оп сег по-
сло ва ко ји ма рас по ла же на чел ник град ске упра ве већ би тре бао и 
да по ма же гра до на чел ни ку у обла сти фи нан сиј ског и про јект ног 
ме наџ мен та. Да би се то оства ри ло по треб но је про ме ни ти од ред бу 
ЗЛС ко ја се од но си на то да на чел ник мо ра да има за вр шен прав ни 
фа кул тет већ да за то рад но ме сто мо гу да кон ку ри шу и ли ца са 
дру гим фа кул те ти ма (еко ном ски, ор га ни за ци о не на у ке, по ли тич ке, 
итд) и ко ји има ју до ста зна ња и ис ку ства у обла сти фи нан си ја, ме-
наџ мен та и упра вља ња.



- 142 -

МОДЕЛИИЗБОРНОГСИСТЕМАИОРГАНИЗАЦИЈЕ...МилијаЖ.Цвијовић

На чел ник град ске упра ве би тре бао јед ном ме сеч но да под но-
си из ве штај о ра ду це ло куп не ад ми ни стра ци је гра до на чел ни ку и 
скуп шти ни (при ли ком сва ког за се да ња), а исто вре ме но би, уз са-
гла сност гра до на чел ни ка, пред ла гао ме ре за по бољ ша ње ра да ад-
ми ни стра ци је. По сло ви гра до на чел ни ка и Ве ћа у по гле ду над ле-
жно сти бу џе та (пред ла га ње и на ре ђи ва ње за из вр ше ње бу џе та) би 
оста ле исте, али се чи ни да је по треб но оја ча ти уло гу скуп шти не у 
ви ду кон трол не функ ци је тро ше ња бу џет ских сред ста ва кроз оба-
ве зу под но ше ња тро ме сеч ног из ве шта ја о ра ду гра до на чел ни ка и 
ње го вог ти ма. Ово ре ше ње би тре ба ло при ме ни ти на гра до ве у пе-
ри о ду од 8 го ди на (2 из бор на ци клу са) и уко ли ко би да ло до бре 
ре зул та те он да тре ба при сту пи ти про ме ни Уста ва и уве сти га и у 
оп шти на ма.

ЛИТЕРАТУРА

• Anick, Мagnier, IstheStrongItalianMayoralwaysstrong? Con fe ren ce 
on “The Po li ti cal Exe cu ti ve in Lo cal Go vern ment”, Oden se, 2003.

• Ђор ђе вић, Сне жа на, Сто ја но вић, Сне жа на, Ве сић-Ан тић, Алек сан-
дра, Покренимозаједнице(Приручникзајавнозаступањеупроцесу
децентрализације), Бал кан ски фонд за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о-
град, 2009.

• Ђор ђе вић, Сне жа на, „Си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји и Ју го-
сла ви ји (1804-2000)“, у збор ни ку: Упореднаискуствалокалнихса
моуправа, МАГ НА АГЕН ДА, Бе о град, 2002.

• Ђор ђе вић, Сне жа на, „Ор га ни за ци ја, ни вои вла сти и над ле жно сти-
ком па ра тив на ис ку ства“, у збор ни ку: Београддемократскаметро
пола, уред ни ци: Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2009.

• Ђор ђе вић, Сне жа на, „Ста тут, над ле жно сти и по ли тич ка ор га ни за ци-
ја гра до ва“, у збор ни ку: Усусретновомстатусуградовареалност
ипотребе, уред ни ци Де јан Ми лен ко вић, Ду шан Да мја но вић, ПАЛ-
ГО Цен тар, Бе о град, 2007.

• Ђор ђе вић, Сне жа на, Ренесанса локалне властиупоредни модели, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Чи го ја Штам-
па, Бе о град, 2002.

• El li ot, Jef frey M,. ALI, She ikh R., TheStateandLocalGovernmentPoli
ticalDictionary, ABC Clio, San ta Bar ba ra, Ca li for nia, Ox ford, En gland, 
1988.

• Ha mil ton, Ho ward, „The Mu ni ci pal Vo ter: Vo ting and Non vo ting in City 
Elec ti ons“, AmericanPolticalScienceRewiew, New York, (45), 1971.



стр:123145.

- 143 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2013год.(XXV)XIIvol=36

• Јо ва но вић, Ми лан, „Из бор ни си стем ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји-
мо де ли за ре фор му из бор ног пра ва“, у збор ни ку: Београддемократ
скаметропола, уред ни ци: Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2009.

• Лу чић, Зо ран, Јо ва но вић, Ми лан, Сто иљ ко вић, Зо ран, Ву ко вић, Ђор-
ђе, ПрепорукезаизменуизборногзаконодавствауСрбији, Цен тар за 
сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2009.

• Mar ti not-Hof fmann, Vin cent, LocalelectionsinEurope, In sti tut de Ci en-
ci es Po li ti qu es i So ci a les, Bar ce lo na, 1994.

•  Ма рин ко вић, Ра ди во је, Локалнасамоуправастареиновенедоуми
це, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1998.

• Nal ban dian, John, ProfessionalisminLocalGovernment, Jas sey Bass Pu-
blis hers, New York 1991

• Пај ван чић, Ма ри ја на, Речникосновнихпојмоваитерминаоизбори
ма, Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001.

• Пред лог За ко на о из бо ри ма пред сед ни ка оп шти не и гра до на чел ни ка, 
www.uje di nje ni re gi o ni sr bi je.rs/o-na ma/do ku men ta ci ja/

• Re com men da tion 151 (2004) on advan ta ges and di sa dvan ta ges of di-
rectly elec ted lo cal exe cu ti ve in the light of the prin ci ples of the Euro pean 
Chap ter of Lo cal Self Go vern ment

•  Су бо тић, Дра ган, Реинжењеринг локалне самоуправе („стари“ и
„нови“законолокалнојсамоуправи), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2007.

• Ше вић, Жељ ко, „Ло кал на власт у Ју го сла ви ји“, у збор ни ку: Јачање
локалневласти, уред ник: Ми јат Да мја но вић, МАГ НА АГЕН ДА, Бе-
о град, 2002.

• Устав Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 83/06

• Ва си ље вић, Ду шан, „Но ви за кон ски оквир за ло кал ну са мо у пра ву у 
Ср би ји“, у збор ни ку: Моделиорганизацијелокалнесамоуправе(Сло
венија,Хрватска,БоснаиХерцеговина,МакедонијаиСрбија), ПАЛ-
ГО Цен тар, Бе о град, 2008.

• За кон о ло кал ним из бо ри ма, Сл. гла сник РС, бр. 33/02



- 144 -

МОДЕЛИИЗБОРНОГСИСТЕМАИОРГАНИЗАЦИЈЕ...МилијаЖ.Цвијовић

MilijaCvijovic
MODELSOFELECTORALSYSTEMSANDLOCAL

SELF-GOVERNMENTORGANIZATIONS
(WORLDEXPERIENCESANDSERBIA)

Resume
Necessarysystemsolutionsthatareofferedareexclu
sivelydirectedtowardtwogoals:tosatisfytheinte
restsofthecitizensandtocreatethelegalconditions
sothatlocalselfgovernments,throughitsinstitutions,
canprovidehighqualityandefficientpublicservices,
andconsequently increase,usingprovidedservices,
levelofsatisfactionofthecitizens.Andthesearethe
twosegmentsthatarethefoundationofmodernpu
blicmanagement and theprinciples of thenewpu
blicmanagement. Practically, every local electoral
systeminourcountryandalsoanywhereintheworld
has its advantages and disadvantages, and practi
ceofdevelopedcountries is teachingus thatwhich
type of local electoral system is going to dominate
dependsonhistoricalcircumstances,politicalculture
level, government formsand social order forms, as
wellontheinterestsofthekeypoliticalfactorsinthe
country. Inourcountryweaknessesaremanifesting
inawayofclosedblockedelection listsof thepro
portionalelectionsystem,partyfragmentation,undif
ferentiatedelectionthresholdfortheelectoralcoaliti
ons,thedeterminationofthemunicipalityandthecity
asasingleconstituency,parlamentarizationoflocal
electoralsystem.Ontheotherhand,analysisshowed
thatproportionalmajorityelectionsystemcompared
tothepluralityvotingsystemhaslessweaknesses.It
isimpossibletofixallthesedefectsandinstallthem
in a ideal local election systemand therefore there
are different solutions to reduce these failures (un
blockedformationofclosedlistsintheproportional
votingsystem,theintroductionofpreferentialvoting,
personalizedproportionalsystem,introductionofthe
gradualelectionthresholdforthecoalitionelection,
the introductionofmixedmodel of choice for local
systemsbecauseofthelocalparliamentaryelectoral
system).Thechoiceof theconceptof localgovern
ment organizations also depends on the historical,
traditionalandsocialcircumstancesofthestateor
ganizationanddegreeofthesystemdecentralization.
Changesthathadovertakenalldevelopedcountries
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intheworldwerereflectedinthefunctioningoflocal
governmentsinwhichtheybecameinitiatorsandhol
dersoflocaleconomicdevelopmentoftheircommu
nities,andtheyalsostartedgivingbetterservicesto
thecitizens.Therefore,theintroductionofthecoun
cilmayormodelshowedthebestresultsineuropean
countriesandchoicewhetherarebetterdirectorin
directmayorelectionsisdividedwhenwetalkabout
developedcountries.Inourcountrytheintroduction
ofdirectlyelectedmayorsbeingabletosetandappo
intedcouncilmembersandtheheadofadministration
achievesaclearerseparationofpowers,betterdefine
thecompetenciesthatareintertwinedanddirectlyde
terminesthefieldofresponsibilityoftherepresenta
tiveandexecutivebodies.Besidethat,themayorand
his teamareable tobemoreoperativeatwork for
overalldevelopmentofthelocalcommunity.Onthe
otherhand,thecontrolmechanismofexecutiveaut
horityshouldbedelegatedtothemunicipalassembly,
particularlyinawayofimplementationofdecisions
andresolutionsandmethodsofbudgetspending.
Кеywords:localselfgovernment,localelectionssystems,
modelsoflocalgovernmentorganizations,partyfragmen
tation,mayor,citycouncil,cityassembly.

 Овај рад је примљен 20. априла 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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