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Север : Југ -10:1 Fatalnaprivlačnost
Регионалне разлике у
Србији међу највећима су
у Европи, чак 46 од 150
општина недовољно је
развијено. Око 150.000
људи годишње сели се у
Београд, Нови Сад и Ниш

Р

егионалне разлике у
Србији међу највећима
су у Европи, а однос између највише и најмање развијене општине је 10:1.
Влада је, као и претходних година, утврдила јединствену листу развијености региона и општина за ову годину, по којој, од
150 општина, 46 спада у групу
изразито неразвијених, са степеном развоја испод 60 одсто
републичког просека. Од тога,
27 локалних самоуправа спада у
девастирана подручја и њихов
степен развијености је испод половине просека у земљи.
Све ове општине углавном се
налазе на југу, а међу најсиромашнијима су: Бабушница, Бела
Паланка, Бојник, Босилеград,
Бујановац, Владичин и Гаџин
Хан, Голубац, Житорађа, Медвеђа, Прешево, Лебане, Сјеница,
Трговиште, Црна Трава.
Деветнаест најнеразвијенијих
налази се у само четири управна
округа: Јабланичком, Пчињском,
Нишавском и Топличком.
Нешто мало бољу групу недовољно развијених чини 47 општина, чији је степен развоја 60
до 80 одсто републичког просека. Занимљиво је да међу њима
има и неколико војвођанских
општина. У ову групу, између
осталих, спадају: Александровац, Алибунар, Бајина Башта,
Баточина, Бела Црква, Богатић,
Деспотовац, Димитровград,
Жабаљ, Ириг, Ковачица, Ковин,
Нова Црња, Нови Кнежевац,
Опово, Оџаци, Шид...
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Piše:
Nenad Živković

S

Тридесет
три локалне
самоуправе дoстигле
су 80−100 одсто развијености републичког просека, и то су:
Ада, Апатин, Аранђеловац, Бачка Паланка, Бачка
Топола, Бечеј, Бор, Ваљево,
Врање, Врбас, Зајечар, Инђија,
Јагодина, Рума, Шабац...
Само 19 општина спада у групу најразвијенијих, и међу њима
су: Београд, Ариље, Беочин,
Вршац, Зрењанин, Кањижа,
Косјерић, Крагујевац, Лајковац,
Ниш, Нови Сад, Панчево, Пећинци, Чачак...
Влада је класификовала и регионе на развијене који остварују вредност бруто домаћег
производа изнад републичког
просека и ту спада само Београдски регион, и на недовољно развијене у које спадају Војводина,
Шумадија и Западна Србија,
Јужна и Источна Србија и КиМ.
Осим прихода по глави становника, развијени и неразвијени, ка-

Ý Нај плате
Занимљиво је да су с почетком
економске кризе, просечне плате
у централној Србији премашиле
плате у Војводини. Највише зараде
у Републици, веће чак и од Београда, има Косјерић, а најмање
општина Сврљиг.

jul/avgust 2011. g.

ко се наводи у националном извештају
владиног тима за инклузију,
разликују се и по квалитету путева, услова становања, телекомуникацијама... Учешће неразвијених у савременим путевима у Републици јесте око 10 одсто, док је
чак 57,7 одсто њихове локалне
путне мреже неасфалтирано!
Разлике се виде и у степену доступности здравствене заштите
− на једног лекара у земљи просечно иде 356 становника, док
је у најнеразвијенијим општинама овај однос четири и по пута
неповољнији.
Ништа боље није ни и у образовању, па тако у Црној Трави,
Гаџином Хану, Осечини или Жабарима, живи шест пута више људи са незавршеном основном
школом него у Београду, Новом
Саду, Крагујевцу, Нишу и Панчеву. Прекид школовања је седам
пута већи у најнеразвијенијим
местима него у Београду.
Због свега овога, расту миграције у развијене градове. У последњој деценији, сваке године око
150.000 радно способних напушта
своје пребивалиште и сели се у
Београд, Нови Сад и Ниш.
❚

ituacija s decentralizacijom
u Srbiji na kraju prve decenije 21. veka podseća na onu
od pre skoro 25 godina, kada su se
u bivšoj Jugoslaviji, u raslojavanju
zrelog, umirućeg socijalizma na građansko i nacionalno, pojavili ekološki pokreti. U to vreme dogmatski
deo establišmenta, odeven u ideološko sovjetsko odelo koje tako
mnogo liči na vojnu uniformu, etiketirao je ekologiste, sasvim u skladu
sa KGB-ovskom „metodologijom“,
kao državne neprijatelje (podrivaju
temelje društva jer kritikuju sistem
vrednosti koji ne vidi čoveka kao
deo prirode, nego kao njenog gospodara), sejače straha, panike i nespokoja [narušavaju građanski mir
i plaše pitomo stanovništvo (inače
pouzdanim) podacima o zagađenju], strane plaćenike (odakle im
pare za flomastere? A i šta ima da
se žale Grinpisu?), uništitelje ekonomije (ukazuju na očevidnu činjenicu da je ekološka proizvodnja po
definiciji ekonomična, a da je održivi
razvoj rešenje za mnoge socijalne

probleme) i, uopšte, neke sumnjive
smutljivce koji bi da nametnu tekovine koje se nikako ne uklapaju u
poželjni mentalni profil svakog klasno svesnog pripadnika socijalističkog društva. Itd., i t. sl...
Liberalni deo političke elite dočekao je borce za zaštitu životne
sredine kao novu društvenu snagu
koja će dati svoj doprinos izgradnji
socijalizma kao zaista humane zajednice slobodnih i ravnopravnih
ljudi; jer kakva je to sloboda ako
se čovek razboli i umre jer udiše
zagađen vazduh, pije zagađenu vodu i jede zagađenu hranu? Kakva
je to sloboda ako besomučno, zarad
sopstvene materijalne dobrobiti i
zadovoljenja potreba koje su mu
nametnute, čovek neobnovljivo
uništava čitave ekosisteme, što znači, u krajnjoj instanci, i sebe?
E tako je danas i sa decentralizacijom – politički faktori jake zle namere, a beskrajno zastareli, unose
pometnju i stvaraju dodatnu zabunu
međ ionako zbunjenim stanovništvom. Igrajući na traumatično dvadesetogodišnje iskustvo stalnog teritorijalnog smanjivanja države, oni
pojam decentralizacije poistovećuju
sa dezintegracijom i separatizmom.
Te sad će Vojvodina, te Sandžak samo što nije. Oni koji ne bi da se unapred izjašnjavaju, nego čekaju rezultate istraživanja javnog mnjenja,
i dalje se ne izjašnjavaju, nego šum
pojačavaju čestim mešanjem pojma
decentralizacije sa pojmovima regionalizacije, klasične i asimetrične,

autonomije, dekoncentracije i čitavog niza pratećih. Osim njih, pojaviše se i iznenadno otrežnjeni, osvešćeni i prosvetljeni dojučerašnji centralisti koji, doživevši unutrašnju
katarzu, postadoše vatreni decentralisti. Iako ta vrsta preobražaja nije
na ceni među pristojnim svetom,
treba je pozdraviti jer je politički
izuzetno korisna – da im najvernije
pristalice nisu vremenom okretale
leđa, što zbog razočaranja učinjenim, što zbog razočaranja neučinjenim, režim Miloševića i Markovićke
potrajao bi još neko vreme, možda
do dana današnjeg, daleko bilo...
Oni koji veruju prvima, treba da
znaju da je sve to najobičnija laž.
Oni koji su blagonakloni prema
drugima, treba da znaju da je sve
to potpuno pogrešno. Oni koji podržavaju treće, treba da sa oprezom
prate njihove poteze.
U pravu su četvrti, koji kažu da
je decentralizacija najefikasniji način držanja na okupu neke državne
zajednice. Kada ljudi u pretežnom
broju osete da najveći deo problema sa kojima se suočavaju mogu
da reše na dostižnim nivoima vlasti,
novcem koji su sami zaradili i koji
uglavnom ostaje pod njihovom
kontrolom, a da neka svoja suverena izvorna prava ostvaruju udruživanjem sa drugim građanima i
uravnoteženim plaćanjem tih potreba, e onda ta zajednica ima šansi
da prosperira. Tome nas, uostalom,
uče primeri iz celog sveta.
Ali, pošto mi volimo da učimo
uglavnom na sopstvenom iskustvu,

“

Demokratija i
decentralizacija stoje u
istom odnosu kao
ekologija i ekonomija.
Jedna bez druge ne mogu

uključujući i sopstvene greške,
uključimo mozgove i zasučimo rukave, veliki nas posao izgradnje građanskog društva očekuje. Izrastanje
podanika u aktivnog građanina jeste dug i bolan proces, ali alternativa tom sazrevanju svesnosti jeste
nastavak besmislenog bauljanja po
predelima onoga što ni ime nema.
Na kraju treba nešto reći i o iluziji
vremena. Ima ozbiljnih stručnjaka
za decentralizaciju koji smatraju da
bi početni zalet procesa decentralizacije trebalo da traje bar 15 godina
– prvih pet bi politička zajednica i
donosioci odluka trebalo da potroše
na definisanje modela decentralizacije, drugih pet na isprobavanje
tih modela u praksi, a trećih pet na
uhodavanje odabranog modela.
Srbija je put od zvaničnog odbacivanja ekoloških vrednosti do ekologije kao temelja državne politike
prevalila za, otprilike, isti period –
od pojave prvih ekologa do pojave
prvog ministra ekologije prošlo je
petnaestak godina. A baš kao što
ekologija i ekonomija ne mogu jedna bez druge, u istom odnosu stoje
i demokratija i decentralizacija. To
je neka vrsta fatalne privlačnosti. Fatalna ne u smislu letalna, nego u
smislu neraskadiva.
❚
Autor je urednik Decentralizatora

jul/avgust 2011. g.
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ZAŠTO JE CENTRALIZAM LOŠ

?letopis

Političko obrazovanje i decentralizacija

VII 2011. g.

Apatija građana razara društvo,

Bačko Petrovo Selo
Obnavlja se zgrada biblioteke
Jedan od četiri projekta IPA programa prekogranične saradnje Srbije i
Mađarske po imenu „Put zaštite kulturnog nasleđa“, rekonstrukcija zgrade
biblioteke u Bačkom Petrovom Selu,
uveliko se realizuje. Preostala tri su rekonstrukcija Zavičajne kuće u Temerinu, a u Mađarskoj Muzeja železnice u

znanje ga štiti
Ukupni društveni procesi, posebno razumevanje javnog prostora i političko
(ne)delovanje građana, u velikoj meri određeni su političkom kulturom i njenim
osnovnim vrednosnim sadržajima

no pojedinaca ili grupa“ – jesu
funkcija promena u kognitivno-motivacionim potrebama, kao što
je potreba da se upravlja nesigurnošću i pretnjom.
Prema Jostu i saradnicima, svako
uverenje je barem jednim delom
motivisano subjektivnim potrebama, kao što su: 1) potreba za znanjem i značenjem, 2) egzistencijalna potreba za sigurnošću i umirenjem, 3) relacione potrebe za
udruživanjem i socijalnom identifikacijom (pripadanjem).
Moglo bi se zaključiti da su u
osnovi evolucije ključnih koncepata
i vrednosti, pored razvoja velikih
ideoloških tradicija, upravo radikalno izmenjeni socijalni i politički

“

Prvi vidljivi znaci da je proces implementacije
modernog političkog obrazovanja u Srbiji uspešno započet,
bili bi da politički lideri i institucije svojevoljno ukinu deo
svojih ovlašćenja i moći i dopuste da građani i njihova
udruženja, ne samo formalno već i suštinski, odlučuju o
javnim politikama unutar decentralizovanog i
demokratizovanog procesa donošenja odluka

Domaseku i Ekonomske škole u Morahalomu. Ukupna vrednost ovog programa iznosi 171.604 evra, a
objektima je zajedničko da su građeni
u vreme Austrougarske monarhije i da
će se njihovom rekonstrukcijom obezbediti očuvanje istorijske i kulturne
tradicije za buduće generacije.
Najviše novca, ukupno 66.074 evra,
odvojeno je za rekonstrukciju zgrade
građene između 1900. i 1905. godine
u kojoj je već tri decenije lociran bibliotečki ogranak Narodne biblioteke
Bečej. Radovi su počeli 11. juna i taj
deo posla trebalo bi da bude završen
za 45 radnih dana. Izvođač radova je
subotička firma „Baupartner“.

konteksti, koji onda traže i svoju
političku i ideološku (re)interpretaciju. Urušavanje realsocijalizma
i kriza i agonija eks-Jugoslavije gotovo su paradigmatičan primer.
Poslednje decenije prošlog i početak ovog veka doveli su tako, pre
svega kroz nestanak bipolarnog
sveta i proces „turbo globalizacije“,
i do neravnoteža, kriza i vojnih intervencija i terorističkih napada.

4–5. VII 2011. g.
Brisel
Vojvodina predstavila projekat
zapošljavanja
Piše:
Zoran Stojiljković

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarević učestvuje u Briselu u razgovorima o projektu

sno u temelju političkog obrazovanja, stoji politička ideologija koju
možemo okvirno definisati kao set
međusobno povezanih moralnih
i političkih stavova o razvojnim ciljevima društva i o metodama kojima ih treba dostići. Ideologija pomaže da se objasni zašto ljudi čine
ono što čine, organizuje njihove

vrednosti i uverenja i usmerava političko ponašanje, odnosno sadrži
nužno svoju kognitivnu, afektivnu
i motivacionu komponentu.

nn Evolucija ideologija i
promena orijentacija
Pri tome, promene političkog
uverenja – „skretanje ulevo ili udes-

Ý Broj korisnika interneta

Z

„Promocija zapošljavanja mladih”, čiju
je realizaciju podržala Evropska komisija. Projekat realizuju Vojvodina,
zatim portugalska regija Azori, Krapinsko-zagorska županija iz Hrvatske i

poštovanje i priznanje i očuvanje
svojih kulturnih specifičnosti.
Za multikulturalizam, nacionalne i kulturne razlike obogaćuju
društvenu zajednicu i predstavljaju,
kroz očuvanje posebnih identiteta,
prednost iako priznaju da su ova
društva izložena većem riziku od
konflikata i traže složeniji političko-institucionalni aranžman nego
što je to slučaj sa nacionalno „monolitnim“ državama.
Izvesna napetost postoji i između
liberalne pozicije i multikulturalizma, jer liberali daju prednost ličnom identitetu, dok je multikulturalizam ipak specifičan oblik etničkog, kulturnog ili rasnog kolektivizma i kolektivnog identiteta.

a oblast političkog obrazovanja ključne su tri dimenzije politike, odnosno političke kulture: odnos politike i demokratije, odnos građanstva
i identiteta i shvatanje odnosa kohezije i različitosti u društvu, unutar
kojih koncept i razumevanje decentralizacije igraju značajnu ulogu.
U osnovi razumevanja sveta i javnog i političkog delovanja, odno-
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Rezultati statističkog istraživanja „Upotreba informaciono-komunikacionih
tehnologija u Republici Srbiji u 2010. godini“ pokazuju da svake godine dolazi do
porasta broja korisnika interneta u Srbiji i da je preko 1.700.000 korisnika svakoga
dana na internetu. Prema tim podacima,
50,4 odsto domaćinstava ima računar, a
39 odsto ima i priključak za internet
(www.stat.gov.rs). Poređenja radi, u Evropskoj uniji u proseku 70 odsto domaćinstava
ima pristup internetu, a 61 odsto ga i koristi
(Eurostat, www.epp.eurostat.ac.europa.eu).

jul/avgust 2011. g.

Specifičan izraz ovih konflikata
i promena, ojačan efektima planetarne ekonomske krize nakon 2007.
godine, predstavlja sukob verskog
fundamentalizma, ali i konzervativnog nacionalizma, sa konceptom
i praksom multikulturalizma i decentralizacije odlučivanja.
Multikulturalizam se bazira na
prihvatanju raznolikosti političkih
zajednica zasnovane na jezičkim,
etničkim i rasnim razlikama. No,
ono što posebno karakteriše multikulturaliste jeste uverenje da različite (manjinske) grupe imaju,
umesto mehanizama dobrovoljne
asimilacije i integracije, pravo na

Sve je to dovelo ne samo do uspona radikalne desnice, nego i do stava
političara nesporno demokratske
orijentacije, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, da je multikulturalizam praktično mrtav.

nn (Ne)prilike u Srbiji

Planetarna kriza, ali i realna opasnost od toga da se politička formula
„i Evropa i Kosovo“, odsustvom
političke realnosti završi faktičkim
stanjem „ni Evropa ni Kosovo“, čini
i inače izrazito složenu političko-kulturnu mapu Srbije još osetljivijom na prodore nacionalpopulizma i državnog dirižizma.
I razmere raširenog nepoverenja
u političke aktere i institucije i rastućeg političkog cinizma i indiferentnosti, govore o urgentnoj potrebi
da se redefiniše koncept demokratskog političkog obrazovanja.
Polazno, do promena iz 2000.
godine, sadržaji te vrste obrazovnih
programa uglavnom su se odnosili
na veštine javnog nastupanja,
GOTV kampanju, pisanje projekata, monitoring izbora. Njihov
efekat je bio ograničen jer je u
osnovi najvećeg broja ovih edukacija bila želja da se promeni režim,
a ne sistem vrednosti.
Drugi, prelazni period, obeležile
su teme koje se odnose na način
funkcionisanja partijskog i izbornog sistema u Srbiji, na horizontalnu i vertikalnu podelu vlasti, iz-

gradnju pravne države ili profesionalizaciju medija.
Treću fazu čine „evropske teme“
koje se odnose na borbu protiv korupcije i terorizma, na usklađivanje
evropskog i domaćeg zakonodavstva, na globalizaciju, ekološke teme,
značaj regionalne saradnje, multikulturalizma i decentralizacije.
Postoje istovremeno tri ključna
metodska pristupa političkoj edukaciji: prvi se odnosi na „političko
preduzetništvo“ koje se bazira na
analizi ponude i potražnje kako bi
se došlo do optimalne programsko-političke ponude za građane;
drugi je političko komuniciranje
– stvaranje prihvatljive slike o akteru i instituciji u javnosti i, poslednji, treći ključni sadržaj predstavlja znanje o upravljanju organizacijom i njenim resursima (veštine
analize, rešavanje konflikata, planiranje, koordinacija, evaluacija).
U tom okviru, s obzirom na rastući uticaj novih informacionih
tehnologija na političko obrazovanje, sve je veći značaj i virtuelnih
onlajn edukacija. Na taj način uticaj
štampanih materijala, publikacija
i lifleta, polako ali sigurno, gubi trku sa mogućnostima koje nude internet i različite socijalne mreže.
Novi socijalni kapital, koji se
stvara u virtuelnim prostorima Fejsbuka, Tvitera i drugih socijalnih
mreža, i korišćenje interneta u političkim kampanjama, prvo je pokazao svoju snagu u predsedničkoj
kampanji za izbor predsednika Sjedinjenih Američkih Država Baraka
Obame, a potom i u nizu revolucija
koje su planule na Bliskom istoku
tokom 2011, od kojih je začetak
prve u Egiptu bio upravo na Fejsbuku. Eksperti govore o informisanju, uključivanju, interaktivnosti
i mobilizaciji kao najznačajnijim

komponentama interneta uopšte,
a naročito platforme Veb 2.0, gde
korisnici sami kreiraju sadržaje, ali
imaju istovremeno i potpunu kontrolu nad njima (veb-sajtovi, blogovi, društvene mreže). Mobilizacija predstavlja najviši nivo participacije na veb-sajtu, što može rezultirati i političkim okupljanjima.
***
Drastičan pad želje građana za
participacijom ne govori samo o
ekonomskoj ili političkoj krizi, već
i o krizi identiteta, ideja i osnovnih
demokratskih vrednosti.
Ako pretpostavimo da na vrhu
piramide političkog obrazovanja
stoji građanski i politički angažman punoletnog pojedinca, postavlja se pitanje zašto koncept permanentnog obrazovanja još uvek
nije moguće primeniti i na političke aktere u Srbiji.
Prvi vidljivi znaci da je proces
implementacije modernog političkog obrazovanja u Srbiji uspešno
započet bili bi da politički lideri i
institucije svojevoljno ukinu deo
svojih ovlašćenja i moći i dopuste

da građani i njihova udruženja, ne
samo formalno već i suštinski, odlučuju o javnim politikama unutar
decentralizovanog i demokratizovanog procesa donošenja odluka.
Ulaženje u proces pregovaranja
i lobiranja obogatio bi politički dijalog i značajno bi ojačao kapacitete i države i civilnog društva. Tada bi se i u praksi pokazalo da bi
politika, ipak, trebalo da bude kolektivni poduhvat.
❚
Autor je profesor Fakulteta političkih
nauka u Beogradu

Ý Kroki prosečnog građanina
Cesidovo istraživanje iz februara 2010. godine pokazuje da je prosečni građanin
Srbije nacionalno tolerantni (71 odsto) tradicionalista (64 odsto), koji je tek nešto pre
za decentralizaciju (39:27) i EU (39:25) nego protiv njih, pri čemu ima ozbiljne dileme
oko prihvatanja tržišne privrede (31 odsto za i 21 odsto protiv uz gotovo polovinu uzdržanih) i homofobičan je (49 odsto, uz petinu tolerantnih i trećinu neodlučnih).
Decentralizacija je očito jedan od procesa koji izaziva polarizaciju a o kome se istovremeno nedovoljno zna, odnosno o kome trećina nema stav. Bez dovoljno informacija
i interaktivnog obrazovnog treninga, može, odnosno već je postao predmet političkih
podela i manipulacija poput one da vodi daljem rasparčavanju i drobljenju Srbije.
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britanski Hempšir. Svi regioni su, kao i
Vojvodina, članovi Skupštine evropskih regija (AER), koja okuplja 270 regija iz 34 evropske zemlje.
Cilj projekta je da se kroz razmenu
iskustava između četiri regije i uz stručnu podršku nezavisnog konsultanta,
izradi plan za unapređenje politike zapošljavanja mladih radi smanjenja
stope nezaposlenosti. Projekat će se
odvijati u četiri faze, od septembra
2011. do marta 2012. godine, a Vojvodina će prva biti domaćin timu eksperata iz partnerskih regija od 12. do 16.
septembra.

Културна политика и савремени менаџмент

Децентрализација културе

5. VII 2011. g.
Novi Sad
Ugovoreno evropsko
partnerstvo
Predstavnici Vojvodine i italijanske
regije Umbrija sklopili su ugovor o evropskom partnerstvu institucija dvaju
regiona. Evropsko partnerstvo se temelji na ugovoru koji su Umbrija i Vojvodina sklopile još 2006. godine. U
ovaj projekat biće uključene brojne in-

значи развој културе

K

Пише:
Биљана
Мицков

Zastava regije Umbrija
stitucije iz Vojvodine – od Univerziteta
u Novom Sadu, preko Privredne komore Vojvodine, do sekretarijata za
poljoprivredu, zaštitu životne sredine,
energetiku i drugih. Radne grupe će
definisati teme kojima će se projekat
baviti, a to su: ruralni razvoj, zaštita životne sredine, saobraćaj i transport,
upravljanje otpadom, mala i srednja
preduzeća.

12. VII 2011. g.
Užice
Ponuda tipičnih proizvoda
„Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Hercegovini i Zlatiborskom okrugu u Srbiji“, naziv je
projekta koji su započeli Regionalna
razvojna komora Zlatibor u Užicu i
udruženje Nezavisni biro za razvoj iz
Modriče. Projekat, čija je vrednost
211.420 evra, od čega je Evropska
unija obezbedila 175.478 evra u

„Креативни људи и
њихове активности
кључ су стабилности
културе једне средине,
обогаћују и државу...
и град.“
Феран Маскарељ (Ferran Mascarell),
саветник за културу, Барселона
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ултура представља основни елемент дру штва, и то је главни
циљ UNESCO-a. Култура нам
је потребна, а њен развој важан,
како бисмо могли да стекнемо
добру слику о свету и да преиспитујемо изазове са којима
се сусрећемо. Савремена култура директно говори о важним
питањима нашег времена и о
промени окружења глобалног
идентитета. Један од циљева
прављења планова развоја сектора културе у градовима
Србије у ствари је залагање за
то да грађани имају поверења у
уметност и културу.
Одрживи развој културе у једном граду и региону, и у целини
у савременом друштву, мора бити трансверзалан. То значи да
све димензије града и територије
(друштвене, образовне, економске и туристичке) морају бити
повезане, а култура треба да се
повеже са сваком од њих.
Потребно нам је стварање културне политике градова у
Србији на нов и савремен начин.
Агенда 21 за културу даје оквир
таквом функционисању.

jul/avgust 2011. g.

nn Изазови

Политика у култури (културна политика) потребна је да
бисмо подржали структурирање пројеката у култури (уметничких пројеката, опреме...), и
ти пројекти могу да утичу на
друге појаве у друштву: да би се
обезбедила добра расподела
културних објеката у неком граду или на некој територији; да
би се избистрили објективни
разлози за подржавање или неподржавање пројеката; ради
подстицања уметничког стваралаштва; и да би се уметницима пружила прилика да раде у
добрим условима те да друштву
дају идеје које би га покренуле.
Развој културе кроз јасну културну политику укључује модернизацију (дигитализација) и технолошку софистицираност медија у општинама Србије, а
представљањем културе једног
града у сврху лакше размене
вредности, уз истовремено очување карактеристика тог места,
очување традиционалних вредности и архитектуре, остварује
и обезбеђује лакши приступ културним садржајима.

“

Важно је да град улаже ресурсе у отварање нових
простора за културу. У стручном смислу то би била
партиципација културе у урбаном планирању. Отварање
креативних простора, претварање празних фабрика у
креативне центре, отварање приватних музеја,
стварање могућности да се конференције на тему
културе дешавају у свим просторима културе у граду
Ови циљеви се могу постићи
кроз ефективнији менаџмент између националних и међународних партнера ради истраживања
и подстицања идеја. Потреба за
менаџментом у савременој култури повећава се због покретљивости друштва, што неумитно
утиче на уметност, и подједнако
на установе културе. Менаџмент
у култури, све више, постаје један
од главних фактора покретљивости и развоја друштва, и градова
на глобалном нивоу. Он појачава
демократизацију и развој. Установе културе постају много отвореније, иду у корак са друштвеним променама, преузимају активну улогу у том процесу.
Постоји јака потреба за организованим системом који ће
обезбедити уједначен развој и у
оквиру установа и међу установама на регионалном и европском нивоу. Са намером да се настави напредак знања, неопходно је тражити нове вештине у
активностима, то јест, неопходна
је размена искустава у културној
пракси. У оквиру ширег контекста, менаџмент превазилази
локалне и регионалне моделе и
налази се на европском нивоу.

nn Агенда 21 за
културу
Значајно је истаћи партиципацију градова из Србије у Агенди
21 за културу и сарадњу експерта
Ђордија Пасквала Руиса (Jordi

Pascual Ruiz) из Барселоне са општинама у Србији на формирању
стратегија развоја културе. До сада су Агенди 21 за културу приступили Нови Сад, Вршац и
Зрењанин, а Ужице и Панчево
су у процесу приступања. Сама
Агенда 21 за културу као мрежа
је врло успешна у размени искустава и даје савремени приступ
развоју културе у једном граду.

Агенда 21 за културу пружа
сваком граду могућност да креира дугорочну визију културе као
основног стуба свог развоја.
Текст овог документа промовише културу као четврти стуб одрживог развоја, који мора бити
развијен на локалном нивоу и
кроз сарадњу културне сфере и
грађанства. Истовремено, Агенда 21 за културу повезује градове
широм света, она представља
средиште учења, место за размену информација о управљању у
области културе, као и место на
коме сви градови, заједно, могу
да заступају улогу културе у локалном развоју.
Агенда 21 за културу јесте основни (оригинални и мултилатерални) допринос градова глобалном менаџменту у култури.
Развој локалне културне стратегије у градовима Србије обухвата разговор, скицирање и израду, као и одобрење документа
који својом садржином описује
културне приоритете града. Овај
процес је најефикаснији онда када ангажује све представнике
културе области на коју се односи, као и грађанство и јавну администрацију. Процес развоја
културне стратегије најчешће почиње ревидирањем и проценом
културних ресурса којима располаже град и ресурса којима
располаже његова економија, као
и присутним трендовима друштва и простора у ком се налази.

nn Новосадска агенда

Имплементација Агенде 21 за
културу у Новом Саду је почела
када је Градско веће прихватило
овај документ. Сама Агенда 21
за културу иницира формирање
стратегије развоја културе Новог Сада. У практичном смислу,
то значи да систем институција
културе као што су музеји, гале-

рије, биоскопи, фестивали... мора имати фреквентност током
целе године да би се задовољио
укус грађана. На првом месту
су грађани који имају потребу
за културним садржајима, те и
систем функционисања у граду
мора бити подигнут на виши
ново. Музеј Војводине има развијен програм радионица за ђаке, студенте и пензионере. То је
добар покушај отварања музејског простора према посетиоцима. Али бисмо могли рећи да
је дигитални приступ поставци
могао бити много бољи и савременији. Грађани тако добијају
бољи приступ садржајима. Музеј савремене уметности Војводине, на пример, има велики
број добро урађених изложби,
али програм за посетиоце скоро

мента у култури, са страним
предавачима.
Потребно нам је знање о томе,
како домаћих тако и међународних стручњака у овом пољу, што
укључује: културну политику,
стратегију развоја града, моделе
партнерске сарадње, укључивање
становништва, међукултурни
дијалог, анализу публике, уметничко образовање и интеракцију... све су то потребе савременог човека.
Кључна је партиципација грађана и укључивање у активан културни живот једног града. Треба
истаћи да музеји и галерије постају центри уметничког образовања, а образовни програми обезбеђују трајну публику, која има
приступ уметничком концепту
и утицај на њега. Ово се односи

да и не постоји и на томе мора
озбиљно да се ради. Дигитализација, односно модеран приступ садржају, омогућава да грађани могу да погледају у Библиотеци Новог Сада одређену
књигу у дигиталном формату и
тако да је листају.
Важно је да град улаже ресурсе
у отварање нових простора за
културу. У стручном смислу то
би била партиципација културе
у урбаном планирању. Отварање
креативних простора, претварање празних фабрика у креативне
центре, отварање приватних музеја, стварање могућности да се
конференције на тему културе
дешавају у свим просторима културе у граду. Дијалог између професионалаца и грађана унапређује не само положај него и мишљење и однос према култури.
Стратегија то треба да осмисли
и да се унапреди систем који је
потребан свима нама.
Нови Сад је организовао низ
конференција које су биле отворене за публику, на тему менаџ-

на укључивање свих нивоа друштва, од радника у различитим секторима, преко младих и образованих људи, пензионера, локалног становништва, људи са посебним потребама, итд.
Савремена уметност и култура важан су додатак савременом
животу и повезују аспекте популарне културе, савремене цивилизације и технологије развоја. Кроз уметност, ствара се
поглед на свет вредности и на
сва покренута питања, чиме
уметност помаже напретку људског бића и развијању специфичног мишљења.
Градска средина, акције у култури и установе уметности неповратно морају постати једно
„отворено место“ и за уметнике
и за грађане, и постићи један
„шири контекст“.
❚
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Ауторка је истраживачица у
култури из Новог Сада
www.agenda21cultura.com
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okviru programa za prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine,
trajaće 20 meseci.
Glavni cilj tog projekta jeste zaštita
tipičnih proizvoda iz oblasti poljoprivrede, stočarstva i starih zanata u severoistočnoj Bosni i u Zlatiborskom
okrugu, u skladu sa evropskim standardima, i njihova šira komercijalizacija. Kroz realizaciju planiranih
aktivnosti, takvi proizvodi trebalo bi
da postanu vidljivi u širem regionu, a
proizvođači će biti upoznati sa neophodnošću zaštite oznake geografskog
porekla, čime će biti omogućen plasman proizvoda na EU tržište.

Tipični proizvodi iz užičkog kraja
jesu: „komplet lepinja“, grnčarija iz
sela Zlakuse, džemperi iz Sirogojna,
užička pršuta, sir, kajmak, malina i
drugi. S druge strane, severoistočni
deo Bosne i Hercegovine poznat je, između ostalog, po različitim pitama,
sudžuku, pekmezu od jabuke, kajmaku i siru iz meha. Istraživanje o
tome tek predstoji tokom realizacije
projekta, nakon čega će biti štampan
vodič o najperspektivnijim proizvodima i njihovim specifičnostima.

Децентрализација у Србији: Оџаци

Живот надну шешира
Са расположивим новцем оџачка општина без помоћи Републике и
Покрајине не може да креира напредак. У време кад је Србија једина
централизована земља у Европи, процес децентрализације наметнуо се као
неопходност. Већа
новчана средства и
спуштање одлучивања
на локални ниво
општинама би донели
већу самосталност у
одлучивању и у
доношењу животно
важних одлука за
њихове грађане

VII 2011. g.
Zrenjanin
Škola sa geotermalnim
grejanjem
Grad Zrenjanin, u partnerstvu sa
Privrednom komorom rumunskog
okruga Timiš, realizuje projekat „Povratak u budućnost“, koji se ostvaruje
u okviru IPA programa srpsko-rumun-

ske prekogranične saradnje, a za cilj
ima razvoj obnovljivih izvora energije.
Osnovna škola „Dr Jovan Cvijić“ prva je
škola u zemlji u kojoj se postavlja geotermalni sistem za grejanje i hlađenje,

Пише:
Урош
Меселџија

С

едамдесетих и осамдесетих година прошлог века оџачка општина била је једна од најпросперитетнијих у Србији. Данас
је то средина која се суочава са
многобројним проблемима чије
решавање, по правилу, зависи од
добре воље републичких и покрајинских органа. Неуспеле
приватизације економских гиганата: Хемијске индустрије
„Хипол“,
Картонаже
„Младост“,
Фабрике
„Итес Лола Рибар“, Млекаре „Оџачанка“, „Пољо-

8

строја“ и већине земљорадничких задруга, у којима је било запослено око 5000 људи (колико

их је данас на евиденцији Националне службе за запошљавање), додатно су уназадиле ионако осиромашену општину. Разлоге посрнућа Оџака многи виде
и у чињеници да је општина са
севера Бачке, шездесетак килоБачки
метара удаљена од Новог Сада,
Брестовац
била једна од ретких у АП
Војводини у којој су и после
Српски Милетић
Бачки
2000. године на власти остаГрачац
ли социјалисти, и да су им,
Богојево
као и радикалима који су
Лалић
после њих преузели рукоКаравуково
Оџаци
вођење општином, контакти са
Ратково
појединим републичким мини-

старствима и покрајинским секретаријатима, који умногоме одлучују о судбини локалних средина, били „немогућа мисија“.
Иако је након прошлогодишњих поновљених локалних избора и доласка Демократске
странке на чело општине успостављен дугоочекивани тзв. вертикални ниво власти, који је од
странака владајуће коалиције
представљан као спасоносни модел за даљу судбину оџачке општине, ни он, бар засада, није
дао резултате које грађани Оџака
после 20 година кризе с правом
очекују. Истини за вољу, због дугогодишњег економског урушавања општине тешко је било и
очекивати да се промене десе
преко ноћи. Помаци су видљиви, нарочито кад је реч о решавању инфраструктурних проблема, међутим, незапосленост и
одлив становништва, посебно
оног млађег, и даље је на високом нивоу. Не чуди због тога
што је нова „чаробна формула“
за решавање нагомиланих проблема – децентрализација – у
оџачкој општини од једног дела
грађана примљена са резервом.

у којој ће мери челници локалне
самоуправе након дугогодишње
„зависности“ бити способни да
на себе преузму надлежности
државних институција које се
спуштају на ниво општина.
За председника оџачке Скупштине Милоша Пејчића, у време
кад је Србија једина централизована земља у Европи, процес
децентрализације наметнуо се
као неопходност.
– Већа новчана средства и
спуштање одлучивања на локални

средине суочавају. Поред недостатка новца, да би се решили неки горући проблеми, руке су нам
често биле везане и због чињенице што смо за све морали да питамо надлежне државне органе –
истакао је Пејчић.

nn Улога партијских
централа
По мишљењу председника
оџачког парламента, децентрализација је процес који би морали подржати сви, од политич-

“

Децентрализација је мач са две оштрице због
чињенице да у њену реализацију све локалне
самоуправе не улазе са једнаким шансама. Са
расположивим новцем, оџачка општина неће моћи
самостално одлучивати о својој судбини, него ће и
надаље остати препуштена доброј вољи функционера
из Београда и Новог Сада

nn Један мач,
две оштрице
Иако не спори да је децентрализација значајно питање за
Србију, дипломирани економиста Младен Шипка веће ингеренције локалних самоуправа доживљава као нешто од чега оџачка,
као и друге мање локалне средине, неће имати неке велике користи пошто је, по његовом мишљењу, то концепт који одговара
већим центрима. Децентрализација је мач са две оштрице због
чињенице да у њену реализацију
све локалне самоуправе не улазе
са једнаким шансама. Са расположивим новцем, оџачка општина неће моћи самостално одлучивати о својој судбини, него ће и
надаље остати препуштена доброј вољи функционера из Београда и Новог Сада, истиче Шипка и додаје да се намеће и питање

ниво, општинама би донели већу
самосталност у одлучивању и у
доношењу животно важних одлука за њихове грађане. Крајње је
време да средства која се прикупе
од пореза и доприноса већим делом остану у општинама и да оне
саме одлучују како ће располагати
тим новцем, а не да локалне путеве, водоводе, гради републичка
Влада. Ми у локалу много боље
знамо проблеме са којима се наше

ких организација, па све до грађана, пошто је она у њиховом
интересу јер их подстиче на активнију улогу у развоју властите
животне средине.
– Ово је јединствена прилика
да престанемо да зависимо од
других и да судбину своје локалне средине узмемо у своје руке.
Са 80 одсто прихода од пореза
на зараде, који ће се у наредном
периоду сливати у општинску

касу, са несмањеним трансферима из републичког буџета, као и
са могућношћу да новац добијемо из трансфера солидарности, створиле би се реалне шансе
да сами креирамо будућност општине. У току 2010. године, на
основу пореза и доприноса општински буџет инкасирао је око
сто милиона динара. Ове године, по новом закону, слиће се додатних сто милиона којима се
могу решавати како инфраструктурни проблеми, тако и подстицати самозапошљавање. Осим
више новца, не мање је важно и
то да децентрализација подразумева и квалитетан кадар, његову сталну едукацију, као и виши степен одговорности локалних челника који за све оно што
није урађено више не би могли
окривљавати партијске централе. С друге стране, више неће
бити важно да ли власт на локалу
одговара структури власти у Републици, што ће омогућити да
се општина нормално развија,
без страха да ће јој због политичких разлога неко скратити
трансфер – рекао је Пејчић.
Док децентрализација не заживи, као и већина општина у
Србији, и оџачка ће још задуго
бити препуштена вољи функционера из Београда и Новог
Сада који доносе одлуке како о
расподели средстава, тако и о
решавању инфраструктурних и
других проблема, пошто општина за тако нешто нема новца у
свом буџету. Пресудну улогу у
одабиру „пожељних“ општина и
надаље ће играти партијске везе,
лобирања... Кад је о томе реч,
већ двадесет година оџачка општина је на „дну шешира“. Обећања да ће се то променити, било
је, али само у време предизборних кампања. Кад оне утихну,
остају само обећања. Можда је
децентрализација шанса да оџачка општина направи искорак,
али само можда.
❚
Аутор је главни и одговорни
уредник „Наших новина“ из Оџака

Дероње

DECENTRALIZATOR | Broj 9

l

jul/avgust 2011. g.

jul/avgust 2011. g.

l

Broj 9 | DECENTRALIZATOR

9

LOKALNA SAMOUPRAVA

?letopis
a osim uštede prirodnih resursa, smanjiće se emisija ugljen-dioksida. Sistem geotermalnog grejanja košta
536.500 evra, od te sume 460.250
evra obezbeđen je iz evropskih fondova, dok će ostatak obezbediti grad.
Projekat traje ukupno 15 meseci i
sem konkretnih radova u zrenjaninskoj
školi, podrazumeva dve konferencije u
Temišvaru o značaju energetske efikasnosti, kao i seriju seminara koji će se
održati predstavnicima obrazovanja i
javnih ustanova, koji su potencijalno
novi kandidati za ovakva ulaganja.

19. VII 2011. g.
Niš

Putevi decentralizacije – Šabac

Opštine i gradove
prestonica
olako
zaboravlja

Regionalno partnerstvo za
regionalne probleme
Gradonačelnici Niša i Leskovca, predsednici opština Gadžin Han, Doljevac i
Merošina, kao i predstavnici poslovnog
i civilnog sektora, potpisivanjem Sporazuma o saradnji i Memoranduma o razumevanju uspostavili su partnerstvo
lokalnih samouprava, biznisa i civilnog
sektora. Sporazum su, pored predsta-

vnika gradova i opština, na niškom aerodromu „Konstantin Veliki“, potpisale i
Meri Vorlik, ambasadorka SAD-a u Srbiji, i Suzan Fric, direktorka USAID-a,
koji je nosilac ovog projekta.
Sporazum je inspirisan činjenicom
da opštine u Srbiji više ne mogu sebi da
dozvole da jedne drugima budu konkurencija u naporima da se privuku strane
investicije, već treba da budu partneri
na visokointegrisanom i sofisticiranom
tržištu. Predstavnici gradova i opština u
ovom partnerstvu prepoznali su mogućnost za saradnju u oblasti zaštite
reka Južne Morave i Nišave, razvoja
berze poljoprivednih proizvoda, razvoja
obnovljivih izvora energije, aerodroma
„Konstantin Veliki“, kao i mogućnost zajedničkog nastupa u Briselu i Beogradu
i lakšeg pristupa evropskim fondovima.

20. VII 2011. g.
Novi Sad
Osnovana Vojvođanska mreža za
inovativni razvoj
Konferencija o inovativnom razvoju i
transferu znanja, na kojoj će neki od uče-

J

Piše:
Dragan Eraković

Zahtev za decentralizaciju
potpisalo je oko deset
hiljada Šapčana što
dovoljno govori o
zainteresovanosti
građana da se brojna
značajna pitanja rešavaju
u okviru lokalne
samouprave a ne u
glavnom gradu
10
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edan od razloga za decentralističko raspoloženje Šapčana jeste to što su pojedine
republičke institucije locirane u
Valjevu iako je Šabac veći grad i
centar većeg okruga. Tako je sedište Trgovinskog suda i Privredne
komore u Valjevu, kao i Školska
uprava, iako u tom gradu ima znatno manje privrednih subjekata i
škola. Od republičkih institucija
u Valjevu je sedište i republičkog
javnog pravobranioca, Zavoda za
zaštitu spomenika, Republičke građevinske inspekcije, Vojne uprave,
pa čak i Državne bezbednosti. Šabac je nedavno dobio Republičku
upravu za javna plaćanja u agraru,
a takođe je ovde sedište Katastra
za Mačvanski i Kolubarski okrug.

nn Velike investicije
čekaju državu
Drastičan primer nepotrebne
centralizacije jeste trasa regionalnog
puta R-208 koja prolazi kroz grad,
kroz gradske ulice. Zbog važećih
mera republičkih saobraćajnih organa, u vitalnim gradskim ulicama
nisu mogli da se izgrade trotoari i
postavi gasna mreža, a građanima
je pogotovo smetalo što se saobraćaj teških kamiona odvijao u njihovoj neposrednoj blizini. Tek izgradnjom alternativnog pravca,
saobraćaj je izmešten a ulice su kojul/avgust 2011. g.

načno pripale gradu na upravljanje.
Takođe, primer nepotrebne centralizacije jeste odluka o izmeni naziva Opšte bolnice. Zaposleni, kao
i većina Šapčana, smatraju da bi
bolnica trebalo da nosi ime velikog
pisca i lekara dr Laze Lazarevića,
uostalom tako se zvao i zdravstveni
centar u Šapcu, ali i o tome odobrenje daje nadležno ministarstvo.

“

Šabac je jedna od
retkih gradskih uprava gde
je broj zaposlenih po
svetskim standardima,
ukupno oko 180

Imovina opština i gradova i dalje
se vodi na Republiku, što je bila odluka Miloševićevog režima devedesetih
godina – jednim delom da bi se sprečavala prodaja srpskih imanja na Kosovu, ali to je takođe bila značajna
poluga vlasti koja joj je omogućavala
da sve konce vuče u prestonici. I dok
se čeka ponovno vraćanje imovine
opštinama i gradovima, izgubljeno
je mnogo vremena. Jer po mnogo
čemu i sadašnja demokratska vlast
ima oblik partokratije. Umesto bivšeg tzv. demokratskog centralizma,
pravilo je da se krupne, strateške
odluke donose u vrhu stranke, a on-

da preko drugih poluga, na primer
poslanika, prelaze u zakone i druge
oblike, i na kraju da se sprovode na
nivou lokalnih vlasti, odnosno funkcionera vladajućih stranaka.

nn Uticaj lokalnih
samouprava
Gradonačelnik Šapca Miloš Milošević, kome je ovo drugi mandat
(biran je i neposredno kao i od odbornika), smatra da i postojeći Zakon o lokalnoj samoupravi jasno
definiše nadležnosti lokalne samouprave, i to pre svega u interesu
građana. Vodosnabdevanje, čišćenje i uređenje životne sredine, planiranje, kultura, dečja zaštita, najbolje se rešavaju kada su u ingerenciji opština, odnosno gradova.
– To je i evropska praksa da se
vitalni problemi rešavaju u okviru
lokalne samouprave. Veoma je važno da su urbanističko planiranje,
dozvole za izgradnju, u našoj nadležnosti. Besmisleno je da se usporava i gradnja i promet ako sve mora da ide na overu ili dozvolu u
Beograd. Neke slučajeve brzo smo
rešavali u Direkciji za imovinu, ali
očekujem da se sve to pojednostavi
kada se imovina vrati opštinama i
gradovima. Od poreza na zarade
do sada smo dobijali 40 odsto, a
novim izmenjenim zakonom to će
biti duplirano. Međutim, mi smo
i ranije znatna sredstva dobijali od
Republike na osnovu projekata, a
novi podsticaj pružiće sredstva iz
Evropske unije. Na osnovu regionalne saradnje sa Sremskom Mitrovicom, rešavamo pitanje deponije, u šta je Evropska unija uložila
šest miliona evra. Po evropskim
standardima, regionalne deponije
uređuju se za 200.000 stanovnika,
tako da smo zajednički pripremili
projekat. Takođe, na osnovu rešavanja pitanja prečišćavanja otpadnih voda, Šabac je od Evropske unije dobio jedanaest miliona evra.
Kao grad na Savi, koja je i međunarodna reka, jasno je da Šabac ima
veliki značaj, pogotovo u oblasti
ekologije – ističe Milošević.

– Smatram da bi lokalna samouprava trebalo da ima više uticaja
prilikom izbora direktora škola, jer
se znatan deo sredstava za škole izdvaja iz gradskog budžeta. Takođe,
Sud za prekršaje bi morao neposrednije da sarađuje sa lokalnom
samoupravom, da bude deo tima
za upravljanje gradom – smatra gradonačelnik Milošević i dodaje da
su „potrebni značajni potezi države
kada je u pitanju podsticaj za nerazvijena područja, gde bi svakako

“

Umesto bivšeg tzv. demokratskog centralizma,
pravilo je da se krupne, strateške odluke donose u vrhu
stranke, a onda preko drugih poluga, na primer poslanika,
prelaze u zakone i druge oblike, i na kraju da se sprovode na
nivou lokalnih vlasti, odnosno funkcionera vladajućih stranaka

znatno više trebalo izdvajati za stručnjake na tim područjima kako bi
se sprečilo iseljavanje“.

nn Uslov: visok
ekonomski nivo
Iako pripada grupi razvijenih
sredina, nivo zarada zaposlenih u
Šapcu ispod republičkog je proseka. Delom zbog toga što više od
polovine stanovništva živi na selu,
ali i zbog postojećeg stanja u industriji. Kao i u drugim delovima
zapadne Srbije, visok je procenat
nezaposlenosti. Mada sada ima više od trideset banaka, Šabačka
banka je među prvima u Srbiji otišla u likvidaciju. Visok nivo ekonomskog razvoja nužan je za decentralizaciju, pokazalo se na primerima razvijenih zemalja. Dr Dejan Grujić, profesor ekonomije na
Visokoj poljoprivrednoj školi u
Šapcu, ukazuje na to da privredno
nerazvijene zemlje ne mogu uspešno da izvedu proces decentralizacije. Podaci su neumoljivi, a Srbija je po mnogo čemu na začelju:
po društvenom bruto proizvodu,
izvozu, stranim investicijama...
– Uspeh decentralizacije zavisi od
nivoa privrednog razvoja, i bez tog

potrebnog nivoa ona je nemoguća.
Neophodna je diferencijacija državnih organizacija i stvaranje mreže
civilnog sektora, za šta je potreban i
veliki činovnički aparat i finansiranje
iz lokalnih javnih prihoda. U svemu
tome potrebna je i razvijena svest
građana o izmirivanju obaveza za
rashode lokalne uprave, a takođe postoji opasnost od stvaranja lokalne
birokratije. Dokazano je u razvijenim
zemljama Evrope da se povećava korupcija, i da je po pravilu ona otkrivena na lokalnom nivou, a neznatno
na državnom nivou. Lokalne birokrate su pod većim uticajem lokalnih
interesnih grupa, naročito u sferi
oporezivanja i izdavanja dozvola.
Nivo slobodnog odlučivanja veći je
na lokalnom nivou, a korupcija često
podrazumeva saradnju političara i
birokrata – smatra Grujić.
On posebnu opasnost vidi u mogućnosti da se decentralizacijom poreza i javnih prihoda u pogledu raspodele uvećaju razlike do destrukcije i rivaliteta pojedinih regiona.
Beograd praktično postaje država
u državi, sa velikim resursima, dok
ostali regioni daleko zaostaju. Sa jakom decentralizacijom teže je sprovoditi makroekonomske mere za

stabilizaciju privrede. Pa posle svega,
kad se pogleda tehnološka opremljenost, kadrovska struktura, i drugi
uslovi pojedinih sredina, male su
šanse da, na primer Babušnica, opstane privredno, ali i kao lokalna samouprava. Jug i istok Srbije u ovakvim okolnostima duboke ekonomske krize nemaju šanse za razvoj.

nn Prnjavor opština

Šabac je jedna od retkih gradskih
uprava gde je broj zaposlenih po
svetskim standardima, ukupno oko
180. Takođe, gradska uprava radi
po međunarodnim ISO standardima, što redovno kontroliše ovlašćena agencija TIF. Međutim, ne
malo građanima bode oči to što se
republička administracija množi
umesto da se smanjuje, što se stvaraju agencije i organizacije koje malo šta ili ništa ne rade, a plate su im
daleko iznad proseka. I dok se čeka
„debeogradizacija“, na području
grada Šapca pokrenuta je inicijativa
da varošica Prnjavor, sa oko pet hiljada žitelja, dobije status opštine.
Za to je, po sadašnjim propisima,
potrebno oko deset hiljada potpisa,
ali je očigledno da je proces decentralizacije otpočeo i da će se svakako nivo ingerencija spuštati prema
građanima, pre svega prema „manjim oblicima organizovanja“. ❚
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Autor je glavni urednik
„Podrinjskih“ iz Šapca
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VIŠE OD VESTI... ...MANJE OD TEKSTA

VIŠE OD VESTI...
...MANJE OD
TEKSTA
BEČIĆ:
Prevara građana
– Otvaranje Kancelarije
Vojvodine u Briselu predstavlja još jedan loš potez
aktuelne vlasti, jer umesto da smanjuje administraciju, ona je uvećava. Osim toga, to je još jedan pokušaj da
Vlada Vojvodine pokaže svoju nezavisnost
od Beograda. Pokušavaju da u predizbornoj
kampanji kažu građanima: „Evo, otvorili
smo Kancelariju Vojvodine u Evropskoj uniji
i kroz tu kancelariju ćemo pokrenuti investicije u Vojvodinu.“ Građanima, između
ostalog, hoće time da pošalju poruku da će
na taj način doći do otvaranja novih radnih
mesta. To je još jedan pokušaj da se prevare
građani Vojvodine – tumači Igor Bečić, poslanik SNS-a.

SUBOTIĆ:
Federalna jedinica
– Građani Vojvodine godinama su finansirali sva
Miloševićeva ratišta i
gradilišta, ali i Koštuničina i Tadićeva gradilišta. Tako je Vojvodina
od nekada razvijenog područja bivše SFRJ
postala srazmerno najsiromašniji region.
Vojvodina se posmatra kao komora i veliki
špajz hrane i potrepština, iz kojeg se uzima bez pitanja. Vojvodina je bez političkog i ustavnog subjektiviteta opustošena i opljačkana. Srbija treba da postane
država svih građanki i građana i svih nacionalnosti, u kojoj će Vojvodina biti evropski, građanski i multikulturalni entitet,
odnosno federalna jedinica. Ona će raspolagati zakonodavnim, sudskim i izvršnim nadležnostima, izvornim prihodima,
imovinom, prirodnim i radom stvorenim
resursima, koji će biti deponovani u konstitutivnom aktu – Ustavu Vojvodine.
Upravo sve ono što je rušeno na novosadskim i vojvođanskim ulicama pre 23
godine – zagovara Đorđe Subotić, predsednik Vojvođanskog kluba.

12
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NOVIKOV:
Troškovi već pokriveni
– Godišnji troškovi buduće Kancelarije Vojvodine u Briselu već su plaćeni iz fondova EU, iako
to predstavništvo još nije ni otvoreno. Zahvaljujući angažovanju Fonda
„Evropski poslovi“ i nadležnih pokrajinskih sekretarijata, EU je pre
mesec dana odobrila Vojvodini projekat vredan 400.000 evra za uništavanje ambrozije
na području Pokrajine, a deo tog iznosa „pokriće“ plate zaposlenih, zakup prostorija,
promocije i druge troškove za godinu dana
rada Kancelarije – kaže direktor Pokrajinskog
fonda „Evropski poslovi“ Predrag Novikov.

KRKOBABIĆ:
Teroristički akt
– Usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave predstavlja upad u fiskalni sistem Srbije, koji se može
meriti sa terorističkim aktom. Cena usvajanja tog zakona jeste zamrzavanje plata i
penzija, ili njihovo smanjenje. Građanima
Srbije su neophodne čvrste garancije da
budžetski deficit od četrdeset milijardi dinara neće biti premošćen zamrzavanjem plata
ili povećavanjem PDV-a. Predlagač Zakona,
URS, nije postupio u skladu sa upozorenjima Fiskalnog saveta i MMF-a, niti je izašao
pred parlament sa setom konkretnih mera
kojima će precizno da objasni kako da taj
deficit bude nadoknađen, na šta ga obavezuje Zakon o budžetskom sistemu Srbije –
objašnjava Milan Krkobabić, potpredsednik
PUPS-a i zamenik gradonačelnika Beograda.

=

KOSTREŠ:
Protivljenje decentralizaciji
– Uticajni pojedinci iz
gotovo svih stranaka vladajuće koalicije protive
se pravoj decentralizaciji
vlasti i zastupaju ideju o
unitarnoj državi. Pritom
se izgovaraju neutemeljenim stanovištima o tome da bi vraćanje
velikih javnih sistema i preduzeća u vlasništvo Vojvodine navodno razbilo jedinstvo
pravnog sistema Srbije, što je besmislena tvrdnja. Ako bi to bilo tačno, onda bi i američki i
ruski pravni sistem bili potpuno razbijeni, s
obzirom na činjenicu da je u tim državama
na snazi princip koji i mi zagovaramo – upoređuje Bojan Kostreš, narodni poslanik LSV-a.

Nek se PAMTI
„Ono što su Vojvođani napravili, to je
njihova imovina. A
Vojvođani su u Vojvodini napravili
sve, pa i samu Vojvodinu. Možda je
po nastavnim programima sekularne države Srbije Bog
stvorio svet, ali su Vojvodinu stvorili
Vojvođani“ – Nenad Čanak, predsednik LSV-a.

ČUČKOVIĆ:
Uvreda prema
građanima
– Krkobabić je izjednačio Skupštinu i građane
Srbije sa teroristima.
On je uvredio ne samo predstavničko telo
koje je taj zakon usvojilo, već i pola miliona
građana koji su dali svoj potpis za taj zakon.
Poslanici PUPS-ovih koalicionih partnera,
JS-a i SPS-a, glasali su za taj zakon, pa da li
su oni u koaliciji sa teroristima? Ovo je
stvarno sramota. Krkobabić treba da se izvini Skupštini i građanima – odgovara Miroslav Čučković, većnik Grada Beograda i
funkcioner G17 plus.

JOVAŠEVIĆ:
Ukrao, pa uništio
– U osnovi našeg postojanja jeste decentralizacija. Naša ideja je bila da se imovina vrati
gradovima i opštinama i oko te ideje smo
se i okupili još 2007. godine. Kada govorim o imovini koju treba vratiti, ne mislim
samo na oduzete zgrade već i na „Srbijašume“, „Srbijavode“, „Srbijaputeve“… To je
trebalo da se uradi posle donošenja zakona o restituciji. Smatramo da i deo PDV-a
treba ostaviti gradovima i opštinama. Dinkić u zalaganju za decentralizaciju uopšte
nije iskren. To je inicijalno bila naša ideja.
U to vreme, Dinkić je pričao o regionalizaciji. E onda, kada je shvatio da se zapetljao oko te ideje i uvideo da to ne može
da mu prođe, zbog mogućih tendencija
amputacije pojedinih delova države, on je
prešao na decentralizaciju, ali krajnje nepripremljen. Njegova i naša ideja o decentralizaciji nemaju ništa zajedničko.
Dinkić nam je ukrao tu ideju o decentralizaciji, a onda je tu ideju uništio – otkriva
Ljubiša Jovašević, predsednik stranke
PULS Srbije.

PASTOR:
Diskriminatorski
prema Vojvodini
– Vlast u Beogradu se
diskriminatorski odnosi prema Vojvodini.
To se vidi kada je reč o punjenju pokrajinske kase, kao i u procesu izrade zakona
o javnoj svojini kojim bi trebalo da se
uredi vraćanje imovine Vojvodini i lokalnim samoupravama. Tokom ove godine u
Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine iz
republičkog budžeta stiglo je svega 15
odsto planiranog iznosa, odnosno oko
1,4 milijarde dinara od predviđenih 10,2
milijarde. Znam da je država u teškim
ekonomskim uslovima, ali ne verujem da
se republički budžet puni na nivou 15
odsto od plana – analizira predsednik
SVM-a i potpredsednik vojvođanske vlade Ištvan Pastor.

HAJDAREVIĆ:
Iz šupljeg u prazno
– Zakon je, zapravo, presipanje iz šupljeg u prazno; Srbiji je potrebna
suštinska decentralizacija a ne ovakav zakon koji
će, prema procenama
MMF-a, stvoriti deficit u
budžetu Republike veći od četrdeset milijardi. Čudim se da su poslanici u Skupštini Srbije iz DS-a i SPS-a pristali na još
jedan ustupak Dinkiću uprkos oštrim
upozorenjima Fiskalnog saveta, MMF-a i
stručne javnosti. Šta će biti sa opštinama
kao Priboj, kod kojih je naplata lokalnih
prihoda od poreza manja od 40 odsto, i
kada privreda ne radi i nije u stanju da
uplaćuje dažbine? Takvo je stanje i u Priboju, Prijepolju, Užicu, Valjevu, Šapcu kao
i u celoj Zapadnoj Srbiji. Iz NIP-a je za ceo
Priboj prošle godine izdvojeno svega oko
400.000 evra, a za projekte reditelja Emira
Kusturice nešto oko dvadeset miliona.
Zbog neostvarenih obećanja i ovakve
pogubne politike neravnomernog regionalnog razvoja, Dinkiću i URS-u ne može
se verovati ni ovog puta, naročito ako se
zna da je upravo svojom politikom da se
smanje transferi opštinama, država napravila problem i duguje opštinama oko
pedeset osam milijardi dinara. Dovoljno
je bilo vratiti transfere na prethodni nivo i
izbalansiranom politikom i dodatnim
sredstvima ka unutrašnjosti, korak po korak ići ka ravnomernom regionalnom razvoju, a vraćanjem ingerencija i nadležnosti sa Republike na opštine, krenuti u suštinsku decentralizaciju – upozorava narodni poslanik LDP-a iz Priboja Kenan
Hajdarević.

Decentralizatorov

JEŠIĆ:
Regionalizacija
povlači novac iz EU

POJMOVNIK
{Autonomna jedinica}

– Zbog toga što lokalne
samouprave u Srbiji nemaju imovinu, vrlo skupo
plaćaju kredite, čak i do četiri puta skuplje
nego što to čine lokalne samouprave u
zemljama našeg regiona. Uz to, tom imovinom se veoma loše upravljalo proteklih 15
godina, i ona je danas zato izgubila mnogo
od svoje vrednosti u odnosu na period kad
je bila u vlasništvu gradova i opština, odnosno Pokrajine. Krajnje je vreme za regionalizaciju Srbije. Jer samo regioni mogu da povlače novac iz evropskih fondova. Zato nam
je neophodna suštinska decentralizacija –
tvrdi Goran Ješić, predsednik opštine Inđija.

je organizaciona jedinica u kojoj se ostvaruje autonomija. Zavisno od vrste autonomije, to su određene teritorije (teritorijalna autonomna jedinica) ili grupe lica
(kulturna, verska, profesionalna autonomna jedinica). Teritorijalna autonomna
jedinica jeste osobena politička zajednica, decentralizovana i relativno velika (veća od oblasti, okruga ili sreza), koja nema
suverenost kao država (ili država članica
federacije), ali je najviša samoupravna,
decentralizovana jedinica, po nadležnosti
bliska državi, po pravilu sa svojom zakonodavnom vlašću. Obično nastaje kao organizaciona jedinica stanovništva koje
ima značajne posebnosti u odnosu na
ostalo stanovništvo države.
Iz tih osobenosti proističu i posebni interesi tog dela stanovništva, koje autonomna jedinica treba da ostvaruje i štiti,
zbog čega dobija relativno veliku vlast.
Najčešće se te osobenosti svode na nacionalnost, tj. u autonomnoj jedinici obično
žive u većini stanovnici koji ne pripadaju
glavnoj nacionalnosti koja organizuje državu,tj. autonomna jedinica je prvenstveno organizacija nacionalnih manjina.

MILENIĆ:
Politička elita je
kvazievropska
– Usvajanje izmena Zakona o finansiranju lokalne
samouprave, stranka Zajedno za Šumadiju vidi kao svoj veliki parlamentarni i politički uspeh. Taj zakon predstavlja prvi korak na dugom putu fiskalne i opšte decentralizacije Srbije, koji se završava njenom
regionalizacijom. S političkim partnerima iz
URS-a, ZzŠ može i želi da povede Srbiju tim
putem, ali se već na prvom koraku pokazao
lažni sjaj i truležno-kompromisni karakter kvazievropske političke elite. Ovaj zakon je usvojen tesnom većinom, glasovima svega 108
poslanika. Mnogi iz vladajuće koalicije bili su
uzdržani ili nisu glasali, mada su dali kvorum, a
neki su čak glasali protiv. Ponašanje LSV-a Nenada Čanka je demagoško, a za taj zakon nije
glasao ni Dragoljub Mićunović, ideolog vladajuće DS, zbog čega se ozbiljno nameće pitanje da li je DS uopšte sklona reformama – izjavio je potpredsednik ZzŠ-a i funkcioner i narodni poslanik URS-a Saša Milenić.

TAJDIĆ:
Starogrčki polisi
u Srbiji
– Nedavno usvojeni
Zakon o finansiranju
lokalne samouprave
koncentriše vlast i novac u gradovima i opštinama na takav način da od njih stvara
starogrčke polise, odnosno samostalne gradove državice. To nema veze s decentralizacijom, ali ima s rasparčavanjem zemlje –
saopštio je poslanik Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Goran Tajdić.

Uticaj decentralizacije na rešavanje
aktuelnih društvenih i političkih problema
Decentralizacija vodi ka
demokratizaciji društva
Decentralizacija vodi ka razvoju
i privlačenju investitora
Decentralizacija bi povećala
odgovornost lokalnih političara
Decentralizacija bi povećala učešće
građana u donošenju odluka
Decentralizacija bi smanjila nivo
korupcije i kriminala

Slaže se

Niti se slaže,
niti ne

Ne slaže se

Ne zna,
nema stav
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Izvor: CeSID-ovo Istraživanje javnog mnjenja po nalogu KNSD RS, jul 2011. g.
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ПРЕКОГРАНИЧНА РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

?letopis

IPA пројекти у Суботици

snika formirati Vojvođansku mrežu za
inovativni razvoj, održana je na Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru IPA projekta

„Висока пролазност“

Ý Сарадња са Хрватском

на конкурсима
Образовање, заштита животиња, развој
иновативности, заштита животне средине,
унапређење привредне сарадње, јесу најчешће
области у којима су суботички пројекти добили
зелено светло на конкурсима IPAфонда

prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Ugovor su potpisali rektor Miroslav
Vesković i predstavnici novosadske i subotičke regionalne agencije za razvoj
malih i srednjih preduzeća„Alma Mons“ i
„Smer“. Vojvođanska mreža biće deo
srpsko-mađarske prekogranične mreže
za inovativni razvoj, čija će osnovna
uloga biti pružanje podrške za podsticanje inovacija, a planirano je da sa Vladom
Vojvodine učestvuje i u razvoju regionalne strategije za inovacije.

22. VII 2011. g.
Pirot
Sastanak evroregiona
U načelstvu Pirotskog upravnog
okruga juče je održan sastanak evroregiona Nišava koji čine sve četiri opštine Pirotskog okruga i pet opština iz
Sofijske oblasti u Bugarskoj. Predsta-

vnici ovih opština razgovarali su o zajedničkim projektima s kojima će ovaj
evroregion da konkuriše za sredstva iz
fondova Evropske unije, a u cilju jačanja pogranične saradnje.

24. VII 2011. g.
Bačka Topola
Otvoren Kamp tolerancije
mladih
Svečano je otvoren jubilarni 5. Kamp
tolerancije mladih podunavskih gradova i regija, uz učešće blizu 200 mladih ljudi iz Ukrajine, Nemačke, Austrije,

Н

а новом, другом распису конкурса за добијање средстава из
овог програма Суботица је
пријавила још 19 пројеката. Недавно је започела реализација
пројекта који предвиђа отварање новог граничног прелаза са
Мађарском, код Бачких Винограда, односно Ашотхалома са
мађарске стране. Ово је уједно
и највреднији посао који се ради
са IPA средствима, и достиже 1,1
милион евра. Радови на припреми инфраструктуре за овај гранични пункт већ су почели, а у
тим пословима је ангажована
привредна инфраструктура и доста радника предузећа за градњу
путева „Војпут”. Но, то је више
изузетак него правило.
Веома важан пројекат покренут је и у области медицине, преко којег је суботичка болница
успела да добије средства за набавку нове опреме за гинеколошку ендоскопију за процену
степена неплодности. Пројекат
је вредан 129.000 евра, а суботичка Општа болница осмислила га је са Универзитетском клиником у Сегедину. Она је исто-
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времено прва болница у Војводини која користи средства IPA
програма. Тим пројектом је такође предвиђена и стручна едукација запослених у области гинеколошке ендоскопије.
Чест корисник не само ових
европских средстава јесте и палићки Зоолошки врт, који је са

хиљада малишана из Сегедина
гостовало је код својих вршњака
на Палићу, и обрнуто, да би
заједно учествовали у радионицама и предавањима о животињама. Партнери у програму су,
поред Зоо врта Палић и Вадашпарка Сегедин, биле и школе из
Суботице, Палића и Сегедина.

“

nn Образовање
и култура

Циљ IPA
фондова јесте корист
свих у друштву, али је
мали број
квалификован да их
реализује и управо то
изазива скепсу код
многих грађана

сегединским успео да реализује
чак неколико пројеката – из
области заштите животиња и
животне средине, као и из области образовања. У априлу и мају
реализован је један од тих програма, а укључио је неколико хиљада деце. Наиме, више од шест

jul/avgust 2011. g.

Други програм из области образовања али и иновативности
реализује се на много вишем нивоу. У њему су партнери Економски факултет у Суботици и
Универзитет у Сегедину а односи се на стварање прекограничне
мреже за иновативни развој и
трансфер знања између региона
Јужне Низије у Мађарској и
Војводине у Србији. Пројекат
је започео у августу 2010. и биће
имплементиран до новембра
2011. године. Његов укупан буџет износи 365.185 евра, а намењен је предузетницима и малим
и средњим предузећима у пограничном региону који желе да у
свој бизнис уведу нове технологије и дизајн, нове стандарде ква-

Са Хрватском, тачније са градом Осијеком, започета је сарадња на пројекту
„Ка заједницама које рециклирају“, а реализују га Осјечко-барањска жупанија
и Округ северна Бачка. Носиоци активности су еколошко удружење „Цекор“
из Суботице и „Зелена акција“ из Осијека. Циљ пројекта је врло широко постављен: јачање капацитета свих актера који су укључени у систем управљања
отпадом – невладиних организација, грађана, локалних власти и комуналних
предузећа. Циљеви су постављени према стандардима ЕУ у овој области.
Вредност пројекта је 296.933 евра.
литета и нове организационе моделе. Такође, он може бити од
користи и јавном сектору на унапређењу начина рада, али свакако и иноваторима и истраживачким и образовно-развојним
институцијама, и осталима који
се баве иновацијама.
Ових дана се приводи крају
пројекат града Суботице, као водећег партнера, и града Сегедина, као пројектног партнера,
који се тиче јачања привредне
сарадње у области интегралне
пољопривредне робне понуде у
пограничном простору Србије
и Мађарске.
У оквиру IPA програма занимљив је и договор о новој сарадњи
Геронтолошког центра из Суботице и Неуролошке клинике Сегединског универзитета, који су
започели конципирање пројекта регионалног рехабилитационог центра, у којем би била могућа рехабилитација лица након
цереброваскуларног инсулта. С
обзиром на рејтинг оба партнера, готово је сигурно да ће средства бити одобрена током неког
од наредних конкурса.
Такође, много је програма
који подстичу и обогаћују сарадњу у области културе. Један од
њих укључује неколико школа,
а покренули су га Мађарски културни центар „Непкер“ из Суботице и Дечија кућа „Сарзорсеп“ из Сегедина. Пројекат је замишљен тако да у њему учествују
деца из Србије и Мађарске кроз
тзв. традиционалне играонице
у својим селима. Учесници
пројекта су Палић, Хоргош и
Мали Иђош, као и Ашотхалом,
Фелдеак и Деск са мађарске стране. Основна идеја је да се кроз
играоницу и забавну игру деце,
али и одраслих, оживе народни
обичаји и народно књижевно
стваралаштво. Суштину чине занимљиви програми и представе
у којима учествују деца и родитељи, као и сама публика. Ванградска насеља су у свој пројекат
укључила и омладинску Фокус

фондацију из Суботице (што су
иначе изнимни случајеви јер се
углавном аутори пројекта налазе
у граду и баве се његовим проблемима). Са сегединском Матрикс фондацијом Фокус је покренуо програм оснаживања
културног живота приградских
насеља под називом „WARC –
Welcome to Arts and Crafts“. Намера је да се побољшају инфраструктура и културни живот
младих у приградским насељима

“

но малом кругу људи. Велики
број грађана Суботице готово да
и не зна суштину IPA помоћи,
нити на било који начин учествује у томе. Понеки су тек нешто чули о IPA фондовима, али
добар део и не схвата о чему се
ради. Посебан је проблем што је
доста пројеката, које су покретали појединци независно од
центара које је град означио као
верификоване да помажу у том
послу, одбијено, јер конкретно
писање пројеката захтева велику
спретност и знање. Већ сама та
чињеница елиминише оне са периферије нашег централизованог
живота – али такав концепт је
свакако одлука ЕУ и то можда
има неке своје разлоге. У Информативној канцеларији за IPA
програм сарадње Мађарска–
Србија у Суботици тврде да је
циљ ових фондова корист свих
у друштву, али да је мали број
квалификован да их реализује.
Управо тај „мали број“ изазива

ране кругове. То је, такође, право
и воља ЕУ као донатора средстава (и није пристојно замерати на
помоћи коју пружају), али је логично поставити питање имају
ли њене комисије увид у то јесу
ли баш сви „пројектанти“ квалификовани баш за све за шта добијају новац. У суботичкој IPA
канцеларији тврде да су овакви
ставови предрасуде и да је то потпуно непознавање суштине IPA
фондова. Грађани ипак очекују
да им неко коначно објасни „суштину тих фондова“, и то пре свега они који живе на периферијама и на маргинама – географским, социјалним, статусним...
На све ово надовезује се и већ
хронични НВО проблем – око
IPA пројеката (и новца) најпре
и најбоље су се снашли они који
већ годинама егзистирају у
НВО простору, претворивши
своје невладине активности у
своју професију и добар извор
зараде, и бавећи се свим могу-

скепсу код многих грађана, поготово што се као „добитници“
IPA средстава понеке НВО и институције појављују и више пута,
са пројектима без којих би грађани могли сасвим добро живети. Уз то, правило да носилац
пројекта и сам учествује са делом
сопствених средстава, која чак и
када је реч о мање вредним пословима достижу хиљаду-две
евра (и више, наравно), елиминише све оне који не спадају у
економски и другачије етабли-

ћим областима, као врсни стручњаци. У Суботици они су већ
одавно, отворено, и уз посебно
истицање тог „квалитета“, успоставили чврсту сарадњу, такорећи савез, са локалном влашћу,
поставши тако више government
него nongovernment organisations, и уз такву позицију и већ
постојеће искуство, инфраструктуру и разрађене механизме, за њих су IPA пројекти прави поклон.
❚
В. Лалош

Велики број
грађана Суботице
готово да и не зна
суштину IPAпомоћи,
нити на било који
начин учествује у томе.
Понеки су тек нешто
чули о IPAфондовима,
али добар део и не
схвата о чему се ради

Суботице и Сегедина, а дугорочно се желе охрабрити млади да
користе традиционалне рукотворине и културне артефакте
кроз сопствене предузетничке
иницијативе. Пројектом је обухваћено 20 приградских насеља
Сегедина и Суботице.
Треба свакако поменути Високу техничку школу у Суботици и Вишу школу у Кечкемету
које кроз IPA програм раде на
заједничком студијском програму из мехатронике.

nn Извесна
затвореност
Ради потпуне слике о IPA
пројектним активностима Суботице, требало би додати да и
поред овакве очигледне прекограничне динамике, и добрих резултата, постоји извесна затвореност те активности у релатив-

Ý Сарадња са Мађарском
Суботица је по броју пројеката које финансира европски IPA фонд прекограничне сарадње један од најуспешнијих градова у Србији. Чак тридесетак
пројеката усмерено је према мађарским градовима у жупанијама Бач Кишкун
и Чонград, у укупној вредности од око пет милиона евра, што је чак више од
четвртине укупних средстава одобрених за период 2007–2012. године за IPA
програме са Мађарском који су предвиђени у нивоу од 18,4 милиона евра.
jul/avgust 2011. g.
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Traje javni poziv za učešće u IPA programu Hrvatska–Srbija

Srbija između Belog Grada i Crne Trave

Mađarske, Slovačke, Hrvatske, Rumunije, Bugarske i Srbije. Goste su pozdravili predsednik Opštine Bačka Topola
Atila Babi, predsednica Narodne skup-

Konkurs otvoren
do 15. novembra

Ostvareni prihodi

štine Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović, zamenik predsednika Vlade
Republike Srbije i ministar unutrašnjih
poslova Ivica Dačić i predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši.

27. VII 2011. g.
Niš

Ukupni društveni procesi,
posebno razumevanje
javnog prostora i političko
(ne)delovanje građana, u
velikoj meri određeni su
političkom kulturom i
njenim osnovnim
vrednosnim sadržajima

Severna
Bačka
Zapadna
Bačka

Osijek - Baranja
Požega - Slavonija
Južna Bačka
Brod - Posavina

Vukovar - Srem
Srem

Partnerstvo uz memorandum
Predstavnici 33 organizacije civilnog društva, koje su prihvatile poziv
gradske opštine Palilula za saradnju
na realizaciji zajedničkih projekata i
ostvarivanju Strategije razvoja opštine, potpisali su sa ovom niškom

U

sklopu finansijske pomoći iz budžeta IPA
prekograničnog programa Hrvatska–Srbija 2007–2013,
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pozvala je zainteresovane
(pokrajinska administracija i institucije, opštine, gradovi, institucije
sporta, kulture, razna udruženja
građana, privredne komore, razvojne institucije...) da podnesu projektne predloge za dodelu bespovratnih sredstava, koji se odnose na sledeće prioritetne mere: 1) ekonom-

ski razvoj (razvoj putne mreže,
upravljanje vodnim resursima, povezivanje privrednika, finansiranje
turizma, naročito vezanog za Dunav...); 2) zaštita životne sredine
(saniranje lokalnih deponija i slični
projekti); 3) program „Ljudi-ljudima“, u okviru koga će projekte moći
da šalju sportska društva, organizatori manifestacija i drugi.
Za finansiranje projekata, u ovom
pozivu na raspolaganju su ukupna
sredstva u iznosu od 5.350.165 evra,
od čega je za opštine u Sremskom,

Ý Deset miliona za saradnju
opštinom Memorandum o saradnji.
Na ovaj način NVO sektor i opština Palilula, kao jedna od organizacija lokalne samouprave Grada Niša, radiće
na ostvarivanju razvojnog koncepta,
pod motom, „Partnerstvom za modernu Palilulu“.

28. VII 2011. g.
Bujanovac
Pomoć za zapošljavanje
PBILD program je u Skupštini opštine održao konferenciju za medije
povodom Javnog poziva za realizaciju
programa za zapošljavanje mladih i
ugroženih lica na jugu Srbije. Ukupna
finansijska sredstva obezbeđena kroz

U Vladi Vojvodine su 10. avgusta predstavljena tri projekta prekogranične saradnje
Plandišta, Novog Kneževca i Bačkog Petrovca, odobrena prošlog decembra na
konkursu resornog pokrajinskog sekretarijata, čiji je cilj da se poveća kapacitet
vojvođanskih opština za konkurisanje kod dostupnih evropskih fondova. Sem iz
navedenih opština, odobreni su i projekti iz Kanjiže, Ade, Kikinde, Sombora, Pančeva,
Zrenjanina, Alibunara, Malog Iđoša i Apatina. Ukupno je za 12 projekata izdvojeno
10,1 milion dinara, a pojedinačni iznosi bili su od 350.000 dinara do milion.
U Bačkom Petrovcu će biti realizovan projekat druge komponente evropskog
IPA programa međugranične saradnje Hrvatska–Srbija, pod nazivom „Formiranje
centra za unapređenje znanja o ruralnom turizmu“, čija je ukupna vrednost 378.000
evra. Obaveze ove opštine u projektu iznose više od 199.000 evra. Pomoć koju su
dobili od resornog pokrajinskog sekretarijata iznosi oko milion dinara. Partneri u
projektu su TZ Vukovar, grad Vukovar i TZ Županja, a u Srbiji i TO Srbije. U Plandištu,
iz programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija, biće finansiran projekat
„Centar podrške razvoju malih i srednjih preduzeća opština Plandište i Deta“. Udeo
ove opštine u projektu iznosi 35.000 evra, a period realizacije je godinu dana.
Projekat „Saradnja u oblasti obrazovanja između opština Novi Kneževac i Deska“
biće realizovan u okviru projekta prekogranične saradnje Mađarska–Srbija.
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Mačva

Južnobačkom, Severnobačkom i
Zapadnobačkom okrugu predviđeno 3.190.000 evra, dok će hrvatskim opštinama u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji otići 2.160.000 evra. Programu
su priključene Požeško-slavonska i
Brodsko-posavska županija, a u Srbiji Mačvanski okrug.
Evropska unija će bespovratno
finansirati 85 odsto vrednosti projekata, a aplikanti neće morati da
finansiraju svoj deo unapred. Iznos
pojedinačnog projekta kreće se od
50.000 do 300.000 evra i mogu se
realizovati u periodu od šest meseci
do 24 meseca. Rok za predaju projektnih predloga ističe u 16:00 časova 15. novembra 2011. godine,
a zainteresovani treba da dostave
dokumentaciju na adresu Delegacije Evropske unije u Srbiji, Vladimira Popovića 40/V, u bloku 19a
na Novom Beogradu. Potpisivanje
ugovora sa predlagačima projekata
koji su odobreni, kao i početak realizacije, očekuju se sredinom naredne godine.
❚
www.croatia-serbia.com

jedinica lokalne samouprave u 2010. godini

F

inansiranje lokalne samouprave
utvrđeno je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, čiji je
jedan od ciljeva bio uravnotežena raspodela
prihoda između svih nivoa vlasti u skladu
sa obimom nadležnosti. Visina ustupljenih
poreza u direktnoj je zavisnosti sa stepenom razvijenosti, odnosno fiskalnim kapacitetom. Prema zakonu, ustupljeni porezi pripadaju lokalnoj samoupravi u iznosu 100 odsto od ostvarenja, osim poreza
na zarade koji se deli između lokalne samouprave i Republike, odnosno APV.
Nenamenski transferi se dele svim jedinicama lokalne samouprave u skladu

sa propisanim kriterijumima i metodologiji utvrđenim Zakonom o finansiranju
lokalne samouprave. Udeo transfera u
ukupnom budžetu lokalne samouprave
je različit, i po pravilu je veći kod nerazvijenih opština (u cilju smanjenja razlika
u visini raspoloživih prihoda), gde udeo
ide i do 70 − 80 odsto budžeta, dok je
kod najrazvijenijih JLS taj udeo oko 10
−15 odsto.
Visina izvornih prihoda je u neposrednoj zavisnosti od politike lokalne samouprave. Lokalna samouprava svojim odlukama neposredno utvrđuje osnovicu i
stopu a time i visinu ovih prihoda.

jedinca
lokalne
samouprave

izvorni
prihodi
(u .000 din)

ustupljeni transferi
porezi (u .000 din)
(u .000 din)

37.569.568

28.058.236 5.455.533 71.083.336

2. Novi Sad
6.007.719
3. Niš
1.865.114
4. Kragujevac
1.261.983
5. Subotica
1.323.518
6. Pančevo
1.295.034
7. Zrenjanin
1.025.871
8. Kraljevo
400.401
9. Leskovac
518.408
10. Požarevac
398.827
11. Šabac
651.700
12. Čačak
662.785
13. Jagodina
675.427
14. Smederevo
579.318
15. Kruševac
524.806
16. Užice
354.144
17. Sombor
449.752
18. Valjevo
353.682
19. Kikinda
597.083
20. Vršac
538.366
21. Sr. Mitrovica
473.661
22. Vranje
439.935
23. Novi Pazar
291.056
24. Inđija
624.748
25. Stara Pazova
385.067
26. Loznica
249.655
27. Zaječar
346.610
28. Bačka Palanka 365.863
29. Vrbas
382.319
30. Paraćin
351.552
31. Pirot
171.979
32. Gornji Milanovac 359.457
33. Bor
303.352
34. Ruma
230.750
35. Negotin
300.770
36. Ub
474.382
37. Kula
226.793
38. Bačka Topola
328.113
39. Aranđelovac
207.166
40. Lajkovac
432.433
41. Kanjiža
338.383
42. Šid
216.953
43. Aleksinac
121.675
44. Prokuplje
136.563
45. Apatin
234.783

4.916.351 1.029.861 11.953.931
2.381.157 909.588 5.155.860
1.452.437 635.464 3.349.884
1.226.405 545.633 3.095.556
1.243.230 390.834 2.929.098
1.060.094 436.904 2.522.870
886.045 1.035.165 2.321.610
698.915 827.875 2.045.198
1.364.195 201.321 1.964.344
904.477 372.721 1.928.898
889.151 360.298 1.912.234
436.683 730.022 1.842.132
819.252 414.538 1.813.107
807.243 389.710 1.721.759
806.202 355.455 1.515.800
644.747 335.642 1.430.141
716.229 326.168 1.396.079
468.163 286.941 1.352.186
550.474 233.018 1.321.858
601.627 241.069 1.316.357
521.067 322.620 1.283.622
409.677 439.204 1.139.938
348.917 139.365 1.113.030
530.958 170.893 1.086.918
427.998 372.886 1.050.540
382.481 286.434 1.015.525
394.973 233.134
993.970
332.175 181.513
896.007
302.766 216.750
871.067
431.184 244.646
847.809
314.473 158.627
832.557
278.369 241.349
823.070
371.009 211.985
813.744
208.422 200.031
709.222
143.213
84.858
702.453
269.914 199.953
696.660
229.634 134.278
692.025
310.678 162.085
679.929
163.704
47.460
643.596
167.891 115.498
621.773
232.057 162.103
611.113
210.398 263.815
595.888
242.261 208.997
587.821
189.581 161.917
586.281

1. Beograd

ukupno
prihodi
(u .000 din)

Beograd

jul/avgust 2011. g.
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komponentu za zapošljavanje u okviru
PBILD programa za aktivne mere zapošljavanja iznose petnaest miliona
dinara. Program zapošljavanja ugroženih lica ima za cilj da obezbedi
obuku i prilike za zapošljavanje ugroženim licima koja se nalaze na eviden-

ciji filijala Nacionalne službe za
zapošljavanje u Vranju i Leskovcu, dok
program zapošljavanja mladih ima za
cilj obezbeđivanje obuke i prilika za
zapošljavanje ugroženim mladima koji
se nalaze na evidenciji Nacionalne
službe za zapošljavnje u filijali Leskovac. Programi će obezbediti zapošljavanje za oko 160 mladih i ugroženih
lica. Pravo da konkurišu imaju svi privredni subjekti u svim oblicima svojine
koji su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije najmanje šest meseci pre datuma
podnošenja zahteva. Ostali privredni
subjekti mogu takođe da konkurišu
ukoliko su registrovani najmanje šest
meseci pre datuma podnošenja prijave, i ukoliko ispunjavaju ostale zahteve navedene u javnom pozivu.

28. VII 2011. g.
Babušnica
Novi sastanak evroregiona
Nišava
Novi sastanak evroregiona Nišava,
koji čine opštine Pirotskog okruga i
Sofijske oblasti u Bugarskoj, održan je
u Babušnici. Timovi devet gradova i

jedinca
izvorni ustupljeni transferi
lokalne
prihodi
porezi (u .000 din)
samouprave
(u .000 din) (u .000 din)
46. Trstenik
118.594 181.370 279.859
47. Smed. Palanka 127.249 275.025 175.393
48. Bečej
154.030 240.505 169.635
49. Bujanovac
89.303 139.320 333.864
50. Raška
234.368 208.958 115.820
51. Čajetina
362.302 135.186
54.758
52. Kovin
209.086 191.730 149.572
53. Prijepolje
73.088 166.279 298.508
54. Bajina Bašta
279.084 156.783
90.048
55. Velika Plana
135.157 203.253 183.682
56. Vrnjačka Banja 252.028 200.706
65.291
57. Odžaci
156.213 153.498 184.058
58. Senta
173.359 196.161 107.058
59. Preševo
66.316
86.265 321.188
60. Knjaževac
76.526 129.016 254.467
61. Svilajnac
212.070 123.696 117.728
62. Pećinci
207.710 172.613
72.841
63. Temerin
132.738 224.007
82.833
64. Kladovo
221.859 140.661
76.355
65. Ćuprija
101.088 176.289 160.722
66. Petrovac
100.322 110.249 220.217
67. Ivanjica
83.963 172.467 168.069
68. Majdanpek
180.419
92.310 140.092
69. Novi Bečej
126.467 126.493 138.867
70. Požega
81.989 186.085 117.584
71. Žitište
103.922
76.308 194.762

ukupno
prihodi
(u .000 din)
579.823
577.666
564.170
562.487
559.145
552.246
550.388
537.875
525.915
522.092
518.025
493.769
476.578
473.770
460.009
453.494
453.163
439.578
438.875
438.099
430.788
424.500
412.821
391.826
385.658
374.992

Tutin
72. Tutin
73. Alibunar
74. Surdulica
75. Despotovac
76. Beočin
77. Žabalj
78. Vlasotince
79. Bački Petrovac
80. Lučani
81. Kovačica
82. Priboj
83. Bogatić
84. Sjenica
85. Nova Varoš
86. Ada
87. Brus
88. Aleksandrovac
89. Srbobran
90. Dimitrovgrad
91. Vladičin Han
92. Topola
93. Veliko Gradište
94. Sečanj

74.002
93.642
127.156
125.890
143.551
59.111
47.764
112.448
116.447
78.858
44.254
44.049
28.534
135.234
119.826
105.124
62.423
157.566
174.476
46.822
72.982
83.629
70.896

77.124
103.340
103.708
92.984
106.898
150.786
105.603
89.145
98.398
104.598
108.655
87.001
83.416
82.818
106.224
111.934
109.973
83.575
54.852
73.413
95.976
84.214
66.213

215.534
165.370
130.690
139.508
94.666
133.301
189.008
135.106
116.520
142.210
170.787
189.332
205.948
92.655
83.052
89.967
131.099
62.203
62.311
167.645
118.110
114.423
142.909

366.661
362.352
361.554
358.382
345.115
343.198
342.376
336.699
331.365
325.666
323.696
320.382
317.898
310.708
309.102
307.025
303.494
303.344
291.638
287.880
287.069
282.266
280.017

opština počeće izradu projekata u
oblastima koje se odnose na energetsku efikasnost, eko i etno turizam i
formiranje tela za vanredne situacije.
Projektima iz ovih oblasti region će
konkurisati početkom septembra kod
fondova Evropske unije.
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jedinca
izvorni ustupljeni transferi ukupno
lokalne
prihodi
porezi (u .000 din) prihodi
samouprave
(u .000 din) (u .000 din)
(u .000 din)
95. Arilje
82.792 109.375
86.569 278.736
96. Bač
104.408
79.305
93.233 276.946
97. Kuršumlija
34.126
96.426 141.439 271.991
98. Sokobanja
88.522
72.362
94.773 255.657
99. Plandište
80.796
62.757 110.250 253.802
100. Lebane
25.462
58.443 167.714 251.619
101. Bela Crkva
54.886
69.414 125.759 250.060
102. Mali Zvornik
123.917
53.750
69.173 246.840
103. Medveđa
29.022
33.983 182.592 245.598
104. Mali Iđoš
105.406
61.586
74.404 241.396
105. Kosjerić
101.117
82.462
46.512 230.091
106. Kučevo
46.385
55.382 128.293 230.061
107. Čoka
54.082
56.257 117.727 228.067
108. Varvarin
41.475
52.745 128.221 222.441
109. Svrljig
48.405
45.946 127.655 222.006
110. Ljubovija
36.828
68.708 111.756 217.291
111. Krupanj
22.377
54.403 128.940 205.720
112. Doljevac
39.499
61.565 103.892 204.956
113. Boljevac
44.065
46.279 109.692 200.036
114. Vladimirci
26.073
61.838 111.832 199.743
115. Irig
50.175
61.627
86.472 198.275
116. Novi Kneževac 61.222
59.039
76.789 197.050
117. Babušnica
39.316
41.469 114.994 195.778
118. Titel
37.382
74.069
80.907 192.357
119. Nova Crnja
44.113
41.507 104.681 190.300
120. Bela Palanka
34.916
47.782 103.847 186.545
121. Blace
38.666
47.059
95.887 181.613
122. Rača
27.307
55.490
97.214 180.011
123. Batočina
66.084
59.342
54.184 179.611
124. Žitorađa
11.982
46.764 119.379 178.125
125. Osečina
19.940
42.919 113.578 176.437
126. Knić
19.250
42.297 114.602 176.148
127. Žagubica
15.789
33.907 126.445 176.141
128. Mionica
24.869
69.075
81.996 175.941
129. Bojnik
23.599
26.893 124.481 174.974
130. Ljig
39.554
75.333
55.806 170.694
131. Merošina
28.608
45.485
95.918 170.010
132. Koceljeva
28.599
50.873
89.368 168.840
133. Malo Crniće
25.105
34.268 102.199 161.573
134. Sremski Karlovci 43.819
73.042
38.688 155.549
135. Žabari
22.822
28.533
99.993 151.348
136. Rekovac
15.319
29.311 106.310 150.941
137. Ćićevac
31.336 43.Y467
71.155 145.958
138. Bosilegrad
28.042
29.070
83.469 140.581
139. Lapovo
69.115
42.574
25.882 137.571
140. Opovo
23.868
51.964
57.838 133.670
141. Golubac
24.715
33.775
69.965 128.456
142. Ražanj
16.658
23.742
85.818 126.218
143. Gadžin Han
11.958
34.285
78.936 125.179
144. Trgovište
10.922
17.115
82.123 110.160
145. Crna Trava
7.125
10.410
36.642 54.177

Prihodi budžeta
po glavi stanovnika u 2010. godini
jedinca
lokalne
samouprave

1. Beograd
2. Novi Sad

broj
stanovnika

ukupno sredstva iz
prihodi
budžeta
(u .000 din) po glavi
stanovnika
(u din)

1.576.124 71.083.336
299.294 11.953.931

45.100
39.940

Novi Sad
3. Lajkovac
17.062
4. Čajetina
15.628
5. Požarevac
74.902
6. Jagodina
70.894
7. Dimitrovgrad
11.748
8. Vršac
54.369
9. Pančevo
127.162
10. Bački Petrovac 14.681
11. Medveđa
10.760
12. Kanjiža
27.510
13. Inđija
49.609
14. Ub
32.104
15. Beočin
16.086
16. Crna Trava
2.563
17. Pećinci
21.506
18. Subotica
148.401
19. Raška
26.981
20. Niš
250.518
21. Kikinda
67.002
22. Vrnjačka Banja 26.492
23. Vrbas
45.852
24. Zrenjanin
132.051
25. Kraljevo
121.707
26. Kragujevac
175.802
27. Plandište
13.377
28. Senta
25.568
29. Kladovo
23.613
30. Žitište
20.399
31. Užice
83.022
32. Bačka Topola
38.245
33. Bajina Bašta
29.151
34. Mali Iđoš
13.494
35. Apatin
32.813
36. Svilajnac
25.511
37. Sremski Karlovci 8.839
38. Mali Zvornik
14.076
39. Gornji Milanovac 47.641
40. Majdanpek
23.703
41. Trgovište
6.372
42. Sečanj
16.377
43. Bač
16.268
44. Srbobran
17.855
45. Lapovo
8.228

643.596
552.246
1.964.344
1.842.132
291.638
1.321.858
2.929.098
336.699
245.598
621.773
1.113.030
702.453
345.115
54.177
453.163
3.095.556
559.145
5.155.860
1.352.186
518.025
896.007
2.522.870
2.321.610
3.349.884
253.802
476.578
438.875
374.992
1.515.800
692.025
525.915
241.396
586.281
453.494
155.549
246.840
832.557
412.821
110.160
280.017
276.946
303.344
137.571

37.721
35.337
26.226
25.984
24.824
24.313
23.034
22.934
22.825
22.602
22.436
21.881
21.454
21.138
21.071
20.859
20.724
20.581
20.181
19.554
19.541
19.105
19.075
19.055
18.973
18.640
18.586
18.383
18.258
18.095
18.041
17.889
17.867
17.776
17.598
17.536
17.476
17.416
17.288
17.098
17.024
16.989
16.720

46. Smederevo
109.809
47. Čoka
13.832
48. Kosjerić
14.001
49. Brus
18.764
50. Negotin
43.418
51. Čačak
117.072
52. Bačka Palanka 60.966
53. Surdulica
22.190
54. Ada
18.994
55. Stara Pazova
67.576
56. Irig
12.329
57. Alibunar
22.954
58. Šabac
122.893
59. Šid
38.973
60. Nova Varoš
19.982
61. Temerin
28.275
62. Zaječar
65.969
63. Sr. Mitrovica
85.902
64. Novi Kneževac 12.975
65. Nova Crnja
12.705
66. Kovin
36.802
67. Paraćin
58.301
68. Bor
55.817
69. Vranje
87.288
70. Sombor
97.263
71. Batočina
12.220

1.813.107
228.067
230.091
307.025
709.222
1.912.234
993.970
361.554
309.102
1.086.918
198.275
362.352
1.928.898
611.113
310.708
439.578
1.015.525
1.316.357
197.050
190.300
550.388
871.067
823.070
1.283.622
1.430.141
179.611

16.511
16.488
16.434
16.362
16.335
16.334
16.304
16.294
16.274
16.084
16.082
15.786
15.696
15.680
15.549
15.547
15.394
15.324
15.187
14.978
14.955
14.941
14.746
14.706
14.704
14.698

391.826
1.396.079
696.660
140.581
679.929
278.736
358.382
180.011
493.769
255.657
564.170
282.266
473.770
145.958
813.744
331.365
174.974
847.809
1.139.938
181.613
1.721.759
2.045.198
537.875
438.099

14.553
14.428
14.408
14.156
14.127
14.089
13.993
13.891
13.877
13.766
13.765
13.663
13.574
13.571
13.561
13.462
13.338
13.290
13.256
13.200
13.106
13.089
13.059
13.051

Novi Bečej
72. Novi Bečej
26.924
73. Valjevo
96.761
74. Kula
48.353
75. Bosilegrad
9.931
76. Aranđelovac
48.129
77. Arilje
19.784
78. Despotovac
25.611
79. Rača
12.959
80. Odžaci
35.582
81. Sokobanja
18.571
82. Bečej
40.987
83. Veliko Gradište 20.659
84. Preševo
34.904
85. Ćićevac
10.755
86. Ruma
60.006
87. Lučani
24.614
88. Bojnik
13.118
89. Pirot
63.791
90. Novi Pazar
85.996
91. Blace
13.759
92. Kruševac
131.368
93. Leskovac
156.252
94. Prijepolje
41.188
95. Ćuprija
33.567

96. Bujanovac
97. Bela Palanka
98. Golubac
99. Svrljig
100. Ljubovija
101. Boljevac
102. Kuršumlija
103. Petrovac
104. Žabalj
105. Babušnica
106. Knjaževac
107. Bela Crkva
108. Kučevo
109. Tutin
110. Loznica
111. Vladičin Han
112. Opovo
113. Prokuplje
114. Ivanjica
115. Gadžin Han
116. Požega
117. Žagubica
118. Trstenik
119. Velika Plana
120. Kovačica
121. Ljig
122. Malo Crniće
123. Osečina
124. Žabari
125. Merošina
126. Sjenica
127. Topola
128. Titel
129. Rekovac
130. Ražanj
131. Varvarin
132. Knić
133. Koceljeva
134. Priboj
135. Mionica
136. Doljevac
137. Aleksandrovac
138. Aleksinac
139. Smed. Palanka
140. Vlasotince
141. Krupanj
142. Lebane
143. Vladimirci
144. Žitorađa
145. Bogatić

43.302
14.381
9.913
17.284
17.052
15.849
21.608
34.511
27.513
15.734
37.172
20.367
18.808
30.054
86.413
23.703
11.016
48.501
35.445
10.464
32.293
14.823
49.043
44.470
27.890
14.629
13.853
15.135
13.034
14.812
27.970
25.292
17.050
13.551
11.369
20.122
16.148
15.636
30.377
16.513
19.561
29.389
57.749
56.011
33.312
20.192
24.918
20.373
18.207
32.990

562.487
186.545
128.456
222.006
217.291
200.036
271.991
430.788
343.198
195.778
460.009
250.060
230.061
366.661
1.050.540
287.880
133.670
587.821
424.500
125.179
385.658
176.141
579.823
522.092
325.666
170.694
161.573
176.437
151.348
170.010
317.898
287.069
192.357
150.941
126.218
222.441
176.148
168.840
323.696
175.941
204.956
303.494
595.888
577.666
342.376
205.720
251.619
199.743
178.125
320.382

12.990
12.972
12.958
12.845
12.743
12.621
12.587
12.483
12.474
12.443
12.375
12.278
12.232
12.200
12.157
12.145
12.134
12.120
11.976
11.963
11.942
11.883
11.823
11.740
11.677
11.668
11.663
11.658
11.612
11.478
11.366
11.350
11.282
11.139
11.102
11.055
10.908
10.798
10.656
10.655
10.478
10.327
10.319
10.313
10.278
10.188
10.098
9.804
9.783
9.711

Žitorađa
jul/avgust 2011. g.
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ИСТРАЖИВАЊА

?letopis
3. VIII 2011. g.
Sofija
Rekonstrukcija puta
Predsednici opštine Surdulica Novica Tončev i opštine Trn u Bugarskoj
Stanislav Nikolov potpisali su ugovor o
prekograničnoj saradnji kojim je pred-

Novica Tončev
viđena potpuna rekonstrukcija regionalnog putnog pravca
Kostreševce–Palja u dužini od preko tri
kilometra, uz sam granični prelaz između dve države. Ukupna vrednost
projekta jeste 545.107 evra, od čega
Surdulici pripada 396.643 evra, a sredstva su odobrena iz IPA pretpristupnog
fonda EU nosiocu realizacije projekta
opštini Surdulica. Partnerska opština
Trn dobila je sredstva u iznosu od
148.463 evra uz obavezu da nabavi vozilo kojim će se održavati ovaj putni
pravac, naročito u zimskom periodu.

Какво је расположење према децентрализацији на југу Србије

Зрело

Niš
Palilula u projektu Unije
U okviru programa prekogranične
saradnje između Bugarske i Srbije, koji
se finansira iz pretpristupnih fondova
Evropske unije, niškoj opštini Palilula
odobreno je učešće u novom projektu
vrednom nešto više od 581.000 evra.
Projekat nosi naziv „Saradnja za održivi
razvoj kulturnog turizma u opštinama
Bobov Dol i Palilula“, i ima cilj da promoviše kulturni turizam u prekograničnom regionu kroz unapređenje i
modernizaciju infrastrukture koja se

Пише:
др Јован
Живковић

nn За промену
друштвеног положаја
човека и равномерни
регионални развој
У првом приступу подацима
издвајамо основну претпоставку
којом се сугерише да би се регио-

Е

видентно је да су и анкетирани представници
становника Јужне и
Југоисточне Србије знатно унапредили приступ регионализацији као наредној фази друштвено-правних промена, тим пре што
се 66,4 одсто експлиците не слаже
са тврдњом да она подстиче распад
земље, као и то што 60,1 одсто не
сматра да би се таквим видом децентрализације повећали трошкови јавне управе и администрације. Изјашњавања респондената
имају своју динамичност, али и
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Број
74
44
8
4

Проценат
55,2
32,8
6,0
3,0

4
134

3,0
100,0

нализацијом побољшао положај
грађана, најпре, односно да би њихова улога у одлучивању била знатнија. То препознају испитаници
и наводе са 76,9 одсто да би се повећао „утицај грађана на доношење одлука“ (графикон 1).
Уз констатацију да свега 3,3 одсто сматра како би регионализацијом био смањен утицај грађана
у средини у којој живе и раде, наредни изузетан податак указује на
то да би се децентрализацијом по-

већао и степен преузимања одговорности појединаца – што сматра њих 55,2 одсто. Дода ли се томе
и број који се изјашњава за став
„да, макар делимично“ би дошло
до преузимања одговорности од
стране појединаца, тада чак 88 одсто респондената позитивно гледа
на овај моменат демократизације
(табела 1).
У други круцијални аспект због
чега би требало спровести регионализацију спада вера у могући
просперитетнији економски развој, односно – из угла неразвијених крајева – због равномерног
регионалног развоја. Ни тај део
карактеристичности није од мањег
значаја, којим се такође уобличава
демократичност, пошто се за понуђен одговор – да би регионализација Србије „подстакла развој“, одлучило 82,8 одсто испитаника (графикон 2).
У склопу потреба за економским напретком, респонденти се
изјашњавају да је смањење сиромаштва пре свега друштвено-системске природе, с обзиром на то

да ће 64,9 одсто навести како се
део решења овог проблема види
кроз регионалну промену друштвеног устројства (табела 2).

Не, корупција се не би
смањила

22,6%
53,4%

Степен корупције би
се повећао
Немам став

nn Новим
друштвеним
концептом противу
корупције
Ако је корупција једна од пошасти које би требало уклонити
на путу приближавања цивилизацијским нормама и вредностима,
тада се супсидијарношћу (спуш-

Проценат
64,9
6,1
15,3
13,7
100,0

респондената, сугерише став да
два понуђена одговора „да, у потпуности“ и „да, макар делимично“ обухватају 65,4 одсто одговора
(графикон 3).
Ако се приступ респондената
смањењу корупције новим друштвено-системским решењем потврђује, посматрано кроз појединачне аспекте који су понуђени у
једном од питања, онда нас на то
наводе одговори на прва три раз-

nn Регионализација –
друштвени оквир за
решавање животних
питања на локалу
Могућност грађана да непосредно одлучују о животним питањима кроз комуналне службе,
здравство, развој инфраструктуре,
културу и туризам локалног нивоа
– што се унапред подразумева да
нису део политике коју води централна власт, већ да су те делатности предвиђене управо за ниже
облике одлучивања, сматра већи
део испитаника. У односу на постојећу ситуацију, децентрализацијом би се укупан рад наведених
сектора побољшао у просеку за
71,9 одсто (табела 4). Повећањем
непосредне и посредне партиципације грађана у уређењу друшт-

Табела 3

Повећао би се

Остао исти
Не знам

Смањио

Не знам

Број
85
8
20
18
131

лога за увођење супсидијарног нивоа одлучивања (табела 3). Јер, 93,5
одсто ће истаћи да је он пожељнији пошто би на функције били
у децентрализованом политичком
систему „бирани људи које познаје
околина“, зато што би била „лакша
сменљивост на том степену представљања“ грађана, те да се регионализацијом омогућава „боља непосредна контрола“.

Зашто би, по Вашем мишљењу, требало
да регионализација смањи степен корупције у регионима
и, тиме, у држави? (И одговор)

82,8%

Повећао би се

Остао исти

тањем одлучивања на нижи ниво)
ствара простор да се бирају представници грађана који се међусобно познају и где се зна ко из какве
средине потиче. Да је то валидан
принцип и правац размишљања

Без одговора: 5

4,1%

jul/avgust 2011. g.

Да, у потпуности

12%

Да, макар делимично

Сиромаштво би се смањило
Сиромаштво би се повећало
Не би се променио ниво сиромаштва
Не знам
УКУПНО

Како би регионализација Србије
утицала на економски развој региона?

Да ли регионализација повећава
утицај грађана на доношење одлука?

76,9%

6%

Како би, по Вашем мишљењу,
регионализација Србије утицала на
смањење сиромаштва грађана?

Графикон 2

Графикон 1

3,3%

6%

Табела 2

Смањио

15,7%

Регионализација Србије смањује
корупцију у регионима, па тиме и у држави.

Без одговора: 2

Упркос томе што у Србији постоје структуре
које се изричито противе регионализацији
као моделу децентрализације и
демократизације државе, као и
релевантни државни фактори за које
регионализација има одређен значај
– с напоменом да није изводљива или у
потпуности могућа у овом друштвеном тренутку, емпиријски подаци до којих
је дошао нишки Центар за регионалну политику демантују њихова гледишта
конзистентност када се одређују
према значају и потреби децентрализације регионализацијом, о
чему казују одговори на наредна
питања.

Графикон 3

Да ли за Вас регионализација Србије
значи спровођење начела по коме људи у региону
преузимају одговорност за властити развој?
Да, у потпуности
Да, макар делимично
Не, одговорност људи се неће повећати
Степен одговорности ће бити на нижем
нивоу него сада
Немам став
УКУПНО

за децентрализацију
и регионализацију

17. VIII 2011. g.

Табела 1

1,6%

8,6%

7%

Зато што би то били људи које сви знамо
и тако што их бирамо по угледу.
Зато што је лакша смењивост представника
на регионалном нивоу.
Зато што постоји већа непосредна контрола.
Зато што би изабране представнике региона
било срамота да се упусте у незаконите радње.
Зато што се нечасни људи не би кандидовали.
Зато што централе партија тада неће имати
тако велики утицај на локалне
представнике власти.
УКУПНО
jul/avgust 2011. g.
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Број

Проценат

66

53,2

36
14

29,0
11,3

2
3

1,6
2,4

3
124

2,4
100,0
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ИСТРАЖИВАЊА

?letopis
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Табела 4
Рад комуналних
служби
69,6
1,6
23,2
5,6
100,0

Квалитет
здравствених услуга
63,4
10,6
20,3
5,7
100,0

Развој
инфраструктуре
75,4
7,6
5,9
11,0
100,0

odnosi na kulturno i istorijsko nasleđe
u opštinama. Opština Bobov Dol biće
nosilac projekta dok će opštini Palilula,
kao partneru na projektu, pripasti
181.353 evra. Ova sredstva niška opština iskoristiće u narednih 18 meseci
za uređenje spomen-parka „Bubanj“ i
drugih infrastrukturnih objekata.

Побољшао би се
Погоршао би се
Остао би исти
Не знам
УКУПНО

21. VIII 2011. g.

Ý Структура испитаника

Beograd

Центар за регионалну политику из Ниша, од октобра 2010. до марта 2011.
године, одржао је циклус предавања о значају регионализације у Пироту, Бабушници, Лесковцу, Куршумлији, Прокупљу и Ражњу. Том приликом је извршио
и истраживање са више од 20 питања на узорку од 136 респондената из
локалне самоуправе, друштвених делатности (образовање, здравство, судство,
култура), привредних колектива, партија и НВО. Сматра се да је такав узорак
репрезентативан, будући да су испитаници представници укупне друштвене
структурисаности и да су манифестовали ставове средина из којих потичу. У
истраживању се водило рачуна о њиховој доби, полу, примањима, националном
саставу итд., али за овај прилог те специфичности се не износе.

URS u novoj akciji za
decentralizaciju
Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić najavio je na konvenciji Regionalnog odbora URS-a za
Beograd u Domu omladine, da će ova
politička grupacija u septembru početi
da prikuplja potpise građana za decentralizaciju Beograda, odnosno za izmenu Statuta grada, što bi bio uvod za
reformu cele Srbije. Objašnjavajući
model decentralizacije Beograda, on je
kazao da je suština u tome da se novac
od poreza na zarade zaposlenih, koji je
prestonica dobila usvajanjem izmena
Zakona o finansiranju lokalne samouprave, preusmeri mesnim zajednicama. Najmanje pet odsto gradskog
budžeta, što je oko četiri milijarde dinara, trebalo bi usmeriti ka mesnim

веног окружења потврдио би се
познати став по коме „никада немојте поверити већој јединици
оно што може учинити мања. Оно
што може учинити породица, не
треба да чини општина. Оно што
може општина, не треба да ради
држава“ (амерички дипломата Д.
Мојнихан). Није безначајно скренути пажњу и на миноран негативан став испитаника (свега 5,7 одсто у просеку) из кога следи да би
се регионализацијом погоршало
уређење служби специфичних за
локалну средину (табела 4 – други
понуђени одговор).

делимично „одоздо“, али се – сматрамо – намеће још једна сугестија:
да респонденти с југа Србије нису
за стварање било каквог типа асиметричног регионалног концепта,
односно да би стварање разлике
између региона институционализовало даљу неравноправност грађана – јер је и до сада била део
друштвеног система Србије.
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Док се актуална власт и опозициони блок оглушују о потребу
да се Србија децентрализује, истовремено се заборавља да ће на
путу ка приступању ЕУ бити
нужно да се коначно превазиђу
рецидиви унитарне парадигме
државног устројства, будући да
је она до сада кроз централизам
највише допуштала деконцентрацију или деволуцију као најзаступљеније облике растерећења
централне власти. А регионализација значи, истовремено – поред делимичне самосталности
региона, и делимичну контролу
централне власти по питањима
која се тичу њиховог делокруга.
Биће да је у томе и један од разлога што се толико одуговлачи
са овом неизбежном друштвеном променом.
❚
Аутор је председник Центра за
регионалну политику из Ниша

Како би по Вама требало
да се одвија регионализација Србије?
71,3%

У политичкој и стручној јавности већ се апроксимативно постављало питање како реализовати регионализацију. Дилеме су
се преплитале око тога шта би
било законито и прагматично у
овом друштвеном тренутку, тј. да
ли да се таквом процесу приступи унутар постојећих уставних
могућности или да се мења највиши државни акт ради превазилажења могуће дерогације уставно-правне праксе. На предочену дилему испитаници су се недвосмислено изјаснили са 71,3 одсто
да је потребно „променити Устав
Србије па тек онда да се направе
региони који ће потом заживети“
(графикон 4).
Наведени став имплиците стаје
иза могућности да се региони
формирају делимично „одозго“, а

22

Развој културе и
туризма у региону
79,5
3,0
12,9
4,5
100,0

Графикон 4

nn За законит начин
увођења
регионализације

zajednicama, srazmerno broju stanovnika, kako bi sami građani mogli da
odluče na šta taj novac treba potrošiti.
Mesne zajednice bi se preimenovale u
„kvartove“, čiji bi stanovnici birali svog
predsednika na direktnim izborima jer
je „bolje 280 predsednika koji vole svoj
kvart nego jedan koga će biti briga što
je Mirijevo čitav dan bez struje“.
Predlog URS-a je i da se najveće
beogradske opštine, u kojima živi više
od 150.000 stanovnika, podele, odnosno da se broj opština u Beogradu poveća. „Dunavski venac“ bio bi izdvojen
iz Palilule, „Posavski venac“ iz Čukarice, a „Avalski venac“ iz Voždovca,
zatim bi Batajnica i Kaluđerica postale
samostalne opštine, a Novi Beograd bi
bio podeljen na dva dela.

Ý Istorijska crtica

Како би, по Вашем мишљењу, регионализација Србије утицала на:

Jedrenski mir
i sultanov hatišerif
O

dredbama Jedrenskog mira, sklopljenog 2. septembra 1829. godine između Rusije i Turske, stvarno je
obezbeđena samouprava Srbije i osiguran njen međunarodni položaj. Ovim ugovorom je utvrđen stvarni i
pravni kontinuitet između Prvog i Drugog ustanka, između onog što je Karađorđe započeo i onog što je Miloš
Obrenović ostvario. Sultan je već 18. septembra izdao
prethodni akt o samoupravi, koji je 2. decembra regi-

Vojvodina
i bivše županije

D

anašnja Vojvodina prostire se na delovima
šest nekadašnjih ugarskih županija. Bačka zahvata delove Bačko-bodroške (upravno
sedište bilo je u Somboru) i Čongradske županije (selo Horgoš). S ove strane granice u
Banatu ostali su delovi čak tri županije – Torontalske (sa sedištem u Velikom Bečkereku,
današnjem Zrenjaninu), Temeške (opštine
Vršac, Kovin, Bela Crkva, selo Ostrovo na te-

ritoriji grada Požarevca i delovi opštine Alibunar) i Kraško-severinske (sela Banatska
Subotica i Dobričevo u opštini Bela Crkva).
Srem je bio u sastavu Sremske županije (od
definitivnog razvojačenja Vojne granice
1881. godine u sklopu Trojedne kraljevine
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije) kojoj je sedište bilo u Vukovaru.
Granice novih država nastalih nakon raspada Austrougarske carevine utvrđene su
odredbama Trijanonskog sporazuma, potpisanog u palati Trijanon nadomak Versaja, u
Francuskoj, 4. juna 1920. godine između zemalja Antante i Mađarske.

Grčka
periferije i

glavni
gradovi

1

10,9%
8,5%

2

8,5%

3

0,8%

4
5
6

Да се формирају аутономне покрајине, прво, јер је то могуће према
садашњем Уставу Србије
Да се промени Устав Србије па тек онда да се направе региони који ће
после да заживе
Ипак не би требало формирати нити аутономне покрајине, а ни регионе
Немам став
Нешто друго - ојачати институције државе

jul/avgust 2011. g.

7
8
9
10
11
12
13
14

Periferije
Atika
Središnja Grčka
Središnja Makedonija
Krit
Istočna Makedonija i Trakija
Epir
Jonska ostrva
Severni Egej
Peloponez
Južni Egej
Tesalija
Zapadna Grčka
Zapadna Makedonija
Atos (Sveta Gora)

Miloš Obrenović

strovan službeno u Beogradu i koji je saopšten u
Kragujevcu Narodnoj skupštini. Turci su izdali Srbima traženi hatišerif o samoupravi u njihovoj
zemlji i on je objavljen svečano u Beogradu na
Tašmajdanu na dan Sv. Andrije Prvozvanog, 1830.
godine, dakle na datum kad su Srbi 1806. god.
bili zauzeli beogradsku varoš.
U isto vreme izdat je i berat, kojim je knezu Milošu priznato nasledno kneževsko dostojanstvo u
njegovoj porodici. Srbija je tim aktima postala evropska država, sa svojom dinastijom, pod turskim
suverenitetom i ruskom zaštitom. Tako je posle
više vekova obnovljena srpska država na onom
istom području na kom se ugasila stara srpska
despotovina.

Glavni grad
Atina
Lamija
Solun
Iraklion
Komotini
Janjina
Krf
Mitilini
Tripoli
Ermopoli
Larisa
Patras
Kozani

O

d 1. januara 2011. godine u Republici Grčkoj važi
nova upravna podela, prema Kalikratisovom planu
kojim je veoma izmenjeno dotadašnje ustrojstvo države
po Kapodistrijskom planu iz 1997. godine. Država je podeljena na tri nivoa – na sedam decentralizovanih uprava,
koje obuhvataju po dve ili tri periferije (osim uprava Atike
i Krita). Njima rukovode sekretari (postavlja ih grčka skupština), uz učešće savetodavnog saveta, koji imenuju načelnici periferija i predstavnici opština koje su u nadležnosti
datog sekretara. Periferije, kojih ima 13, ostale su u neizmenjenom formatu, ali su dobile nove nadležnosti regionalne samouprave. Na
čelu periferija su načelnici periferija
i periferijska veća, koji se biraju
na izborima svake pete godine.
Periferije se dalje dele na
periferijske jedinice, koje
imaju znatno manje nadležnosti nego ranije prefekture
(bilo ih je 54), pa se mogu izjednačiti sa pojmom okruga u
Srbiji. Okruzi imaju načelnika,
koga postavlja periferija, pa je
njegova uloga prvenstveno da sprovodi mere i odluke te uprave.
Broj opština je smanjen sa 1033 na 325,
spajanjem nekoliko opština i zajednica, dok
su neke veće opštine zadržane u prethodnom
obliku. Opštinama rukovodi načelnik opštine i opštinsko veće, koji se biraju na izborima svake pete godine. Opštine se dalje dele na opštinske jedinice, a potom
i na naselja (zajednice), koje imaju svoja čisto savetodavna
veća. Bitnije nadležnosti opština jesu: sigurnost (policija

i vatrogasna služba, civilna zaštita), domovi zdravlja i
obdaništa, stanje i opremljenost škola, pristupačno stanovanje, mesno planiranje, kulturna delatnost mesnog
značaja, javno zelenilo, infrastruktura opštinskog značaja,
odnošenje smeća i stanje voda, navodnjavanje, groblja,
poljoprivreda, trgovina, turizam.
Sveta Gora, kao potpuno autonomna monaška jedinica u Grčkoj, uživa posebne povlastice i status.

jul/avgust 2011. g.
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TISKOVINA
IMPRIMEE

Poštarina plaćena
kod pošte
11070 Beograd 27

Decentralizator

časopis Kancelarije Nacionalnog saveta
za decentralizaciju Republike Srbije

Palata „Srbija“
Bulevar Mihaila Pupina 2
11070 Novi Beograd

Aktivnosti KNSD RS
Ý Pojmovnik

decentralizacije

K

ancelarija Nacionalnog saveta za decentralizaciju
Republike Srbije u okviru svojih redovnih promotivnih i edukativnih aktivnosti pripremila je za štampu
Pojmovnik decentralizacije. Autori ove publikacije –
prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Snežana Đorđević,
docent dr Tatjana Jovanić, prof. dr Miroslav Prokopijević, Aleksandar Popov, mr Dejan Vučetić i mr Andrej
Mitić – obradili su oko 400 pravnih, političkih i ekonomskih odrednica koje se odnose na proces decentralizacije. Priručnik je namenjen predstavnicima
građana u lokalnim, pokrajinskim i centralnim organima vlasti, dakle onima koji će odlučivati o tome
koji je model decentralizacije najpogodniji za našu
zemlju, kao i onom delu šire javnosti koji je na različite
načine zainteresovan za ovu temu – dakle svima onima koji žele da saznaju osnovne pojmove ili da prošire
znanje o decentralizaciji.
Pojmovnik decentralizacije pojaviće se u dve verzije
– sa tvrdim koricama (u tiražu od 1000 primeraka)
i u džepnom izdanju, u manjem formatu (u tiražu od

Decentralizator

4000 primeraka). Knjiga će tokom jeseni biti promovisana u više gradova u Srbiji, o čemu će javnost
u tim sredinama biti blagovremeno obaveštena,
a zainteresovani će moći da preuzmu Pojmovnik
u pdf formatu sa sajta Kancelarije www.decentralizacija.gov.rs.

Ý Istraživanje javnog

mnjenja

T

okom jula i avgusta beogradski CeSID je, po
narudžbini Kancelarije Nacionalnog saveta
za decentralizaciju RS, sproveo istraživanje stavova, mišljenja i nivoa znanja javnosti o decentralizaciji. Anketirano je 1000 punoletnih građana sa cele teritorije Srbije, osim AP Kosovo i
Metohija. Rezultati istraživanja će biti saopšteni
tokom oktobra, kada svi odgovori budu bili
obrađeni i pripremljeni za objavljivanje. Dobijeni
podaci će pružiti presek trenutnog raspoloženja
javnosti prema decentralizaciji, a biće korišćeni
i u izradi Strategije decentralizacije Srbije.
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