
ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ У YCTABHOM И ПОЛИТИЧКОМ CHCTEMУ ЈУГОСЛАВИЈЕ1. Уводне напоменеСамоуправна општина je једно од ооновних обележја социјалистич- ког самоуправног политичког и уставног система Југославије. Према томе, она је једна од основних категорија устава и уставног права. Разлоге за овакво њено обележје треба тражити: y пореклу ове самоуправне инсти- туције, њеној везаности за социјалистичко друштвено и политичко уре- ђење, као и y концепцији и унутрашњим карактеристикама самог устава, као устава таквог уређења.Наиме, y условима таквог друштвеног политичког уређења, устав добија, релативно узето, двојаки карактер: задржавајући природно низ традиционалчих обележја — као акта конституисања политичке власти, y нашем случају власти радничке класе и свих радних људи, устав савре- мене Југославије изражава, баш због непосредно руководеће улоге радни- чке класе и нова обележја њеног стварног положаја и улоге. To чини да ce овакав устав испољава све више као акт афирмисања социјали- стичког самоуправљања и социјалистичке самоуправне демократије. To такође доприноси да je и самоуправна општина, данае y Југославији, једно од битних обележја и новог социјалистичког самоуправног консти- туцијализма.2. Еволуција самоуправне. општине y политичком ситему ЈугославијеПознато je да je југословенска социјалистичка и народно-ослободи- лачка револуција, коју je организовала КПЈ, као стварна револуција y условима антифашистичког народно-ослободилачког рата, остваривана y току II светског рата на тлу Југославије, створила основе новог друштве- ног уређења. Извртила je пре свега промену носиоца власти y корист радничке класе и свих радних људи који су представљале језгро борбе против фашистичког окупатора и његових сарадника за ослобођење, a самим тим и стварањем новог праведнијег и стварније демократског уређења.
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Ново уређење, a пре свега нови политички систем, историјски узето систем радничке класе, био je заснован на организацији народно-ослобо- дилачких одбора (НОО) као облика народне власти и истовремечо облика њене демократизације. Социјалистички ослободилачки процес био je један организован, масован, активан и y својој бити демократски процес. Почео je и развијао ce y „микро” и y „макро” размерама целе Југосла- вије. To je, поред осталих карактеристика, омогућавало, прво, активио организовање свих народно-ослободилачки оријентисаних друштвених слојева, већине народа, практично радничке класе и свих данашњим тер- мином означених радних људи (већине сељаштва, прогресивне интелиген- ције, патриотских средњих и ситних слојева, омладине и др.) — у оства- ривању циљева народно-ослободилачког рата и револуције, a посебно изградње демократске институције НОО-а. Друго, тај процес je по речима Е. Кардеља, представљао „пут ка директној демократији”.1. НОО-и су били образовани још 1941. године на територијама које су ослободиле народнс-ослободилачке партизанске оружане снаге. Ства- рали су ce y ослобођеним селима, местима и градовима као и y већим територијалним јединицама, укључујући и заједнице ширег „регионалног карактера’’ — будуће федералне и аутономне јединице. Они су ce обра- зовали и у тајним условима, y местима која су била привремено под влашћу окупатора. Опште-политички узето, НОО-и су били стварани и као облик народноослобилачког покрета (будућег народног ослободилач- ког фронта a касније Социјалистичког савеза радног народа).По својој ширичи, активној ангажованости становника локалних заједница, обиму задатака, демократском изборном начину образовања, даље, као инстиугција изградње нових равноправних и демократских односа међу народима на тлу Југославије, a посебно по методима paдa НОО-и су ce, такорећи, од почетка (а нарочито од 1942.), афирмисали као један нови, додуше још недовољно развијен, облик народног самоуправ- љања. За историју југословенске социјалистичке уставности je од значаја да баш из тог периода развоја новог политичког система, потиче низ принципа и институција као што су: начела избора и опозива, зборови грађана, демократско начело јединства власти, низ нових слобода и права и др. Зато je и било природчо што je Југославија дочекала кона- чно ослобођење од окупатора, извојевано од оружаних снага самог наро- да, и крај другог светског рата са потпуном организацијом народне вла- сти y облику НОО-а: од локалних до Антифашистичког већа народа Југо- славије. To je представљало јасну перспективу изградње нових елеме- ната друштвеног уређења на социјалистичким основама.2. Нови политички систем заснован, пре свега, на политичкој и организационој основи народних одбора није, чак ни y првој фази после ослобођења, када je y условима „револуционарног етатизма" дошло и до објективно централизованог управљања, био лишен утицаја своје основе, народних одбора. Наиме, ови органи па према томе и саме демократски политички оргачизоване локалне заједнице, изражавали су увек рево- луционарне ослободилачке циљеве и представљали жариште тежњи демо- кратског и директног управљања, чији су корени и већ створене тради- 



ОПШТИНА У YCTABHOM И ПОЛИТИЧКОМ CHCTEMУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 21ције потицале из периода револуционарног ослободилачког рата. Народни одбори су представљали, сагласно тежњама оних друштвечих слојева, чији су били органи, увек један облик децентрализације, демократиза- ције, па према томе и подстицања нових облика самоуправљања.Социјалистичка револуција као један y основи континуиран про- цес „самоотуђења”, самоодређења радних људи, није могла да ce зау- стави искључиво на организационом систему народних одбора. Напротив тражила je и преко народних одбора али такође и преко ширих и y већој мери егзистенцијалнијих свера и облика самоуправљања у самој друштвеној бази, нове и потпуније облике подруштвљивања политичке власти. To je значило подстицање облика активне демократизације поли- тичке власти, њене деетатизације, пре свега подруштвљивањем односа y самој производњи, стварању и расподели, као и y управљању створеним дохотком.To je, уз низ других услова, даље, предпостављало изградњу таквих самоуправних односа и политичког одлучивања, којима ће ce укидати коначно односи експлатације и најамништва, као и политичке доми- нације. Крајем шездесетих година, као што je познато самоуправљање je постало основии друштвени однос и правац даљег подруштвљивања целог система. У склопу таквих друштвених токова који су природно и пре свега обухватили и народне одборе и локалне заједнице, развијала ce и афирмисала југословенска самоуправна општина. Она ce изграђи- вала као један од значајних елемената самоуправне улоге и положаја радника и радних људи y друштву. Она je постала један, не и једини, од основа процеса својеврсне социјалистичке самоуправне економске, политичке, социјалне и културне интеграције. Општина je, не искључу- јући ни низ других момената, природно и даље изграђивана као један од основа социјализације власти, те према томе и демократске само- управне трансформације државе и целог друштва.Ваља истаћи да ce y таквим условима развијала и самоуправна концепција општине. У суштини, она ce изграђује као таква већ више од двадесет пет година. Самоуправљање произвођача y привреди, успоста- вљено још 1950., развијало ce и y свом „функционалном” и „територијал- ном" смислу. Оно ce, природно, проширивало и на друге свере „друштве- чог рада и живота”. Оно je, истовремено, „продирало" и y организацију политичке власти, a пре свега представничка тела, народне одборе и скушптине.3. Уставна реформа освтарена 1953., указала je битно на „усклађи- вање” политичког система са самоуправљањем. Друштвена својина сред- става за производњу, самоуправљање произвођача у привреди (усмерено и на друге сфере), самоуправљање радног народа у општини, граду и срезу, постали су саглаоно Уставном закону од 1953. основа друштвеног и политичког уређења Југославије.У овом периоду ce посебно развија самоуправна општина. Њену концепцију изразио je y то време,- 1955., донети Општи закон о уређењу општина и срезова, Концепцију je даље продубио Програм СКЈ Југосла- 
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вије, донет на VII конгресу 1958. Општина je схваћена као „основна дру- штвено-економска заједница и основна политичка-територијалдна оргаии- зација самоуправљања'.Сагласно томе, посебно ce развијала друштвечо-политичка струк- тура општине, обухватајући како народни одбор (и његове у извесном смислу подруштвљене извршне и управне органе), тако и облике полуне- посредне и непосредне демократије, a такође и односе и везе с осталим самоуправним организацијама и заједницама. Таквом својом структуром, општина je постала основна заједница на чијој ce основи изграђивао „систем друштвено-политичких заједница”: од општине, преко републике до федерације. На тај начин општина ce развијала као основна зајед- ница, све више заснивана на самоуправљању. У том правцу она je схва- тана и као „резидијум" активне и социолошки шире постављене сувере- ности радних људи, која ce изражавала преко самоуправљања. У складу с положајем општине, треба истаћи и претпоставку вршења ширих дру- штвених функција, укључујући и функције власти, y корист општине и њених органа.Тенденција je била, мада ce она остваривала кроз извесне против- речности, да ce y оквиру општих друштвених токова што више изрази самоуправна структура општине као основне заједнице и самим тим и као првог облика самоуправне друштвено-политичке интеграције.4. Ова тенденција ce нарочито испољавала шездесетих година, када je и самоуправна пракса и теоријска мисао унела више непосредних еле- мената и више кохерентности y концепцију југословенске самоуправне општине. To je изразио Устав од 1963. године.У складу с овом концепцијом, општина ce и даље развијала као основна друштвено-политичка заједница y којој ce остварују значајне економске, социјалне, политичке, културне и друге функције. Посебно су истицане њене координативне функције y процесу усклађивања лич- них, заједничких и општих интереса. Начело првенства y остваривању и других функција друштвене заједнице, уколико оне нису уставом одре- Вене као права и дужности других друштвено-политичких заједница, потврђено je и даље као уставно начело. Уставом одређене функције општине ce посебно ближе уређују и утврђују статутом општине, као права и дужности саме општине. Њих врше радни људи и грађани преко облика иепосредног одлучивања, општинске скупштине (замењен je назив народни одбор) и њени органи, као и месне заједнице. Права и дужно- сти општине ce остварују такође и уз учешће и сарадњу с другим opra- нима самоуправљања y општини.Афирмишући улогу и место општине у политичком систему, Устав од 1963. истовремено je изразио и ставове према којима je самоуправна општина представљала једну од „неприкосновених основа” положаја и улоге радног човека. Самоуправљање y општини било je означено као политичка основа јединственог друштвено-политичког оистема. У складу с тим, y општини ce стварају и остварују и други облици самоуправљања из којих произилазе органи који врше функције власти и послове дру- 



ОШПТИНА У YCTABHOM И ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 23штвеног самоуправљања. Општина je друштвено-економска и политичко- територијална заједница y којој радни људи и грађани непосредно, одно- сно преко својих „конституисаних делегација”, тј. скупштина и њихових органа, остварују своје економске, политичке социјалне и друге функ- ције, као и усклађују поједичачне и заједничке интересе са општим интересима. У складу с овим ставом, скутпптине друштвено-политичких заједница су представљале „конституисане и смењиве y општини иза- бране делегације свих грађана, a посебно радних људи y радним зајед- ницама".5. Даља изградња политичког система социјалистичког самоуправ- љања тражила je да ce самоуправљање развија као основни друштвени однос, изграђујући одговарајуђи механизам. To je утицало на нове транс- формације политичке власти и целог политичког система као таквог. Природно, то je све било условљено и извесним новим моментима y процесу пунијег преовлађивања самоуправљања у основним односима друштва, преовлађивању самоуправног организованог удруженог рада производњом, стварањем и расподелом дохотка у основним и другим организацијама удружечог рада, као и пословима друштвене репродук- ције y целини. Значи већим продором удруженог рада у процес упрваљања „друштвеним капиталом”. У целини посматрано, то je несум- љиво представљало нове кораке y самоуправној трансформацији „тради- ционалне државе".Сви ови моменти, које овде не можемо потпуније образложити, a који су ce испољили крајем шездесетих и почетком седамдесетих година у нашој земљи, утицали су на развој општине и њене самоуправне струк- туре и садржине. У претходном периоду општина je и поред јасне пер- спективе и самоуправне концепције, ипак, у приличној мери садржала „двојии карактер”: једне самоуправне заједнице која то постаје и y социолошком смислу, без обзира на раздичитости y структурн општина y Југославији и једног облика, додуше y највећој мери новог облика, локалне самоуправе. Оно што ранији услови општег друштвеног разви- тка још нису били довољно омогућили, y наредном периоду требало je створити повољније услове за интензивнију интеграцију општине, пре свега преко интеграције самоуправе.3. Савремена уставна концепција и опште карагстеристике положаја 
општинеСавремени развој, положај и место општиче y политичком систему социјалистичког самоуправљања обележава y основи концепција изра- жена уставом који je донет 1974. (1)Сагласно томе, општина има два ооновна обележја. Она je само- управна заједница и оснбвна друштвено-политичка заједница, заснована на власти и самоуправљању радних људи и; грађана. У објашњењу ових обележја треба додати и следеће:(') То су изразипи y основи Устав СФРЈ, a нешто ближе означпли и устави соција- листичких република и социјалистичких аутономних покрајина,, донетих такође 1974.
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Прво, y условима савремене фазе развитка политичког система социјалистичког самоуправљања, • радни људи остварују власт. и упра- вљају друштвеним-пословима одлучивањем: на зборовима, референдумом и другим облицима личног изјашњавања y основним организацијама удруженог рада, месним заједницама, самоуправним интересним заједни- цама и другим самоуправним организацијама и заједницама. Они то чине, даље и преко делегата у органима управљања својих организација и заједница, самоуправног споразумевања и друштвеног договарања, путем делегација и делегата y скупштинама друштвено-политичких заје- дница, као и усмеравањем и контрололг рада органа одговорних тим зкуиштинама.Овај став указује да ce у: савременим условима самоуправљања тежиште одлучивања везује за саме радне људе, самоуправно организо- ване y основним и другим самоуправним организацијама и заједницама. Полазећи од такве самоуправне основе организовања радних људи и гра- ђана, општина представља територијалну и друштвену средину y којој ce непосредно остварује самоуправна друштвена интеграција. To чини да je она и самоуправна и основна друштвено-политичка заједница. Друго, y општини радни људи и грађани остварују одређене зајед- ничке интерссе изражене преко функција које јој дају смисао основне друштвено-политичке заједнице. Наиме, y општини радни људи и гра- ђани, опште узето, стварају и обезбеђују услове за свој живот и рад, усмеравају друштвени развој, остварују и усклађују своје интересе, задо- вољавају заједничке потребе и остварују власт, Kào и управљање другим друштвеним пословима. Сагласно њеној улози основне заједнице, у оп- штини ce остварују и Друге функције власти и управљања другим дру- штвеним пословима, сем оних који ce према уставу остварују y ширим друштвено-политичким заједницама.Треће, као што je истакнуто политички систем социјалистичког самоуправљања подразумева да радни људи у остваривању својих зајед- ничких интереса и права и дужности, у општини одлучују организовани У својим основним органпзацијама удруженог рада, месним заједницама, самоуправним интересним заједницама, другим самоуправним организа- цијама и заједницама, као и преко других облика самоуправног удружи- вања; даље, организовани у дРУштвено-политичким организацијама, те самоуправним споразумевањем и друштвеним договарањем, као и путем делегације и делегата у општинској скупштини и другим органима самоуправљања. 4. Права и дужности општинаУстав СФРЈ, утврђујући основе друштвено-политичког система Југо- славије, одредио je, као' што je показано- и- основне елементе Положаја општине у том систему. У том правцу устав je, поред осталог, одредио да ce права и дужности општине утврђују уставом и статутом општине.1. Устав СФРЈ je навео да ce у општини нарочито: (а) стварају и развијају материјални и други услови 3а живот и раД и за самоуправно
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задовољавање материјалних, социјалних, културних и других заједнич- ких потреба радних људи и грађана; (б) усмерава и усклађује привредни и друштвени развој и уређују односи од непосредног интереса за радне људе и грађане у општини; (в) организује вршење послова од заједнич- ког и општег друштвеног интереса и образују органи самоуправљања и органи власти за вршење тих послова; (г) обезбеђује непосредно изврша- вање закона, ако њихово извршавање законом није стављено у надлеж- ност органа ширих друштвено-политичких заједница; (д) обезбеђује оства- ривање и заштита слобода, права и дужности човека и грађанина; (ђ) обе- збеђује остваривање равноправности народа и народности; (е) штити законитост и сигурност људи и имовине; (ж) уређује коришћење земљи- шта и добара y општој употреби; (з) уређује и организује народна одбра- на; (и) уређују односи у стамбено-комуналној области; (ј) уређује и обезбеђује заштита и унапређивања човекове средине; (к) организује и обезбеђује друштвена самозаштита и организује и обезбеђује друштвена контрола.Устави социјалистичких република и социјалистичких аутономних покрајина и општински статут преузимају y основи ову скалу права и дужности општине коју предвиђа Устав СФРЈ. Ипак овим актима ce права и дужности проширују и конкретизују. (2))

(2) Устав СФРЈ од 1974-, чл. 117.(з) Например Устав СР Србије, чл. 273. одређује да ce y општини нарочито: (а) ства- рају и развијају материјални и други услови за живот и рад и за самоуправно задовољавање материјалних, социјалних, културних и- других заједничких потреба радних људи и грађана; обезоеђује остваривање социјалистичке солидарности; (б) усмерава и усклабује привредни и друштвени развој и за ту сврху доноси друштвени план општине и друге планове и про- граме и предузимају мере за њихово остваривање. стварају и сбезбеђују општи услови за рад и привређивање; стварају услови за запошљавање, снабдевање и вршење услужних делаг- ности; (в) организује вршење послова од заједничког п општег друштвеног интереса и образују органи самоуправљања и органи власти за вршење тих послова; (г) уређују односи од непосредног иитереса за радне људе и грађане y општини; обезбеђује непосредно извр- шавање закона ако њихово извршавање законом није стављено y надлежност органа ширих друштвено-политичких заједница; (д) уређује коришћење земљишта и добара y општој упо- треби; ypebyje и обезбеђује изградња и уређење градова, насеља, подручја са посебном наменом и другог простора; доносе урбанистички и други просторни планови и програми y складу са плановима и програмима привредног и друштвеног развоја; утврђује и обезбеђује спровођење политике стамбене изградње, станарвна, коришбења и одржавања стамбеног фонда и пословног простора; обезбеђују услови за вршење делатности комуналних организа- ција и услови за развој и рад организације y области друштвених делатноста и према тим организацијама врше права и дужности утврВене законом; (b) .обезбеђује остваривање и заштита слобода, права и дужности човека и грађанина као и равноправности, народа и народности; штити законитост, сигурности људи и имовине и јавни ред и мир; ypefeyje и обезбеђује. заштита и унапређивање човекове средине; (е) уређује и организује народна одбрана y скпаду са системом народне одбране; руководи територијалном одбраном и цивил- ном заштитом; усмерава и руководи припремама грађана организација удруженог рада и других самоуправних организција удруженог рада и других самоуправних организација и заједница за одбрану; организује и обезбеђује извршавање других задатака народне одбране; (ж) организује и обезбеђује друштвена самозаштита и друштвена контрола; (з) врше друга права и дужности утврВене уставом, покрајинским уставом и статутом општине.

У општини као самоуправиој заједници задовољавају ce заједнич- ке потребе њених становника. У том смислу, радни људи и грађани, самоуправно организовани у своје организације и заједнице, a исговре- мено и y самој општини као целини, затим преко поменутих облика лич- ног изјашњавања, као и самоуправног споразумевања и друштвеног дого- варања — одлучују о удруживању средстава, као и о њиховом кори- шћењу.
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Такође они самостално одлучују и о обиму и начину финасирања општих друштвених потреба y општини. To они чине y оквиру законом утврђеног система извора и врста пореза, такса и остадих дажбина. У складу с тим општина има свој буџет, a њеним статутом ce утврђује начин његовог доношеља као и обезбеђење утицаја радних људи на обим и трошење средстава буџета.2. Ради вршења својих права и дужности општина располаже одго- варајућим „инструментима”.
Друштвени план општине je основни самоуправни акт друштвеног и привредног развоја општине. План ce доноси на основу договора о заје- дничким интересима и циљевима развоја Општине и планова рада и раз- воја основних организација удруженог рада, месних заједница и других самоуправних организација и заједница. Друштвени план општине ce усклађује са плановима и програмима развоја ових самоуправних орга- низација и заједница, као и друштвеним плановима ширих друштвено-по- литичких заједница. (4)

Општински статут, например статут општине Врачар y саставу града Београда допет 1978. чл. 185, садржи следеће. Радни људи и грађани самоуправно организовани y Општини: (а) стварају и развијају материјалне услове за бољи живот и рад и што потпуније задово- љавање својих материјалних, социјалних, културних и других заједничких потреба; (к) оства- рују и усклађују појединачне и заједничке интересе са општим интересима; (в) усмеравају и усклађују привредни и друштвени развој, y ту сврху доносе планове развоја програма л преузимају мере за њихово остваривање; (r) издвајају и распоређују средства за заједничке и опште друштвене потребе; (д) организују вршење послова од заједничког и општег дру- штвеног интереса за радне људе и грађане y Општини; (В) обезбеђују непосредно изврша- вање закона, ако њихово извршавање није стављено y надлежност Града или пшрих дру- штвено-политичких заједница; (е) обезбеђују изградњу и уређење Општине и њених поје- диних делова, y складу са плановима и програмима друштвеног и привредног развоја општп- не; (ж) обезбеђују спровоВење политике усмерене стамбене изградње, станарине, коршпћења стамбеног фонда и пословног простора; (з) обезбеђује остваривање и заштиту слободе, права и дужности човека и грађанина, као и равноправност народа и народности; (и) остварују друштвену заштиту самоуправних права и друштвене својине; (ј) штите законитост, сигур- ност људи и имовине. јавни ред и мир; (к) обезбеђују заштиту и унапређивање човекове средине; (л) уређују и организују народну одбрану, територнјалну одбрану и цивилну заштиту, усмеравају и руководе територијалном одбраном и цивилном заштитом, усмеравају и руководе припремама грађана, организација удруженог рада и других самоуправних орга- низација и заједница за одбрану, организују и обезбеђују извршавање других задатака наро- дне одбране; (љ) организују и обезбеђују друштвену самозаштиту и друштвену контролу; (м) обезбеђују благовремено и потпуно информисање о свим битним пита&има y општини; (н) и врше друга права и дужности осим оних које ce y складу са Уставом и Статутом града, врше y Граду и пшрим друштвено-политичким заједницама.(«) Друштвени план општине садржи утврВене заједничке интересе и циљеве еко- номског и друштвеног развоја на територији општмне. У том смислу план обухвата: (а) раз- вој социјалистичких самоуправних друштвено-економских односа; (б) усклађивање и усме- равање приврдног и друштвеног развоја; (в) оцену и утврВивање могућности и потреба удру- живаља рада и дохотка, ради јачања материјалне основе удруженог рада; (г) развијања про- изводних снага и обезбевивање услова за стабилан раст животног стандарда, повећавање запослености и продуктивностп рада, унапређивање образовања, културе и других друштве- них делатности, стамбено-комуналних услова п других активности; (д) заштиту и унапређи- вање животне средине; (Б) јачање одбрамбених способности и друштвене самозаштите. 

Друштвени план општине садржи смернице и оквире за доношење мера економске политике и других мера које општина, y складу са сво- јим правима и дужностима утврђеним уставом и статутом, доноси ради остваривања усклађених заједничких интереса и циљева самоуправних организација и заједница.У општини ce даље утврђује општински биланс средстава заједнич- ке и опште потрошње и средстава општине, ради обезбеђивања матери- јалних средстава за финансирање заједничких и општих потреба. Обе- збеђивање ових средстава врши ce иначе на начин и по поступку који 



ОПШТИНА У YCTABHOM И ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 27je утврђен уставом, законом, самим општинским статутом, друштвеним договором, самоуправним опоразумима и другим самоуправним актима и то на основу заједничких интереса, узајамности и солидарности.Ta средства ce обезбеђују непосредним повезивањем организације удруженог рада y области материјалне производње и организација удру- женог рада y области друштвених делатности које остварују слободну размену рада и друге заједничке интересе као и y оквиру других облика удруживања издвајања средстава за заједничке потребе.У овај биланс улазе: (а) средства буџета општине; (б) средства по основу доприноса за самоуправне интересне заједнице; (в) средства само- управних фондова; (г) средства месних заједница. Овим билансом утвр- ђује ce висина средстава и њихов распоред.Средства која ce y општини образују за опште потребе распоре- ђyjy ce за: ,(а) за обавезе општине угврђене уставом, законом и статутом y области здравствене, борачке и инвалидске заштите, образовања, кул- туре, опште комуналне потрошње и других друштвених делатности; (б) за заштиту човекове средине и отклањање последица елементарних непогода; (в) подстицање развоја привреде, интервенције y привреди и друге потребе за које je законом предвиђено да ce стара општина; (г) за допунско финансирање програма утврђених активности друштвено-поли- тичких организација, месних заједница и друштвених организација; (д) за народну одбрану y оквиру права и дужности општине; (ђ) за делатности органа управе и других органа y општини.Општи биланс оредстава саставља ce за сваку годину, односно за сваки. плански период и чини саставни део смерница друштвено-економ- ског развоја општине.Помечут je буџет општине као облик вршења права и дужности. Општина доноси одлуку, којом ce распоређују средства образована за финансирање општих друштвених потреба. Ta средства ce могу уносити и у поједине самоуправне фондове, те уступити за одређене потребе поје- диним самоуправним организацијама и заједницама.Буџет дочоси општинска скупштина за једну годину. Њиме ce иска- зују сви приходи општине утврђени законом, као и њихов распоред. (5)У општини ce могу образовати самоуправни фондови удружене привреде и других друштвених делатности, фондови општине и други самоуправни фондови. Они ce образују ради трајнијег обезбеђења сред- става за фичансирање одређених заједничких и општих друштвених потреба, обавеза и задатака.Фондови ce оснивају самоуправним опоразумом и њиме ce утвр- ђују извори, намена, распоред и начин коришћења средстава фондова, као и учешће оних који су удружили средства у управљању фондовима.
X5) Пре свега ce саставља нацрт буџета на начин који утврђују закон и статут. Y току јавне расправе о нацрту буџета, радни људи и граћани имају право да дају предпоге, примедбе и мишљења на распоред и обим средстава за поједине намене. Посие тога извршни орган општинске скушптине утврВује преддог буџета, који доноси сама скупштина. Она разматра и извешгај о извршењу буџета. По истеку периода једне године, скупштина доноси завршни рачун о извршењу буџета.
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Општина доноси статут који представља основни, општи и најваж- нији акт општине y остваривању њеног права самоорганизовања. Значај- но je за статут да он садржи, поред едемената традиционалног таквог акта, све више обележја једног самоуправног акта. To je иначе акт који ce доноси по посебном поступку. Тим поступком обезбеђује ce активно учешће свих радних људи и грађана да самоуправпо организовани врше утицај на процес доношења статута. Општинска скупштина утврђује статут општине. (6)Општина, пре свега њена скупштина доноси одлуке и друге опште 

акте y вршењу своје надлежности као ооновног носиоца права и дужно- сти општине.Поред тога општина подстиче самоуправно споразумевање и дру- штвено договарање којима ce такође остварују одређена права и дужно- сти општине. Она односно њена скупштина могу бити учесници y закљу- чивању друштвених договора, a y одређеним питањима и самоуправних 
споразума.

5. Самоупрвано-територијална структура општине, месне. заједнице 
и облици удруживања општина1. Данас у Југославији има 508 општина, распоређених по републи- кама и аутономним покрајинама. Сагласно уставној концепцији о општи- ни и уставом утврђеном положају и месту општине y политичком сис- тему социјалистичког самоуправљања, све општине имају y основи исти положај. Према томе, не чине ce разлике између општина, евентуално на урбане и руралне општине. Све оне, сем изузетно, извесне општине y највећим градовима представљају заједнице и тзв. урбаних и руралних насеља, при чему y савременим условима урбанизације и урбанистичког уређивања насеља ова разлика постепено исчезава.Међутим, све општине, без обзира на уставне одредбе о њиховом једнаком положају, нису једнаке. Оне ce међусобно разликују када ce упоређују према одређеним показатељима: територији, броју стачовника, социо-економској структури становника и др. (7)Територија општине утврђује ce законом (републичким односно покрајинским). Према републичким и покрајиноким уставима, општина ce образује за територију на којој постоје услови који обезбеђују: раз- вој самоуправљања, остваривања слобода и права радних људи и гра- ђана, остваривања права и дужности општиче и њеног материјалног и

(6) О општинском статуту видетн y посебном реферату, стр. 37 и даље. ____Р) Тако, например, ако их упоредимо према поврпшни коју заузимају 18 општина има површину мању од 50 km2, a 19 преко 1.200 км2. Делови насеља (углавном општине y великим градовима) су 12 општина, 31 општина обухвата мање од 31 насеља, a 34. имају 130 и више насеља. Углавном, општине које обухватају мањи број насеља су претежно „урбане" са већим градом као центром. Даље, према броју становника две општине имају мање од 5000 становника, a 126 их има 50.000, од чега 32 општине преко 100.000 становника. Према уделу пољопривредног становништва y укупном становништву општине, 59 општина има до 10% пољопривредних становника, a 310 општина преко 50% итд. (видетн Статистички гобишњак Југославије, Београд, 1976, стр. 550 и даље).



бШпТИНА У YCTÂÉHOM И ПОЛИТИЧКОМ CIÎCTEMУ ЈУГОСЛАВИЈб 29друштвеног развоја. Даље, насељено место може бити y саставу само једне општине. Образовање нових општина, укидање и спајање постоје- ћих општина, издвајање појединих насељених места из састава једне и укључивање тих места y састав друге поштине, као и промене седишта општине, могу ce вршити само на основу сагдасности већине зборова радних људи и грађана y месним заједницама са подручја на које ce односе промене и мишљења одговарајућих општинских скупштина. (8)2, За територијалну и самоуправну структуру општине од посебног значаја je институционисани облик — месна заједница. Она представља један од облика самоуправних заједница преко које радни људи и гра- ђани, као и преко других облика, остварују управљање друштвеним пословима. Порекло ове самоуправне заједнице везано je за процес изгра- дње самоуправне општине у Југославији.Месне заједнице су такве оредине самоуправљања y којима ce радни људи и грађани самоуправно организују ради остваривања и соли- дарног задовољавања заједничких интереса и потреба y области стано- вања, уређивања насеља, комуналних делатности, дечије и социјалне заштите, образовања, културе, заштита потрошача, заштите и унапре- ђивања човекове средине, народне одбране и друштвене самозаштите, као и y другим областима живота и рада.Радни људи и грађани организовани у месној заједници y циљу остваривања својих заједничких интереса, повезују ce самоуправним спо- разумевањем као и на други начин са организацијама удруженог рада, самоуправним интересним заједницама и другим самоуправним органи- зацијама и заједницама како на подручју, тако и ван подручја месне заједнице.Устав je ову „димензију” самоуправљања определио везујући je за насеље, делове насеља односно групе насеља. Изграђујући концепцију о месној заједници као једном од облика преко којег радни људи и грађани остварују управљање друштвеним пословима, устав je ову заједницу „уврстио" y самоуправну структуру општине. Зато je месна заједница једна од основних средина y којој ce самоуправљање „инструментализује” образовањем делегације месних заједница, како ради одређивања деле- гата у веђе меоних заједница општинских скупштина тако и ради обра- зовања јединица основних и окупштина општинских самоуправних инте- ресних заједиица.Месна заједница има своје подручје, које ce одређује одлуком општиноке скупштине, a по претходно прибављеном мишљењу радних људи и грађана са тог подручја. Статутом општине утврђује ce начин и поступак образовања месних заједница. Међутим начела поступка обра- зовања месних заједница могу ce утврдити и законом. (9)Радни људи y месној заједници доносе свој статут, којим ce утвр- ђују права и дужности месне заједнице, њена организација и органи, односи с организацијама удруженог рада и другим самоуправним органи- зацијама и заједницама, као и уређују друга питања од значаја за рад(•) Видети например чп. 130 став 6 устава .СР Србије.О Видети например чп. 130, став 6 Устава СР Србије.
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месне заједнице и живот радни људи и грађана y њој. Месна заједница такође има својство правног лица.Месна заједница има средства за задовољавање заједничких инте- реса и потреба. To су: (а) средства која сами радии људи и грађани непо- средно удруже самодоприносом или на други начин; (б) део дохотка који издвоје радници из организације удруженог рада и самоуправним органи- зацијама и заједницама, као и радници чији чланови породице живе на подручју саме месне заједнице; (в) део прихода општине које она уступа месној заједници у складу с програмом њеног развоја као и развоја саме општине; (г) део средстава буџета општине и фондова; (д) накнаде за услуге и други приходи и средства.На крају ваља поменути да месна заједница, без обзира на свој значај, улогу и место y самоуправној структури општине, на ширину својих активности, никако не представља „малу општину”, нити пак облик „децентрализације” општинских органа. Њен значај и улога разви- јају ce искључиво као специфичне самоуправне интерсне заједнице y којој и преко које радни људи и грађани самоуправно остварују и задо- вољавају интересе и потребе у поменутим областима свог живота и рада.3. Општина као самоуправна и основна друштвено-политичка зајед- ница, представља y основи једну „локалну заједницу”. У односу на репу- блику однооно на покрајину непостоји нека „другостепена заједница”. У еволуцији комуналног система y Југославији, у периоду почев од 1955. године, били су познати и срезови као облици „другостепене самоуправе". Они су y процеоу изградње самоуправне општине постепено ишчезавали y појединим републикама и покрајинама да би 1965. били коначно укинути.Међутим и после тог периода y политичком систему самоуправљања подстицан je процес добровољног удруживања општина, са више или мање институционализованости. У извесном смислу изузетак су чинили велики градови подељени на општине (например Београд, 3aгpeб и други градови) који су представљали y већем степену институционалисане заје- днице општина.Савремени уставни систем предвиђа и подстиче сарадњу и удружи- вање општина. To из разлога што процес изградње самоуправних општина упућује на њихово међусобно повезивање ради остваривања заједничких интереса и задовољавања заједничких потреба.Општине међусобно сарађују на начелима добровољности и соли- дарности. У процесу те сарадње оне: (а) удружују средства; (б) образују заједничке органе, организације и службе завршења послова од заједнич- ког интереса; (в) предузимају друге заједничке акције и размењују искуства.4. Истовремено, предвиђено je удруживање општина y мећуопштин- 
ске регионалне и градске заједнице. Устав СФРЈ предвиђа да ce општине могу удруживати y овакве заједнице. Устави република и аутономних покрајина, са извесним изузетком Устава САП Косова предвиђају тако-(10) Овај Устав не садржи опште одредбе о удруживању општина y регионалне и грац» ске заједнице али садржи одредбе о оснивању заједничких међуопштинских органа, којшла ce могу поверавати пЖлови из области права и дужности општине. Тим органима Покрајина може да повери део својих права и дужности.
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ђe удруживање, мада ce при томе донекле међусобно разликују, посебно y погледу предвиђене обавезе оваквог удруживања.Општине ce удружују ради остваривања трајне сарадње: планирања развоја и усклађивања својих и доношења заједничких планова и про- грама, a такође и ради остваривања других заједничких интереса.Удруживање општина y регионалне и градске заједнице je најчвр- шћи вид повезивања општина. Устав СР Србије, на пример предвиђа да ce општине удружују y међуопштинске регионалне заједнице. Удруживање ce врши на основу друштвеног договора између заинтересованих општина и Републике. Ове заједнице врше одређена права и дужности које им повере општине и Република из оквира својих права и дужности. Зајед- ница има свој статут којим ce одређују њена права и дужности, начин њиховог остваривања, начин обезбеђивања средстава за остваривање зада- така из делокруга заједнице, као и установљавају органи заједнице.Стаут ce доноси уз сагласност скупштина општина које ce удружују y заједницу, a по претходно прибављеном мишљењу Скупштине СР Србије. Овај устав садржи још и одредбу према којој ce ово удруживање општина иа територији аутономних покрајина уређује покрајинским уставом. (11)С друге стране Устав СР Хрватске утврђује да ce свака општина налази y оквиру одређене заједнице општина. Такве заједнице су оба- везне и оне представљају посебне друштвено-политичке заједнице.Устави социјалистичких република Словеније и Босне и Херцего- вине не садрже изричиту обавезу удруживања општина y регионалне односно градске заједнице, али зато предвиђају могућност законске оба- везе оваквог удруживања.Социјалистичке републике Македонија и Црна Гора и социјалисти- чке аутономне покрајина Косово и Војводина нису такође својим уста- вима предвиделе обавезу удруживања општина у регионалне односпо градске заједнице.5. Посебно je уређен положај градова који y свом саставу имају општине. Они ce третирају као заједиице општина и посебне друштве- но-политичке заједнице (например Београд и неки други велики градови).Устав СР Србије, на пример, утврђује да права и дужности општине на територији града Београда врше и општине и Град. Радни људи y граду Београду, у складу са уставом, утврђују статутом Града која права и дужности општина врши град. Статут Града доноси ce уз сагласност свих општина на територији Града. Законом ce одређују општине које чине територију града Београда. (12) Даље Уставом ce уређују питања од значаја за права и дужности Града, односе између Републике и Града, као и финансирања.Устав СР Босне и Херцеговине садржи такође одредбе о граду Сарајеву као „посебној друштвено-политичкој заједници удружених

(”) Устав СР Србије, чп. 284.('9 Устав СР Србије, чп. 286.
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општина на подручју Града”. (13) Остале републике и покрајине немају y својим уставима посебне одредбе које би ce односиле на велике одно- сно њихове главне градове, мада и ови градови имају своју организацију и положај као „заједнице општина”.

(u) Устав СР Босне и Херцеговине, чп. 281.

6. Односи отитине и ширих друштвено-политичких заједницаЗа положај општине y политичком систему самоуправљања од зна- чаја су, свакако и њени односи са ширим друштвено-политичким зајед- ницама.У складу с обележјима таквог политичког система, a посебно Југо- словеноког система са карактеристикама самоуправног федерализма, само- управна општина je друштвено-политичка заједница y саставу републике односно аутономне покрајине. Зато су и односи општине и ширих дру- штвено-политичких заједница, пре свега, њени односи са републиком односно аутономном покрајином.Ипак Устав СФРЈ када утврђује функције федерације и облике њиховог остваривања, одређује при томе и облике непосредне сарадње и договора република, аутономних покрајина, општина и других друштве- но-политичких заједница. Истовремено, y складу са начелом уставности сви закони и други акти друштвено-политичких заједница морају бити у саглаоности са Уставом СФРЈ. Савезне законе, уколико за њихово извршење нису одговорни сами, савезни органи, извршавају органи y републикама и аутономним покрајинама. Међутим, ако самим законом није предвиђено да их извршавају органи ширих друштвено-политичких заједница, тада општине обезбеђују непосредно извршавање закона.Међутим, од непосредног значаја су односи између општине и репу- блике односно аутономне покрајине. Ваља истаћи да ти односи нису хије- рархијски y строго традиционалном смислу, јер ce ради о односима између друштвено-политичких заједница, које су y вршењу својих права и дужности начелно равноправне. Њихови, пак, односи заснивају ce на сарадњи и међусобном извршавању права и дужности утврђених уставом.У складу с тим, не постоји право републичког односно покрајинског оргајча y погледу контроле целисходности аката општинске скупштине и њених органа. Такође, не постоји ни институција претходног одобра- вања ових аката. Истовремено, y складу с принципом уставности и зако- нитости, акти скушптине и њених органа морају бнти y сагласности са уставом и законом. Извршно веће републичке одчосно покрајинске скупштине има право и дужност да до одлуке уставног суда републике односно аутономне покрајине обустави од извршења прописе или друге акте општиноког органа који нису y сагласности са уставом и законом.Устави република однорчо аутономних покрајина предвиђају да ce законом могу утврдити основна начела за поједине области које радни људи и грађани самостално уређују y општини. Таква начела ce утврђују



0ПШТИНА У ŸCTÂBHÔM if ' политичком сиетвму ЈУГОСЛАВИЈЕ 33када je то потребно ради обезбеђења јединствених основа друштвено-еко- номског и политичког уређења, или када то захтева интерес развоја републике однооно аутономне покрајине као целине.Републике односно аутономне покрајине старају ce о обезбеђивању материјалних и других усдова за подстицање бржег привредног развоја привредно недовољно развијених подручја. У циљу подстицања бржег привредног развоја ових подручја, у ствари одређених. општина, .образује ce посебан фонд. Извори прихода, положаја, као и друга питања y вези с остваривањем задатака овог фонда уређују ce законом.Општински органи сy са своје стране дужни по уставу да обезбе- ђују поштовање ти спровођење закона и других мера републичких и покрајинских органа y пословима из њихове надлежности. Такође, дужни су да сарађују са овим органима. • •Устав даље предвиђа да република односно аутономра покрајина може, законом, оснивати на територији општина своје органе управе, ради вршења одређених послова из њене надлежности. Република одно- сно аутономна покрајина може, такође законом, предвидети обавезу општина да ове оснивају органе управе -за вршење послова из надлеж- ности из саме републике односно аутономне покрајине, или пак послова из надлежности саме општине ако je то од општег интереса за републику оДносно аутономну покрајину. Законом ce, даље може- предвидети да ce одређени послови из надлежности републике односно аутономне покрајине пренесу y надлежносг општинских органа. У таквом случају предвиђа ce и обавеза републике односно аутономне пркрајине да ce y том циљу обезбеде општинама одговарајућа средства односно одреде извори при- хода за вршење таквих послова. . ,Републички односно покрајински органи управе имају, у погледу контроле извршавања савезних, републичких, односно покрајинских зако- на и других аката само она права и дужности која су им утврђена уста- вом и законом.Када ce пак ради, изузетно, о пословима од општег интереса за републику, односно аутономну покрајину, тада њени органи управе имају такође одређена права и дужиости. (14)

(”) Например, према уставу СР Србије чл. 311, она ce огледају y правима и дужно- стима тих рргана: да надпежним општинским органима управе дају обавезне инструкције за извршавање за које су овлашћени законом и примењивање закона и других републичких прописа; да непосредно, или преко другог органа изврше инспекцијски или други управни посао из надлежиости органа општине, ако их ти органи не врше и ако би неизвршаваке TOT rrocïra могло изазвати теже шгетне последице; да траже -извештаје, . обавештења И податке о извршавању закона и других гфописа.

У остваривању сарадње са републиком, односно аутономном покра- јином и одређеног утицаја на политику коју утврђује републичка одно- сно покрајинска скушптина, општина, тј. њена скупштина има такође одређена права и дужности. Општинска скушптина je овлашћени пре- длагач, односно има право да предложи републичкој односно покрајин- ској скупштини доношење закона и других аката. Даље, y обезбеђивању контроле уставности и закоиитости, општинска скупштина има, поред скупштина других друштвено-политичких заједница, право да пред уста-
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вним судом републике, односно аутономне покрајине предложи покретање поступка за оцењивање уставности и законитости.* *

(ls) Е. Кардељ, Правци развоја политичког система социјалистичког самоуправљања, Београд, 1977., стр. 119.

*Ових неколико карактеристика положаја, места и улоге општине y политичком систему свакако не исцрпљује све проблеме који ce односе на ову тему. Када ce расправља о положају општине y политичком сис- тему социјалистичког самоуправљања нужно би било указати и на неке шире димензије ових проблема. Као што ce може закључити из досада изложених података о проблемима, развој и афирмисање положаја и улоге општине као самоуправне заједнице, претпоставља природно, јача- ње њене самоуправне структуре и садржине, те на тај начин и њене самоуправне улоге.Положај општине y једном политичком систему самоуправљања може да ce даје и потпуније осветли, ако узмемо y обзир различите „димензије” њене самоуправче структуре и садржине. Мада сви ти про- проблеми по својој ширини и сложености не спадају стриктно y домен овог прилога, ипак je нужно имати на уму. Даље јачање такве самоупра- вне уоге општине тражи што непосреднији, ефикаснији и квалификова- нији, али и самоуправни организовани утицај радни људи на послове од њиховог заједничког интереса. Такав развитак може да допринесе да „одлучивање о општим друштвеним пословима буде y функцији интереса радних људи и грађана и под њиховим непосредним утицајем. To je услов да општина постане права самоуправна заједница.” (15)
др Војислав Симовић


