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ДОМЕТИ  И  ОГРAНИЧЕЊА  СЕОСКЕ 
ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

 
Сеоски локални развој је готово незамислив изван сеоске локалне иницијативе. 

То је ноторна историјска и емпириска чинјенице, од када постоји село као социјална 
заједница. Масoвно сеоско заједништво и колектива креативност потврђивале су се 
на безброј начина, кроз простор и време, као незамислив инструмент економског и 
социокултурног развоја. 

Извесно је, међутим, да је сеоска локална иницијатива детерминисана број-
ним локалним и нарочито, глобалним друштвеним факторима. Разумљиво је да ови 
фактори могу да делују (и стварно делују) како подстицајно, тако и ограничавајуће. 
То се, свакако, односи и на сеоску локалну иницијативу ''данас'' и ''овде''. 

Познато је, наиме, да наше друштво поседује веома богате и разноврсне ру-
ралне ресурсе. Они се, међутим, добрим делом не користе или се користе екстен-
зивно и нерационално. Колике су потребе за већим и рационалнијим коришћењем ових 
ресурса, сувишно је говорити. Дуготрајућа и дубока друштвена криза, драматичне 
противречности демократске транзиције, дугогодишње санкције међународне 
заједнице, и страховито високе ратне штете, само су део најизраженијег вида тих 
потреба, Њима треба додати и бројне старе и нове проблеме села, сељаштва и 
руралног подручја уопште. 

Међутим, колико год биле изражене потребе за масовнијом локалном  ини-
цијатиовом, још су већа и снажнија ограничења за њен размах. Поред локалних, сео-
ских (не) прилика, главне препреке се односе на крајње неповољан опште друштвени 
контекст, а, при томе, нарочито, на наглашену централизацију привредног и поли-
тичког система у земљи. 

Зато су за ширење и јачање локалне иницијативе од непроцењивог значаја 
радикалне промене друштвеног амбијента, које су и отпочеле пре две године, иако се 
одвијају недопустиво споро. То, истовремено, подразумева снажније подстицање и 
контретно материјално и институционо помагање ових иницијатива, путем одго-
варајућих агенција, фондова, и асоцијација. Тек тада и тако сеоска локална иници-
јатива може постати незаменљив део нове руралне стратегије за ХХI век, и на овим 
просторима. 

Кључне речи: сеоски локални развој, сеоска локална иницијатива, рурални 
потенцијал, транзиција, обнова и развој. 
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Теоријско-методолошке напомене 

Друштвени развој уопште, а сеоски локални развој посебно је готово 
незамислив изван сеоске локалне иницијативе. То је ноторна историјска и 
емпириска чинјеница, од када постоји село као социјална заједница. Масовно 
сеоско стваралаштво и колективна креативност потврђивале су на безброј 
начина, кроз простор и време, као незаменљив инструмент економског и 
социокултурног развоја. Поред нужних природних и техничких предпостав-
ки, те капитала у овом или оном облику, људско знање – а у томе понајвише 
људска инвентивност – били су и остали примарни фактори тог развоја. Оно 
је чинило суштину синтагме ''ослањање на сопствене снаге''. 

У драматичним околностима, у којима се наше друштво налази већ 
више година, локална (и свака друга) иницијатива ''данас'' и ''овде'' још више 
добија на значају, актуелности па и ургентности. Дуготрајућа и дубока друш-
твена криза, драматичне противречности демократске транзиције, дугого-
дишње санкције међународне заједнице, и страховито високе ратне штете, 
само су део најизраженијег вида тих потреба. Њима треба додати и бројне 
старе и нове проблеме села, сељаштва и руралног подручја уопште. Ова, као 
и бројна друга ограничења (али, пре свих, изражен централизам политичког, 
правног и привредног система) деваливирају, проређују и често обезвређују 
сваку, па и сеоску локалну иницијативу. 

Тако се код нас драстично показује давно утврђено правило да је локал-
на иницијатива детермисана, бројним, како локалним (пре свега социокул-
турним), тако и глобалним друштвеним факторима. Исцрпљена привреда, 
политичка, економска, финансиска и свака друга изолација и стравична ратна 
разарања, представљају крајње дестимулативне факторе за развој, тако и за 
локалну иницијативу. Овоме треба додати и врло сложене проривречне про-
цесе који се одвијају у нашем селу. Док је један (знатно мањи) део села ду-
боко ''загазио''  у модернизацију, дотле је други (много већи) на ''тешкој'' пе-
риферији и друштвеној маргини, што, наравно, не кореспондира са начелима 
тржисне привреде и иновативног друштва. Највећи део села је у дубокој и 
тоталној кризи, од економске и демографске, до кризе идентитета. 

Међутим, као што су умни људи давно уочили, друштвена криза може 
да представља и снажан мотивациони потенцијал, односно може да укаже на 
нове могућност, на другачији начин мишљења, планирања, организовања, 
рада, развоја и начина живота у целини. Хелдерин је, на пример, писао да 
опасност и ''оно спасоносно'' у правилу иду заједно. У нашим околностима, 
криза, зато, може бити увод у нову концепцију руралног развоја, усмерену ка 
рационалнијем коришћењу, иначе богатих, руралних ресурса и снажење мо-
дернизацијских процеса на нашем селу. Даље погоршање друштвених при-
лика, и убрзање процеса транзиције (и увећавање проблема незапослености), 
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неминовно упућују на окретање селу и пољопривреди, као могућем ''друшт-
веном амортизеру'' у овим околностима. 

И поред тога што је социологија локалних заједница направила видан 
напредак у теориско-методолошкој равни, када је реч о локалној заједници, 
локалном развоју и локалној иницијативи и даље има доста нејасноћа, дилема 
и спорења. То се односи и на дефинисање кључних категорија и појмова. Ако 
томе додамо и већ подуже одсуство релевантних емпиријских истраживања 
нашег села, као и озбиљне мањкавости службених статистичких података, 
онда се лако може закључити зашто нам је увид у сеоски локални развој и 
сеоску локалну иницијативу парцијалан и недовољно веродостојан. 

Прилично је спорно и само теоријско и емпиријско одређење локалне 
заједнице, као и њених кључних атрибута: село, сељак, сељаштво, локална 
самоуправа, рурално подручје, рурални развој и сл. Наиме, под локалном за-
једницом се, зависно од околности, може подразумевати село, заселак, група 
насеља, месна заједница, мањи град, део града, општина. Постоје, наравно, 
бројна одређења локалне заједнице какао домаћих тако и страних аутора (Р. 
Лукић, З. Млинар, Б. Милић, G. Hillery, F. Tönis, R. Mclver, I. T. Stranders...). 
Чини се да је најпрегнантије оно одређење, које каже да је то најмања тери-
торијална заједница, у оквиру које је могуће организовати све виталне функ-
ције и унутар које постоји повезаност чланова територијалне групе на бази 
заједничких вредности. Локална заједница није само просторна, већ и ''друш-
твено функионална целина''. (Митровић, 1998:287) 

Да би поједноставили појам локалне заједнице, овде ћемо је у опера-
тивном смислу идентификовати са селом. То и јесте њено најпримереније и 
најизворније значење. Међутим, иако село, какао је то писао Х. Мендрас, 
показује изненађујућу виталност и трајност, неспорно је да се у њему ствара 
нова социјална реалност. А та реалност, логично, намеће потребу и за новим 
појмовима и категоријама. Отуда је нужна и модернизација, односно редефи-
ниција категоријално-појмовног апарата. На пример, не може се до краја 
идентификовати село и рурално подручје, село и пољопривреда, село и 
локална заједница, па чак ни село и сељаштво. Сеоске заједнице постају све 
више парцијалне и отворене, односно орјентисане на задовољавање само не-
ких потреба. Како се неке функције преносе из породице на локалну зајед-
ницу, тако се друге преносе из локалне заједнице на ниво глобалног друштва, 
као и обратно. Реч је о процесима интеграције и централизације, али и децен-
трализације и деконцентрације. Неспорно је да процес децентрализације 
учвршћује идентитет локалне заједнице. Наравно, и појам ''руралности'', као 
специфичан тип веза и односа и суштине живота на селу, у тим процесима 
добива нове садржаје. Зато је и све више разлога да се у оквиру теорије раз-
воја (али и у пракси) користи синтагма ''рурални развој'', уместо ''сеоски раз-
вој''. Још примереније је да се говори о интегралном руралном развоју, којим 
се негде од седамдесетих година означава комплексан (економски, социјални 
и културни) развој руралних подручја. Овде, међутим, остаје отворено пи-
тање могућности постојања стварне социјалне заједнице на овом простору. 
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Са становишта социологије локалних заједница примаран је карактер 
кључних друштвених процеса у једној заједници. Нема сумње да процеси, 
односи и установе у селу изражавају већи степен непосредности, партиципа-
ције, и самоидентификације, него у некој другој заједници. То, заправо, значи 
да се у социолошкој везури локална заједница тешко може априорно прет-
поставити, односно да се њено постојање мора и може тек идентификовати на 
бази одговарајућих критерија. За руралну социологију је кључно који се 
друштвени процеси одвијају у одређеном територијалном оквиру. 

У том смислу је наука поодавно спознала да се локална заједница обли-
кује споро, после дужег боравка људи на одређеном  простору. У нашем вре-
мену то отежава и чињеница да је највише мешовитих насеља и заједница, 
које су запљуснуте противречним процесима, најчешће са израженим дискон-
тинуитетом у развоју. Ако се имају у виду овакви процеси и насеља у облику 
конурбација (различита насеља, на градско-сеоском континууму), мало је 
вероватно да би се сеоске заједнице данас могле означити као заједнице 
споријег ритма и високе солидарности, како их је својевремено означавао 
Гурвич (Gurvitch, 1965: 52) Мада нам недостају синтетичка сазнања о овим 
процесима, извесно је да су ове заједнице постале још сложеније и против-
речније творевине. 

За локалне заједнице је битно и то да им је својствена и тежња за одре-
ђеном аутономијом, односно локалном самоуправом, која у неким културама 
(па и нашој) има веома дугу традицију, мерену и хиљадама година. Када је 
реч о савременом  добу, локална самоуправа се манифестује нарочито у одно-
су локалног и глобалног друштва у погледу права и обавеза, овлашћења и 
могућности, циљева и средстава. Колико год очекују подршку глобалног дру-
штва, којем припада, локална заједница толико и тражи властито, аутономно, 
друштвом и државом несметано поље деловања. То је демократски, аутоном-
ни облик и средство задовољавања специфичних друштвених потреба непо-
средним деловањем грађана. 

Ту је, истовремено, простор и оквир за сеоску ( и уопште руралну) ини-
цијативу, за индивидуално и колективно, сеоско стваралаштво, за рационал-
није кориштење руралних ресурса, за непосредно решавање проблема локал-
не заједнице. А од чега зависе домети локалне иницијативе и чиме је ограни-
чена, посебно ''овде'' и ''сада'', биће укратко говора у овоме прилогу. Као што 
је добро познато, овде је реч о селу (као уосталом и друштву у целини) захва-
ћеном свеобухватном и темељном кризом и реформом, о селу са старим и но-
вим ожиљцима, о економски исцрпљеном и социокултурном дезинтегриса-
ном селу. Па ипак, у таквом или баш у таквом селу је нужно снажење локалне 
инцијативе, као незаобилазне претпоставке за мењање стања на боље. Шта 
она (не) може и како ширити простор њене делотворности, посебно у перио-
ду транзиције, биће укратко проблематизовано на следећим страницама. 

 
 



Социолошки преглед, vol. XXXV (2001), no. 3-4, стр. 277-294.  
 

 
281 

 

Шта (не) може сеоска локална иницијатива 

О значају (сеоске) локалне иницијативе у развоју села је готово сувуш-
но говорити. Без ње једноставо нема рационалног коришћења локалних ре-
сурса, па онда ни (бржег) локалног развоја, схваћеног као комплексног про-
цеса, условљеног многим субјективним и објективним факторима. Потпуна 
валоризација руралних ресурса – природних, људских, економских, технич-
ких и социокултурних просто није могућа изван снажне и масовне локалне 
иницијативе. Ово се подједнако односи, како на индивидуални, тако и на 
групни и колективни ниво ове иницијативе, тј. на појединце, породице, насе-
ља, а онда и на друштво у целини. 

Искуство многих земаља је недосмислено потврдило снагу локалне 
иницијативе у сопственом развоју. Као најизразитије примере у овом погле-
ду, треба поменути Швајцарску, Холандију и наручито Јапан. Лична одговор-
ност и ослањање на сопствене снаге понајвише је утицало на најоптималнију 
комбинацију и алокацију постојећих ресурса, како на руралном подручју, 
тако и у друштву у целини. Поред бржег развоја, рационалнијег коришћења 
ресурса и лакшег задовољавања бројних пореба, локална иницијатива допри-
носи и очувању специфичних културних вредности локалних заједница. 

Наравно, кључни услов за постојање и ширење локалне иницијативе 
јесте адекватан однос глобалног друштва и, посебно, централне власти према 
селу и руралном подручју. Одавно се наиме, зна да глобално друштво, одно-
сно процеси и односи у њему, представља најзначајнијег чиниоца промена и 
на локалном нивоу. Логично је онда да у високо централизованим друштвима 
и државама нема (довољно) простора за размах локалне иницијативе. Нема 
изгледа на успех, ако се ''успех локалне иницијативе чини зависном од одоб-
рења централне власти'' (Hayek, 1997:322). На локалну иницијативу је прете-
рана централизација одувек утицала разарајуће. Поред тога, на локалну ини-
цијативу утичу и моги други фактори, попут друштвеног положаја села, 
сељаштва и пољопривреде, опште (не) иновативене и (не) подузетничке кли-
ме у друштву, преовлађавајућег социокултурног обрасца у селу и у друштву, 
конкретне финансијске и институционалне подршке селу и пољопривреди од 
стране државе, од типа традиције и (не) развијености локалне самоуправе, од 
развијености опште, комуналне и пољопривредне инфраструктуре, и сл.  

Међутим, кључни потенцијал за сеоску локалну иницијативу су сами 
сељаци, односно њихове потребе и интереси, те њихова бројност, организо-
ваност и мотивисаност за остваривање ових интереса. Ако се те потребе и 
интереси подрђују потребама глобалног друштва (и града), што је најчешћи 
случај, то, наравно, село, сељаке и сељаштво доводи у позицију пуког објек-
та, што није ни најмање подстицајно за локалну иницијативу. Сеоски, рурал-
ни, потенцијали се, наравно, не могу валоризовати у неповољном глобалном 
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амбијенту. Они се тада углавном не користе или се, што је чешћи случај ко-
ристе крајње нерационално и, могло би се рећи, бездушно. Ту онда нема до-
вољно простора за афирмацију локалног културног идентитета и специфич-
них културних вредности, што већ представља део општесветског (мега) 
тренда у знаку постмодерне.  

И, обрнуто, демократска друштва, са развијеном локалном самоуправ-
ом, пружају много шири простор за локалну иницијативу и бржи локални 
развој. Примери многих земаља то јасно показују, где се рурални развој на-
лази у компетенцији локалних и регионалних заједница, уз снажну институ-
ционалну и материјалну помоћ државе, преко одговарајућих агенција, посеб-
но фондова, (Шпанија, Француска, Италија, САД...). Омогућавање локалним 
заједницама да брину о руралном развоју, чини их, свакако, одговорнијим и 
ефикаснијим у коришћењу локалних ресурса. То је и логично, будући да су у 
питању непосредни, властити, животни интереси. И још битније, у питању су 
непосредни односи директна партиципација радом и средствима, непосредно 
одлучиванје, где слободна иницијатива прераста у колективну одлуку и 
колективну акцију у артикулацији и задовољавању тих интереса,. Добро је 
познато, да непосредност у животу и раду представља један од кључних еле-
мената социокултурног обрасца живота на селу.  

Нараво, за масовност и делотворност локалне иницијативе од великог 
значаја је социокултурни контекст, и то како његове подстицајне тако још 
више његове ограничавајуће компоненте. У том погледу су нарочито про-
тивречни прелазни периоди, у којима се сударају и прожимају нове и старе 
вредности, односно остаци старих вредности и нова социјална реалност. Како 
локална иницијатива, и уопште локална самоуправа спадају у старе друштве-
не вредности, њих у новим социјалним околностима треба чувати и разви-
јати, примерено новим социјалним, економским и моралним вредностима. 
Било би погубно уништавати (па и само занемаривати) ове и друге традицио-
налне вредности. Међутим, агресивност (квази) урбане културе толико угро-
жава ове вредности и аутентичност сеоске културе уопште, готово до њеног 
поништавања. До јуче веома разнолики културни обрасци, данас се све више, 
такорећи присилно, унифицирају. Под утицајем дубљих и ширих друштвених 
процеса, мења се и социјална структура села, реструктурирају се друштвене 
групе и установе на селу, као и многе колективне друштвене творевине, 
веровања, мишљења и понашања. То потискује дух колективне акције и јача 
својеврсни индивидуализам. 

У таквим околностима не само да слаби културни идендитет заједнице 
већ се јавља и дубока криза идентитеа. Нараво да то неповољно утиче на ло-
калну иницијативу, на кооперативност, солидарност и заједништво, на начин 
како је то традиционално манифестовано и упражњавано. Техником омогуће-
на индивидуализација рада, утиче и на инвидуализам и егоизам у односима у 
сеоској заједници. А слабљење локалне самоуправе и локлане партиципације 
објективно воде јачању улоге централне власти у том, како Х. Мендрас каже, 
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односу лабилне равнотеже реципрочног страха и узајамног неповерења изме-
ђу власти и сељаштва (Мендрас, 1986: 255). По њему је сељачко друштво 
увек елеменат ширег друштва, у којем данас превласт има град а село пред-
ставља потиснут и подчињен елеменат (Мендрас, 1986: 334). И Сретен Вуко-
сављевић је писао о подређености села властима глобалног друштва и посеб-
но о сукобу државног, писаног права и сеоских неписаних обичаја (Вукосав-
љевић, 1965: 86). 

С друге стране, модерни развој друштва (па, наравно, и рурални развој), 
пре свега, зависи од људских потенцијала, њихове стручности, организова-
ности и мотивисаности (Малешевић, 1996: 94). Знање, као основни развојни 
ресурс, такође треба максимално рационално користити. Ако се, уз то, и гло-
бално друштво (посебно друштвени систем) понаша тако да преферира 
хармонију личних, посебних и општи интереса, и при том омогућава поједи-
начну одговорност за њихово остваривање и последице сопствених одлука, 
онда је тиме испуњен један од кључних предуслова за примерено коришћене 
људског фактора у развоју. Само у таквом амбијенту је могућа снажнија 
индивидуална и колективна иницијатива и индивидуална и колективна одго-
ворност. Услов за то су и приватна власничка права и слобода размене. У 
супротном би се радило о присили, о наметнутом колективизму и тоталита-
ризму од стране глобалног друштва и државе. Без слободе појединца, као 
нужног услова, (поред свих других претпоставки), локална и свака друга ини-
цијатива једноставно није могућа. 

Одсуство ових предпоставки, (што је чешћи случај), је, наравно, огром-
на препрека за индивидуалну и колективну иницијативу на локалном нивоу. 
Објективно условљена, све већа зависност села и пољопривреде од глобалне 
економије и државних мера, се често претвара у фактор исцрпљивања, (а не 
развоја села и пољопривреде) и доминације над селом и сељаштвом. То, 
наравно, није ни мало подстицајно за локалу иницијативу и предузетнички 
менталитет.  

Све што је казано о моћи и немоћи сеоске локалне иницијативе, мање 
или више се односи и на наше друштво. Сеоска локална иницијатива ''данас'' 
и ''овде'' је такође показала своје лице и наличје, у зависности од локалног и, 
посебно, оштедруштвеног контекса. Наиме, познато је да Савезна република 
Југославија има веома повољне природне, географске, климатске, педолошке, 
хидролошке, еколошке и друге услове, односно ресурсе за свестран развој 
друштва и руралног подручја посебно. То се подједнако односи на пољоприв-
реду, колико и на друге привредне и ванпривредне гране и делатности. Упра-
во се на руралном подручју налазе изванредне могућности за бржи материјал-
ни, економски, социјални и културни развој. 

Сувишно је истицати шта то све може да значи за превладавање про-
тивречја демократске транзиције, за професионализацију пољопривреде и 
модернизацију нашег села, па и за евенталну реаграризацију и рерурали-
зацију. Познато је, међутим, да се ови ресури и потенцијали добрим делом не 
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користе или се користе тек делимично, екстензивно и нерационално. Овоме 
треба додати и ноторну чињеницу, (већ дуго времена присутну), да је сеља-
штво овде друштвено, економски и у сваком другом погледу веома маргина-
лизовано. 

То, нараво, не значи да индивидална и колективна, локална иниција-
тива, овде није давала и дала значајне резултате. Напротив! Основано се 
претпоставља да је највећи удео у развоју и модернизацији нашег села пос-
ледњих деценија управо везан за непосредну активност сељаштва, тј. за сео-
ску локалну иницијативу, односно за ослањање села на властите снаге. Нема 
сумње да је доминантност приватног поседа у пољопривреди код нас кључни 
фактор који је то омогућио. Приватна пољопривредна газдинства су била и 
остала носиоци развоја села, пољопривреде и руралних подручја. Подсећамо, 
овде, само на чињеницу да је у СРЈ чак 84% обрадивих површина у приват-
ном поседу (у АП Војводини 64%), односно да је 96,22% трактора или 84%, 
условних грла стоке, као и већина других производних и радних потенцијала, 
у приватном власништву. 

Развој нашег села последњих деценија је, међутим, био углавном у 
знаку првобитне индустрализације (пре свега, у изградњи комуналне инфра-
структуре) и стихијске урбанизације. Отуда су и овде у питању и крајње про-
тивречни процеси и садржаји модернизације (''модернизација без модерне''), 
условљени и бројним другим историјским, културним и геостратешким раз-
лозима. Извесно је, ипак, да је сеоска локална иницијатива на нашим просто-
рима увелико мобилисала локалне факторе развоја у функцији подизања 
квалитета живљења на руралним подручјима. Директна партиципација људи 
у решавању властитих животних проблема је значила и обнову неких форми 
непосредног демократског одлучивања, односно непосредне демократије. 
Истина, тај дух колективне акције у деценијама после Другог светског рата, 
као нас је увелико носио печат идеологизованог колективизма. 

И у најновијем периоду могу се наћи изванредни примери индивидуал-
не и породичне инвентивности и успешног предузетништва на нашем селу. О 
једном таквом примеру новог, робног, тржишног обрасца понашања и рада у 
Бачком Берстовцу (успут речено, без помоћи државе), могли смо читати 
недавно у једном врло занимљивом прилогу (Марков, 1996: 33). На жалост, у 
питању су само изузеци од правила које важи за наше село. Много су изра-
женије препреке масовнијем индивидуалном и колективном предузетништву 
на руралном подручју, као и иначе у друштву. Од бројних препрека ове врсте 
истичемо само оне које се односе на изразито неповољан друштвени положај 
пољопривреде, већ дуго присутан и веома наглашен диспаритет цена на 
штету пољопривреде, монополско понашање државе у односу на село, сеља-
штво и пољопривреду, несигурност у пласману производа, сужено тржиште, 
несигурност у снабдевању репроматеријалом, неадекватан порески систем. 

Када би ове и сличне препреке биле укинуте, односно превладане, по-
љопривреда би, обзиром на њен огроман потенцијал, могла бити кључни раз-



Социолошки преглед, vol. XXXV (2001), no. 3-4, стр. 277-294.  
 

 
285 

војни ресурс нашег друштва. Наше село  и наша пољопривреда поседују мно-
ге предности у односу на већину источно европских друштава – приватизо-
вано земљиште, велико искуство и знање наших пољопривредника, значајни 
технички ресурси, те висок домет науке у овој области. На жалост, због упор-
ног избегавања радикалних друштвених, политичких и економских  реформи, 
све ове предности су се у прошлости неумитно топиле и сада је питање да ли 
смо у овом погледу и даље у предности или се можда заваравамо. 

Да се ове предности (или, боље ''некадашње предности'') не користе ни 
приближно, показује и податак да сам приватан сектор у пољопривреди, и 
поред тога што је доминантан, не може задовољити потребе ове земље за 
храном. Друштвени сектор аграра, са тек петнаестак посто пољопривредног 
земљишта, даје око 50% тржишних вишкова. С друге стране, само 15% при-
ватних газдинства даје око 85% тржишних вишкова, који се добивају с иноко-
сног поседа. О ниској продуктивности говори и податак да код нас један 
активни пољопривредник производи за себе и још пет људи, док у најразви-
јенијим земљама тај однос достиже и до 65 људи. (Ливада, 1986:372) Степен 
робности пољопривредних газдинства у последње време чак и опада. Про-
цењује се да је у последњој деценији степен робности опао са 53%  на 35%. 
То вреди и за радни потенцијал на нашем селу, који, такође, слаби. Код нас је 
више људи активно ван својих пољопривредних газдинства, него у њиховим 
оквирима. У 1991. години било је 834 144 активних пољоприврдника на по-
љопривредним газдинствима, а чак 850 866 је таквих лица ван ових газдин-
става. 

У овај неповољан тренд спадају и подаци који говоре о увећању броја 
регресивних домаћинстава (са 15% из 1975. године на 41% 1988. године) и 
смањивању оних које можемо означити као прогресивна (са 34 % из 1975 го-
дине, на 14,6 1988 године). Убрзано се увећава број непољопривредних 
сељачких газдинстава у Србији (са 51 873 или 4,7% из 1960. године, на 465 
675 или 46,8% 1991. године, тј. девет пута). Овоме треба додати још већи 
проблем, изражен у перментном уситњавању ионако ситног земишног поседа 
код нас. Са 2,4 ха по домаћинству обрадивог земљишта, ми спадамо у земље 
са најуситњенији поседом у Европи. То је крајње неповољно са становишта 
модерне робне производње. У исту врсту података спада и онај који указује 
да је код нас више од ¾ земљишта у мешовитим домаћинствима, а више од 
10% обрадивог земљиштва држе непољопривредници. И тако уситњен зем-
љишни посед се најчешће састоји од више парцела (просек 4,7 парцела). 
Веома мало сељачких газдинсва има посед у једном комплексу. Таквих је, на 
пример, само 25% у Војводини. 

Све то и много шта друго битно утиче на сеоску локалну иницијативу, 
било да је омогућава или спутава, одређује њене домете и границе, њен ка-
рактер и њене ефекте. Како је већ речено, карактер, и обележја глобалног 
друштва и глобалног система посебно, те специфичности сеоске локалне за-
једнице пресудно утичу на ширину и ефикасност сеоске локалне иницијативе. 
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Када је реч о нашем друштву, у прву групу спадају и најснажније препреке 
развоју ове иницијативе, које су и довеле да крајње неповољног друштевог 
положаја пољопривреде и маргинализоване улоге сељаштва, до економски 
исцрпљеног села, до његове демографске испражњености и социокултурне 
дезинтегрисаности. 

Одсутство стратегије руралног развоја (нека од ad hoc опредењења се 
не могу називати стратегијом, како се то каткада чини код нас!), као после-
дица одсутства конзистентног концепта друштвеног развоја земље, посебно 
упечатљиво говори о тим глобалним препрекама за бржи развој нашег села. 
Село нема институционалну подршку друштва, а у самом селу готово да и 
нема институција. И финанцијска средства, која се наводно усмеравају за 
развој села су не само недостатна, већ су  најчешће буквално симболична. Од 
села се и данас – као и пре – много више узима него што му се даје. 

Наравно, бројне су препрека за масовнију локалну иницијативу и уну-
тар самих сеоских заједница. Најизраженије су оне које су везане за уситњени 
посед, за изражени процес депопулације и старања становништва на селу, за 
економску осиромашеност села, за слабу техничку опремљеност и ниску 
продуктивност сеоског домаћинства, за друштвену маргинализацију и соци-
јалну несигурност сељаштва. У том контекст ништа мање није значајна ни 
криза вредносног ситема, односно криза идентитета села и сељаштва, криза 
социјално-вредносне индентификације сељана са селом. Старе вредности, па 
и оне везане за солидарност и узајамност у раду, увелико су нестале, а нове 
вредности ове врсте се још нису развиле. У питању је противречан социо-
културни образац живота на селу, односно ''велики социокултурни вакум'' 
(Малешевић, 1994:153), испуњен углавном квазируралним и квазиурбаним 
садржајима. Све то отежава јачање локалне иницијативе и противречи у свету 
присутним тенденција оживљавања социокултурних разноликости, као 
битних одредница локалног идентитета. 

Локална иницијатива и обнова и развој  
нашег села 

Као што је већ истакнуто, наше село у овом времену углавном каракте-
рише економска исцрпљеност демографска испражњеност и социокултурна 
располућеност. Економски положај сеоских газдинстава се погоршава, посе-
ди уситњавају, робна производња смањује, а адекватна помоћ државе изоста-
је. Тако забрињавајуће лоше економске и социалне прилике, у којима се, 
после свега што нам се последњих година издешавало, налази наше село (и 
друштво у целини), неодложно намеће потребу усвајања нове, алтернативене 
аграрне стратегије развоја. Нужни су и нови циљеви и нови путеви, али и 
другачији општедруштвени амбијент у којем ће се '''пробудити'' нове енергије 
и афирмисати нови актери овог развоја. Тек тада и тако локална иницијатива 
може бити не само од великог значаја, већ чак и пресудна у даљем развоју, 
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тим пре, јер се на помоћ, посебно ону знатнију, из иностранства, барем за 
сада, не може рачунати. 

Шта више, и глобалну стратегију друштвеног развоја је нужно редефи-
нисати и преусмерити (у њеним кључним елементима) ка аграрном и рурал-
ном развоју. Обзиром на унутрашње и међународне околности, обнова и раз-
вој села и пољопривреде би морали имати апсолутни приоритет, Колико због 
села и руралног подручја, толико и због целог друштва. Највећи део неиско-
риштених или рационално неискориштених потенцијала је управо на рурал-
ним подручјима. Та нова аграрна стратегија мора бити дугорочна, али са 
јасно разрађеним и непосредним циљевима и задацима као и интегрална, али 
и диференцирана према осебеностима наших региона. Њен основни циљ 
треба да буде богат сељак, (што подразумева укрупљавање поседа), увећава-
ње робне производње на селу, односно интезификацију пољопривредне 
производње, тј. свестран материјални, културни и духовни развој нашег села 
и подизања укупног квалитета живота на селу на знатно виши ниво. Једном 
речју, циљ треба да буде цивилизовано село и модерна, професионализована 
пољопривреда. А у таквом селу би, како то показују нека емпиријска истра-
живања, људи рађе живели, него у великим градским агломерацијама, јер би 
у њему имали здраву храну, чистији ваздух, мирнији живот и многе друге 
предности (Килибарда, 1996: 25). 

Наравно, кључно питање је како до таквог села стићи? Извесно је једи-
но да досадашњим односом друштва и државе према селу, то сасвим сигурно, 
није могуће. И са овог становишта је очигледно да су нам потребене темељне 
друштвене и политичке реформе. И то реформе које ће подстаћи кориштење 
потенцијала и ресурса које већ поседујемо, а посебно знања, као кључног ре-
сурса у концепту модерног развоја. То би, логично, био и стимулативан амби-
јент и за размах разноврсних локалних иницијатива. Конкретну и што снаж-
нију институционалну и финанцијску подршку овим иницијативама требало 
би да обезбеди држава, (али и други субјекти, на бази обостраног интереса), 
на свим нивоима своје организације. Неодложна је потреба да држава мења 
свој досадашњи однос према селу и сељаштву, посебно изражен у никаквој 
или евентално симболичкој материјалној подршци, с једне стране, и наглаше-
ном монополитичком понашању (посебно када су у питању цене пољоприв-
редних производа које држава откупљује), с друге стране. Да би се мењао 
однос, нужне су реформе на тржишним односима, односно децентрализација 
и демократизација система и друштва и отварање земље према свету, што је 
до душе отпочело али, се то одвија веома споро. Тек под тим предпоставкама 
је могуће очекивати и појаву нових друштвених актера друштвеног и рурал-
ног развоја, али и промену досадашњих доминантних друштвених образаца 
мишљења, понашања и деловања (сада углавном анонимних, бирократизова-
них, кампањских, паразитских). Само ефикаснија држава и снажнија финан-
сиска подршка (и државног и приватног капитала и оног из земље и нарочито 
оног из света), те ефикасна локална организација могу битније подстаћи све-
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стран развој нашег села и подизати квалитет живота у њему. То је незаобила-
зан пут на коме је могуће постићи циљ да село постане функционално комп-
лементарно и статусно равноправно са градом, а у погледу квалитета живота 
(барем у неким елементима) и изнад њега. 

Дакле, тек у измењеном друштвеном окружењу је могуће очекивати 
снажније и масовније реактивирање властитих потенцијала, односно људс-
ких, економских, природних, техничких и других ресурса на селу и у друшт-
ву за потребе развоја села. (При томе не мислимо само на село у најнижем 
смислу те речи, већ на свих 5966 сеоских и мешовитих насеља у Србији, што 
чини чак 97% од укупног броја насеља и исто толико територије Репувлике 
Србије.) С обзиром на дубоку економску и друштвену кризу и још више уве-
ћан проблем запошљавања, село и пољопривреда се поново намећу као нај-
реалнији простор за ублажавање овог проблема, барем делимичном реаграри-
зацијом и рерурализацијом. 

У овом циљу (као и у циљу организованог подстицања бржег развоја 
села и руралних подручја) би било, свакако, корисно установити једноставну 
банку свих релевантних података о потенцијалима готово сваког нашег села и 
сваког руралног подручја, понаособ. Такође би било добро ићи на формирање 
одговарајућих специјализованих агенција за локални развој (националног и 
регионалног значаја) какве имају највећи део развијених земеља. Све би то и 
те како било у функцији локалних иницијатива, њиховог конкретног подсти-
цања и помагања. 

Нова стратегија руралног развоја мора да подједнако ''покрије'' економ-
ску, демографску и социокултурну димензију развоја. То, наравно, важи и за 
локалну иницијативу, коју такође треба поспешивати у свакој од ових сфера. 
То је начин да и сами сељаци, и сви они који живе на селу, постану кључни 
социјални актери друштвених промена, да се јача локална самоуправа, одно-
сно непосредна партиципација становника села у сопственом развоју. И у 
планирању развоја села и пољопривраде (и других делатности и услуга на 
селу) треба полазити од потреба, интереса и могућности самих житења села, а 
не (само) од потреба, интереса града и глобалног друштва. Локалне заједнице 
треба да активно и самостално учествују у крирању решења за властите проб-
леме. Наравно, и локална иницијатива у овоме времену мора имати и нова 
обележја, нове и разноврсније форме и садржаје, нове видове мотивације, 
нове начине организовања, утемењене, пре свега, на уважавању индивидуал-
ног интереса.      

Када је реч о економској обнови и развоју села и улози локалне ини-
цијативе у том процесу, онда је кључно питање развоја предузетничког духа, 
односно индивидуалног, породичног и колективног предузетништва у селу, у 
најразличитијим облицима и видовима. То је, наравно, могуће само у услови-
ма тржишног амбијента и стабилних системских услова привређивања, чија 
би логична последица била већа и профитабилнија производња, разноврснији 
асортиман и виши квалитет, прилагођен захтевима унутрашњег и нарочито 
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вањског тржишта. Подстицањем предузетништва, односно стварањем услова 
за његов развој, развијаће се и аутохтона иновативност, али и ломити зате-
чене структуре, навике, мишљења, понашања, односно доминантни ментални 
обрасци. Тек тада је могуће рационалније користити практично неисцрпне 
могућности за органску производњу здраве хране и то по највишим еколош-
ким стандардима. То се подједнако односи на ратарску и сточарску производ-
њу, те на производњу воћа, поврћа и грожђа. Цени се да би у нашем селу 
могло да се инсталира преко 40 врста различитих индустријских производњи, 
ослоњених на пољопривреду и агробизнис, у најширем смислу те речи. Не-
заобилазна предпоставка тог и таквог развоја јесте развој опште, комуналне и 
пољопривредне инфраструктуре. 

Остваривању ових циљева, поред јачања сеоских, посебно оних витал-
них газдинстава, могло би нарочито да помогне развој малих и средњих пре-
дузећа у области аграра. Опште познате предности овог типа предузећа, могу 
најпотпуније да се изразе управо на селу и у сфери агрибизниса, обзиром на 
увелико неискориштене ресурсе. Међутим, да би се убрзало формирање ових 
предузећа нужно је убрзање процеса транзиције друштва и посебно транзи-
ције аграра односно својинске, структуралне, производне, организационе и 
управљачке трансформације. Свакако и да је потребна и промена улоге држа-
ве у том процесу, посебно институционалних основа нове аграрне и руралне 
политике. А изнад свека је важан стварни тржишни амбијент, јер и у најте-
жим околностима он омогућава постизање најбољих резултата. 

Локална иницијатива може такође да се манифестује и у снажењу пок-
рета задругарства, који код нас, иначе, има дугу и плодну традицију. Пракса 
показује да нам је потребно много више задруга, него што их имамо, али 
оних, посебно специјализованих, коју су формиране искључиво на интере-
сном принципу (''одоздо''). Такве задруге су нам потребне у скоро сваком 
селу. То је, безсумње, проверен начин за јачање домаћинстава и економске 
моћи села. Као организациона форма самопомоћи, задругарство представља 
''фундаментални елемент руралног развоја'' (Закић-Вујатовић, 1997: 85). 

У свим економским активностима, локална иницијатива мора да почива 
на новом знању и нарочито на новим вредностима, израженим у категоријама 
ризика, профита, нове рацционалности, и сл. Сувишно је истицати да ове 
процесе држава, као и бројне специализоване агенције, фондације и асоција-
ције, морају снажно материјално подупирати различитим субвенцијама, пре-
мијама, донацијама, повољним кредитима, адекватном пореском политиком, 
стварном (а не фиктивном!) здравственом, пензионом и инвалидском зашти-
том, и на друге начине. Обзиром на све већа очекивања од села и пољоприв-
реде, држава и друштво морају да ''поделе'' и ризик са сељаштвом, што није 
могуће без радикалног побољшања укупног друштвеног положаја пољоприв-
реде и села. 

За развој локалне иницијативе је нарочито подстицајно партнерство 
између јавних фондова и расположивих локалних извора финансирања. У том 
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циљу је користан и предлог да се доприноси из бруто дохотка запослених 
усмеравају у место становања, а не у место рада, каква је сада пракса.  

И изразито неповољну демографску ситацију у Србији могуће је, барем 
делимично, мењати стварним економским снажењем пољопривредних дома-
ћинстава и села. Као и код економског развоја, нови приступ је потребан и 
када је реч о популационој политици. И на том плану је најбоље резултате 
могуће постићи комбинацијом сеоске локалне иницијативе и адекватних мера 
државе, односно специјализованих државних и друштвених институција. 
Наиме, поред разноврсних општих, на процесе депопулације утичу и бројни 
специфични, локални узорци, везани за степен опште (не) развијености ло-
калне заједнице, те различите историјске, етичке, верске, културне и моралне 
осебености (Малешевић, 1996:93). Помније упознавање и систематско праће-
ње ових специфичности и предузимање конкретних и практичних акција у 
прилог већем рађању, може бити садржај активности и иницијатива најраз-
личитијих форми деловања појединаца, група, удружења, агенција, фондација 
и сличних облика деловања на локалном нивоу (сеоском, месном, регионал-
ном). Све те иницијативе би се могле слити у прави покрет за демографску 
обнову нашег села и друштва, за чим уистину већ дуже времена постоји 
потреба. 

Будући да су на локалном нивоу ови проблеми села далеко транспа-
рентнији, а конкретни социокултурни обрасци биолошке репродукције очи-
гледнији, то су и могућности за различите конкретне иницијативе такође на 
овом нивоу веће. Оне се могу одвијати на информативном, едукативном, 
организационом, хуманитарном, аналитичко-истраживачком и на сваком дру-
гом плану. Путем различитих форми донација, субвенција, пореским олакши-
цама, формирањем различитих фондова и на друге начине, делујући у окви-
рима разноврсних друштава и удржења (као што су ''Пријатељи деце'', ''Удру-
жење родитеља'', ''Треће дете'', ''Покрет за дојење''), а још више делујући 
путем школе и mass медија на локалном нивоу, могло би се, реално је прет-
поствити, барем зауставити тако изражене негативне тенденције на демог-
рафском плану. Свакако да је за развој и делотворност и ове врсте ини-
цијатива необично значајна законодавана, институционална и финансиска 
подршка државе. 

Интегрална обнова и развој села је незамислива без његове социокул-
турне димензије. И у овој сфери сеоска локална иницијатива може доћи до 
пуног изражаја у најразличитијим видовима. Пре свега, у сарадњи са бројним 
институцијама културе (у Србији их има више од 1800!), те интелектуалцима 
који живе на селу, који живе у граду, али су пореклом са села и онима који 
''раде за село''. И институције културе и ови интелектуалци би морали много 
више да буду окренути културном животу села, односно унутрашњим пот-
ребама села и сељаштва. При томе је пожељно успостављање хармоничног 
односа измеђи традиције и иновације, односно између оних традиционалних 
вредности, које би, прилагођене, могле и данас ''повући'' напред и савремених 
токова у култури. 
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Управо сеоска интелигенција и интелигенција окренула селу (као носи-
лац нових знања, нових вредностима и нових облика социјалног живота) 
мора, пре свих, разумети и артикулисати аутентичне интересе села, али и 
практично помагати њихово остваривање. Они треба да буду носиоци савре-
мене предузетничке културе и смисла предузетништва и менаџерства, али и 
креативног споја савременог и традиционалног у свим областима живота и 
рада. То је тим потребније, јер овде преовлађује, како то економисти зову 
''економија аверзије према ризику''. 

Наравно, нужно је много више радити на општем, стручном и култур-
ном просвећивању пољопривредника и сељаштва уопше. У том циљу треба 
реформисати и школски систем, па и онај основношколски, посебно на селу. 
Еластичнијим наставним плановима и програмима, те бољом кадровском, фи-
нансијском и техничком опремељеношћу, сеоске школе би требало оспосо-
бити, да поред ширег и темељног образовања, дају већа и примењенија знања 
везана за (пост) модерни развој села, за развој пољопривреде и других делат-
ности на селу, у условима тржишног привређивања, и то како ученицима, 
тако и одраслима на селу. Наравно, школа би при томе, морала сарађивати са 
различитим специјализованим саветодавним службама, образовним центрима 
и другим агенцијама, формираним за потребе развоја села. 

И на овај начин би се постепено утицало на промену још увек доминан-
тних сосиокултурних образаца, који углавном некореспондују са савременим 
селом и професионалном пољопривредом. Те обрасце треба мењати у смислу 
нових вредности, веће иновативности и креативности, те потпуне окренуто-
сти друштву, осталој привреди, па и свету, односно потребама иностраног 
тржишта. То би онда представљало плодно тле за ширење и размах индиви-
дуалне и групне локалне иницијативе, а тиме и брже обнове и развоја нашег 
села. 

Уместо закључка 

Није се тешко сложити са оним истраживачима који стоје на станови-
шту да је под налетом индустријске цивилизације брутално разорена сељачка 
цивилизација. Много драстичних индикатора то, на жалост, потврђује на 
свим мердијанима. Што је још горе, тај процес је текао много брже, него што 
се развијала урбана цивилизација. Ни наше друштво у том погледу не пред-
ставља никакав изузетак. И у њему, као и у већини друштава у транзицији, 
доминирају социокултуирни образци квази-урбаног и квази-руралног начина 
мишљења и живљења. Као и друштво у целини, тако је и наше село у дубокој 
структуралној аномији.  

После свега што се последњих година издешавало на овим просторима, 
на треба да чуди и даље тако изражен осећај бесперспективности живота на 
селу. Аспирације младих и даље се углавном везују за живот у граду, за 
живот изван сеоске средине. Наше село за већи део његових становника не 
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представља психосоцијални ослонац и извор њиховог идентитета, што има 
изразито неповољне, не само социопсихолшке последице. 

Све ово је, поред бројних објективних узорака и ширих процеса, после-
дица и чињенице да је овде село и сељаштво одувек било (и остало) пуки 
објекат економског израбљивања и политичке манипулације. Од стране оних 
који одлучују, оно је увек посматрано парцијално и у функцији интереса 
других, а никада аутономно и целовито, као аутентична социјална заједница. 

Ма колико, међутим, село (као и друштво, уосталом) било у дубокој 
кризи, оно, наравно, није и у безизлазу. Давно је казано, да су велике кризе 
истовремено и велики изазови, посебно за људе од духа и акције. Кризе пру-
жају шансу са кључне одлуке, за праве заокрете, за појаву нових енергија, за 
нова преиспитивања за нове почетке. За наш менталитет то би требало посеб-
но да важи, јер према налазима антрополога, мотавација је у нас у правилу 
најјача у најтежим тренуцима. Зато можда има наде! 

Кључно је, при томе, промена односа друштва и државе према селу, али 
и самог сељаштва, и посебно ''његове елите'', према обнови и развоју села. 
Село треба да ''испостави рачун'' друштву, односно праву и стварну цену 
кориштених ресурса, рачунајући и сељаков мукотрпан и најчешће неплаћени 
рад. 

Најпогубније би било, и по друштво и по село да излаз из ове кризе 
падне ''на леђа'' само села и сељаштва, како је то до сада често и бивало. 

Сељаштво теба да се такој евентуалној намери државе енергично суп-
ротстави. Интелигенција на селу и она искрено везана за село, треба да снаж-
није помогне таквом ''самоосвешћивању'' нашег сељаштва. Она треба, такође, 
пре свих, да помогне конституисању нове руралне парадигме, примерене два-
десетпрвом веку. У њеном средишту би требало да буде радикалније подиза-
ње квалитета живота на нашем селу. Тако и тада би село у блиској будућно-
сти могло да буде простор са многим предностима за живот, у односу на град. 
Оно би тада могло бити место властитог избора, а не ''божије казне'' за оне 
који у њему живе! 

 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Bell, C. H. Newby, (1975), Community Studies, An Introductio to the Sociology of Local 
Community, London. 

Veselinov, D. (1987), Sumrak seljaštva, Beograd; 
Vujatović–Zakić, Z. (1995), Agrarna ekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd; 
Vukosavljević, S. (1965), Istorija seljačkog društva I, SANU, Beograd; 
Group of authors, (1996), Small Business in transition economices, Promothing enterprise 

in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Intermediate Techno-
logy Publicatios, London 

Grupa autora, (1958), Budućnost sela i seljaka, SANU, Beogard 



Социолошки преглед, vol. XXXV (2001), no. 3-4, стр. 277-294.  
 

 
293 

Grupa autora, (1997), Balkansko selo u promenama, Zavod za sociologiju sela, Beograd 
Grupa autora, (1992), Oživljavanje sela – Zbornik radova, SANU, Beograd 
Livada, S. (1996), Sociološki problemi sela i agrara, u knjizi: Savremeno društvo i socio-

logija, Globus, Zagreb. 
Markov, S. (1996), Porodično preduzetništvo u poljoprivrednoj proizvodnji, Zbornik 

Matice srpske za društvene nauke, broj 101, Matica srpska, Novi Sad. 
Marković, P. (1994), Poljoprivredni atlas Srbije I–IV, Ministarstvo poljoprivrede, Beograd. 
Malešević, K. (1994), O transformaciji ruralnih zajednica kod nas, Agroekonomika, 23/94, 

Novi Sad. 
Malešević, K. (1996), Da li je moguća demografska obnova sela Vojvodine, Zbornik 

Matice srpske za društvene nauke, broj 101, Matica srpska, Novi Sad. 
Mendras, H (1966), Sociologija seoske sredine, u knjizi: Sociologija I–II (ur. Georges 

Gurvitsch), Naprijed, Zagreb. 
Mendras, H (1986), Seljačka društva, Globus , Zagreb. 
Mitrović, M. (1998), Sociologija sela, SDS, Beograd. 
Mitrović, M. (1999), Populaciono-razvojni problemi srpskog sela, u zborniku: Balkansko 

selo u promenama, Zavod za sociologiju sela, Beograd. 
Mlinar, Z. (1973), Sociologija lokalnih skupnosti, Ljubljana.  
Stevanović, Đ. (1977), Jugoslovensko selo i seljaštvo u promenama, u: Balkansko selo u 

promenama, Zavod za sociologiju sela, Beograd. 
Stojanov, M (1996), Selo kao jedinica ruralnosti i okvir bilansiranja potencijala razvoja, 

Zbornik Matice srpske za društvene nauke, broj 101, Novi Sad. 
 
 

Krstan Malešević                                                                                             S u m m a r y 
Institute Of Agricultural  
Economics 
Belgrade 

 
 

THE SCOPE AND LIMITS OF RURAL LOCAL INITIATIVE 
 
It is a historical and empirical fact that rural local development is all but unthinkable 

outside of the rural local initiative. This is notorious fact from when exist village, as social 
community. A mass rural and grassroots collective activity and creativity have been in 
evidence on many accasions and assuch are indispensable instrument of the economic and 
socio-cultural development. 

Hoever, it is also evident that rural local initative is determined by numerous lacal 
and especially global social factoros. These factors have both positive and negative efects. 
Thi is particulary case for the rural local initative ”here” and ”today”. 

It is well know that our society has at its disposal very rich and heterogeneous rural 
resources. Nevertheless, they are either largely underused or are over-extensively and 
irrationally used. There is an obvious need for better and more rational use of these re-
sources. A deep and long term societal crisis, dramatic contradictions of demokratic 
transition, long lasting sancrions imposed by the international communit, and now except-
ionally high war damages have all har tremendous impact on the direction and development 
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of these needs. In additional, these problems have only accompanied already existing 
numerous old and new problems of rural areas in general. 

However, regardless of these obvious need for mass lacal initative there are greater 
and stronger abstracles for their development. In addition to local, grassroots problems, the 
main abstacle is the general social context with the exensive over-centralization of 
economic and political system in the cuontry. 

In other to strangthen the influence of the local initative it is necessery to undertake 
a radical change in social and political system. At the same time thei means stonger 
concrete material and institutional support for the already existing grassroots initatives. 
This can be achived by establishing adequate agencies, funds and associatives that would 
support and channel these initatives. Only in this way rural local initative can become 
indispensable part of the new rural strategy for the XXI century on these territories. 

Key words: rural local development, rural local initative, rural potential, transition, 
post-war renwal and development. 

 
 

 


