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И НА ОВИМ ИЗБОРИМА У СРБИЈИ НИШТА НОВО
Велика су очекивања од ових избора заказаних за 24. април 2016.године.
Републичка изборна комисија је усвојила 20 изборних листа. Што би се рекло,
имамо велики избор, можемо да бирамо кога да бирамо.
Међутим, из наступа у јавности носиоца свих листа намеће се један
закључак: Сви они хоће да воде земљу, али не желе ништа да мењају.
А и зашто би мењали систем који је најбољи за онога који је на власти, а
Србија ће и после ових избора бити земља са највећим регионалним разликама у
Европи!?
Рзлика у развијености између неразвијеног југа и развијеног севера је 1:10,
због чега се у Србији годишње са југа на север пресели око 150.000 становника и на
тај начин погранични региони дуж источне и јужне границе остају празни.
И без обзира на све то, и после ових избора Србија ће остати организована
као асиметрични ситем са централизованим системом управљања, што је и главни
узрок оволиких регионалних разлика.
За напредак Србије је потребно извршити реорганизацију и са
централизованог прећи на хијераријску структуру система уптаваљања, јер према
руском научнику Александру Јаковљевичу Лернеру*: ``У историји човечанства
централизовано управљање је водило друштвеном и економском застоју, и раније
или касније, доводило је сличну друштвену структуру до пропасти``.
Управо је и историја државе Југославије пример за доказ ове констатације.
Зашто је централизовани систем управљања најбољи за оног ко је на власти?
Управо зато што се све одлуке доносе у једном центру, и постоје идеални
услови за корупцију.
Да би смо кренули са самањењем регионалних разлика, потребно је да
утврдимо узрок оваквог стања.
Србија има Закон о регионалном развоју, којим су прописани следећи
статистички региони:
 Регион Војводине,
 Београдски регион,
 Регион Шумадије и Западне Србије,
 Регион Јужне и Источне Србије и
 Регион Косова и Метохије.
Међутим, проблем настаје зато што нису сви региони статистички:
Војводина није статистички регион већ је покрајина са статутом и буџетом, због

чега добија додатних 7% из републичког буџета. Београд није статистички регион,
већ има Закон о главном граду и додатна средства из републичког буџета.
Као илустрацију стања наводим износе планираних градских буџета три
највећа града у Србији у току 2015. године:
 Град Београд 80 милијарде динара, а за капиталне пројекте око 17
милијарди динара
 Град Нови Сад 20 милајрде динара
 Град Ниш 8 милијарде динара
Уз примедбу да су град Ниш и град Нови Сад приближно једнаки по
величини али да град Београд није 10 пута већи од Ниша и констатацију да је само
за капиатлне инвестиције у Београду планиран износ у висини два годишња буџета
града Ниша.
Најбољи пример како настају регионалне разлике је реализација инвестиција
по регионима у току 2014.године:
 Град Београд 50 %
 Регион Војводина 30 %
 Регион јужна и источна Србија 10 %
 Регион Шумадија и западна Србија 10 %
Према Републичком заводу за статистику стопа сиромаштва у Србији је
24,6%, док светска истраживања показују да у Србији лоше живи скоро половина
становништва.
Наравно да и сиромашво није једнако у свим регионима Србије. Најмање
сиромашних има у Београду а највише у региону јужна и источна Србија.
Поред оволико проблема у Србији, ниједна изборна листа се није ни
осврнула на проблем регионалног развоја Србије.
Кандидати на изборним листама морају да схватите да је равномерни
регионални развој један од основних циљева сваке нормалне државе.!
Поставља се питање како у ситуацији огромних регионалних разлика у
Србији, кренути ка равномерном регионалном развоју?
Наравно да је решење у децентрализацији, напуштању централизованог
система управљања, увођење хијерархисјског система управљања државом
Србијом, претварању статистичких региона у стварне регионе и успостављању
равноправности свих региона у деоби буџета и инвестиција.
Само тако Србија може да крене напред!
Питање гласи: Да ли је нека изборна листа спремна да крене овим путем?
*А.Ј. Лернер: ПРИНЦИПИ КИБЕРНЕТИКЕ, издање Издавачко – информативни центар студената,
Београд 1975. године
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