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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за до вољ ство нам је да Вам у 
име ре дак ци је пред ста ви мо по след њи ово го ди шњи број на шег ча со-
пи са. За хва љу ју ћи ва шем ин те ре со ва њу ус пе ли смо да ус по ста ви мо 
кон ти ну и тет об ја вљи ва ња. На из ма ку је већ че твр та го ди на од ка ко 
смо об но ви ли ча со пис Социјалнаполитика. Уве ре ни смо да ће у го-
ди на ма ко је сле де ва ше ин те ре со ва ње би ти још ин тен зив ни је, што ће 
до при не ти ква ли те ту об ја вље них ра до ва, раз во ју и пре по зна тљи во сти 
ча со пи са.

Те ма овог бро ја је Со ци јал но пред у зет ни штво као про тек тив
ни фак тор од ула ска у ри зик си ро ма штва.

Гост уред ник овог бро ја је доц. др Вла ди мир Илић. 
 У увод ном члан ку Ива на Ми тро вић Ђо р ђе вић и Фа диљ 

Еми но вићис пи ту јусо ци јал не ком пе тен ци је као фак тор за по шља ва-
ња глу вих и на глу вих осо ба.Со ци јал не ком пе тен ци је пред ста вља ју 
ве шти не при ла го ђа ва ња и по зи тив ног по на ша ња, ко је омо гу ћа ва ју 
успе шно са вла да ва ње зах те ва и иза зо ва сва ко днев ног жи во та. Циљ 
овог ис тра жи ва ња je да се утвр де фак то ри ко ји ути чу на од нос ис пи-
та ни ка ти пич не по пу ла ци је пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих 
или на глу вих осо ба. У ис тра жи ва њу је при ме ње на Суп ска ла за про-
це ну со ци јал них ком пе тен ци ја глу вих или на глу вих осо ба (16 ај те ма) 
Ска ле за про це ну од но са чу ју ћих осо ба пре ма за по шља ва њу глу вих 
или на глу вих рад ни ка. Узо рак је чи ни ло 210 осо ба од ко јих је 70 са 
оште ће њем слу ха и 140 без оште ће ња. Ре зул та ти су по ка за ли да ви сок 
про це нат ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це сма тра да глу ви и на-
глу ви рад ни ци ни су кон фликт ни, ме ђу тим, пре о вла да ва ми шље ње да 
ве ћи на рад ни ка у фи р ми не би при хва ти ла глу вог и на глу вог ко ле гу. 
Осе ћа ње ко је пре о вла да ва у кон так ту чу ју ћих ис пи та ни ка са глу вим 
или на глу вим осо ба ма је не ла год ност.

Ми ки ца Бу ди ми ро вић и Ка та ри на Ми лен ко вић при ка зу ју 
мо гућ но сти уна пре ђе ња со ци јал ног пред у зет ни штва у Ср би ји.За кљу-
чу ју да иако ни је иде ал но,у за кон ском сми слу не по сто је пре пре ке за 
при ступ со ци јал них пред у зе ћа тр жи шту, по што др жав на ре гу ла ци ја 
не са мо да не дис кри ми ни ше овај тип пред у зе ћа, већ до но си од ре ђе не 
бе не фи ци је ко је ни су да те дру гим, ко мер ци јал ним фи р ма ма. Ипак, со-

УВОДНИК 
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ци јал но пред у зет ни штво ни је раз ви је но и пре ма ре а ли стич ним про це-
на ма об у хва та пар хи ља да пред у зе ћа и ор га ни за ци ја дру гих об ли ка, од 
ко јих је ве ли ка ве ћи на вр ло ма ла, а мно ге, по себ но за дру ге за о ста ле 
из пе ри о да со ци ја ли зма, те шко да се мо гу сма тра ти со ци јал ним пред-
у зе ћи ма

Је ле на Ба њац и Ма ри на Дој чи но вић при ка зу ју раз вој со ци-
јал ног пред у зет ни штва у Евр о пи и Ср би ји. У по себ ном де лу пред ста-
вља ју ак ту ел ну си ту а ци ју у Ср би ји, упо зна ју ћи нас са рет ким, успе-
шним со ци јал ним пред у зе ћи ма у на шим усло ви ма.

Вла ди мир Илић и Угље ша Јан ко вић, ана ли зи ра ју ви со ко 
обра зо ва ње у Цр ној Го ри као про тек тив ни фак тор од ула ска у ри зик 
си ро ма штва.За кљу чу ју да обра зов на по ли ти ка, ко ја је по сво јој при-
ро ди ре стрик тив на, за свој ефе кат има не га ти ван ути цај на ре дук ци ју 
си ро ма штва. Ак ту ел на си ту а ци ја на под руч ју обра зо ва ња још увек ни-
је на ни воу нео п ход ном за ре а ли за ци ју про ак тив не др жа ве по ли ти ке у 
про це су ре дук ци је си ро ма штва и пре вен ци је не за по сле но сти мла дих. 
Ауто ри сма тра ју да по сто је ћи ам би јент на под руч ју обра зо ва ња по се-
ду је атри бу те ко ји под сти чу кул тур ну ре про дук ци ју си ро ма штва. 

У де лу Сту ди је и огле ди на ла зе се три ве о ма за ни мљи ва, са др-
жај но раз ли чи та ра да.

Ја сна Хрн чић и Ан дри ја на Ра до и чић ба ве се ана ли зом при-
ме не при сту па и прин ци па Мул ти си стем ске те ра пи је (МСТ) у окви-
ру про гра ма ОПТИМУСзапородице. Про грам на сто ји да у ра ду са 
мла ди ма са ан ти со ци јал ним по на ша њем при ме ни прин ци пе МСТ, 
ин те гри ше их са до при но си ма крат ке те ра пи је усме ре не на ре ше ње, 
ког ни тив но-би хеј ви о рал них при сту па и мо де ла ста ди ју ма со ци јал не 
ин тер ак ци је. Ева лу а ци ја па ра лел не при ме не ОПТИМУС-азапороди-
це и ОППТИМУС-а замладе, тест-ре тест ме то дом и ева лу а тив ним 
упит ни ци ма, по ка за ла је зна чај но сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша-
ња, по ве ћа ње са мо кон тро ле агре сив но сти, по бољ ша ње про со ци јал-
них ве шти на код мла дих и ве шти на ре ша ва ња про бле ма у по ро ди ци, 
по ве ћа ње од го вор ног по на ша ња мла дих и њи хо вих ро ди те ља, уна пре-
ђе ње ква ли те та ко му ни ка ци је и сма ње ње не га тив не раз ме не у по ро-
ди ци, као и уна пре ђе ње ин те гра ци је мла дих у за јед ни цу, кроз бо ље 
шко ло ва ње и укљу че ње у про со ци јал не вр шњач ке гру пе и про со ци-
јал не ак тив но сти.

Та ма ра Џа мо њаИг ња то вић, Ани та Бу р гунд и Ма ри на Пан
те лић при ка зу ју ре зул та те ева лу а ци је сту диј ских про гра ма основ них 
и ма стер ака дем ских сту ди ја Со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ре зул та ти 
су ука за ли да су сту ден ти и на став ни ци за до вољ ни уве де ним ино ва-
ци ја ма, пре све га са др жа јем но вих ку р се ва и ква ли те том на ста ве ко ја 
им омо гу ћа ва да ље уса вр ша ва ње зна ња и прак тич них ве шти на ре ле-
вант них за бу ду ћу прак су. Ис так ну та је ве ћа по тре ба за прак сом, као 
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и за дру га чи јом ор га ни за ци јом на ста ве. Пре по ру ке по ла зни ка ку р се ва 
ука зу ју на то да би би ло ве о ма ко ри сно у бу дућ но сти сма њи ти број 
те о риј ских, по ли ти ко ло шких пред ме та и про ши ри ти фонд ча со ва по-
сто је ћих ку р се ва или обо га ти ти са др жа је про гра ма још не ким ку р се-
ви ма ре ле вант ним за со ци јал ну за шти ту, а ко ји тре нут но не до ста ју. 

Ива на Ми ло са вље вићЂу кић и Бо ја на Тан ко сић, пред ста-
вља ју уло ге но во фор ми ра них јединицазазаштитудецежртаваили
сведокаукривичномпоступку, као и њи хов зна чај, не са мо за де те, већ 
и за пра во суд ни си стем ко ји у скла ду са Кон вен ци јом о пра ви ма де те-
та, број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма и до ма ћим за ко ни ма, тре ба 
да се ре фор ми ше у прав цу „пра во су ђа по ме ри де те та“. 

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име ре дак ци је ча со пи са Со-
цијалнаполитика за хва љу је мо Вам се на по др шци ко ју нам пру жа те. 
У уве ре њу да ће она би ти још пло до но сни ја, че сти та мо Вам но во го ди-
шње и бо жић не пра зни ке, и же ли мо вам пу но здра вља, сме ха и успе ха 
на сва ком пла ну.

Те ма сле де ћег бро ја је Узр о ци и иза зо ви бо р бе про тив дис кри
ми на ци је.

Рок за пре да ју ра до ве за сле де ћи број је 10. ма рт 2017. 

Глав ни и од го вор ни уред ник Гост уред ник

Доц. др Вла ди мир Илић
Проф. др Ми ро слав Бр кић
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Сажетак
Со ци јал не ком пе тен ци је пред ста вља ју ве шти не при ла го ђа-

ва ња и по зи тив ног по на ша ња ко је омо гу ћа ва ју успе шно са вла да-
ва ње зах те ва и иза зо ва ко је пред нас ста вља жи вот сва ког да на. 
Овај про цес је дру га чи ји ка да су у пи та њу особe са оме те но шћу. 
Фак то ри ко ји ути чу на њи хо ву со ци ја ли за ци ју су спе ци фич но сти 
од ра ста ња, од но си у по ро ди ци и ни зак ни во со ци ја ли за ци је. Пред-
мет ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње фак то ра успе шног за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. Циљ овог ис тра жи ва ња je да сеутвр де 
фак то ри ко ји ути чу на од нос ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је пре-
ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу вих осо ба. У овом 
ис тра жи ва њу при ме ње на је Суп ска ла за про це ну со ци јал них ком-
пе тен ци ја глу вих или на глу вих осо ба (16 ај те ма) Ска ле за про це-
ну од но са чу ју ћих осо ба пре ма за по шља ва њу глу вих или на глу вих 
рад ни ка. Узо рак је чи ни ло 210 осо ба од ко јих је 70 са оште ће њем 
слу ха и 140 без оште ће ња. Ре зул та ти су по ка за ли зна чај не ста-
ти стич ке раз ли ке у од го во ри ма на пи та ња о при хва та њу глу вог 
или на глу вог рад ни ка од стра не рад ни ка из ти пич не по пу ла ци је 
(x2=25.991; p≤0,000) и да су глу ви или на глу ви рад ни ци кон фликт-

* Ма ги стар оп штих де фек то ло шких на у ка
** Ванредни професор
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ни (x2=15.486; p≤0,000). Со цио-емо ци о нал ни аспек ти со ци јал них 
ком пе тен ци ја ука зу ју да биза по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма 
и отво ре ној при вре дисе де ли по ред глу вог или на глу вог ко ле ге на 
па у зи или рад ном са стан ку, по мо гли глу вом или на глу вом ко ле ги 
на рад ном ме сту. Ве ли ки про це нат ис пи та ни ка из за штит не ра ди-
о ни це сма тра да глу ви и на глу ви рад ни ци ни су кон фликт ни, ме-
ђу тим, пре о вла да ва ми шље ње да ве ћи на рад ни ка у фир ми не би 
при хва ти ла глу вог и на глу вог ко ле гу. Осе ћа ње ко је пре о вла да ва у 
кон так ту чу ју ћих ис пи та ни ка са глу вим или на глу вим осо ба ма је 
не ла год ност, што до ка зу је да ис пи та ни ци на шег узор ка не по зна ју 
до бро глу ве и на глу ве осо бе.
Кључнеречи: фак то ри, глу ви и на глу ви, осо бе са оме те но шћу, со ци јал не 

ком пе тен ци је, со ци јал не и ко му ни ка ци о них ве шти не.

1.ДРУШТВЕНИПОЛОЖАЈ
ГЛУВИХИНАГЛУВИХОСОБА

При раз ма тра њу дру штве ног по ло жа ја глу вих и на глу вих 
осо ба нео п ход но је по ћи од со ци јал ног мо де ла при сту па оме те-
но сти и по сма тра ти ре гу ли са ње прав ног по ло жа ја ових осо ба пре 
све га са аспек та за шти те људ ских пра ва. Со ци јал ни мо дел при сту-
па оме те но сти ја вља се као ре ак ци ја на ра ни ји ме ди цин ски мо дел 
при сту па оме те но сти.

Мо дел про це са ства ра ња оме те но сти пред ста вља ко ри стан 
те о риј ски ин стру мент. Овај мо дел има зна чај ну при ме ну и у прак-
си, на ро чи то у об ја шња ва њу та на них ин тер ак ци ја из ме ђу лич них 
и око лин ских фак то ра са осо бом са оме те но шћу ко ји олак ша ва ју 
или оте жа ва ју оства ри ва ње жи вот них на ви ка те осо бе. Пре ти пич-
на прет по став ка је да је пред у слов за по сти за ње пу не рав но прав-
но сти осо ба са оме те но шћу по сто ја ње ан ти ди скри ми на циј ског 
за ко но дав ства ко јим су на пре ци зан на чин уре ђе ни ме ха ни зми за-
шти те у слу ча је ви ма дис кри ми на ци је гра ђа на по осно ву оште ће-
ња. Основ за ову прет по став ку мо же мо на ћи у ис ку стви ма зе ма ља 
ко је има ју прав не нор ме ко ји ма је за бра ње на дис кри ми на ци ја гра-
ђа на због оме те но сти. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве има ју за ко не 
ко ји ма је пред ви ђе на суд ска за шти та осо ба са оме те но шћу из ло же-
них дис кри ми на ци ји. До ку мен та ци ја та мо шњих ор га ни за ци ја осо-
ба са оме те но шћу по ка зу је да је број слу ча је ва дис кри ми на ци је по 
осно ву оме те но сти опао по што је ви ше суд ских спо ро ва окон ча но 
у ко рист ту жи ла ца – осо ба са оме те но шћу ко је су те по ступ ке и по-
кре ну ле. С дру ге стра не, Аустри ја је још ра ни је Уста вом за бра ни ла 
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дис кри ми на ци ју по осно ву оме те но сти, али све до про ле ћа 2006. 
ни је усво ји ла про пи се ко ји пред ви ђа ју ефи ка сне ме ха ни зме суд ске 
за шти те дис кри ми ни са них осо ба.1) Пре ма по да ци ма аустриј ских 
ор га ни за ци ја осо ба са оме те но шћу, пре до но ше ња ан ти ди скри ми-
на циј ског за ко на из 2006., ко ји пред ви ђа и ме ха ни зме суд ске за-
шти те, ове осо бе у Аустри ји че сто су би ле жр тве дис кри ми на ци је. 
Да кле, дис кри ми на ци ја осо ба са оме те но шћу мо же се ефи ка сно 
су зби ја ти са мо уко ли ко се пред ви де ме ха ни зми суд ске за шти те у 
слу ча је ви ма дис кри ми на ци је по осно ву оме те но сти. 

О рав но прав но сти осо ба са оме те но шћу не мо же се го во-
ри ти све док су оне из ло же не дис кри ми на ци ји, а не ма ју прав них 
сред ста ва да се од ње ефи ка сно бра не. На рав но, по сто ја ње ан ти ди-
скри ми на циј ског за ко но дав ства са мо је пр ви, ну жан ко рак ка пу-
ној укљу че но сти осо ба са оме те но шћу у све обла сти дру штве ног 
жи во та. Дру штво и др жа ва мо ра ју пред у зи ма ти кон крет не ме ре, 
афир ма тив не ак ци је за ства ра ње јед на ких мо гућ но сти за пу но уче-
шће осо ба са оме те но шћу у свим обла сти ма дру штве ног жи во та.2) 

2.СОЦИЈАЛНЕКОМПЕТЕНЦИЈЕ
ГЛУВИХИНАГЛУВИХОСОБА

Со ци јал не ве шти не су че сто де фи ни са не као ком плек сан сет 
ве шти на ко је под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју, ре ша ва ње про бле ма и 
до но ше ње од лу ка, асер тив ност, ин тер ак ци је ме ђу вр шња ци ма и у 
гру пи и упра вља ње вла сти тим спо соб но сти ма.

Не раз ви ја ње ових ве шти на ути че на по на ша ње ин ди ви дуе 
на ро чи то у обла сти ко му ни ка ци је. Со ци јал не ве шти не се на ла зе у 
осно ви сва ког по сла. У ве ли кој ме ри ути чу на ин те гра ци ју осо ба са 
оме те но шћу у рад ну и со ци јал ну сре ди ну. Не раз ви је ност ових ве-
шти на ре ме ти по што ва ње со ци јал них пра ви ла и од но са са ко ле га-
ма, до во ди до не су гла си ца и не ра зу ме ва ња, изо ло ва но сти, оте жа ва 
са рад њу при ли ком оба вља ња рад них за да та ка и ути че на ква ли тет 
и ефи ка сност за вр ша ва ња не ког по сла. Уко ли ко у нај ра ни јем де-
тињ ству осо ба успе да оства ри до бар кон такт са вр шња ци ма, ве-
ро ват но ће има ти исти или сли чан успех и у рад ној сре ди ни.3) Не а-
де кват на со ци јал на ком пе тен ци ја, мо же пер зи сти ра ти и на рад ном 
1) Дамјан Татић, Заштитаљудскихправаособасаинвалидитетом, треће допуњено из-

да ње, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 54–57.

2) Исто

3) Liz Bro o ker, Mar tin Wo od he ad, DevelopingPositiveIdentities:DiversityandYoungChil
dren.EarlyChildhoodinFocus, Open Uni ver sity, Mil ton Keynes, 2008, pр. 22–30.
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ме сту Из ово га про из и ла зи да је нео п ход но раз ма тра ти ва жност 
со ци јал них ин тер ак ци ја на рад ном ме сту.

Од го ва ра ју ће со ци јал не ве шти не су нео п ход на ком по нен та 
успе ха у жи во ту сва ког чо ве ка. Раз ви је но со ци јал но по на ша ње је 
нео п хо дан фак тор успе шног оба вља ња и за др жа ва ња по сла. Мно га 
ис тра жи ва ња су до ка за ла ва жност аде кват ног со ци јал ног по на ша-
ња у окви ру рад не сре ди не. По ка за ло се да су со ци јал ни фак то ри 
ва жни ји од би ло ко је не спо соб но сти за оба вља ње рад них за да та-
ка. Мно ге од осо ба са оме те но шћу гу бе по сао јер се не а де кват но 
ин те гри шу у рад ну сре ди ну, а не за то што не мо гу да из вр ша ва ју 
рад не за дат ке. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ра ђе них код нас ја сно по ка-
зу ју да не до ста так раз ви је них со ци јал них ве шти на код за по сле них 
осо ба са оме те но шћу до во ди до на пу шта ња по сла због со ци јал не 
не при ла го ђе но сти, а не због не спо соб но сти за рад.4) Ис тра жи ва ња 
та ко ђе по ка зу ју да је успе шно за др жа ва ње по сла код осо ба са оме-
те но шћу у ди рект ној ве зи са њи хо вим по на ша њем и ста во ви ма, 
ускла ђе но сти њи хо вих спо соб но сти са зах те ви ма по сла, со ци јал-
ним по на ша њем зна чај ним за рад, ефи ка сно шћу и за до вољ ством 
по слом.5)

Со ци јал но по на ша ње, ко је се од но си на спе ци фич не ин тер-
ак ци је на по слу об у хва та дру штве ну свест, тем пе ра мент и абе рант-
но по на ша ње.

Ана ли зи ра ју ћи успех у ра ду и со ци јал ну адап та ци ју рад ни-
ка са оме те но шћу на рад ном ме сту, до ма ћи ауто ри су утвр ди ли да 
по сти жу за до во ља ва јућ успех у ра ду, да су од лич но ин те гри са ни 
у рад ну сре ди ну, да са ра ђу ју са ко ле га ма, али да по сто је од ре ђе ни 
про бле ми у ко му ни ка ци ји са над ре ђе ни ма.6) 

Не а де кват не со ци јал не ве шти на ма мо гу ре ме ти ти при ла го-
ђа ва ње и не га тив но ути ца ти на по на ша ње ин ди ви дуе. Не до ста так 
со ци јал них ве шти на код глу вих и на глу вих осо ба огле да се у то ме 
да се че сто пла ше уче шћа у ак тив но сти ма без ту ма ча зна ков ног је-
зи ка. Овај страх или сти дљи вост се че сто ту ма чи као по ву че ност 
или из бе га ва ње кон так та и ова кво по на ша ње мо же би ти увре дљи во 

4) Gor da na Odo vić, Dra gan Ra pa ić, Go ran Ne do vić, „Em ployment of di sa bled per sons“, Spe
cijalnaedukacijairehabilitacija, Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju, Be o grad, 
br. 1–2/2008, рр.189–206.

5) Kat hleen Ro sen green, Sa la din Shawn, „De af Wor kers Pri o ri ti zed Wor kpla ce Ex pec ta ti ons: 
A Qu a li ta ti ve Study“, JournaloftheAmericanDeafness&RehabilitationAssociation, The 
As so ci a tion, Lit tle Rock,No. 3/2010 , pр. 128–151.

6) Mарина Ра дић-Ше стић, Би ља на Ми ла но вић-До бро та, „Ева лу а ци ја рад не успе шно сти 
осо ба са оме те но шћу у за штит ним ра ди о ни ца ма“, Београдскадефектолошкашкола, 
Дру штво де фек то ло га Ср би је, Бе о град, бр. 49/2011, стр. 153–164.
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за дру ге ак те ре ко му ни ка ци је. Та ко ђе је из ра же ни је ма ни фе ста ци ја 
емо ци ја – осе ћа ња су не ста бил на и иду из крај но сти у крај ност.

Ве ћи на љу ди углав ном спон та но усва ја со ци јал не ве шти не 
кроз про цес са зре ва ња, за раз ли ку од осо ба са оме те но шћу ко је 
има ју ма ње при ли ка да уче од го ва ра ју ће со ци јал не ве шти не са сво-
јим вр шња ци ма. Усва ја ње со ци јал них ве шти на се учи кроз сим-
бо лич ну деч ју игру. Вр шњач ки од но си до при но се у ве ли кој ме ри 
со ци јал ном, ког ни тив ном раз во ју и ефи ка сно сти са ко јом функ ци о-
ни ше мо као од ра сли. Осо ба ма са оме те но шћу због спе ци фич но сти 
од ра ста ња као што су ма њак игре у нај ра ни јем уз ра сту, вр шњач-
ких од но са; у при мар ној по ро ди ци услед су о ча ва ња са оме те но-
шћу ка сни је су обич но по треб не по себ не ин струк ци је, тре нин зи 
или прак са ка ко би по бољ ша ли со ци јал не ве шти не.

3.ЦИЉИСТРАЖИВАЊА

Циљ ис тра жи ва ња је ис пи та ти фак то ре ко ји ути чу на од нос 
ис пи та ни ка пре ма со ци јал ним ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу-
вих осо ба у про це су за по шља ва ња. 

4.МЕТОДРАДА

4.1.Узорак

Пр ви под у зо рак овог ис тра жи ва ња чи ни ло је 70 глу вих и на-
глу вих ис пи та ни ка ко ји су за по сле ни у отво ре ној при вре ди (гра-
ђе вин ске фир ме, штам па ри је, здрав стве не уста но ве, ко зме тич ки 
и фри зер ски са ло ни, пе ри о ни це, ма га ци ни итд.), и у за штит ним 
ра ди о ни ца ма (ДЕС у Кај мак ча лан ској и Ку мо дра шкој ули ци). Ис-
пи та ни ци су чла но ви Град ске ор га ни за ци је глу вих Бе о град. Они 
су углав ном за по сле ни у за штит ним ра ди о ни ца ма (60 или 90%), 
а у отво ре ној при вре ди ра ди са мо 7 или 10% глу вих или на глу вих 
осо ба. Дру ги под у зо рак чи ни ло је 140 осо ба без слу шних оште ће-
ња, 65 му шких (46,4%) и 75 (53,6%) жен ских ис пи та ни ка ста ро сне 
до би до 29 го ди на (24 /17,1%), од 30 до 39 го ди на (60 /42,9%) ис пи-
та ни ка ко ји има ју 40 и ви ше го ди на (56 /40%). Нај ве ћи број ис пи та-
ни ка овог под у зор ка има за вр ше ну сред њу шко лу (58 или 41,4%), 
фа кул тет (29 или 20,7%), ви шу шко лу (26 или 18,6%), а нај ма ње је 
оних са основ ном шко лом (12 или 8,6%) и за на том (15 или 10,7%). 
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Ди стри бу ци ја по да та ка пр вог узор ка (глу вих и на глу вих) у 
од но су на пол ука зу је да се са сто ји од 23 или 32,86% ис пи та ни ка 
жен ског и 47 или 67,14% му шког по ла.

Од 70 глу вих и на глу вих ис пи та ни ка њих 11 (15,71%) има до 
29 го ди на, од 30 до 39 го ди на има 38 или 54,28% ис пи та ни ка, док 
40 и ви ше го ди на има 21 или 30,01% ис пи та ни ка.

Табелабр.1: Сте пен обра зо ва ња  
глу вих и на глу вих ис пи та ни ка

Сте пен обра зо ва ња N %

Дру ги сте пен 5 7,2
Тре ћи сте пен/за нат 62 88,6
Че твр ти сте пен/сред ња шко ла 3 4,2
∑ 70 100

Ве ћи на глу вих и на глу вих осо ба из на шег узор ка (62 или 
88,6%) има тре ћи сте пен струч не спре ме, пе то ро или 7,2% има дру-
ги сте пен, док њих тро је или 4,2% има че твр ти сте пен обра зо ва ња.

4.2.Мерниинструменти
ипоступакистраживања

У овом ис тра жи ва њу при ме ње на је Суп ска ла за про це ну со-
ци јал них ком пе тен ци ја глу вих и на глу вих осо ба (16 ај те ма) Ска ле 
за про це ну од но са чу ју ћих осо ба пре ма за по шља ва њу глу вих и на-
глу вих рад ни ка ко ју да ју Ма ри на Ра дић-Ше стић и Би ља на Ми ла-
но вић-До бро та у ци ти ра ном ра ду. 

4.3.Статистистичка
обрадаподатака

По да ци су об ра ђе ни ме то дом де скрип тив не ста ти сти ке 
(арит ме тич ка сре ди на и стан дард на де ви ја ци ја), x2и tтестом.Ин-
тер на кон зи стент ност Супскалезапроценусоцијалнихкомпетен
ција глу вих и на глу вих осо ба из но си α=0,805.
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5.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊАИДИСКУСИЈА

Табелабр.2: Дру же њеса глу вим или на глу вимколегом

 

Не бих се део/ла до глу вог или 
на глу вог ко ле ге на па у зи или на 
рад ном са стан ку?

∑не не знам да
Гру па За штит на  

ра ди о ни ца
 

N 50 3 17 70
% 71.4% 4.3% 24.3% 100.0%

Отво ре на  
при вре да
 

N 55 7 8 70
% 78.6% 10.0% 11.4% 100.0%

∑ N 105 10 25 140
% 75.0% 7.1% 17.9% 100.0%

Ско ро че твр ти на (17 или 24,3%) ис пи та ни ка из за штит не ра-
ди о ни це и 8 или 11,4% ис пи та ни ка из отво ре не при вре де не би 
се де ли по ред Г/Н ко ле ге на па у зи или рад ном са стан ку, су прот ну 
из ја ву је да ло 50 (71.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 55 
(78.6%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. 

Ста ти стич ка об ра да по да та ка ни је по ка за ла ста ти стич ку зна-
чај ност (x2=5.078; p=0,079).

Табелабр.3:Спрем ност ис пи та ни ка да по мог не  
глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту

 
 

 
 

По мо гао/гла бих глу вом или на-
глу вом ко ле ги на рад ном ме сту?

не не знам да ∑
Гру па За штит на  

ра ди о ни ца
 

N 1 1 68 70
% 1.4% 1.4% 97.1% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 0 5 65 70
% 0% 7.1% 92.9% 100.0%

∑
 

N 1 6 133 140
% 7% 4.3% 95.0% 100.0%

Из Та бле 3 са зна је мо да би 68 (97.1%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це и 65 (92.9%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де по мо-
гло глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту, док је дан ис пи-
та ник (1.4%) из за штит не ра ди о ни це не би по ма гао глу вом ко ле ги.
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Ста ти стич ка об ра да по да та ка ни је по ка за ла ста ти стич ку зна-
чај ност (x2=3.734; p=0,155).

Табелабр.4: Глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни

 
 

 
 

Сма трам да су глу ви или на глу ви 
рад ни ци кон фликт ни?

не не знам да ∑
Група
 
 
 

За штит на  
ра ди о ни ца
 

N 31 17 22 70
% 44.3% 24.3% 31.4% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 40 26 4 70
% 57.1% 37.1% 5.7% 100.0%

∑
 

N 71 43 26 140
% 50.7% 30.7% 18.6% 100.0%

Глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни је тврд ња ко ју је 
да ло 22 (31.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 4 (5.7%) ис-
пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ста вом се не сла же 31 
(44.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 40 (57.1%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=15.486; p≤0,000).

Табелабр.5: При хва та његлу вог или на глу вог ко ле ге од стра не 
рад ни ка ти пич не по пу ла ци је

 
 

 
 

Сма трам да ве ћи на рад ни ка у 
фир ми не би при хва ти ла глу ву 
или на глу ву осо бу?

не не знам да ∑
Група
 
 
 

За штит на  
ра ди о ни ца
 

N 14 20 36 70
% 20.0% 28.6% 51.4% 100.0%

Отво ре на 
при вре да
 

N 25 37 8 70
% 35.7% 52.9% 11.4% 100.0%

∑
 

N 39 57 44 140
% 27.9% 40.7% 31.4% 100.0%

Не што ви ше од по ло ви не 36 (51.4%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це сма тра да ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла 
глу вог или на глу вог ко ле гу, док исто ми шље ње де ли са мо 8 (11.4%) 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ми шље њем се не сла же 
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14 (20%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 25 (35.7%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=25.991; p≤0,000).

Табелабр.6: Осе ћа ња глу вих или на глу вих осо ба при су сре ту са 
осо бом ти пич не по пу ла ци је

 
 

 
 

Шта ми сли те да глу ве или на-
глу ве осо бе осе ћа ју у су сре ту са 
чу ју ћи ма?

∑Н
е л

а г
од

 но
ст

О
д б

ој
 но

ст

И
н ф

е р
и о

р н
ос

т

И
н д

о л
ен

т н
ос

т

С
им

 па
 ти

 је

Група За штит на  
ра ди о ни ца N 39 4 9 10 8 70

  % 55.7% 5.7% 12.9% 14.3% 11.4% 100.0%
 Отво ре на  

при вре да N 25 6 12 20 7 70
  % 35.7% 8.6% 17.1% 28.6% 10.0% 100.0%
∑ N 64 10 21 30 15 140

% 45.7% 7.1% 15.0% 21.4% 10.7% 100.0%

Нај ве ћи број ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це (39 или 
55.7%) ми сли да глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју ћим 
осе ћа ју не ла год ност, а са њи ма се сла же 25 (35.7%) ис пи та ни ка из 
отво ре не при вре де. Да глу ве или на глу ве осо бе осе ћа ју ин до лент-
ност пре ма чу ју ћи ма сма тра 10 (14.3%) ис пи та ни ка из за штит не 
ра ди о ни це и 20 (28.6%) из отво ре не при вре де. Ин те ре сант но је да 
12 (17.1%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де ве ру је да се глу ве или 
на глу ве осо бе осе ћа ју ин фе ри ор но при су сре ту са чу ју ћим осо ба-
ма.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ни ску ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=7.291; p=0,121).
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Табелабр.7: Осећањатипичне популације при сусрету са глувим 
или наглувим особама

 
Шта ми сли те да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју при су сре ту са глу вим или 
на глу вим осо ба ма?

 ∑

 
 Н

е л
а г

од
 но

ст

О
д б

ој
 но

ст

С
а ж

а љ
е њ

е

Ж
е љ

а 
да

 с
е 

 
по

 мо
г н

е

И
н д

о л
ен

т н
ос

т

С
им

 па
 ти

 је

Група За штит на  
ра ди о ни ца

N 20 0 14 25 6 5 70
 % 28.6% 0.0% 20.0% 35.7% 8.6% 7.1% 100.0%
 Отво ре на  

при вре да N 27 1 18 18 5 1 70
 % 38.6% 1.4% 25.7% 25.7% 7.1% 1.4% 100.0%

∑ N 47 1 32 43 11 6 140
 % 33.6% 0.7% 22.9% 30.7% 7.9% 4.3% 100.0%

Два де сет (28,6%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 27 
или 38,6% из отво ре не при вре де ми сле да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју не ла год ност при су сре ту са глу вим и на глу вим осо-
ба ма. Пе ти на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
из отво ре не при вре де сма тра ју да осо бе ти пич не по пу ла ци је са жа-
ље ва ју глу ве или на глу ве осо бе. Же ља да се по мог не при сут на је 
код 25 (35,7%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка је по ка за ла ни ску ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=6.440; p=0,266).

Осо бе са оме те но шћу има ју ре ла тив но ма ло при ли ка да упо-
зна ју дру ге љу де. Рад но окру же ње пру жа при ли ке за та ко не што. 

Осо бе са оме те но шћу сма тра ју да им по сао ума њу је фру-
стра ци је и уса мље ност. Не до ста так по сла по ја ча ва со ци јал ну изо-
ло ва ност.7) 

Дру же ње и уоп ште ду бље по зна ва ње осо ба са оме те но шћу 
ути чу по вољ но на ква ли тет ста во ва. Ин тер вјуи по сло да ва ца ко је 
су спро ве ли Кре гел и То ми ја зу8) ни су ус пе ли да на ђу зна чај ну ве зу 
7) Ma rilyn Ho ward, „Ac ti ve po li ci es: Hel ping di sa bled pe o ple to par ti ci pa te in the la bor mar-

ket“, NewEconomy, John Wi ley & sons, Chic he ster, No. 5/1998, pр. 219–224.

8) Jan Kre gel, Yama mu ra To miyasu, „Em ployers' at ti tu des to ward wor kers with di sa bi li ti es: 
The ef fect of the Ame ri cans with Di sa bi li ti es Act“, JournalofVocationalRehabilitation, IOS 
Press, Am ster dam, no. 4/1994, pр. 165–173
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из ме ђу прет ход ног по зи тив ног ис ку ства са за по сле ни ма са оме те-
но шћу и ста во ва по сло дав ца о рад ни ци ма са оме те но шћу. Де лом 
се овај не у спех у про на ла же њу ко ре ла ци је мо же при пи са ти ве ли кој 
уче ста ло сти по зи тив ног ис ку ства са осо ба ма са оме те но шћу ко је 
су ови по сло дав ци из но си ли. Ско ро три че твр ти не (75%) по сло-
да ва ца је има ло ис ку ство са рад ни ци ма са оме те но шћу у сво јим 
ком па ни ја ма и ве ћи на је то ис ку ство оце ни ла по зи тив но. По ред то-
га, ви ше од тре ћи не (37%) има ло је бли ске ро ђа ке са оме те но шћу 
у го ди на ма спо соб ним за рад, а две тре ћи не (66%) има ло је ба рем 
јед ног при ја те ља ко ји жи ви са осо бом са оме те но шћу. Да кле, ови 
ис пи та ни ци су има ли кон так те и зна ње о осо ба ма са оме те но шћу 
што је у ве ли кој ме ри ути ца ло на њи хо ве ста во ве o за по шља ва њу. 

Хон теј мер9) да је за кљу чак да ин ва ли ди тет ути че на жи во те 
и у ве ли кој ме ри сма њу је мо гућ но сти осо ба са ин ва ли ди те том за 
со ци јал ну ин те гра ци ју.

Удру же њу ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и отво ре не 
при вре де са глу вим или на глу вим ко ле гом ни је на ђе на ста ти стич ка 
зна чај ност. Ско ро че твр ти на (17 или 24,3%) ис пи та ни ка из за штит-
не ра ди о ни це и 8 или 11,4% ис пи та ни ка из отво ре не при вре де не 
би се де ли по ред глу вог или на глу вог ко ле ге на па у зи или рад ном 
са стан ку, су прот ну из ја ву је да ло 50 (71.4%) ис пи та ни ка из за-
штит не ра ди о ни це и 55 (78.6%) ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. 
Око по ло ви на узор ка без об зи ра да ли су ис пи та ни ци из отво ре не 
при вре де или за штит не ра ди о ни це би се де ла по ред глу вог или на-
глу вог ко ле ге на па у зи и дру жи ла се са њим и по ред мо гу ћих про-
бле ма у ко му ни ка ци ји.

До са да шње сту ди је по ка зу ју10) да те шко ће у со ци ја ли за ци ји 
у рад ној сре ди ни има ју глу ве или на глу ве осо бе ко је ко ри сте вер-
бал ни на чин ко му ни ка ци је. Со ци јал на ис ку ства су ве о ма ва жна за 
ства ра ње при ја тељ ства на по слу и на пре до ва ње у ка ри је ри. Глу ве 
или на глу ве осо бе че сто окри вљу ју се бе и сво је оште ће ње за не у-
че ство ва ње у груп ној ин тер ак ци ји, сла бој раз ме ни ин фор ма ци ја и 
не раз у ме ва њу тих ин фор ма ци ја.

 У ис тра жи ва њу ко је су ра ди ли Фо ре стер, Џо унс, Хи сон и 
Тер ли зи11) по ка за ло се да ис пи та ни ци из ра жа ва ју спрем ност да се 
9) Man fred Hin ter ma ir, ExecutiveFunctionsandBehavioralProblemsinDeafandHardof

HearingStudentsatGeneralandSpecialSchools, Uni ver sity of Edu ca tion He i del berg, He i-
del berg, 2012, pр. 12–43.

10) Su san Fo ster, Ja net Mac Leod, „De af pe o ple at work: as ses sment of com mu ni ca tion among 
de af and he a ring per sons in work set tings“, Internationaljournalofaudiology, Bri tish So ci-
ety of Audi o logy, Lon don, No. 42/2003, pp. 128–139.

11) Rac hel For re ster-Jo nes, Sa mant ha Jo nes, Sop hie He a son, „Sup por ted Em ployment: a Ro u te 
to So cial Net works“, JournalofAppliedResearchinintellectualDisabilities, Bri tish In sti tu-
te of Le ar ning Di sa bi li ti es, Wi ley, No.17/2004, pp. 199–208.
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дру же са ко ле га ма са оме те но шћу то ком па у за. Ови ре зул та ти де-
лу ју обе ћа ва ју ће за осо бе са оме те но шћу и њи хо ву ин клу зи ју на 
рад ном ме сту. 

На ши ис пи та ни ци су спрем ни да по мог ну глу вом или на глу-
вом ко ле ги на рад ном ме сту у 68 (97.1%) слу ча је ва у за штит ним 
ра ди о ни ца ма и 65 (92.9%) слу ча је ва у отво ре ној при вре ди, та ко да 
у овом од го во ру ни смо до би ли ста ти стич ку зна чај ност, док је дан 
ис пи та ник (1.4%) из за штит не ра ди о ни це не би по ма гао глу вом ко-
ле ги.

Да су глу ви или на глу ви рад ни ци кон фликт ни је тврд ња ко ју 
је да ло 22 (31.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 4 (5.7%) 
ис пи та ни ка из отво ре не при вре де. Са овим ста вом се не сла же 31 
(44.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 40 (57.1%) ис пи та-
ни ка из отво ре не при вре де и та ко до би ја мо ви со ку ста ти стич ку 
зна чај ност (x2=15.486; p≤0,000).

Те шко ће при ли ком ко му ни ка ци је и кон флик ти про у зро ко ва-
ни не до вољ ном оба ве ште но шћу по сло да ва ца о кул ту ри глу вих на-
во де се као нај ве ћи про бле ми са ко ји ма се су сре ћу глу ве или на глу-
ве осо бе у рад ном окру же њу.12) Уче сни ци у сту ди ји при ја ви ли су да 
има ју те шко ће у раз у ме ва њу то ком са стан ка што је у са гла сно сти 
са те шко ћа ма ко му ни ка ци је у рад ном окру же њу. Ис пи та ни ци су 
ука за ли на то да се од њих углав ном оче ку је да на ба ве бе ле шке од 
не ког од ко ле га на кон са стан ка или да се ди рект но обра те су пер ви-
зо ру за нео п ход не ин фор ма ци је. 

Ди стри бу ци ја од го во ра на пи та ње о при хва та њу глу вог или 
на глу вог ко ле ге од стра не рад ни ка ти пич не по пу ла ци је по ка за ла 
се вр ло ста ти стич ки зна чај на (x2=25.991; p≤0,000). Не што ви ше од 
по ло ви не 36 (51.4%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це сма тра да 
ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла глу вог или на глу вог ко-
ле гу, док исто ми шље ње де ли са мо 8 (11.4%) ис пи та ни ка из отво-
ре не при вре де. Са овим ми шље њем се не сла же 14 (20%) ис пи та-
ни ка из за штит не ра ди о ни це и 25 (35.7%) ис пи та ни ка из отво ре не 
при вре де. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на то да по сло дав ци ви со ко 
вред ну ју до бре рад не на ви ке, по зи ти ван став пре ма ра ду, до бре ко-
му ни ка циј ске ве шти не и сла га ње са ко ле га ма и над ре ђе ни ма, као 
ква ли те те кан ди да та ко је би за по сли ли.

12) Sop hia E. Kra mer, Theo S. Kap teyn, Tam mo Ho ut gast, „Oc cu pa ti o nal per for man ce: Com-
pa ring nor mally-he a ring and he a ring-im pa i red em ployees using the Am ster dam Chec klist 
for He a ring and Work“, International journalofaudiology, Bri tish So ci ety of Audi o logy, 
Lon don, No. 45/2006, pp. 503–512.
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Фак тор ко ји не ути че на од но се пре ма за по шља ва њу глу вих 
или на глу вих осо ба је осе ћа ње глу вих или на глу вих осо ба при су-
сре ту са осо бом ти пич не по пу ла ци је (x2=7.291; p=0,121). Нај ве ћи 
број ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це (39 или 55.7%) из но се да 
глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју ћим осе ћа ју не ла год-
ност, а са њи ма се сла же 25 (35.7%) ис пи та ни ка из отво ре не при-
вре де. Да глу ве или на глу ве осо бе осе ћа ју ин до лент ност пре ма чу-
ју ћи ма сма тра 10 (14.3%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 20 
(28.6%) из отво ре не при вре де. Ин те ре сант но је да 12 (17.1%) ис пи-
та ни ка из отво ре не при вре де ве ру је да се глу ве или на глу ве осо бе 
осе ћа ју ин фе ри ор но при су сре ту са чу ју ћим осо ба ма.

 Два де сет (28,6%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 27 
или 38,6% из отво ре не при вре де ми сле да осо бе ти пич не по пу ла-
ци је осе ћа ју не ла год ност при су сре ту са глу вим или на глу вим осо-
ба ма. Пе ти на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% 
из отво ре не при вре де сма тра ју да осо бе из ти пич не по пу ла ци је 
са жа ље ва ју глу ве осо бе. Же ља да се по мог не при сут на је код 25 
(35,7%) ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це и 18 или 25,7% ис пи-
та ни ка из отво ре не при вре де.

Ана ли зом ре зул та та ви ди се да по сто је ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке арит ме тич ких сре ди на из ме ђу глу вих и на глу вих ис пи та-
ни ка и ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је на сле де ћим ва ри ја бла ма: 
глу ви или на глу ви рад ни ци су при хва ће ни од стра не чу ју ћих рад-
ни ка; глу ви или на глу ви рад ни ци су кон фликт ни.

6.ЗАКЉУЧАК

Ис пи та ни ци ти пич не по пу ла ци је из отво ре не при вре де и 
за штит не ра ди о ни це има ју раз ли чи те ста во ве пре ма со ци јал ним 
ком пе тен ци ја ма глу вих или на глу вих осо ба. Со цио-емо ци о нал ни 
аспек ти со ци јал них ком пе тен ци ја утвр ди ли су да бисе де ли по ред 
глу вог или на глу вог ко ле ге на па у зи или рад ном са стан ку, по мо гли 
глу вом или на глу вом ко ле ги на рад ном ме сту.

Иако ве ли ки про це нат ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це 
(55.7%) ми сли да глу ве или на глу ве осо бе при су сре ту са чу ју-
ћим осе ћа ју не ла год ност, а са њи ма се сла же 35.7% ис пи та ни ка из 
отво ре не при вре де, и сма тра ју да глу ви или на глу ви рад ни ци ни су 
кон фликт ни, ве ћи на ис пи та ни ка из за штит не ра ди о ни це сма тра да 
ве ћи на рад ни ка у фир ми не би при хва ти ла глу вог или на глу вог ко-
ле гу.
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Дру же ње под ра зу ме ва раз ви ја ње бли ских од но са и ду го трај-
них по зи тив них со ци јал них од но се. Ре зул та ти ис тра жи ва ња на те-
му спрем но сти осо ба без оме те но сти за дру же ње са осо ба ма са 
оме те но шћу по ка зу ју да су лич ни атри бу ти (ин те ли ген ци ја, љу ба-
зност и ху мор) из у зет но це ње ни.

Oсобе са оме те но шћу су и да ље у знат но ло ши јој по зи ци ји, 
ка ко на тр жи шту ра да, та ко и у дру штву. Са про ме на ма у гло бал ној 
еко но ми ји, ве шти не све ви ше до би ја ју на зна ча ју. Уна пре ђи ва ње 
при ли ка за осо бе са оме те но шћу по ста је ва жно пи та ње за оства ри-
ва ње на ци о нал ног про спе ри те та као и прин ци па јед на ких шан си. 
Сто га је бит но да се овим пи та њем ба ве струч ња ци раз ли чи тих 
про фи ла, а не ис кљу чи во спе ци ја ли сти.
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IvanaMitrovicDjordjevic,FadilјEminovic

SOCIALCOMPETENCEASAFACTOR
OFSUCCESSFULEMPLOYMENTOFPEOPLE

WITHDISABILITIES

Resume
 Social competences represent the skills of adaptation and posi-

tive behavior that enable the successful completion of the requirements 
and challenges that life puts in front of us every day. This process is dif-
ferent when it comes to people with disabilities. Factors that influence 
their socialization the specifics of growing up, family relations, and the 
low level of socialization. The subject of the research is to determine 
the factors for successful employment of persons with disabilities. The 
aim of this study was to determine the factors that influence the attitude 
of the respondents of the typical population about social competence 
of deaf or hard of hearing people. In this study, we applied Subscale 
for assessing social competences of deaf or hard of hearing persons 
(16 items) from the The Scale for the Assessment of the Attitudes of 
Hearing People Towards the Employment of Deaf or Hard of Hear-
ing Workers (Radic Sestic, 2011). The sample comprised 210 individu-
als, of whom 70 are with hearing impairment and 140 with no hearing 
impairment. The results showed statistically significant differences in 
the responses to questions about acceptance of deaf or hard of hearing 
workers by workers from the typical population (x2 = 25.991; p≤0,000) 
and if deaf or hard of hearing employees are prone to causing conflict 
(x2 = 15.486; p≤0,000).

The socio-emotional aspects of social competence indicate that 
the respondents employed in the sheltered workshops and open econo-
my would sit next to a deaf or hard of hearing colleague on a break or 
during a formal meeting, and/or help deaf or hard of hearing colleagues 
in the workplace. Although a large percentage of the sheltered work-
shops subjects believes that deaf or hard of hearing workers are not 
prone to causing conflict, they also believe that the majority of workers 
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in their company would not accepted a deaf or hard of hearing indi-
vidual as a colleague. The normal-hearing subjects indicate discomfort 
as the prevailing feeling when in contact with deaf or hard of hearing 
individuals, which suggests that our sample of respondents is not well 
acquainted with the nature of deafness and the hard of hearing condi-
tion which proves that our sample of respondents do not know much 
about deaf and hard of hearing people. In accordance with the factors 
outlined in the study, we believe that the attitude towards the employ-
ment of deaf or hard of hearing persons can be improved through cam-
paigns designed to increase public awareness of the issue, namely the 
skills and capabilities of deaf or hard of hearing persons; the necessity 
of workplace adjustments and adaptations; the courses in gestural com-
munication; the possibility to increase the skills and knowledge of the 
deaf or hard of hearing persons through high-qualityjob-trainingpro-
grammes; and the existence of the law that protects the rights of persons 
with disabilities. The joint work of the worksers from open economy 
and deaf or hard of hearing persons ensures the adoption of skills to 
enable better social interaction, and creation of an equal opportunity 
environment for the individuals with disabilities to participate in the 
work process.
Keywords: factors, deaf or hard of hearing, persons with disabilities, social 

competences, social and communication skills.

* Овај рад је примљен 25. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Сажетак
Пред у зет нич ки дух на ста је иде о ло шки у пре двор ју на стан-

ка ка пи та ли зма и по себ но је при су тан у иде о ло ги ји и еко ном ским 
кон цеп ци ја ма про те стан ти зма. На рав но, про фит ни прин ци пи ва-
жи ли су и у ра ни јим исто риј ским пе ри о ди ма, али ни су би ли по себ-
но на гла ша ва ни, због укуп не не раз ви је но сти при вре де и по себ но 
раз ме не и тр го ви не. Ли бе ра ли стич ке и нео ли бе ра ли стич ке кон цеп-
ци је еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке из ри чи то су у пр ви план ста-
ви ле тр жи шне за ко ни то сти и од но се у сре ди ште свих дру штве них 
од но са, а про фит оства рен у тр жи шној утак ми ци као ме ри ло лич не 
и дру штве не вред но сти. Иако се ре ла тив но ра но у људ ској исто-
ри ји ја вља ју раз ли чи ти ви до ви не про фит них, до бро чи ни тељ ских 
и до бро вољ них ак тив но сти, по себ но у сфе ри оно га што се да нас 
на зи ва со ци јал ним услу га ма, со ци јал но пред у зет ни штво се ве зу је 
на на ста нак де мо крат ских дру шта ва и за кон цеп ци ју др жа ве бла го-
ста ња. Де мо крат ско дру штво под ра зу ме ва ак тив ну пар ти ци па ци ју 
гра ђа на у од лу чи ва њу о свим бит ним за јед нич ким по тре ба ма, пи-
та њи ма и ин те ре си ма и под сти че раз ли чи те об ли ке удру жи ва ња и 

* Док то рант на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка
** Док то рант на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, на став ник ве шти на на Фа кул те ту за ме ди је 

и ко му ни ка ци је
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са мо ор га ни зо ва ња гра ђа на, по себ но на ло кал ном ни воу. Са вре ме-
не и нај де мо крат ски је др жа ве ни су у ста њу да обез бе де со ци јал ну 
си гур ност свих сво јих гра ђа на, по себ но не оне у ко ји ма до ми ни ра 
нео ли бе ра ли стич ки мо дел еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке, ко ји је 
ди рект но у су прот но сти са иде ја ма и прин ци пи ма др жа ве бла го-
ста ња. У прин ци пу, у са вре ме ним дру штви ма тр жи шно усме ре но 
пред у зет ни штво у свим сек то ри ма про из вод ње и услу га пре фе ри-
ра се у од но су на дру ге ви до ве при вре де и со ци јал них и дру гих 
услу га. Ма да, ве ћи на др жа ва, при ти сну тих си ро ма штвом, не за по-
сле но шћу, мар ги на ли за ци јом број них сло је ва ста нов ни штва, ми-
гра ци ја ма и дру гим со ци јал ним про бле ми ма, на не ке на чи не по др-
жа ва ју од ре ђе не фор ме со ци јал ног пред у зет ни штва, не до во де ћи у 
пи та ње ба зич не еко ном ске и со ци јал не за ко ни то сти. За хва љу ју ћи 
то ме, у све ту се мо гу сре сти при ме ри успе шне и до бре прак се со-
ци јал ног пред у зет ни штва. Со ци јал но пред у зет ни штво у Ср би ји 
не ма ду гу тра ди ци ју, ни ти је зна чај ни је раз ви је но, ка ко би мо гло 
да вр ши свој дру штве ни по зив, ан га жу ју ћи ак тив но и лу кра тив но 
гра ђа не (по себ но оне ко ји су из раз ли чи тих раз ло га осу је ће ни да 
ра де и та ко сти чу свој до хо дак) и до при но се ћи бо гат ству и ра зно-
вр сно сти со ци јал них и дру гих услу га, па и ро ба. Број ни су раз ло зи 
за ову си ту а ци ју од пред ра су да и за блу да, иде о ло шких огра ни че ња 
и не по зна ва ња, до инер ци је и скром не по ли тич ке во ље да се раз-
ви ја аутен тич ни кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва, ко ме би сви 
но си о ци од лу чи ва ња (др жа ва, ло кал не вла сти, ком па ни је и кор по-
ра ци је, ве ли ка пред у зе ћа, фон до ви и фон да ци је, до на то ри и за ду-
жби на ри итд.) пру жи ли кон крет ну по др шку и под стрек. Без то га 
се не мо гу оче ки ва ти бит ни је про ме не. По сто је ћи ин сти ту ци о нал-
но-прав ни окви ри со ци јал ног пред у зет ни штва ни су пре пре ка, али 
ни су ни по го ду ју ћи и под сти цај ни фак тор со ци јал ног пред у зет ни-
штва. Због то га без су штин ске про ме не од но са пре ма овој со ци јал-
ној ино ва ци ји не ће би ти до вољ но до не ти са мо ре ле ван тан за кон и 
дру га прав на ак та. 
Kључнеречи: пред у зет ни штво, пред у зет ник, со ци јал но пред у зет ни штво, 

за кон ска ре гу ла ти ва, уна пре ђе ње.
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1.ПОЈАМПРЕДУЗЕТНИКА

ИПРЕДУЗЕТНИШТВА

1.1.Појамикарактеристикепредузетништва

То ком исто ри је број ни ауто ри да ли су раз ли чи те де фи ни ци је 
пред у зет ни штва. Њи хо вом ана ли зом и уви дом у раз ли чи тост раз-
ми шља ња ја сно је да јед на, је дин стве на де фи ни ци ја пред у зет ни-
штва уоп ште не по сто ји и не мо же се кон ци пи ра ти.

По јам пред у зет ни штво сре ће се још у сред њем ве ку и од та-
да се зна че ње овог пој ма раз ви ја ло и ме ња ло. Кон цепт пред у зет-
ни штва је по знат још од XII ве ка, а ства ра лач ко пред у зет ни штво се 
ма сов но раз ви ло тек у XVII ве ку. Ака дем ско из у ча ва ње фе но ме на 
пред у зет ни штва по чи ње од XVI II ве ка.1)

Нај ста ри је схва та ње пред у зет нич ке функ ци је ве зу је се за 
по сре до ва ње у тр го ви ни. У то вре ме кла си чан пред у зет ник је био 
фар мер, ко ји је ис по ља вао спрем ност да ула зи у по слов ни ри зик 
упр кос не из ве сним вре мен ским при ли ка ма и дру гим про мен љи-
вим по слов ним окол но сти ма. Не што ка сни је, овај по јам је по чео да 
се про ши ру је и на са мо стал не тр гов це, где се све ви ше пре по зна ва-
ла уло га пред у зет ни ка као во ђе и по кре та ча „све га но вог“ у по слу. 
У XVI ве ку пред у зет ни ци ма су углав ном сма тра не осо бе ко је су 
во ди ле вој не екс пе ди ци је. Не што ка сни је, под овим на зи вом ми-
сли ло се пре те жно на све ште ни ке ко ји су ини ци ра ли и ру ко во ди ли 
из град њом број них обје ка та, ка те дра ла, мо сто ва и сл. Оно што је 
по себ но за ни мљи во је чи ње ни ца да се у XVII ве ку ис ти че ја сна 
бли скост пој мо ва ри зик и не из ве сност са де фи ни са њем пред у зет-
ни ка. Да кле, ука зу је се на нео п ход ност сно ше ња ри зи ка и су о ча ва-
ња са не из ве сно шћу при оба вља њу пред у зет нич ких ак тив но сти.2) 
На кон то га сле ди пе ри од бла гог за тиш ја и по ти ски ва ња пред у зет-
нич ких ак тив но сти. На и ме, др жав ни раз вој ни пла но ви при вре де 
ни су под ра зу ме ва ли по кре та ње по је ди нач них пред у зет нич ких ак-
тив но сти. За тим, на глим раз во јем ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци-
о не тех но ло ги је кра јем XX ве ка, пред у зет ни штво по но во до би ја 
на зна ча ју и по ста је кључ ни ка та ли за тор раз во ја при вре де. Да нас, 
по чет ком XXI ве ка, пред у зет ни штво је у ве ли кој ме ри опре де ље но 

1) Ro bert He bert, Al bert Link, „A hi story of en tre pre ne ur ship“, International Journal of
BusinessandSocialScience, Cen ter for Pro mo ting Ide as (CPI), USA, 2011, Vol. 2 No. 
9, р. 241.

2) Бла го је Па у но вић, Предузетништвоиуправљањемалимпредузећима, Цен тар за из да-
вач ку де лат ност Еко ном ског фа кул те та, Бе о град, 2012, стр. 3.
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тр жи шним усло ви ма ко ји вла да ју.3) Од но сно, мо дер ну еко но ми ју 
обе ле жа ва по сто ја ње ве ли ког бро ја кон ку ре на та ко ји се ме ђу соб но 
бо ре, па је пред у зет нич ка ино ва тив ност и флек си бил ност је ди ни 
на чин за њи хов оп ста нак. Све ово иде у при лог чи ње ни ци да без 
ино ви ра ња и пред у зет нич ких по ду хва та при сут ност на тр жи шту 
не са мо да не ће би ти за га ран то ва на, већ не ће би ти ни мо гу ћа.

1.2.Разликаизмеђупредузетника
ипредузетништва

По јам пред у зет ни ка се ко ри сти као тер мин ко ји опи су-
је фи зич ко ли це ко је осни ва соп стве ни би знис и упра вља њи ме. 
Пред у зет ни штво је ап страк ци ја, док су пред у зет ни ци ре ал ни љу-
ди. Прав на фор ма де фи ни ше пред у зет ни ка као фи зич ко ли це ко је 
ор га ни зу је при вред но дру штво са ци љем да оба вља де лат ност у 
ци љу сти ца ња до би ти. Пред у зет ник ни је прав но ли це већ спо соб-
но фи зич ко ли це ко је за оба ве зе пред у зе ћа од го ва ра сво јом це ло-
куп ном имо ви ном. Јед но фи зич ко ли це мо же би ти пред у зет ник у 
ви ше ор га ни зо ва них при вред них су бје ка та. Да би јед на осо ба би ла 
пред у зет ник она мо ра по че ти да се ба ви пред у зет ни штвом и би ти 
спрем на да тра га за про ме на ма и да ре а гу је на њих. Пред у зет ни-
штво је про цес, ис ход сло же них дру штве но-еко ном ских, пси хо ло-
шких и дру гих фак то ра, а пред у зет ник је осо ба. Фи гу ра тив но би 
мо гли ре ћи да је пред у зет ник глу мац, пред у зет ни штво чин, а њи-
хов за јед нич ки ис ход на зи ва мо пред у зе ће. Под пред у зет нич ким те-
жња ма под ра зу ме ва ју се же ље, пла но ви, скло но сти ка за по чи ња њу 
вла сти тог би зни са.

2.СОЦИЈАЛНОПРЕДУЗЕТНИШТВО

2.1.Концептсоцијалногпредузетништва

Кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва не по и сто ве ћу је се са 
кон цеп том „тре ћег“ или не про фит ног сек то ра већ се ба зи ра на ка-
рак те ри сти ка ма тре ћег сек то ра, те је то „пред у зет нич ки дух усме-
рен на дру штве но ко ри сне ци ље ве“. У том сми слу и ор га ни за ци је 
ко је су ре ги стро ва не као про фит не, уко ли ко има ју ову ка рак те ри-
сти ку, мо гу се сма тра ти со ци јал ним пред у зе ћи ма, уз огра ни че ње 

3) Дра ган Ла јо вић, Предузетништвомупородичнибизнис, Гра фо Цр на Го ра, Под го ри ца, 
2006, стр. 11.
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рас по де ле про фи та ко ји би ва усме рен од но сно ре ин ве сти ран у ак-
тив но сти пред у зе ћа. 

2.2.Дефинисањесоцијалногпредузећа

Не по сто ји оп ште при хва ће но схва та ње со ци јал ног пред у-
зе ћа, али јед ну од нај пот пу ни јих фор му ли ше ЕМЕС (Euro pean Re-
se arch Net work): „Со ци јал на пред у зе ћа су при ват не ор га ни за ци је 
ко је не по слу ју ра ди оства ри ва ња про фи та, а пру жа ју ро бу или 
услу ге ко је су ди рект но по ве за не са њи хо вим екс пли цит ним ци-
љем да ра де за до бро бит за јед ни це. Она се осла ња ју на ко лек тив ну 
ди на ми ку ко ју ства ра не ко ли ко вр ста стеј кхол де ра (за ин те ре со ва-
них) ко ји су у њи хо вим упра вљач ким те ли ма и ко ји ви со ко вред ну-
ју ауто но ми ју ових пред у зе ћа и сно се еко ном ске ри зи ке по ве за не с 
њи хо вом де лат но шћу.“4)

Кључ на од ред ни ца је да „не по слу ју ра ди про фи та“ („not-
for-pro fit“), што ме ђу тим ни је исто што и „не до бит на“ ор га ни за-
ци ја („non-pro fit“). Со ци јал на пред у зе ћа има ју за циљ ства ра ње 
про фи та, она на тај на чин обез бе ђу ју фи нан сиј ску одр жи вост, али 
не по сто је пр вен стве но ра ди фи нан сиј ске до би ти, већ ра ди не ке 
со ци јал не ми си је.

2.3.Областиициљевисоцијалногпредузетништва

Со ци јал но пред у зет ни штво мо же да пру жи зна ча јан до при-
нос дру штву и да бу де ге не ра тор при вред ног раз во ја, пу тем:

- укљу чи ва ња те шко за по шљи вих гру па на тр жи ште ра да;
- раз во ја и пру жа ња услу га со ци јал не за шти те; 
- ру рал ног раз во ја;
- до при но са еко ло ги ји и жи вот ној сре ди ни, и 
- раз во ју ху ма ног ка пи та ла.
Де лат но сти со ци јал них пред у зе ћа мо гу се ор га ни зо ва ти у 

при вре ди, с тим што мо ра ју ува жа ва ти све прин ци пе успе шног и 
ефи ка сног по сло ва ња. Иако њи хов при мар ни циљ ни је про фит, то 
не зна чи да мо гу по сло ва ти са гу би ци ма и тра жи ти по др шку др жа-
ве, ло кал них вла сти и дру гих су бје ка та. Ме ђу тим, да би би ла успе-
шна, мо ра ју се ор га ни зо ва ти око оних при вред них де лат но сти ко је 
не „по кри ва“ или је не за ин те ре со ва на „ве ли ка при вре да“, или је у 

4) Jac qu es De fo urny, Mart he Nyssens, „Con cep ti ons of So cial En ter pri se and So cial En tre pre-
ne ur ship in Euro pe and the Uni ted Sta tes: Con ver gen ces and Di ver gen ce“,JournalofSocial
Entrepreneurship, Taylor and Fran cis Inc., UK, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 32–53.
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пи та њу ро ба за чи ју про из вод њу и пла сман су по себ но за ин те ре со-
ва ни др жа ва, ло кал не вла сти и дру ги дру штве ни чи ни о ци.

То та ко ђе зна чи да со ци јал на пре у зе ћа мо ра ју по што ва ти 
стан дар де ква ли те та про из во да, укљу чу ју ћи и стан дар де со ци јал-
них и дру гих услу га.

Као под руч је де лат но сти со ци јал них пред у зе ћа мо гу се озна-
чи ти и ра зни ко му нал ни по сло ви и услу ге, по себ но они ко ји су 
не раз ви је ни у по сто је ћем си сте му. Ов де се ла ко мо гу сре сти ин те-
ре си пред у зет ни ка, гра ђа на и ло кал них вла сти, јер су они нај че шће 
фи нан си је ри ко му нал них услу га.

Ван сва ке ди ску си је су мо гућ но сти де ло ва ња со ци јал них 
пред у зе ћа у свим сфе ра ма услу га, по себ но у со ци јал ној обла сти. 
Ова по тре ба из ви ре из чи ње ни це не до вољ не раз ви је но сти мно гих 
со ци јал них услу га и не до вољ них ка па ци те та др жав них или јав них 
ин сти ту ци ја чи ји је за да так раз вој и пру жа ње ових услу га. Пред-
ност со ци јал ног пред у зет ни штва у овој обла сти је у ве ћој флек си-
бил но сти и мо гућ но сти бр жег ре а го ва ња, као и у по ве зи ва њу услу-
га ко је се пру жа ју на ба зи пла ћа ња, во лон тер ства и са мо по мо ћи. 

Со ци јал но пред у зет ни штво по ста је део со ци јал не еко но ми-
је, уко ли ко се со ци јал ни про бле ми ре ша ва ју и упо тре бом пред у зет-
нич ких прин ци па. Со ци јал но пред у зет ни штво је ино ва ти ван на чин 
да љу ди ре ше раз ли чи те еко ном ске, обра зо ва не, здрав стве не и еко-
ло шке про бле ме у сво јој за јед ни ци соп стве ним ра дом, удру жи ва-
њем и ко ри шће њем одр жи вих би знис мо де ла. У пр ви план ста вља 
дру штве не ци ље ве и свр хе, с тим што ни ка ко не за не ма ру ју тр жи-
шне ци ље ве и прин ци пе. 

Со ци јал на пред у зе ћа до при но се раз во ју за јед ни це на ви ше 
на чи на, а пре све га не по сред ним пру жа њем услу га, од но сно јав-
них до ба ра, као што су: обра зов не, здрав стве не услу ге, итд., по-
је дин ци ма или гру па ма ко ји ни су у ста њу да их пла те, до при нос 
раз во ју не раз ви је них ло кал них за јед ни ца, кре и ра њем но вих мо-
гућ но сти за за по шља ва ње, укљу чи ва ње на отво ре но тр жи ште ра да 
љу ди из мар ги на ли зо ва них гру па ко ји због сво јих ка рак те ри сти ка 
има ју сма ње ну мо гућ ност да про на ђу аде кват но за по сле ње (Ро ми, 
же не у ста ри јој жи вот ној до би, осо бе са ин ва ли ди те том, из бе гла 
и ин тер но ра се ље на ли ца, итд.). Осим то га, со ци јал на пред у зе ћа 
мо гу има ти ва жну уло гу у от кла ња њу дру штве них про бле ма ино-
ва тив ним ре ше њи ма у обла сти ма у ко ји ма се по ка за ло да др жа ва 
не мо же ефи ка сно да од го во ри на њих, као што је нпр. еко ло ги ја 
кре и ра њем и упо тре бом еко ло шких про из во да и осми шља ва њем 
на чи на за ефи ка сни је ко ри шће ње одр жи вих из во ра енер ги је. Со ци-
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јал на пред у зе ћа ко ри сте сред ства и ре сур се ко ја ина че не би би ла 
ис ко ри шће на и ста вља ју их у функ ци ју раз во ја за јед ни це и дру-
штве ног бла го ста ња. У том сми слу, со ци јал на пред у зе ћа до при но-
се со ци јал ној ко хе зи ји, аку му ла ци ји ху ма ног ка пи та ла и рав но мер-
ни јем еко ном ском раз во ју.

У раз ли чи тим зе мља ма, со ци јал но пред у зет ни штво се пре-
по зна је као ге не ра тор еко ном ског раз во ја, али и као сред ство за 
ре ша ва ње со ци јал них про бле ма и ви со ке сто пе не за по сле но сти 
при пад ни ка мар ги на ли зо ва них гру па. 

У си ту а ци ји ка да др жа ва не успе ва да про гра ми ма со ци јал-
не по ли ти ке об у хва ти све ко ри сни ке, а по себ но ка да је при ну ђе на 
да во ди ре стрик тив ну фи скал ну по ли ти ку, со ци јал но пред у зет ни-
штво до би ја на зна ча ју јер мо же у од ре ђе ној ме ри да по пу ни ове 
пра зни не. Ка да про гра ми бла го ста ња ни су у ста њу да се из бо ре са 
ве ли ком сто пом не за по сле но сти и ве ли ким бро јем ста нов ни ка ко ји 
па да ју ис под ли ни је си ро ма штва, со ци јал на пред у зе ћа са сво јим 
бр зим и ино ва тив ним ре ше њи ма мо гу убла жи ти ове окол но сти.5)

Упра во је то раз лог осни ва ња и де ло ва ња мно гих со ци јал-
них пред у зе ћа, да од го во ре на рас ту ће со ци јал не по тре бе ста нов-
ни штва ко је је из раз ли чи тих раз ло га из у зе то из др жав них со ци јал-
них про гра ма, те да пру же не ке но ве услу ге или до бра, а да про фит 
усме ре на дру штве не ци ље ве.

2.4.Улогасоцијалнихпредузећаупривреди

Глав на функ ци ја ко ју има ју ор га ни за ци је тре ћег сек то ра и 
со ци јал них пред у зе ћа огле да се у за го ва ра њу за дру штве не про-
ме не и пру жа њу услу га и то углав ном оних ко је ни су на ме ње не 
тр жи шту. Услу ге ко је се пру жа ју на ме ње не су нај у гро же ни јим сло-
је ви ма ста нов ни штва, као што су ста ри ји љу ди, гу бит ни ци у про-
це су тран зи ци је, и дру ги чи је лич не ка рак те ри сти ке их ста вља ју 
у не по во љан по ло жај у од но су на дру ге. Нео спор но је да су ор-
га ни за ци је тре ћег сек то ра зна чај но до при не ле по ли тич ким и дру-
штве ним про ме на ма на по чет ку тран зи ци је у др жа ва ма ре ги о на, 
па и у Ср би ји. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да оне тре нут но има ју ма лу 
по ли тич ку функ ци ју и ути цај. Иако со ци јал на пред у зе ћа уче ству-
ју у од ре ђе ној ме ри у спро во ђе њу стра те ги ја со ци јал не за шти те и 
про гра ми ма за сма ње ње си ро ма штва, рет ко уче ству ју у про це си ма 
фор му ли са ња по ли ти ка и до но ше њу од лу ка, ма да је у том сми слу 

5) Euro pean Par li a ment,Reportontheimpactofthefinancialandeconomiccrisisonhuman
rights, Com mit tee on Fo re ign Af fa irs, Brus sels, 2013, p. 5.
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при су тан тренд зна чај ног по бољ ша ња.6) Оне пре све га, под сти чу 
дру штве но-еко ном ски раз вој кроз про гра ме усме ре не на за по шља-
ва ње и по ве ћа ње за по шљи во сти од ре ђе них дру штве них гру па. По-
тен ци јал ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра у при вре ди у Ср би ји и оста-
лим зе мља ма ре ги о на ни је ува жен у до вољ ној ме ри и со ци јал на 
пред у зе ћа ни су пре по зна та као ду го роч ни парт не ри др жа ве у еко-
ном ском сми слу, а ни у сми слу парт не ра у кре и ра њу и спро во ђе њу 
со ци јал не по ли ти ке. На про тив, тен ден ци ја је да се по сма тра ју као 
крат ко роч на ре ше ња за по пу ња ва ње од ре ђе них пра зни на и ре ша-
ва ње про бле ма про у зро ко ва них про це сом тран зи ци је. Ова ква пер-
цеп ци ја со ци јал них пред у зе ћа удру же на је са њи хо вим по и ма њем 
као фи нан сиј ских не ста бил них и еко ном ски нео др жи вих ен ти те та 
ко ји ни су у мо гућ но сти да про из во де до бра и пру жа ју услу ге ду го-
роч но и да ге не ри шу но во за по шља ва ње.

Ипак, све је ви ше при ме ра ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра ко-
је пре у зи ма ју про из вод ну функ ци ју и по ста ју но си о ци ино ва ци ја 
на ло кал ном ни воу, по ма жу укљу чи ва њу мар ги на ли зо ва них гру па 
на отво ре но тр жи ште ра да, ства ра ју рад на ме ста, обез бе ђу ју обу ку 
и при ли ке за пре ква ли фи ка ци ју, пру жа ју ме ди цин ску, со ци јал ну и 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, про мо ви шу еко ло шки од го вор не 
про гра ме, али и укљу чу ју се све ви ше у обла сти по пут ту ри зма, 
ин ду стри је, обра зо ва ња и на у ке.

3.СОЦИЈАЛНОПРЕДУЗЕТНИШТВОУСРБИЈИ

3.1.ПостојећазаконскарегулативауРепублициСрбији

У Евро пи по сто ји ви ше прав них фор ми кроз ко је функ ци о-
ни ше ве ћи на су бје ка та чи је их ка рак те ри сти ке или на чин оба вља ња 
де лат но сти свр ста ва ју под по јам со ци јал ног пред у зе ћа. Ове прав-
не фор ме де фи ни са не су за ко ни ма о за дру га ма, за ко ни ма о удру-
же њи ма гра ђа на или за ко ни ма о со ци јал ним пред у зе ћи ма. У оним 
зе мља ма у ко ји ма је од ред ба ма за ко на о удру же њи ма до зво ље но 
да се удру же ња гра ђа на ба ве про из вод њом, про да јом ро бе или пру-
жа њем услу га на тр жи шту, ови су бјек ти нај че шће се ре ги стру ју у 
фор ми удру же ња, док се у зе мља ма у ко ји ма прав ни си стем то не 
до зво ља ва или до зво ља ва у огра ни че ном оби му, она се осни ва ју на 
осно ву за ко на о за дру га ма или за ко на о со ци јал ним пред у зе ћи ма. 
По ред ових тра ди ци о нал них прав них ре ше ња, у мно гим зе мља ма 
6) Гра ђан ске ини ци ја ти ве, Учешћеграђанаиграђанкиупроцесуизрадеиприменезакона

идругихинструменатајавнихполитика, Бе о град, 2009, стр. 12.
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усво је на су до дат на за кон ска ре ше ња на осно ву ко јих се под сти че 
осни ва ње ино ва тив них, мо дер них об ли ка со ци јал ног пред у зет ни-
штва.

При ли ком ана ли зе со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји тре ба 
има ти на уму про блем аде кват ног тер ми на ко ји ће се у прав ном 
си сте му ко ри сти ти за озна ча ва ње пој ма со ци јал ног пред у зе ћа. По-
сло ва ње пред у зе ћа као еко ном ских и прав них су бје ка та ре гу ли ше 
се За ко ном о при вред ним дру штви ма, пре ма ко јем пред у зе ће ни је 
прав ни по јам и не мо же би ти прав ни су бјект, већ прав ни су бјект 
мо же би ти са мо при вред но дру штво ко је је но си лац не ког пред у зе-
ћа или пред у зет ни штва.7)

Кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва ни је на аде ква тан на-
чин пре по знат у окви ру прав ног си сте ма у Ср би ји. Пред лог За ко на 
о со ци јал ном пред у зет ни штву и за по шља ва њу у со ци јал ним пред-
у зе ћи ма је у про це ду ри. Пре ма том пред ло гу со ци јал но пред у зет-
ни штво је де фи ни са но као „ор га ни зо ва на дру штве на де лат ност од 
јав ног ин те ре са ко ја се вр ши ра ди ства ра ња но вих мо гућ но сти за 
ре ша ва ње со ци јал них, еко ном ских и дру гих про бле ма те же за по-
шљи вих ли ца и њи хо вих за јед ни ца, спре ча ва ње на ста ја ња и от-
кла ња ња по сле ди ца со ци јал не ис кљу че но сти и ја ча ња дру штве не 
со ли дар но сти и ко хе зи је.“8) Ка ко је тре нут но овај за кон у фор ми 
пред ло га, ни је дан прав ни про пис у на шој зе мљи не ре гу ли ше ову 
ма те ри ју на све о бу хва тан на чин.9) Ме ђу тим, не ко ли ко за ко на и 
стра те ги ја са др жи од ред бе ко је мо гу би ти осно ва и по др шка раз во-
ја со ци јал ног пред у зет ни штва.10) 

Кроз но ва за кон ска ре ше ња кон цепт со ци јал ног пред у зет ни-
штва је пре по знат и отво ре не су но ве мо гућ но сти за осни ва ње и 
по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа. Са да се по јам со ци јал но пред у-
зе ће по ми ње у За ко ну о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци-
јал не си гур но сти гра ђа на и За ко ну о про фе си о нал ној ре ха би ли та-
7) За кон о при вред ним дру штви ма, Сл.гласникРС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. за-

кон и 5/2015

8) Пред лог За ко на о со ци јал ном пред у зет ни штву и за по шља ва њу у со ци јал ним пред у зе-
ћи ма, http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/lat/pdf/pred lo zi_za ko na/1688-13Lat.
pdf, 10/12/2016.

9) Бо јан Ве лев, „Прав ни ста тус со ци јал ног пред у зет ни штва у Ср би ји“у збор ни ку:Соци
јалнопредузетништво:Модели,компаративнапраксаиправниоквирСоцијалногпред
узетништвауСрбији(уред ник Гор дан Ве лев), Гру па 484, Бе о град, 2011, стр. 61.

10) То су: За кон о со ци јал ној за шти ти, За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по-
шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, За кон о удру же њи ма, За кон о за ду жби на ма и фон-
да ци ја ма, За кон о при вред ним дру штви ма, За кон о за дру га ма, За кон о во лон ти ра њу, 
За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом, За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу 
у слу ча ју не за по сле но сти, За кон о осно ва ма си сте ма об ра зо ва ња и вас пи та ња, За кон о 
по ре зу на до бит и За кон о по ре зу на до да ту вред ност.
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ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, а у но вом пред ло гу 
За ко на о за дру га ма пред ви ђа се осни ва ње и по сло ва ње по себ ног 
об ли ка – со ци јал не за дру ге. Осим то га, но ви за кон о удру же њи-
ма да је мо гућ ност овим прав ним су бјек ти ма да оства ру ју при хо де 
од оба вља ња де лат но сти, што им фак тич ки омо гу ћу је да по слу ју 
као со ци јал на пред у зе ћа. Ме ђу тим, за фи нан си ра ње и фи нан сиј ско 
по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа усло ви су не по вољ ни, осим за 
пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том. Глав ни про блем је не до ста так ми кро фи нан-
си ра ња и по год но сти у про це су јав них на бав ки. По сто ја ње ових 
еле ме на та у прав ном и по слов ном окру же њу омо гу ћи ло би лак ше 
осни ва ње и по сло ва ње со ци јал них пред у зе ћа, што би до ве ло до ко-
нач ног уоб ли ча ва ња овог сек то ра у Ср би ји. Пред лог За ко на пред-
ви ђа не ке олак ши це као што су: суб вен ци ја за ра де за ко ри сни ка 
ко ји је за по слен на нео д ре ђе не вре ме (ако ни је об у хва ћен дру гим 
ме ра ма и ак тив но сти ма) у тра ја њу од 12 ме се ци, оства ри ва ње по-
себ них пра ва ко ја су утвр ђе на про пи си ма о јав ним на бав ка ма, фи-
скал не по ли ти ке, до при но си ма за со ци јал но оси гу ра ње, др жав не 
по мо ћи, под сти цај со ци јал ног пред у зет ни штва у је ди ни ци ло кал-
не са мо у пра ве кроз фи нан си ра ње ме ра под сти ца ја за по шља ва ња и 
одр жа ва ња за по сле ње у со ци јал ном пред у зе ћу на те ри то ри ји ло-
кал не са мо у пра ве и др. Овај пред лог За ко на пред ви ђа и осни ва ње 
Бу џет ског фон да за под сти цај раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва 
као и Са вет за под сти ца ње со ци јал ног пред у зет ни штва. 

3.2.Значајсоцијалногпредузетништва

Ка ко се мо же за кљу чи ти на осно ву рас по ло жи вих по да та ка, 
број со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји је скро ман, а обич но се ра ди о 
ма лим фир ма ма, ме ре но еко ном ским по ка за те љи ма (број за по сле-
них, обим по сло ва ња), па је и уку пан еко ном ски зна чај овог сек то-
ра ма ли. 

Ва жност сек то ра по ста је још ма ња уко ли ко се, по сле де таљ-
ни је ана ли зе, ис кљу че оне фир ме ко је не пред ста вља ју пра ва со ци-
јал на пред у зе ћа. На и ме, за при ли чан број фир ми ко је но ми нал но 
при па да ју овом сек то ру мо же се са си гур но шћу ре ћи да су при ва-
ти зо ва не у ло шем сми слу те ре чи, од но сно да су штин ски, и по ред 
фор ме со ци јал ног пред у зе ћа, функ ци о ни шу као при ват на пред у зе-
ћа ори јен ти са на на про фит – и по циљ ној функ ци ји, и по на чи ну 
од лу чи ва ња, и по рас по де ли но во ство ре не вред но сти. Ова ка рак те-
ри сти ка је на ро чи то из ра же на ме ђу за дру га ма ко је су фор ми ра не у 
вре ме со ци ја ли зма (зе мљо рад нич ке, омла дин ске, стам бе не) и ко је 
су се из ви то пе ри ле то ком вре ме на, по себ но то ком кри зних де ве де-
се тих го ди на. 
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То ком по след ње де це ни је по ја ви ла се но ва гру па со ци јал них 
пред у зе ћа, на ро чи то оних по ве за них са раз ли чи тим ра њи вим гру-
па ма (из бе гли це, же не, осо бе са ин ва ли ди те том, ста ра ли ца). Њих 
су обич но по кре та ле гру пе угро же них, че сто уз по моћ не ке не вла-
ди не ор га ни за ци је и стра них до на то ра. На тај на чин се ја вља по-
де ла на „но ва“ и „ста ра“ со ци јал на пред у зе ћа, ко ја се раз ли ку ју 
по мно гим осо би на ма и ко ја те шко да има ју би ло шта за јед нич ко, 
осим де ли мич но фор ме. 

Бу дућ ност сек то ра по ве за на је са овим „но вим“ со ци јал ним 
пред у зе ћи ма, уко ли ко она ус пе ју, про спе ри ра ће и сек тор, а уко ли-
ко не ус пе ју – не ће ни сек тор. На „ста ра“ со ци јал на пред у зе ћа не 
тре ба пре ви ше ра чу на ти, мно га ни су ни со ци јал на, ни ти има ју по-
слов не пер спек ти ве, бу ду ћи да с му ком ег зи сти ра ју као за о ста ци из 
вре ме на со ци ја ли зма.

4.ЗАКЉУЧАК

У за кон ском сми слу, не по сто је пре пре ке за при ступ со ци-
јал них пред у зе ћа тр жи шту, по што др жав на ре гу ла ци ја не са мо да 
не дис кри ми ни ше овај тип пред у зе ћа, већ до но си од ре ђе не бе не-
фи ци је ко је ни су да те дру гим, ко мер ци јал ним фир ма ма. Она се 
мо гу ре ги стро ва ти као при вред на дру штва, за дру ге, као со ци јал на 
пред у зе ћа ко ја се ба ве ре ха би ли та ци јом осо ба са ин ва ли ди те том. 
За тим, по сто је од ре ђе не по ре ске олак ши це за со ци јал не ци ље ве, у 
ко је спа да и ак тив ност со ци јал них пред у зе ћа. И по је ди ни дру ги за-
ко ни ко ји тан ги ра ју ову област са др же по вољ на ре ше ња. На рав но, 
увек се мо же рас пра вља ти о кон крет ним ре ше њи ма и ис пи ти ва ти 
да ли су до вољ но до бра, али се не мо же ре ћи да је овим пред у зе ћи-
ма кроз ре гу ла ци ју оте жан при ступ тр жи шту у по ре ђе њу са дру гим 
ти по ви ма фир ми.

На жа лост, со ци јал но пред у зет ни штво у Ср би ји ни је раз ви-
је но. Об у хва та, пре ма ре а ли стич ним про це на ма, тек пар хи ља да 
пред у зе ћа и ор га ни за ци ја дру гих об ли ка, од ко јих је ве ли ка ве ћи на 
вр ло ма ла, а мно ге, по себ но за дру ге за о ста ле из пе ри о да со ци ја ли-
зма, те шко да се и да ље мо гу сма тра ти со ци јал ним пред у зе ћи ма. 

Са дру ге стра не, со ци јал но ста ње у Ср би ји је ве о ма те шко и, 
са тог ста но ви шта, по сто ји ве ли ка по тре ба за со ци јал ним пред у зе-
ћи ма у ви ше сек то ра – ка ко као пру жа ла ца со ци јал них услу га угро-
же ном де лу ста нов ни штва, та ко и као об ли ка са мо ор га ни зо ва ња и 
са мо по мо ћи при пад ни ка угро же них гру па.
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Со ци јал но пред у зет ни штво има шан се за раз вој у Ср би ји, 
али је пут ду га чак. Пр ви ко рак тре ба ло би да бу де са вла да ва ње 
соп стве них сла бо сти у со ци јал ним пред у зе ћи ма, што ни је ла ко и у 
че му би до на тор ска за јед ни ца мо гла да по мог не. 

Дру ги ко рак би тре ба ло да је са вла да ва ње от по ра пре ма иде-
ји со ци јал них пред у зе ћа, ко ја у Ср би ји ни су по пу лар на услед ра-
ни је исто ри је. То се не мо же по сти ћи крат ко трај ним ре клам ним 
кам па ња ма, већ ис кљу чи во ус пе си ма у прак тич ној по слов ној ак-
тив но сти.

Чо ве чан ство већ одав но са ња о ега ли тар ном дру штву, од но-
сно о дру штву ко је те жи ка оства ре њу пот пу не јед на ко сти и рав-
но прав но сти ме ђу љу ди ма. У та квом дру штву по себ на па жња би ла 
би по све ће на оним чла но ви ма за јед ни це ко ји су на би ло ко ји на чин 
осу је ће ни у сво јим по тре ба ма, ства ра лач ком ис ка зи ва њу и дру гим 
обе леж ји ма чо веч но сти. Де мо крат ско и пра вич но дру штво тре ба-
ло би да вред ност људ ског ра да по ста ви на нај ви ши пи је де стал 
ху ма но сти и вред но ва ња сва ког чо ве ка, што под ра зу ме ва ства ра ње 
та квог еко ном ског, со ци јал ног и по ли тич ког кон тек ста у ко ме ће 
сва ко би ти у ста њу да доприносe соп стве ној си гур но сти, бла го ста-
њу за јед ни це и на прет ку дру штва. Раз ви је но и ра зно вр сно со ци-
јал но пред у зет ни штво тре ба ло би да по ста не зна чај на мо гућ ност, 
ка ко за ан га жо ва ње свих за ин те ре со ва них гра ђа на и оних ко ји су 
ис ти сну ти или од сут ни са тр жи шта ра да, та ко и за по др шку они ма 
ко ји ни су у ста њу да за до во ља ва ју сво је људ ске по тре бе и ко ри сте 
број не со ци јал не и дру ге услу ге од ко јих за ви си ква ли тет њи хо вог 
жи во та.
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Resume
The en tre pre ne u rial spi rit be co mes ide o lo gi cal in the in cep tion 

of ca pi ta lism and is espe ci ally pre sent in the ide o logy and eco no mic 
con cep ti ons of Pro te stan tism. Na tu rally, the prin ci ples of pro fit had go-
ver ned pre vi o us hi sto ri cal pe ri ods as well but we re not qu i te as emp-
ha si zed, owing to the ove rall un der de ve lop ment of the eco nomy, and 
espe ci ally tra de. Li be ral and neo-li be ral con cep ti ons of eco no mic and 
so cial po li tics ha ve ex pli citly put forth the prin ci ples and re la ti ons of 
tra de as the cen ter of all so cial re la ti on ships, and the pro fit ma de in 
the mar ket as a me a su re of per so nal and so cial va lue. As dif fe rent mo-
des of non-pro fit, cha ri ta ble and vo lun te er ac ti vi ti es ap pe ar re la ti vely 
early in hu man hi story, espe ci ally in the sphe re of what is now re fer red 
to as so cial ser vi ces, so cial en tre pre ne ur ship is tied to the cre a tion of 
de moc ra tic so ci e ti es and the con cep tion of the wel fa re sta te. A de moc-
ra tic so ci ety in vol ves an ac ti ve par ti ci pa tion of ci ti zens in de ci si ons 
on all re le vant com mu nal ne eds, is su es and in te rests and en co u ra ges 
dif fe rent forms of ci ti zens self-or ga ni zing in to gro ups, espe ci ally at the 
lo cal le vel. Even the most mo dern and de moc ra tic sta tes are una ble to 
pro vi de all the ir ci ti zens’ so cial se cu rity, espe ci ally tho se in which the 
neo li be ral mo del of eco no mic and so cial po li tics is do mi nant, as it is 
di rectly op po sed to the ide as and prin ci ples of the wel fa re sta te. As a 
mat ter of prin ci ple, in mo dern so ci e ti es mar ket-ba sed en tre pre ne ur ship 
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in all pro duc tion and ser vi ce sec tors is pre fer red to ot her mo des of eco-
nomy and so cial and ot her ser vi ces. Ho we ver, most co un tri es, pres sed 
by po verty, unem ployment, mar gi na li za tion of nu me ro us layers of the 
po pu la ce, mi gra ti ons and ot her so cial pro blems, in so me ways sup port 
cer tain forms of so cial en tre pre ne ur ship, wit ho ut cal ling in to qu e sti on 
the ba sic eco no mic and so cial re gu la ri ti es. Owing to that it is pos si ble 
to en co un ter exam ples of suc cessful and good prac ti ce of so cial en tre-
pre ne ur ship in the world. So cial en tre pre ne ur ship in Ser bia do es not 
ha ve a long tra di tion, not is it de ve lo ped to a sig ni fi cant ex tent, and so 
can not per form its so cial cal ling, en ga ging ci ti zens in an ac ti ve and luc-
ra ti ve man ner (espe ci ally tho se for dif fe rent re a sons una ble to work and 
thus ear ning the ir sa la ri es) and con tri bu ting to the we alth and di ver sity 
of so cial and ot her ser vi ces, as well as mer chan di se. Re a sons for this 
si tu a tion are nu me ro us: from pre ju di ce and mi scon cep ti ons, ide o lo gi cal 
li mi ta ti ons and ig no ran ce, to iner tia and me a ger po li ti cal will to de ve-
lop the aut hen tic con cept of so cial en tre pre ne ur ship, which wo uld be in 
con cre te terms sup por ted and en co u ra ged by all de ci sion ma kers (the 
sta te. the lo cal go vern ment, com pa ni es and cor po ra ti ons, big com pa-
ni es, funds and fo un da ti ons, do nors etc.). No sig ni fi cant chan ges can 
be ex pec ted wit ho ut this. The exi sting in sti tu ti o nal-le gal fra me work of 
so cial en tre pre ne ur ship is not a bar ri er, but ne it her is it an agre e a ble and 
en co u ra ging fac tor in so cial en tre pre ne ur ship. Owing to this, wit ho ut a 
sub stan tial chan ge in the at ti tu de to wards this so cial in no va tion, it will 
not be suf fi ci ent to simply enact the re le vant law and ot her le gal acts.
Keywords: еntrepreneurship, en tre pre ne ur, so cial en tre pre ne ur ship, le gi sla-

tion, im pro ve ment.

* Овај рад је примљен 14. новембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.



41

УДК 364-3:334.7(497.11)

Пре глед ни  
рад

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
број 3/2016. 

 vol. 51. 
стр. 41-54.

ЈеленаБањац
ФакултетзаспецијалнуедукацијуирехабилитацијуУниверзите

тауБеограду

МаринаДојчиновић
ФакултетзаспецијалнуедукацијуирехабилитацијуУниверзите

тауБеограду

СОЦИЈАЛНОПРЕДУЗЕТНИШТВО

Сажетак
Со ци јал но пред у зет ни штво је ино ва ти ван на чин да љу ди ре-

ше раз ли чи те еко ном ске, обра зов не, здрав стве не и еко ло шке про-
бле ме у сво јој за јед ни ци кроз свој рад удру жи ва њем и ко ри шће-
њем одр жи вих би знис мо де ла. Оно је део со ци јал не еко но ми је и 
за хва љу ју ћи ње му се ре ша ва ју со ци јал ни про бле ми, кроз упо тре-
бу пред у зет нич ких прин ци па. Пр ва со ци јал на пред у зе ћа у Евро пи 
фор ми ра на су у Ита ли ји и на зва на су со ци јал не за дру ге. За раз ли ку 
од зе ма ља За пад не Евро пе, срп ска јав ност се са кон цеп том со ци-
јал ног пред у зет ни штва упо зна ла тек не дав но. У ра ду се пред ста-
вља кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва и ак ту ел на си ту а ци ја у 
Ср би ји. 
Кључнеречи: со ци јал но пред у зет ни штво, со ци јал на пред у зе ћа, Евро па, 

Ср би ја.

1.ПОЈАМСОЦИЈАЛНОГПРЕДУЗЕТНИШТВА

Со ци јал но пред у зет ни штво је ино ва ти ван на чин да љу ди ре-
ше раз ли чи те еко ном ске, обра зов не, здрав стве не и еко ло шке про-
бле ме у сво јој за јед ни ци кроз свој рад удру жи ва њем и ко ри шће-
њем одр жи вих би знис мо де ла. Со ци јал но пред у зет ни штво је део 
со ци јал не еко но ми је и за хва љу ју ћи ње му се ре ша ва ју со ци јал ни 
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про бле ми, кроз упо тре бу пред у зет нич ких прин ци па. Оно пред ста-
вља дру га чи ји на чин по сло ва ња. Ова кав вид по сло ва ња је ви ше-
стру ко зна ча јан, ка ко за угро же не и мар ги на ли зо ва не гру пе, та ко и 
за це ло куп но дру штво и др жа ву. 

Со ци јал но пред у зет ни штво има ве ли ку уло гу у ре а ли за ци ји 
кон цеп та одр жи вог раз во ја.1) Кон цепт со ци јал ног пред у зе ћа пре-
кла па се са тра ди ци о нал ним ор га ни за ци ја ма со ци јал не еко но ми-
је као ен ти тет ко ји по слу је као со ци јал но пред у зе ће. То мо гу би-
ти удру же ња, за дру ге, ху ма ни тар не ор га ни за ци је и сл. Со ци јал на 
пред у зе ћа се раз ли ку ју од пред у зе ћа гру пе из кон вен ци о нал них 
пред у зе ћа по то ме што има ју при мар ну дру штве ну свр ху. При то ме 
су нај за сту пље ни ја со ци јал на пред у зе ћа и ко о пе ра ти ве. Со ци јал на 
пред у зе ћа мо гу би ти окре ну та пре ма раз ли чи тим со ци јал ним про-
гра ми ма, као и по мо ћи угро же ним гру па ма као што су де ца, ин ва-
ли ди, из не мо гли и ста ри, бив ши пре кр ши о ци за ко на и за ви сни ци и 
дру ги. Рад нич ке ко о пе ра ти ве и пред у зе ћа мо гу би ти про дук тив не и 
тр жи шно усме ре не у обла сти про из вод ње и услу га. Ипак, нај за сту-
пље ни ји но ви об лик чи не со ци јал не ко о пе ра ти ве, ко је слу же за до-
во ље њу со ци јал них по тре ба чла но ва (ло кал не) за јед ни це. Оне су 
одр жи ве са мо уз струч ну и ма те ри јал ну по моћ, др жав не олак ши це 
и са рад њу са ин сти ту ци ја ма вла сти. Због свог зна ча ја, по ли ти ка 
раз во ја со ци јал них пред у зе ћа тре ба да је ин те гри са на у стра те шке 
до ку мен те. Са вре ме на со ци јал на пред у зе ћа се од тра ди ци о нал них 
ко о пе ра ти ва раз ли ку ју по сво јим ци ље ви ма, ак тив но сти ма, ко ри-
сни ци ма и на чи ну ор га ни зо ва ња.

По јам социјалнопредузеће по стао је по знат у ака дем ским и 
по ли тич ким кру го ви ма и у ши рој јав но сти као но ви ино ва тив ни 
по слов ни мо дел ко ји за до во ља ва дру штве не и еко ном ске ци ље ве, а 
до при но си ин те гра ци ји тр жи шта ра да, со ци јал ној ин клу зи ји и еко-
ном ском раз во ју. Ин те ре со ва ње за со ци јал но пред у зе ће пра те де-
це ни је при зна ва ња ло кал них и на ци о нал них вла да и ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја за уло гу со ци јал не еко но ми је, не про фит ног сек то ра, 
еко но ми је со ли дар но сти или тре ћег сек то ра.

Со ци јал но пред у зет ни штво је зна чај но и због укљу че но сти 
осо ба ко је при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма у све сфе ре дру-
штва. Ис кљу че ност је нај ви дљи ви ја упра во на тр жи шту ра да, у 
1) Рај ко Ма цу ра, ,,Со ци јал но пред у зет ни штво у функ ци ји рје ша ва ња про бле ма не за по-

сле но сти“, у збор ни ку: Међународна научностручна конференцијаСоцијално пред
узетништво:моделза(само)запошљавањеубудућности (при пре дио: Рај ко Ма цу ра), 
Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду ка ци ју и раз вој – ACED, Col-
le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 35.
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нај ва жни јим со ци јал ним услу га ма, људ ским пра ви ма и мре жи со-
ци јал не си гур но сти.2)

2.РАЗВОЈСОЦИЈАЛНОГПРЕДУЗЕТНИШТВА

2.1.РазвојсоцијалногпредузетништвауЕвропи

Исто ри ја на стан ка и раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва по-
твр ђу је да су со ци јал на прав да и со ли дар ност, као мо рал не ка те го-
ри је, не за мен љи ви чи ни о ци по ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног 
уре ђе ња са вре ме них дру шта ва.3) Еко ном ске ор га ни за ци је са со ци-
јал ним ци ље ви ма има ју ду гу тра ди ци ју у све ту и Евро пи. До бро-
твор на удру же ња да ти ра ју још из сред њег ве ка, а по љо при вред не 
за дру ге, кре дит не уни је, уза јам на дру штва, за ду жби не и фон да ци је 
по сто је у раз ли чи тим об ли ци ма кроз ве ко ве. Ин те рес за со ци јал но 
пред у зет ни штво се нај че шће ја вља ка да др жа ва и по слов ни сек тор 
ни су у ста њу да са ми од го во ре на иза зо ве пред ко ји ма се на ла зе. У 
За пад ној Евро пи се со ци јал на пред у зе ћа по ја вљу ју кра јем се дам-
де се тих, ка да се овај ре ги он су о чио са про бле ми ма ра сту ћих не јед-
на ко сти и со ци јал не ис кљу че но сти.

По че ци со ци јал ног пред у зет ни штва ве за ни су за раз вој ка-
пи та ли зма у Евро пи. Услед ве ли ког си ро ма штва ко јим је по го ђе на 
рад нич ка кла са, до шло је до про ме не у на чи ну по сло ва ња и сти-
ца ња нов ца. Осно ва на су удру же ња за са мо по моћ, во ђе на прин ци-
пи ма фи лан тро пи је. Ово је на ро чи то би ло за сту пље но у Ита ли ји и 
Фран цу ској због спо ри јег про це са ин ду стри ја ли за ци је. Рад нич ка 
кла са по че ла је да из ра жа ва по тре бу за пре ва зи ла же њем те шких 
жи вот них усло ва, као и за про на ла же ње ал тер на ти ве за тр жи шну 
еко но ми ју, ко ја би би ла за сно ва на на прин ци пи ма со ли дар но сти. 
Ово је под ра зу ме ва ло осни ва ње бол ни ца за си ро ма шне, као и по-
др жа ва ње мно гих дру гих ак тив но сти ко је ни су би ле укљу че не у 
та да шњу со ци јал ну по ли ти ку. 

Пр ва со ци јал на пред у зе ћа у Евро пи фор ми ра на су у Ита ли ји 
и на зва на су со ци јал не за дру ге. Од та да до 2003. го ди не у Ита-
ли ји је осно ва но од 6.500 до 7.000 со ци јал них ко о пе ра ти ва, ко је 
2) Le lia Kiš-Gla vaš, „Sprem nost oso ba sa in te lek tu al nim te ško ća ma za za po šlja va nje“, Revija

zasocijalnupolitiku, Edu ka cij sko-re ha bi li ta cij ski fa kul tet, Za greb, br. 16/2009, str. 300.

3) Вла ди мир Ма рин ко вић, Дар ко Ма рин ко вић, ,,Мо рал и еко но ми ја кроз при зму со ци јал-
ног пред у зет ни штва“, у збор ни ку: МеђународнанаучностручнаконференцијаСоци
јалнопредузетништвомоделза(само)запошљавањеубудућности (при ре дио: Рај ко 
Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду ка ци ју и раз вој 
– ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 82.
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за по шља ва ју око 200.000 рад ни ка. На овом при ме ру по чи ње да се 
раз ви ја со ци јал но пред у зет ни штво и у дру гим др жа ва ма Евро пе. 
То за по сле ди цу има да да нас у све ту у сек то ру со ци јал ног пред-
у зет ни штва ра ди око 40 ми ли о на за по сле них и 200 ми ли о на во-
лон те ра. Не ки од нај ве ћих уни вер зи те та у све ту, као што су Хар-
вард, Ко лум би ја, Окс форд и Стен форд, има ју про гра ме со ци јал ног 
пред у зет ни штва. У Европ ској уни ји по сто ји 2 ми ли о на по слов них 
су бје ка та, ко ји при па да ју раз ли чи тим об ли ци ма со ци јал ног пред-
у зет ни штва, као што су за дру ге, фон да ци је, со ци јал на пред у зе ћа и 
слич но. 

2.2.РазвојсоцијалногпредузетништвауСрбији

За раз ли ку од зе ма ља За пад не Евро пе, срп ска јав ност се са 
кон цеп том со ци јал ног пред у зет ни штва упо зна ла тек не дав но. Иде-
ја са вре ме ног со ци јал ног пред у зет ни штва по че ла је да се раз ви ја 
због при бли жа ва ња члан ству у Европ ској уни ји. Ту се пре све га 
ми сли на ви со ку не за по сле ност, не до вољ ну раз дво је ност др жав ног 
и при ват ног сек то ра, по тре бу ста нов ни штва да се ви ше за по шља ва 
у др жав ном сек то ру због при вид не си гур но сти ко ју он пру жа.

Да би пре ра сла у одр жив сек тор, по треб но је да се ува-
же раз ли ке ко је по сто је из ме ђу Ср би је и дру гих европ ских 
зе ма ља. У по след њих де се так го ди на на чи њен је би тан на-
пре дак у ства ра њу ин сти ту ци о нал ног и за кон ског окви ра по-
сло ва ња, та ко да је Ср би ја ус пе ла да на док на ди за о ста ја ње у 
раз во ју ма лих со ци јал них пред у зе ћа у од но су на дру ге зе мље 
у тран зи ци ји и да у из ве сним сег мен ти ма по ста не бо ља у по-
ре ђе њу са не ким од зе ма ља чла ни ца Европ ске Уни је.4)

Као ре зул тат не ра зу ме ва ња зна ча ја и по тре бе со ци јал ног 
пред у зет ни штва, со ци јал на пред у зе ћа и пред у зет ни ци се су о ча ва ју 
са не сре ђе ним си сте мом. Нај бо љи по ка за тељ ово га је сте не из гла-
сан за кон у Скуп шти ни. Исти је ви ше пу та од би јен, што да ље огра-
ни ча ва раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва. 

Ме ђу тим, по ред свих прав них и ин сти ту ци о нал них пре пре-
ка, со ци јал но пред у зет ни штво успе ва да на ђе на чин да се раз ви ја. 
Оно се у Ср би ји тре нут но ја вља у фор ми по је ди нач них ини ци ја ти-
ва или ре ла тив но ор га ни зо ва них под сек то ра, као што је пред у зе ће 
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва-

4) Мом чи ло Жив ко вић, Вук Бе ван да, ,,Мо гућ но сти и пер спек ти ве раз во ја пред у зет ни-
штва и би зни са у Ре пу бли ци Ср би ји“, у збор ни ку: Међународнанаучностручнакон
ференција Социјално предузетништвомодел за (само)запошљавање у будућности 
(при ре дио: Рај ко Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, еду-
ка ци ју и раз вој – ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 95.
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ли ди те том, ко ји ма се ре ша ва ју про бле ми не за по сле но сти и со ци-
јал не ис кљу че но сти. 

Ко а ли ци ја за раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва осно ва на је 
2010. го ди не. Са сто ји се из шест ис так ну тих ор га ни за ци ја ци вил-
ног дру штва, а њен глав ни циљ је кре и ра ње под сти цај ног окру же-
ња за раз вој со ци јал ног пред у зет ни штва.

Мре жа со ци јал не еко но ми је Ср би је (СЕНС) пр ва је мре жа 
со ци јал них пред у зе ћа у Ср би ји и осно ва на је 2011. го ди не са ци-
љем да се обез бе ди про стор за со ци јал на пред у зе ћа, да би учи ли 
јед ни од дру гих, као и да под сти чу са рад њу из ме ђу со ци јал них 
пред у зе ћа ме ђу соб но, али и са дру гим ак те ри ма, да се на јед ном 
ме сту на ђу про из во ди/услу ге со ци јал них пред у зе ћа, ка ко би се ла-
ко мо гли пре тра жи ва ти и би ли до ступ ни куп ци ма или парт не ри ма 
за са рад њу.

  Ја вља ју се и дру ге мре же ме шо ви тог ка рак те ра, а јед на од 
њих су и Мре же одр жи вог раз во ја (МОР), ко је пру жа ју ак тив ну по-
др шку стра те ги ја ма, про гра ми ма и про јек ти ма одр жи вог раз во ја.

Ве ли ку уло гу у про мо ци ји со ци јал ног пред у зет ни штва у Ср-
би ји игра Тим за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

3.СОЦИЈАЛНАПРЕДУЗЕЋА

 Со ци јал но пред у зе ће је пред у зе ће ко је по слу је у дру штве-
не свр хе. Со ци јал на пред у зе ћа су нај че шће усме ре на на за до во ље-
ње со ци јал них и/или еко ном ских ци ље ва сво јих чла но ва или на 
пру жа ње услу га со ци јал но угро же ним гру па ма у сво јој за јед ни ци.5)

Дру штве ни ци ље ви по сло ва ња под јед на ко су ва жни као и тр-
жи шне ак тив но сти, што се че сто на зи ва дво стру ки крај њи ре зул-
тат (doublebottomline). Као и сва ко дру го пред у зе ће, и со ци јал но 
пред у зе ће је усме ре но на ства ра ње при хо да сво јим уче ство ва њем 
на тр жи шту, али ње го ва по себ ност про ис ти че из на чи на на ко ји 
ко ри сти свој про фит – са ци љем оства ри ва ња по зи тив них ефе ка та 
на дру штво, ло кал ну за јед ни цу и при род ну сре ди ну. То се по сти же 
на раз ли чи те на чи не: за по шља ва њем осо ба ко је су ина че из о ста-
вље не са тр жи шта ра да, ула га њем про фи та у за јед ни цу, ула га њем 

5) Све тла на Га чић-Ду ша нић, Ва ња Шу шњар-Чан ко вић, ,,Пер спек ти ве за раз вој со ци јал-
ног пред у зет ни штва у Бо сни и Хер це го ви ни“, у збор ни ку: Међународнанаучноструч
наконференцијаСоцијалнопредузетништвомоделза(само)запошљавањеубудућно
сти(при ре дио: Рај ко Ма цу ра), Удру же ње гра ђа на „Свје ти о ник“, Аген ци ја за са рад њу, 
еду ка ци ју и раз вој – ACED, Col le ge BLC, Ба ња Лу ка, 2014, стр. 147.
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у за шти ту жи вот не сре ди не, пру жа њем нео п ход них услу га мар-
ги на ли зо ва ним гру па ма. Упра во је ова ком би на ци ја тр жи шних и 
дру штве них ци ље ва оно што је до при не ло да со ци јал на пред у зе ћа 
да нас по ста ну јед на од нај ак ту ел ни јих и нај у збу дљи ви јих тен ден-
ци ја ши ром све та. 

Да би смо раз у ме ли по јам со ци јал ног пред у зе ћа и со ци јал ног 
пред у зет ни штва, мо ра мо нај пре раз у ме ти тер ми не ко ји се ко ри сте 
у де фи ни са њу истих. Дво стру ки и тро стру ки крај њи ре зул тат (do
uble and tripple bottom line) су тер ми ни, ко ји се ко ри сте у со ци-
јал ном пред у зет ни штву, а од но се се на ме ре ње ка ко фи нан сиј ског, 
та ко и дру штве ног и еко ло шког ути ца ја, ко је пред у зе ће оства ру је. 

Иако со ци јал на пред у зе ћа на пр ви по глед де лу ју као ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је, она то сва ка ко ни су. Со ци јал на пред у зе ћа 
на сто је да сво јим ра дом за ра де но вац и оства ре про фит, а оно што 
их су штин ски раз ли ку је од оста лих пред у зе ћа је сте на чин на ко ји 
ра де и на чин ула га ња оства ре ног про фи та. Про фит се по но во ин-
ве сти ра, ка ко би се ура ди ло не што до бро и ко ри сно.

У нај ва жни јем стра те шком до ку мен ту Европ ске ко ми си је 
у овој обла сти, Иницијативи за социјално пословање (TheSocial
Business Initiative), на во де се сле де ће ка рак те ри сти ке со ци јал ног 
пред у зе ћа: ,,Со ци јал но пред у зе ће је су бјект у со ци јал ној еко но ми-
ји, чи ји је глав ни циљ да оства ри со ци јал ни ути цај, пре не го што 
до не се за ра ду сво јим вла сни ци ма. Оно по слу је та ко што про из во-
ди до бра или пру жа услу ге на со ци јал ном тр жи шту, на пред у зет-
нич ки и ино ва ти ван на чин и ко ри сти сво ју до бит, пр вен стве но за 
по сти за ње со ци јал них ци ље ва.“6) 

Европ ска ко ми си ја ко ри сти по јам социјалнопредузеће да об-
у хва ти сле де ће ти по ве по сло ва ња:

–– –тип за ко ји је со ци јал ни циљ за јед нич ког до бра раз лог ко-
мер ци јал не ак тив но сти, че сто у фор ми ви со ког сте пе на 
со ци јал не ино ва ци је;

–– –тип где је нај ве ћи део до би ти ре ин ве сти ран ра ди по сти за-
ња со ци јал ног ци ља, и

–– –тип где ме тод ор га ни за ци је и вла сни штва од сли ка ва ње-
го ву ми си ју, при ме њу ју ћи де мо крат ске и пар ти ци па тив не 
прин ци пе или фо ку си ра ју ћи се на со ци јал ну прав ду.

У том сми слу, со ци јал на пред у зе ћа су:
–– –по слов ни су бјек ти ко ји обез бе ђу ју со ци јал не услу ге и 

до бра, услу ге ра њи вим ка те го ри ја ма ста нов ни штва (при-
6) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,Ре-

пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2014, стр. 16–17.
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ступ ста но ва њу, здрав стве ној за шти ти, по моћ ста рим осо-
ба ма или осо ба ма са ин ва ли ди те том, ин клу зи ја ра њи вих 
гру па), или

–– –по слов ни су бјек ти са на чи ном про из вод ње до ба ра или 
пру жа ња услу га са со ци јал ним ци љем (со ци јал на и про-
фе си о нал на ин те гра ци ја кроз при ступ за по сле но сти за 
осо бе са не до вољ ним ква ли фи ка ци ја ма или со ци јал ним 
или про фе си о нал ним про бле ми ма ко ји во де мар ги на ли за-
ци ји), али чи ја ак тив ност не мо ра про из во ди ти со ци јал на 
до бра и услу ге.

Оно што је из у зет но ва жно је сте на пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
со ци јал них пред у зе ћа и удру же ња гра ђа на. Пр ва раз ли ка огле да се 
у ко мер ци јал ном фо ку су. Со ци јал на пред у зе ћа ко ри сте дру штве на 
сред ства ка ко би по сти гла дру штве ни/еко ло шки циљ. Сле де ћа раз-
ли ка је сте у куп ци ма. Со ци јал на пред у зе ћа тре ба да оси гу ра ју да 
куп ци ку пе про из во де или услу ге ко је оно ну ди на тр жи шту. Раз-
вој по сло ва ња би ће под ути ца јем про ме на/мо гућ но сти, ко ја се де-
ша ва ју на тр жи шту. За тим сле ди ду го роч но пла ни ра ње. Со ци јал но 
пред у зе ће обич но при пре ма би знис план за пе ри од од на ред них 3 
до 5 го ди на, са ци љем раз во ја свог уде ла на тр жи шту. Овај при ступ 
раз ли ку је се од уоби ча је ног про јект ног пла ни ра ња, ка да је реч о 
бес по врат ним сред стви ма (до на ци ја ма) у окви ру удру же ња и ор-
га ни за ци ја.

3.1.Разлозисвевећезаступљености
социјалнихпредузећаусвету

 Не дав на свет ска еко ном ска кри за до ве ла је до ве ће за по-
сле но сти со ци јал них пред у зе ћа. Дру штво је у по тра зи за бо љим 
на чи ни ма по сло ва ња, ко ји ће обез бе ди ти ви ше стру ку до бит. Је дан 
од раз ло га је и ра сту ћа те жња ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва да 
у бу дућ но сти бу ду одр жи ва, та ко што ће се ба ви ти не ком ко мер-
ци јал ном ак тив но шћу. За тим, све ви ше љу ди же ли да зна ка ко да 
ис ко ри сти сво ју ку пов ну моћ, од но сно где им од ла зи но вац. Та ко-
ђе, по слов ни сек тор тра га за но вим на чи ни ма ка ко да до при не се 
дру штве ним про ме на ма, јер за мно ге ком па ни је во лон ти ра ње и фи-
лан троп ске ак тив но сти ви ше ни су до вољ не.

Исто та ко, др жа ве те же да рас те ре те бу џет, та ко што ће за по-
шља ва ти кроз раз ли чи те ви до ве мар ги на ли зо ва не гру пе. То је слу-
чај и са осо ба ма са ин ва ли ди те том. Све је очи глед ни је да осо бе са 
ин ва ли ди те том не са мо да зна чај но до при но се на ци о нал ној еко но-
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ми ји, већ да њи хо во за по шља ва ње ума њу је тро шко ве ин ва лид ских 
бе не фи ци ја и да мо же ума њи ти си ро ма штво.7)

4.СОЦИЈАЛНАПРЕДУЗЕЋАУСРБИЈИ

4.1.Бројзапослених

У 2012. го ди ни у Ре пу бли ци Ср би је по сло ва ло је 1196 со ци-
јал них пред у зе ћа раз ли чи тих ти по ва. У укуп ном бро ју со ци јал них 
пред у зе ћа нај ве ће уче шће има ле су за дру ге (65,6%), удру же ња гра-
ђа на (23,7%). Пред у зе ћа за за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
уче ство ва ла су са 3,8%, а аген ци је за раз вој 2,7%. Сви оста ли ти по-
ви со ци јал них пред у зе ћа чи ни ли су 4,3% од укуп ног бро ја.8) Нај ве-
ћи број со ци јал них пред у зе ћа на ла зи се на те ри то ри ји Вој во ди не, 
док је нај ма ње у бе о град ском окру гу. 

4.2.Типовизапослених

У сек то ру со ци јал них пред у зе ћа у 2012. го ди ни би ло је за-
по сле но 10.326 ли ца, што је чи ни ло 0,6% од укуп ног бро ја за по-
сле них у Ре пу бли ци Ср би ји. Од укуп ног бро ја за по сле них, ви ше 
од по ло ви не је би ло за по сле но у за дру га ма. У пред у зе ћи ма за за-
по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том би ло је за по сле но 20,2%, а 
у удру же њи ма гра ђа на 14%. У свим дру гим ти по ви ма со ци јал них 
пред у зе ћа би ло је за по сле но 7,2% од укуп ног бро ја за по сле них у 
сек то ру со ци јал них пред у зе ћа. У со ци јал ним пред у зе ћи ма ве ћи на 
за по сле них чи ни ли су му шкар ци. Та ко ђе, нај ве ћи број за по сле них 
је имао сред њу струч ну спре му. Ка да је реч о ста ро сној гру пи за-
по сле них, по ло ви на њих чи ни ла је ка те го ри ја те же за по шљи вих 
ли ца, од но сно ли ца ста ри ја од 50 го ди на и ли ца ста ро сти до 30 
го ди на.9) 

4.3.Изворифинансирања

По сто је три на чи на фи нан си ра ња со ци јал них пред у зе ћа у 
Ср би ји:

7) Гор да на Одо вић, Професионалнарехабилитацијаособасастечениминвалидитетом, 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, ЦИДД, Бе о град, 2014, стр. 148.

8) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2014, стр. 29–32.

9) Дра ган Вук ми ро вић, ЕкономскиутицајсоцијалнихпредузећауРепублициСрбији,нав. 
де ло, стр. 35–38.
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–– –Фон до ви ко ји по др жа ва ју со ци јал но пред у зет ни штво, као 
што су Град ска упра ва Гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за 
со ци јал ну за шти ту, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли-
ти ке;

–– –Фон до ви на ме ње ни фи нан си ра њу раз ли чи тих осе тљи вих 
гру па, као што су Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, Ми ни стар ство здра вља и Ми ни стар ство про све те, као 
и УНИ ЦЕФ и дру ге ор га ни за ци је, и 

–– –По тен ци јал ни из во ри фи нан си ра ња раз во ја со ци јал ног 
пред у зет ни штва, као што су Ми ни стар ство еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја, Фонд за раз вој Ре пу бли ке Ср би је, 
Фонд за фи нан си ра ње по ве ћа ња за по сле но сти и дру ге ор-
га ни за ци је.

4.4.ПримерисоцијалнихпредузећауСрбији

Социјалназемљорадничказадруга
„Новаперспектива“изПирота

,,Но ву пер спек ти ву“ осно ва ло је 10 по ро ди ца. Сва ка од њих 
ба ви се не ким об ли ком ин ди ви ду ал не по љо при вред не про из вод-
ње. Тре нут но је за по сле но дво је ли ца ко ја су би ла на спи ску На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње. За дру га ме ђу сво јим осни ва чи ма 
оку пља и ром ске, и из бе глич ке и ра се ље нич ке по ро ди це, а као свој 
основ ни циљ ис ти че сма ње ње не за по сле но сти и си ро ма штва у пи-
рот ском кра ју.

Социјалнакооператива„Vivere“Крагујевац

Циљ на гру па овог про јек та би ле су не за по сле не же не. Три 
же не су ста вље не у про цес обу ке из На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње. Две од њих су са ро ди те љи ма де це оме те не у раз во ју 
осно ва ле за дру гу у кра гу је вач кој град ској упра ви. Ка сни је отва ра ју 
днев ни бо ра вак за осо бе ста ри је од 25 го ди на са уме ре ном и те-
шком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У рад днев ног бо рав ка укљу-
че не су же не ра се ље не са Ко со ва и Ме то хи је, као и јед на са мо хра-
на мај ка. Го ди не 2013. отво рен је огра нак днев ног бо рав ка за де цу 
са аути змом. 

Удружењезаподршкуособамаометенимуразвоју
„Нашакућа“изБеограда

Со ци јал но пред у зе ће „На ша ку ћа“ ба ви се про из вод-
њом па пир них ке са и кар тон ске ам ба ла же, пру жа услу ге си-
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то-штам пе и до ста вом хра не за сла бо по крет не ста ри је осо бе 
(Ку хи ња на точ ко ви ма). Удру же ње је осно ва но од гру пе ро ди-
те ља де це са смет ња ма у раз во ју и ра ди обез бе ђи ва ња бо љих 
усло ва за дру штве но укљу чи ва ње де це и мла дих осо ба са не-
ким об ли ком раз вој них смет њи.

УдружењеCaritasШабац,„Elio“–сервисза
хемијскочишћењеипрањевеша

У овај про грам су укљу че не са мо хра не мај ке.

Предузећезапрофесионалнурехабилитацију
изапошљавањеособасаинвалидитетом

„Силоин“изКовина

Ово пред у зе ће се ба ви про из вод њом и мон та жом си ло са и 
дру ге опре ме, а ор га ни зо ва на је као ак ци о нар ско дру штво. Пред-
у зе ће је осно ва но ра ди бри ге о за по сле ним рад ни ци ма ма тич ног 
пред у зе ћа код ко јих се услед здрав стве них про бле ма и сте че ног ин-
ва ли ди те та утвр ди сма ње на рад на спо соб ност. ,,Си ло ин“ чи не 25 
за по сле них, од че га 14 осо ба са ин ва ли ди те том.

Предузећезапрофесионалнурехабилитацију
изапошљавањеособасаинвалидитетом„Шумадија“

изКрагујевцауреструктурирању

Пред у зе ће за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том „Шу ма ди ја“ из Кра гу јев ца на след ник 
је пред у зе ћа ко је је осно ва но још сре ди ном пе де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ка да је у Кра гу јев цу фор ми ра на за штит на ра ди о ни ца у 
окви ру огран ка на ци о нал ног са ве за осо ба оште ће ног слу ха и у те-
сној ве зи са та мо шњом шко лом за уче ни ке оште ће ног слу ха. Пред-
у зе ће за по шља ва 84 осо бе, укљу чу ју ћи 49 осо ба са ин ва ли ди те том. 
Реч је ма хом о љу ди ма са раз ли чи тим вр ста ма уро ђе ног ин ва ли-
ди те та, а про це не струч не слу жбе у пред у зе ћу го во ре да је зна тан 
број ових љу ди оп те ре ћен и из ра же ним пси хо ло шким те шко ћа ма. 
Ово пред у зе ће ба ви се ме та ло пре ра ђи вач ком де лат но шћу, бра вар-
ско-за ва ри вач ким услу га ма и цин ко ва њем.

Зависно/Spinoff„DivacHOD“

Пре те жна де лат ност пред у зе ћа је сте тр го ви на. Прак тич но, 
љу ди ма се омо гу ћу је да ку по ви ном не ког ко ри сног про из во да до-
ни ра ју но вац ко ји ће би ти ис ко ри шћен у ху ма ни тар не свр хе. Тај 
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ху ма ни тар ни ка рак тер ку по ви не ја сно је на зна чен на сва ком про из-
во ду, а брен ди ра њу про из во да по све ће на је по себ на па жња.

5.ГРАДСКИЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВОГРАДАБЕОГРАДА

По ред раз ли чи тих фир ми и ор га ни за ци ја ко је се ба ве со ци-
јал ним пред у зет ни штвом и исто по др жа ва ју, на те ри то ри ји Гра да 
Бе о гра да по сто ји и Град ски цен тар за со ци јал но пред у зет ни штво. 
Он функ ци о ни ше као уста но ва јав не слу жбе ра ди пру жа ња услу-
га у обла сти раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва. Цен тар спро во ди 
ак тив но сти са осе тљи вом циљ ном гру пом, у ци љу њи хо ве ин клу-
зи је у за јед ни цу. Њи хов циљ је да оспо со би мар ги на ли зо ва не гру пе 
љу ди за при ват но пред у зет ни штво као и да их кроз про јек те оспо-
со бе да по ста ну са мо стал ни. 

Циљ не гру пе ко ри сни ка цен тра су осо бе са ве ли ким по те-
шко ћа ма у за по шља ва њу, мар ги на ли зо ва не и со ци јал но угро же не 
ка те го ри је ста нов ни штва на те ри то ри ји Бе о гра да. Те жња цен тра 
је сте ства ра ње усло ва на тр жи шту и ино ва тив них мо де ла за за мо-
за по шља ва ње и за по шља ва ње со ци јал но угро же них гру па, сма ње-
ње со ци јал них раз ли ка, ја ча ње дру штве не и еко ло шке све сти, као 
и про фе си је со ци јал ног пред у зет ни штва кроз еду ка ци ју и са ве то-
ва ње.

Цен тар је прет ход них го ди на спро во дио раз ли чи те ак тив но-
сти. У 2013. и 2014. го ди ни, у са рад њи са Се кре та ри ја том за при-
вре ду и На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, спро вео кон курс 
за са мо за по шља ва ње те же за по шљи вих ка те го ри ја ста нов ни штва. 
У 2014. го ди ни су свим ко ри сни ци ма ко ји су кон ку ри са ли за сред-
ства за са мо за по шља ва ње, пру жи ли обу ку за пи са ње по слов ног 
пла на. Исте го ди не су, у са рад њи са Фо ру мом мла дих са ин ва ли-
ди те том, би ли део про јек та Одрживисервисподршкезаособеса
инвалидитетом, ко ји је фи нан си ра ла Де ле га ци ја Европ ске уни је 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, 2014. го ди не Цен тар је у са рад њи са 
Цен тром за еду ка ци ју ДО ОР спро вео низ еду ка тив них ра ди о ни ца 
за све ко ри сни ке, а у ци љу по ве ћа ња кон ку рент но сти со ци јал но 
угро же них ка те го ри ја на тр жи шту ра да. У 2015. го ди ни Цен тар је 
спро во дио про је кат ЕУподршказазапошљавањеРома, у са рад њи 
са Кан це ла ри јом Ује ди ње них на ци ја за про јект не услу ге, у окви ру 
ко га је 100 при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти про шло кроз обу ку 
о за по чи ња њу соп стве ног по сла, а за 50 су обез бе ђе ња сред ства за 
опре му. У окви ру 2016. го ди не апли ци ра но је за про је кат Инфор
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матичкообразовањеособасаинвалидитетом. Та ко ђе, Цен тар је 
и парт нер на про јек ту осни ва ња Цен тра за ис тра жи ва ња, тре нинг 
и им пле мен та ци ју кроз со ци јал но пред у зет ни штво мла дих са ин-
ва ли ди те том, са Удру же њем сту де на та са хен ди ке пом. За јед но са 
Цен тром за со ци јал ни рад, Цен тар је парт нер у про јек ту Активаци
јомдосамосталности, ко јим се осна жу ју мла ди без ро ди тељ ској 
ста ра ња и де ца ко ри сни ка нов ча не со ци јал не по мо ћи.

6.ЗАКЉУЧАК

Со ци јал но пред у зет ни штво пред ста вља бу дућ ност у све ту 
по сло ва ња. Ва жно га је раз ви ја ти кроз раз ли чи те про јек те и еду-
ка ци је љу ди ко ји при па да ју мар ги на ли зо ва ним гру па ма. Иако со-
ци јал на пред у зе ћа на пр ви по глед де лу ју као ху ма ни тар не ор га ни-
за ци је, она то сва ка ко ни су. Со ци јал на пред у зе ћа на сто је да сво јим 
ра дом за ра де но вац и оства ре про фит, а оно што их су штин ски раз-
ли ку је од оста лих пред у зе ћа је сте на чин на ко ји ра де и на чин ула-
га ња оства ре ног про фи та. Про фит се по но во ин ве сти ра, ка ко би се 
ура ди ло не што до бро и ко ри сно.

Оно што је ва жно је сте раз ви ја ње дру штве не од го вор но сти 
ме ђу по је дин ци ма и фир ма ма ко је као та кве мо гу да по др же иде ју о 
со ци јал ном пред у зет ни штву. Ме ђу тим, со ци јал но пред у зет ни штво 
тре ба спро во ди ти на пра ви на чин, од но сно у ци љу оса мо ста ље ња 
ли ца ко ја се на ла зе на мар ги ни дру штва. Ва жно је из бе ћи лич ну 
ко рист по је дин ца, ко ја је че сто при сут на. Со ци јал но пред у зет ни-
штво, ако се спро во ди на пра ви на чин, до но си до бит др жа ви, ко-
ја са мим тим не ма нов ча ну оба ве зу пре ма ли ци ма ко ја при па да ју 
мар ги на ли зо ва ним гру па ма, као и са мим гру па ма, ко је ће у про-
це су со ци јал ног пред у зет ни штва мо ћи да се оства ре у по слов ном 
сми слу, али и лич ном, од но сно да се осе ћа ју ко ри сно ка ко за се бе, 
та ко и за за јед ни цу у ко јој жи ве. 

 Као до бар при мер ра да на раз во ју со ци јал ног пред у зет ни-
штва је сте Град ски Цен тар за со ци јал но пред у зет ни штво Гра да Бе-
о гра да, ко ји је по др жан од стра не Град ског се кре та ри ја та и Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Као 
та кав тре ба да слу жи за при мер и под сти цај оста лим гра до ви ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји. 
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SOCIALENTREPRENEURSHIP

Resume
So cial en tre pre ne ur ship is an in no va ti ve way for pe o ple to sol ve 

va ri o us eco no mic, edu ca ti o nal, he alth and en vi ron men tal pro blems in 
the ir com mu nity thro ugh the ir work - po o ling and use of su sta i na ble bu-
si ness mo dels. So cial en tre pre ne ur ship is part of the so cial eco nomy and 
thanks to him to sol ve so cial pro blems thro ugh the use en tre pre ne u rial 
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prin ci ples. So cial en ter pri ses are mostly fo cu sed on the sa tis fac tion of 
so cial and / or eco no mic go als of the ir mem bers or the pro vi sion of ser-
vi ces to so ci ally vul ne ra ble gro ups in the ir com mu nity. So cial en ter pri ses 
may be fa cing a va ri ety of so cial pro grams, and as si stan ce to vul ne ra ble 
gro ups such as chil dren, the di sa bled, the in firm and the old, for mer of fen-
ders and ad dicts and ot hers. The be gin nings of so cial en tre pre ne ur ship are 
re la ted to the de ve lop ment of ca pi ta lism in Euro pe. This was par ti cu larly 
re pre sen ted in Italy and Fran ce, due to the slo wer pro cess of in du stri a li-
za tion. The first so cial en ter pri ses in Euro pe we re esta blis hed in Italy and 
are cal led so cial co o pe ra ti ves. Un li ke the co un tri es of We stern Euro pe, 
the Ser bian pu blic is with the con cept of so cial en tre pre ne ur ship met only 
re cently. The re cent glo bal eco no mic cri sis has led to hig her em ployment 
of so cial en ter pri ses. The Com pany is lo o king for bet ter ways of do ing 
bu si ness, which will pro vi de mul ti ple pro fits. One of the re a sons is the 
gro wing ten dency of ci vil so ci ety to be su sta i na ble in the fu tu re, so you 
will deal with a com mer cial ac ti vity. Then, mo re and mo re pe o ple want 
to know how to use its pur cha sing po wer, and whe re they go no vac.Ta-
ko đe, the bu si ness sec tor is lo o king for new ways to con tri bu te to so cial 
chan ge, be ca u se many com pa ni es vo lun te e ring and phi lanthro pic ac ti vi-
ti es are no lon ger suf fi ci ent. Al so, the sta te se ek to un bur den the bud get, 
so it will em ploy mar gi na li zed gro ups, thro ugh va ri o us forms. In 2012 
in the Re pu blic of Ser bia’s 1196 ope ra ting so cial en ter pri ses of dif fe rent 
ty pes. As a good exam ple of the de ve lop ment of so cial en tre pre ne ur-
ship eat City Cen tre for So cial En tre pre ne ur ship of the City of Bel gra de, 
which was sup por ted by the City Sec re ta ri at and the Mi ni stry of La bor, 
Em ployment, and So cial Is su es. As such, it sho uld ser ve as an exam ple 
and in cen ti ve for ot her ci ti es in Ser bia. Exam ples of so cial en ter pri ses in 
Ser bia are So cial Co o pe ra ti ve „New Per spec ti ve” from Pi rot, So cial Co-
o pe ra ti ve „Vi ve re” Kra gu je vac, As so ci a tion for Sup port to Per sons with 
De ve lop men tal Di sa bi li ti es „Our Ho u se” from Bel gra de, As so ci a tion of 
Ca ri tas Ša bac: „Elio „-ser vi ce for dry cle a ning and la un dry, Com pany for 
pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em ployment of per sons with di sa bi li ti es 
„SI LOIN” from Ko vin, Com pany for pro fes si o nal re ha bi li ta tion and em-
ployment of per sons with di sa bi li ti es „Šu ma di ja” Kra gu je vac in re struc-
tu ring, De pen ding on / spin off „Di vac HOD”. So cial en tre pre ne ur ship is 
the fu tu re in the world of bu si ness. What is im por tant is the de ve lop ment 
of so cial re spon si bi lity among in di vi du als and firms as such can not sup-
port the idea of  so cial en tre pre ne ur ship. Ho we ver, so cial en tre pre ne ur-
ship sho uld be im ple men ted in the right way, ie to the in de pen den ce of 
per sons who are on the mar gins of so ci ety.
Keywords: so cial en tre pre ne ur ship, so cial en ter pri ses, Euro pe, Ser bia, Bel-

gra de

* Овај рад је примљен 2. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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Сажетак
На уч не сту ди је и стра те ги је ЕУ на те ме си ро ма штва, со ци-

јал не ис кљу че но сти и не за по сле но сти ис ти чу да обра зов ни ни во 
по је дин ца има ста ти стич ки зна чај за по тен ци јал но ја вља ње си ро-
ма штва и не за по сле но сти. Исто вре ме но, што је ви ши про сјеч ни 
ни во обра зо ва ња, то је ма ња мо гућ ност за ула зак у ри зик си ро-
ма штва и не за по сле но сти. Овај рад пре и спи ту је ак тив но сти на 
под руч ју ви со ког обра зо ва ња Цр не Го ре и сти му лу се ко је ак ту ел-
ни си стем ви со ког обра зо ва ња пру жа ка ри јер ним ори јен та ци ја ма 
мла дих. Хи по те за ко ју те сти ра мо у овом ра ду гла си: „тренд ускла-
ђи ва ња по тре ба тр жи шта ра да са обра зов ним си сте мом Цр не Го ре 
мо же ли ми ти ра ти про цес ви со ког обра зо ва ња, иако је др жа ва већ 
са да при лич но да ле ко од европ ских стан дар да у по гле ду бро ја ви-
со ко о бра зо ва них ста нов ни ка“. Прет по ста ви ли смо да та кве ин тен-
ци је не пред ста вља ју до бар под сти цај по ли ти ка ма бор бе про тив 

* До цент
** До цент
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си ро ма штва и не за по сле но сти не го упра во су прот но, огра ни ча ва-
ју њи хо ву ефи ка сност. Да би смо до ка за ли го ре на ве де ну хи по те зу, 
нео п ход но је утвр ди ти сље де ће: а) Да по сто ји не га тив на ко ре ла ци-
ја из ме ђу бро ја обра зо ва них и бро ја си ро ма шних у не кој др жа ви; б) 
Да по сто ји дис кре пан ца из ме ђу бро ја ви со ко о бра зо ва них у Цр ној 
Го ри и бро ја обра зо ва них на ни воу Европ ске уни је; в) Да ка ри јер-
не ори јен та ци је мла дих за ви се од кре и ра ње ам би јен та у ви со ком 
обра зо ва њу ко ји ће сти му ла тив но ути ца ти на њи хов људ ски ка пи-
тал.
Кључнеријечи:  си ро ма штво, људ ски ка пи тал, ка ри јер не ори јен та ци је, 

јав не по ли ти ке.

1.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕИЉУДСКИКАПИТАЛ

Свр ха са вре ме них си сте ма ви со ког обра зо ва ња огле да су у 
њи хо вим ка па ци те ти ма да од го во ре за хтје ви ма ак ту ел ног со цио-
еко ном ског ам би јен та. У стра те ги ји Европа2020 ја сно се ис ти че 
на мје ра да што ве ћи број гра ђа на ЕУ по сје ду је ви со ко обра зо ва ње 
у ци љу про ши ри ва ња ба зе зна ња и под спје ши ва ња со цио-еко ном-
ског на пред ка. Про гра ми ви со ког обра зо ва ња у се би ин кор по ри ра-
ју три ме ђу соб но по ве за не фа зе обра зо ва ња, а то су: при ступ, за др-
жа ва ње и за по шљи вост. У за ви сно сти од ди на ми ке про ход но сти и 
флек си бил но сти ове три фа зе, по ли ти ке и прак се на по љу ви со ког 
обра зо ва ња има ће ве ћи или ма њи сте пен успје шно сти у об у хва ту 
по пу ла ци је. Сто га, по ла зи мо од прет по став ке да ви ши про сјеч ни 
ни во обра зо ва ња не ке по пу ла ци је, узро ку је ма њи број си ро ма шних 
у њој. Је дан од екс тен зив ни јих до ку ме на та на ту те му је и Обра
зовањеиодноспремаекономскомразвоју,сиромаштву,приходуи
дистрибуцији(EducationanditsRelationtoEconomicGrowth,Po
vertyandIncomeDistribution) Свјет ске бан ке, ко ји су ми ра основ на 
ис тра жи ва ња ко ја су на ову те му спро во ђе на у ра зним ди је ло ви ма 
сви је та, те са успје хом те сти ра не ке од про ми нент них хи по те за у 
овој обла сти на осно ву по да та ка ко ји ма рас по ла же ова ин сти ту ци-
ја. Не ки од основ них на ла за овог из вје шта ја су сље де ћи:

1. „Обра зо ва ње зна чај но ути че на еко ном ски раст, при че му 
се при но си од обра зо ва ња мо гу упо ре ди ти са ин ве сти ци-
ја ма у фи зич ки ка пи тал;

2. До при нос обра зо ва ња је ва жан и из раз ло га што сма њу је 
си ро ма штво и ути че на рав но мјер ни ју рас по дје лу при хо-
да, пре но се ћи у не ким си ту а ци ја ма ре сур се из гру па са 
ви шим при хо ди ма у оне са ни жим;
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3. У обје си ту а ци је, ка да го во ри мо о ра сту и ди стри бу ци-
ји при хо да, до при нос основ ног обра зо ва ња је ва жни ји од 
ви шег обра зо ва ња;

4. И ка да мје ри мо до при нос обра зо ва ња у не-нов ча ном об-
ли ку и у ви ду фи зич ке про дук тив но сти, нпр. у по љо при-
вре ди, по зи тив на и зна чај на ве за оп ста је;

5. До при нос обра зо ва ња сма ње њу си ро ма штва је ве ћи у зе-
мља ма у раз во ју не го у раз ви је ним зе мља ма;

6. До при нос је ве ћи ка да се ула же у со цио-еко ном ски сла бе 
сег мен те обра зо ва ња.“1)

Иде ја ва жно сти обра зо ва ња за ре дук ци ју си ро ма штва и еко-
ном ски раз вој по себ но је про мо ви са на на кон еко ном ског успје ха 
не ких од ис точ но а зиј ских „ти гер-еко но ми ја“ као што су Син га пур, 
Хонг конг, Ко ре ја или Тај ван то ком се дам де се тих и осам де се тих го-
ди на. На и ме, ве о ма брз успјех ко ји су до жи вје ле ове еко но ми је се 
у ве ли кој мје ри об ја шња вао ин ве сти ци ја ма у обра зо ва ње и из град-
њу људ ског ка пи та ла.2) Њи хов при мјер ће под ста ћи ис тра жи ва че 
и ауто ре да се ба ве овом те мом са раз ли чи тих аспе ка та од ко јих је 
нај ва жни ји – на ко ји на чин обра зо ва ње ста ви ти у функ ци ју раз во-
ја, а он им пли ци ра и сма ње ње си ро ма штва. Та ко је 2010. го ди не 
Европ ска ко ми си ја од лу чи ла да обра зо ва ње (и тре нинг) бу де је дан 
од кључ них еле ме на та стра те ги је раз во ја ЕУ под на зи вом Европа
2020. Овај до ку мент има за циљ да под стак не на зна њу за сно ван, 
одр жив и ин клу зи ван раз вој Евро пе у на ред ном пе ри о ду. Упра во 
од ре ђу ју ћи ква ли тет но обра зо ва ње као је дан од ду го роч них ци ље-
ва ко ји тре ба да до при не се раз во ју, ЕУ се опре ди је ли ла пре ма овом 
про бле му. По себ но је ин те ре сан тан на чин на ко ји се ауто ри овог 
из вје шта ја освр ћу на ње гов циљ: „На да мо се да ће по да ци и ин фор-
ма ци је ко је ну ди мо у овом до ку мен ту по слу жи ти до но си о ци ма од-
лу ка као ври је дан из вор у обла сти обра зо ва ња, по ма жу ћи им у ре-
фор ми обра зов них по ли ти ка и ин сти ту ци ја ка ко би се обез би је дио 
при ступ ве о ма ква ли тет ном обра зо ва њу за све гра ђа не као основ за 
ду го роч ни со цио-еко ном ски раз вој и ста бил ност.“ Ова ре че ни ца на 
са др жа јан на чин илу стру је од нос ко је до но си о ци јав них по ли ти ка 
за у зи ма ју по пи та њу обра зо ва ња ши ром сви је та. Кре а то ри јав них 
по ли ти ка на по љу обра зо ва ња у сво јим пла но ви ма ну жно мо ра ју 
на гла си ти уло гу зна ња, уми је ћа, ком пе тен ци ја и осо би на гра ђа ни-

1) Jand xa la Ti lak, EducationanditsRelationtoEconomicGrowth,Poverty,andInncomeDi
stribution:Pastevidenceandfurtheranalysis, World Bank, Was hing ton DC, 1989, p. 60.

2) Ma sood Sar war Awan, No u man Ma lik, Ha roon Sar war, Mu ham mad Wa qas, „Im pact of Edu-
ca tion on Po verty Re duc tion“, InternationalJournalofAcademicResearch, Hu man Re so-
cur ce Me na ge ment, Aca de mic Re se arch So ci ety, num ber 3/2011, p. 660.
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на ко је ства ра ју до дат не ври јед но сти дру штву и еко но ми ји.3) Ри јеч 
је о тзв. људ ском ка пи та лу као по тен ци ја лу за со цио-еко ном ски 
про спе ри тет дру штва. 

У гло бал ној ин тер ак ци ји из ме ђу ви со ког обра зо ва ња и тр жи-
шта ра да до ми ни ра зна ње као основ одр жи вог раз во ја, а гра ни це 
зна ња су од ре ђе не ка па ци те ти ма људ ске спо соб но сти. Функ ци ја 
са вре ме ног ви со ког обра зо ва ња огле да се у уна пре ђе њу тих ка-
па ци те та и пер ма нент ном кре и ра њу ам би јен та по год ног за раз вој 
ино ва ци ја у зна њу. Ва жност уло ге обра зо ва ња у раз во ју дру штва, 
ис ти че се и у со ци о ло шким те о ри ја, као и у ра до ви ма ве ли ког бро ја 
ауто ра со ци о ло шке про фи ла ци је. Ов дје на во ди мо ве о ма илу стра-
ти ван гра фик у ко ме је пред ста вље на је ве за из ме ђу си ро ма штва 
и обра зо ва ња пре ма со ци јал ној те о ри ји кла са и обра зо ва ња Џо на 
Гол торп ха и Пје ра Бур ди јеа.4) Ра ни је по ме ну ти бри тан ски аутор 
Голд торпх по сма тра си ро ма штво кроз при зму со цио-еко ном ске 
не рав но прав но сти. Ова ква кла сна, а са мим тим и жи вот на по зи-
ци ја на ста је усљед дје ло ва ња три ску па фак то ра. То су: ма те ри-
јал ни и фи зич ки усло ви, при ли ке/огра ни че ња (струк ту ре, про це си 
и ди на ми ка), кул ту ра (нор ме и ври јед но сти). Фран цу ски со ци о лог 
Пјер Бурдиjе уво ди по јам културнерепродукције ко јим об ја шња ва 
на чи не на ко ји обра зов ни си стем по ма же у не пре кид ном одр жа-
ва њу ме ђу ге не ра циј ске пре но си во сти дру штве них и еко ном ских 
не јед на ко сти. Бурдиjе на гла ша ва да у са вре ме ним раз ви је ним дру-
штви ма кул тур ни ка пи тал све ви ше по ста је но ва осно ва дру штве не 
не јед на ко сти. У овом про це су кључ на је уло га обра зов ног си сте ма 
ко ји кон тро ли ше рас по де лу ста ту са и при ви ле ги ја, и та ко пре но-
си дру штве не не јед на ко сти на но ве ге не ра ци је. У те о ри ји со ци јал-
не стра ти фи ка ци је кла са и обра зо ва ња илу стру је се ве за из ме ђу 
обра зов них ис хо да и жи вот них шан си са јед не стра не, и со цио-еко-
ном ске не рав но прав но сти по је дин ца са дру ге стра не. Кул тур ни ка-
пи тал, пре ма овој ше ми, ре про ду ку је се кроз по ро ди цу и си стем 
обра зо ва ња. Обра сци по на ша ња ко ји се фор ми ра ју у окви ру по ро-
ди це, а по др жа ва ју у обра зов ном си сте му, мо гу ство ри ти усло ве за 
на ста нак раз ли чи тих ха би ту са у за ви сно сти од по ро дич них ста ту-
са. Со цио-еко ном ски не рав но прав ни је по ро ди це не ће без аде кват-
не по др шке кре а то ра јав них по ли ти ка има ти јед на ке мо гућ но сти да 
сво јој дје ци при бли же сви јет кул ту ре, на у ке, умјет но сти. Умје сто 
то га, њи хо во на пре до ва ње у про це су обра зо ва ња би ће ли ми ти ра-
3)  Ви до је Ву јић, „Гло бал на ине рак ци ја обра зо ва ња и тр жи шта ра да“, у збор ни ку: Трен

дови развоја: Универзитети у промјенама..., (при ре дио проф. др Вла ди мир Ка тић), 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фа кул тет тех нич ких на у ка, Зла ти бор, 2015, стр. 1.

4) Car lo Raf fo, Alan Dyson, et al., Educationandpoverty.Acriticalreviewoftheory,policyand
practice, Jo seph Rowntree Fo un da tion - JRF, York, Uni ted Kin dom, 1997, p. 10. 
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но, са тен ден ци јом пре но ше ња слич ног обра сца на на ред ну ге не-
ра ци ју, а са по год ном ат мос фе ром за на ста нак си ро ма штва.

2.ПОЛИТИКАВИСОКОГОБРАЗОВАЊА
УЦРНОЈГОРИ

Кре а то ри јав них по ли ти ка у Цр ној Го ри тре ба ло би да има ју 
на уму је дан ва жан на лаз ко ји је иден ти фи ко вао го ре по ме ну ти из-
вје штај Свјет ске бан ке – тзв. ефе кат за др шке. На и ме, ис тра жи ва ња 
су по ка за ла да се ефе кат од по ве ћа ног/сма ње ног упи са у основ не 
шко ле осје ћа на кон 10 до 15 го ди на, док од ин тен зи те та упи са на 
се кун дард ни ни во обра зо ва ња ефек ти по ста ју ви дљи ви на кон 5 до 
10 го ди на. Овај ефе кат за др шке ука зу је на нео п ход ност ду го роч ног 
пла ни ра ња у сфе ри обра зов них по ли ти ка. Из на ве де ног уоча ва мо 
да по сто ји до во љан број до ка за ко ји нам омо гу ћа ва ју да твр ди мо 
да по сто ји не га тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ни воа обра зо ва ња и си ро-
ма штва по пу ла ци је.

Дру га прет по став ку ко ју тре ба да до ка же мо је сте да ре фор ма 
и по ли ти ке обра зо ва ња у Цр ној Го ри во де ре дук ци ји бро ја обра зо-
ва них. Тер мин ре дук ци ја де фи ни ше мо у од но су на по сто је ћи по-
тен ци јал. У Цр ној Го ри је у то ку све о бу хват на ре фор ма обра зов ног 
си сте ма. От по че ла је са ре фор мом основ ног, а на ста ви ла се ре фор-
ма ма сред њег и ви со ког обра зо ва ња. Иако су озбиљ на ис тра жи-
ва ња ко ја би би ла усмје ре на на мје ре ње ефе ка та ре фор ми обра-
зо ва ња на жа лост ри јет ка, еви дент но је да про цес тран сфор ма ци је 
на и ла зи на број не про бле ме. Кључ ни до ку мен ти ко ји ма је де фи ни-
сан раз вој и тран сфор ма ци ја си сте ма обра зо ва ња у Цр ној Го ри су 
Стратешкипланреформеобразовања2005–2009.године, а ка да 
је у пи та њу обра зо ва ње до ви со ког ни воа и Стратегија развоја
ифинансирањависокогобразовањауЦрнојГори. Ни зом од лу ка 
и пре по ру ка Ми ни стар ство про свје те кон ти ну и ра но на сто ји огра-
ни чи ти број упи са них на ви со ко о бра зов не ин сти ту ци је у јав ном 
вла сни штву у Цр ној Го ри. Као раз ло зи се на во де хи пер про дук ци ја 
ви со ко о бра зо ва ног ка дра и не ус кла ђе ност са тр жи штем ра да. Оба 
раз ло га има ју од ре ђе ну ври јед ност, али и зна чај не не до стат ке.

При је све га, као што ће се ви дје ти у тре ћем ди је лу овог по-
гла вља гдје се упо ре ђу је про це нат ви со ко о бра зо ва них у Цр ној Го-
ри са про цен ти ма на ни воу ре пер не тач ке – Европ ске уни је, Цр на 
Го ра је и да ље зна чај но ис под про сје ка и још зна чај ни је ис под стра-
те шког ци ља ко ји је за цр тан од стра не за јед ни це у ко ју се на сто ји 
ин те гри са ти. Са дру ге стра не, по да ци ће та ко ђе по ка за ти да иако 
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на те ри то ри ји Евро пе све ви ше љу ди ра ди на мје сти ма за ко ја су 
пре ква ли фи ко ва ни (што би би ло у скла ду са ар гу мен том ре сор ног 
ми ни стар ства), они ко ји по сје ду ју ви ши ни во обра зо ва ња лак ше и 
бр же до ла зе до по сла. Ви со ко обра зо ва ње је са мо је дан од сег ме на-
та обра зов ног си сте ма јед не др жа ве. Иако оно ни је до вољ но за ре-
дук ци ју си ро ма штва (на и ме, по ка за ло се та ко ђе да је мно го ва жни-
је обра зо ва ње на при мар ном или се кун дар ном ни воу), мо же мо га 
сма тра ти ин ди ка то ром не а де кват но кон ци пи ра них јав них по ли ти-
ка бар у по гле ду ре дук ци је си ро ма штва. Огра ни ча ва ју ћи при ступ 
бес плат ном или фи нан сиј ски до ступ ном ви со ком обра зо ва њу ши-
рој по пу ла ци ји гра ђа на, над ле жно ми ни стар ство не мо же по сти-
ћи за цр та ни циљ – по бољ ша ње ква ли те та ви со ког обра зо ва ња, али 
за то мо же по сти ћи низ не же ље них ефе ка та. Ква ли тет обра зо ва ња, 
ко ји је сте зна ча јан про блем у цр но гор ском кон тек сту, тре ба по ди-
за ти ко ри сте ћи низ дру гих ин стру ме на та, од ко јих је кључ ни по ве-
ћа ње ула га ња. На про тив, ва же ће стра те ги је, али и прак са (до вољ но 
је по гле да ти не ка да шњи тренд сма њи ва ња из два ја ња за обра зо ва-
ње из бу џе та) ука зу ју на су про тан тренд. У та бе ли 1 при ка зу је мо 
из два ја ња јав них сред ста ва за ви со ко обра зо ва ње.

Табела1: Кре та ње јав них сред ста ва из дво је них  
за ви со ко обра зо ва ње од 2007. до 2013. го ди не  

(из но си при ка за ни у €)

Го ди на

Пре нос 
бу џет ских 

сред ста ва за 
Уни вер зи тет 
Цр не Го ре

Сти пен ди је 
и сту - 

дент ски
кредити

Ис тра жи вач ки
гран то ви и

сти пен ди је за
сту ди је у

иностранству

Сред ства за
ис тра жи ва ње

за
Уни вер зи тет
Црне Горе

Укуп но

2007. 13,040,000 1,652,400 150,000 156,010 14,998,410

2008. 16,300,000 2,032,800 200,000 1,103,430 19,636,230

2009. 17,423,000 2,144,400 250,000 1,024,373 20,841,773

2010. 14,781,000 1,999,400 200,000 1,498,294 18,478,694

2011. 13,502,000 1,467,460 180,000 895,121 16,044,581

2012. 13,190,000 1,471,760 180,000 1,253,474 16,095,234

Из вор: Ми ни стар ство про свје те, Ми ни стар ство на у ке, Ми ни стар ство фи нан си ја, 
(2007–2013)

Пре зен то ва ни по да ци у та бе ли ука зу ју на то да од 2010. до 
2013. го ди не кре ће при мјет ни тренд смањењa из два ја ња за ви со ко 
обра зо ва ње (Уни вер зи тет Цр не Го ре). Ова ко по ста вље не обра зов-
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не по ли ти ке мо гу осна жи ти про цес оме та ња ме ђу ге не ра циј ске мо-
бил но сти, тј. до ве сти до пе три фи ка ци је со ци је тал не ре про дук ци је 
од но сно до то га да си ро ма шни оста ју си ро ма шни. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу од ре ђе них угро же них ка те-
го ри ја ста нов ни штва, си ро ма штва и не до стат ка обра зо ва ња. „Кла-
са, ра са, пол и ста рост као ди мен зи је си ро ма штва ука зу ју на то 
да мла ди, при пад ни ци рад нич ке кла се, ет нич ких ма њи на, те же не, 
као и гру пе код ко јих се ви ше од ових свој ста ва сти че, има ју нај-
ве ћу вје ро ват но ћу да бу ду по го ђе ни си ро ма штвом, као и да има ју 
ма њу вје ро ват но ћу да по стиг ну од го ва ра ју ће обра зов не ис хо де.“5) 
Сма ње ње бу џе та за ви со ко обра зо ва ње ве о ма ла ко мо же не га тив но 
ути ца ти и на до ступ ност ви со ког обра зо ва ња раз ли чи тим ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва. Ма њи бу џет Уни вер зи те та до во ди у пи та ње 
ег зи стен ци ју по је ди них сту диј ских про гра ма, а са мим тим и сма-
ње не мо гућ но сти из бо ра при ли ком упи са др жав них уни вер зи тет-
ских је ди ни ца. На кра ју ре стрик тив ног про це са, огра ни че ни при-
ступ обра зо ва њу ли ша ва љу де шан си да уче ству ју у дру штве ном, 
еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном жи во ту за јед ни це. 

У пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не при мје тан је тренд из два-
ја ња ве ћих сред ста ва за по тре бе ви со ког обра зо ва ња (Уни вер зи-
тет Цр не Го ре). Исто вре ме но, раз ви ја ју се пла но ви на по љу ја ча ња 
ка ри јер не ори јен та ци је мла дих. За о крет у од но су пре ма по ли ти ци 
ви со ког обра зо ва ња је не ми но ван с об зи ром на то да про блем за-
по шља ва ња мла дих све ви ше оп те ре ћу је ка ко Цр ну Го ру, та ко и ве-
ћи ну са вре ме них дру шта ва. Та ко на при мјер у др жа ва ма ЕУ Ре пу-
бли ка Хр ват ска има тре ћу нај ве ћу сто пу не за по сле но сти од 17,5% 
иза ре корд не Грч ке (27%) и Шпа ни је (24,4%). Ни зак удио мла дих 
за по сле них у рад но спо соб ној по пу ла ци ји им пли ци ра чи тав низ 
про бле ма у сва кој др жа ви.

Про бле ми у ка ри јер ним ори јен та ци ја ма мла дих зах ти је ва ју 
пре и спи ти ва ње људ ског ка пи та ла уз ува жа ва ње дру га чи јих трен-
до ва на тр жи шту ра да. Ин ден ти фи ко ва ће мо пет трен до ва зна чај-
них за усмје ра ва ње ка ри јер них ори јен та ци ја мла дих. „Пр ви тренд 
је сма њи ва ње удје ла ма те ри јал ног – ре ал ног сек то ра у бру то до ма-
ћем про из во ду. Тр жи шна по зи ци ја све се ви ше усмје ра ва на ства ра-
ње по зи тив ног ими џа, дру штве но од го вор ног по сло ва ња и ис пи ти-
ва ње же ља и по тре ба ко ри сни ка. Дру ги тренд се од но си на ста тус 
ви со ког обра зо ва ња. Осо бе ко је стек ну ви со ко обра зо ва ње има ју 

5) Car lo Raf fo, Alan Dyson, et al., Educationandpoverty.Acriticalreviewoftheory,policyand
practice, Jo seph Rowntree Fo un da tion - JRF, York, Uni ted Kin dom, 1997, p. 12.
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ве ће из гле де за за по шља ва ње, ве ћа при ма ња, си гур ни је по сло ве и 
бо љи раз вој ка ри је ре не го што је то слу чај код мла дих ко ји има ју 
ни жу ра зи ну обра зо ва ња. Тре ћи тренд се огле да у ино ва ци ја ма и 
но вим за ни ма њи ма. Све ве ћи број но вих рад них мје ста отва ра ће 
се у услу га ма, по себ но у обра зов ној, здрав стве ној, ин фор ма тич кој 
и ту ри стич кој ин ду стри ји, као и у фи нан сиј ском сек то ру и ин ду-
стри ји за ба ве. Че твр ти тренд од но си се на сти му ли са ње ра да за по-
сле них. На гра ђи ва ње по стиг ну ћа запослениx све се ви ше за сни ва 
на ин ди ви ду ал ним учин ци ма и укуп ним ко лек тив ним по стиг ну-
ћи ма од ре ђе ног по слов ног сaстава. Пе ти тренд од но си се на на гли 
раз вој ин фор ма циј ске тех но ло ги је.“6) На ве де ни трен до ви на тр жи-
шту ра да ука зу ју на нео п ход ност ши ре ња иде је са мо за по шља ва ња 
и упо зна ва ње мла дих са пред но сти ма ова квог на чи на функ ци о ни-
са ња на тр жи шту ра да. Сло бо да у од лу чи ва њу и пла си ра њу соп-
стве них иде ја, не за ви сност и по ве ћа но за до вољ ство по слом са мо 
су не ке од пред но сти са мо за по шља ва ња ко је мо гу би ти за ни мљи ве 
по пу ла ци ји мла дих.

3.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕЦРНЕГОРЕ
-КОМПАРАТИВНИПРИМЈЕРИ

Освр том на по дат ке ка да је у пи та њу про це нат обра зо ва них у 
Цр ној Го ри же ли мо ана ли зи ра ти ак ту ел ну си ту а ци ју на по љу обра-
зо ва ња ста нов ни ка у Цр ној Го ри. По дат ке о про цен ту ви со ко о бра-
зо ва них мо же мо по сма тра ти и у упо ред ној пер спек ти ви. По да ци са 
два ре а ли зо ва на по пи са ука зу ју на то да се про це нат обра зо ва них у 
Цр ној Го ри по ве ћа ва, при че му је он и да ље ис под про сје ка 27 др-
жа ва Европ ске уни је. Пре ма По пи су из 2003. без школ ске спре ме 
је би ло 4.3% по пу ла ци је у Цр ној Го ри, основ ну шко лу и не пот пу ну 
основ ну шко лу има ло је 32.5%, сред њу шко лу 48.4%, ви со ку и ви-
шу шко лу 12.5%, а од го вор ни је да ло 2.1% ста нов ни ка Цр не Го ре 
(МОН СТАТ, 2005).7) Пре ма ре зул та ти ма По пи са из 2011. го ди не, 
без шко ле је 2%, основ ну и не пот пу ну основ ну шко лу има 28%, 
сред њу шко лу 52%, ви ше и ви со ке шко ле 17% (1% ни је да ло од го-
вор).8)

6) Ви до је Ву јић, „Гло бал на ин тер ак ци ја обра зо ва ња и тр жи шта ра да“, у збор ни ку: Трен
довиразвоја: Универзитетиупромјенама... (при ре дио проф. др Вла ди мир Ка тић), Фа-
кул тет тех нич ких на у ка, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Зла ти бор, 2015, стр. 1.

7) За вод за ста ти сти ку Цр не Го ре, ШколскаспремаиобразованостуЦрнојГори, Под го-
ри ца, 2005.

8) За вод за ста ти сти ку Цр не Го ре, ОбразовнаструктурастановништвауЦрнојГори, 
Под го ри ца, 2011.
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Табела2: Школ ска спре ма и обра зо ва ност  

ста нов ни штва у Цр ној Го ри

Попис2003.
%

Попис2011.
%

Без шко ле 4.3 2.0
Основ на и не пот пу на основ на 
шко ла 32.5 28.0

Сред ња шко ла 48.4 52.0

Ви со ка и ви ша шко ла 12.5 17.0

Без од го во ра 2.1 1.0

У Цр ној Го ри је тре нут но 1.5% не пи сме них или 8149 ли ца. 
Про сјеч на ста рост не пи сме них је 62 го ди не, ви ше је не пи сме них 
ме ђу же на ма, не го ме ђу му шкар ци ма, ме ђу тим, про сјеч на же на ко-
ја је не пи сме на ста ра је 66 го ди на, док је про сје чан не пи смен му-
шка рац стар 44 го ди не. За вод за ста ти сти ку је об ја вио об је ди ње не 
по дат ке за оне ко ји има ју ви со ку и ви шу шко лу (17%) из ко јих се 
не мо же ви дје ти ко ли ко је тач но оних са за вр ше ним фа кул те том. 
Ипак, ста ти сти ча ри про цје њу ју да је овај про це нат тре нут но око 
9%. Про сјек за 27 зе ма ља Европ ске уни је у 2010. го ди ни пре ма 
Еуро ста ту је 22.8% (при мје ри не ких зе ма ља Бел ги ја – 30%, Ње мач-
ка – 22.6%, Ве ли ка Бри та ни ја 31.5%, од зе ма ља ре ги о на, Сло ве ни-
ја 20.2% или Хр ват ска 15.5%). Ин те ре сан тан је и по да так, пре ма 
из вје шта ју Еуро ста та (2012) да се ви со ко о бра зо ва ни љу ди у про-
сје ку два пу та бр же укљу чу ју на тр жи ште ра да од оних са ни жим 
ни во ом обра зо ва ња. Та ко за Европ ску уни ју по сто је по да ци ко ји 
ка жу да је ти пи чан пе ри од че ка ња пр вог пра вог по сла за ви со ко-
о бра зо ва не пет мје се ци, за оне са сред њом шко лом 7.5, а оне ко ји 
има ју обра зо ва ње ни же од то га 9.8 мје се ци. По ред то га, ис тра жи-
ва ња по ка зу ју ди рект ну ли не ар ну по ве за ност из ме ђу обра зо ва ња 
и про сјеч них при ма ња. Та ко је, нпр. гру па ауто ра уста но ви ла да 
по је ди нач на при ма ња рад ни ка ра сту за 7.3% сва ком на ред ном го-
ди ном обра зо ва ња ко ју рад ник има. У укуп ном про цен ту, де се то го-
ди шње обра зо ва ње по ве ћа ва за 37% при хо де рад ни ка.9)

9) Ma sood Sar war Awan, No u man Ma lik, Ha roon Sar war, Mu ham mad Wa qas, „Im pact of Edu-
ca tion on Po verty Re duc tion“, InternationalJournalofAcademicResearch, Hu man Re so-
cur ce Me na ge ment, Aca de mic Re se arch So ci ety, num ber 3/2011, p. 660.
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4.ВИСОКООБРАЗОВАЊЕ

УИНТЕРАКЦИЈИСАСОЦИЈАЛНОМСИТУАЦИЈОМ
ИКАРИЈЕРНОМОРИЈЕНТАЦИЈОММЛАДИХ

Aк туелна си ту а ци ја на под руч ју обра зо ва ња још уви јек ни је 
на ни воу нео п ход ном за ре а ли за ци ју про ак тив не др жав не по ли ти-
ке у про це су ре дук ци је си ро ма штва и пре вен ци је не за по сле но сти 
мла дих. Укљу чи ва њем си ро ма шних ка те го ри ја у обра зов ни про-
цес, и под сти ца њем њи хо вог на пре до ва ња пре ма ви шим обра зов-
ним ни во и ма уве ћа ле би се њи хо ве жи вот не шан се. Та кав кон ти-
ну и ран про цес не ми нов но по чи ње од ба зич них ни воа обра зов ног 
си сте ма. Кроз ја ча ње про це са укљу чи ва ња у основ но и сред ње 
обра зо ва ње ства ра ју се прет по став ке за да љу еду ка ци ју пре ма ви-
шим ни во и ма обра зов ног си сте ма. У ци љу под сти ца ња со ци јал не 
ин клу зи је си ро ма шних у обра зов ни си стем, нео п ход но је кре и ра-
ње сље де ћих дје ло твор них мје ра (пре ма пре по ру ка ма УНИ ЦЕФ-а 
из 2013. го ди не), пре све га мје ра уна при је ђе ња обра зов не по др шке 
дје ци си ро ма шних ли ца у основ ном и сред њем обра зо ва њу кроз:

1. ра но укљу чи ва ње си ро ма шне дје це из иден ти фи ко ва них 
си ро ма шних по ро ди ца у пред школ ско и основ но школ ско 
обра зо ва ње;

2. уна пре ђе ње и мо дер ни за ци ја у ор га ни за ци ји ван на став-
них ак тив но сти у шко ла ма раз во јем са др жа ја ко ји ће обо-
га ћи ва ти дру штве ни жи вот и со ци јал не кон так те дје це 
(нпр. по бољ ша ње у ра ду спорт ских, драм ских, ли те рал-
них сек ци ја); 

3. обо га ћи ва ње са др жа ја и адап та ци ја школ ских би бли о те ка 
у ци љу њи хо ве до ступ но сти у по гле ду са др жа ја и мо гућ-
но сти елек трон ских при сту па;

4. пре вен тив но дје ло ва ти на мо гућ но сти пре ра ног на пу шта-
ња шко ле (мен тор ство, вр шњач ко уче ње, укљу чи ва ње ро-
ди те ља);

5. отво ре ност шко ле за кон так те и по сје те спо ља (нпр. го-
сто ва ње свр ше них уче ни ка шко ле ко ји су по ри је клом из 
мар ги на ли зо ва них по ро ди ца, а по сти гли су ка сни је за па-
же не успје хе у обра зо ва њу);

6. раз вој со ци јал ног и пе да го шког ра да у основ ним и сред-
њим шко ла и са рад ња са ло кал ним цен три ма за со ци јал ни 
рад (пра ће ња школ ског успје ха дје це ко ја су ко ри сни ци 
дје чи јег до дат ка и чи је по ро ди це ко ри сте пра во на ма те-
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ри јал но обез бје ђе ње, на гра ђи ва ње успје шних и по све ће-
них ђа ка, код ма ње успје шних ин си сти ра ти на пре вен ци ји 
не у спје ха, а не на на док на ди на кон ло ше оцје не);

7. при основ ним и сред њим шко ла ма отво ри ти са вје то ва-
ли шта чи ји би основ ни за да так био са др жан у тзв. „мен-
тор ству за уче њем“. Мен то ри за уче ње би нај ве ћу па жњу 
по кла ња ли со ци јал но ис кљу че ној дје ци, по ма жу ћи им да 
се из бо ре са по ро дич ним и лич ним про бле ми ма;

8. обез бје ђи ва ње уче шћа и обу ке ро ди те ља ко ји се на ла-
зе на еви ден ци ји ко ри сни ка ма те ри јал ног обез бје ђе ња, 
и при мје на за кон ски про пи са них санк ци ја уко ли ко де-
сти му ли шу од ла зак дје те та у шко лу. Уко ли ко је ри јеч о 
ро ди те љи ма са ни жим ни во ом обра зо ва ње нео п ход но је 
ре а ли зо ва ти њи хо во укљу чи ва ње у про гра ме до ква ли фи-
ка ци је и обу ка за од ра сле из ван фор мал ног си сте ма обра-
зо ва ња.

У кон тек сту по след њег тре ба спо ме ну ти мје ре уна пре ђе ња 
обра зо ва ња од ра слих си ро ма шних ли ца за уна пре ђе ње њи хо вих 
со цио-гра ђан ских ком пе тен ци ја и рад них спо соб но сти. Ове мје ре 
има ју за циљ да од ра слим си ро ма шним ли ци ма, иден ти фи ко ва на 
слу жбе ном ли ни јом си ро ма штва, по бољ ша ју шан се за њи хо вом 
со ци јал ном ин те гра ци јом Под раз во јем со цио-гра ђан ских ком пе-
тен ци ја под ра зу ми је ва мо раз вој: ко му ни ка циј ских вје шти на, раз-
вој спо соб но сти рје ша ва ња про бле ма и раз вој спо соб но сти са мо-
стал ног ра да. Рад не спо соб но сти си ро ма шних ли ца у Цр ној Го ри 
мо гу би ти уна при је ђе ни кроз: про гра ме обу ка од ра слих (еду ка тив-
ни кур се ви о ма ну ел ним за ни ма њи ма за ко ји ма на тр жи шту ра да 
по сто ји по тре ба), про гра ми јав них ра до ва, усмје ра ва њем си ро ма-
шних пре ма по љо при вред ним ак тив но сти ма. Исто вре ме но, ме ха-
ни зам санк ци је у слу ча ју од би ја ња пар ти ци па ци је на јав ним ра до-
ви ма или по љо при вред ним ак тив но сти ма огле дао би се у уки да њу 
пра ва на ми ни мал ни до хо дак. 

Ак тив но сти на под руч ју обра зо ва ња зах ти је ва ју до дат на фи-
нан сиј ска оп те ре ће ња по др жав ни бу џет. Ипак, ула га ња у обра зов-
не по ли ти ке ду го роч но би ва ју ите ка ко ис пла ти ва са аспек та со цио-
де мо граф ског раз во ја по пу ла ци је, јер се уве ћа ва ју по тен ци ја ли 
еко но ми је зна ња и спре ча ва кул тур на ре про дук ци ја си ро ма штва. 
Та кво ин ве сти ра ње у ре сур се на ме ње не обра зо ва њу, пре вас ход-
но дје це, зна че из да шни ји ис ход ка сни је у ви ду њи хо ве по ве ћа не 
спо соб но сти адап та ци је то ком ци је лог жи во та.10)  Ин си сти ра ње 
10) Go spe Esping An der sen, „So ci jal na dr ža va za XXI sto lje će?“, u zbor ni ku: Socijalnadržava

u21.stoljeću,prividilistvarnost? (pri re di li: Si ni ša Zr ni ščak, Goj ko Be žo van, Zo ran Šu ćur, 
Vla di mir Pu ljiz), Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, 2006, str. 56.
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на ап со лут ној пар ти ци па ци ји у фор мал ном обра зо ва њу, кроз уна-
пре ђе ње са др жа ја обра зов ног си сте ма, са мо је је дан дио оп штег 
про це са ре дук ци је си ро ма штва и не за по сле но сти. Ре фор ме на под-
руч ју обра зо ва ња не ми нов но мо ра ју пра ти ти де ша ва ња у сфе ра-
ма со ци јал не по ли ти ке и по ли ти ке за по шља ва ња. Ипак, зва нич не 
јав не по ли ти ке у обла сти обра зо ва ња би тре ба ло кре и ра ти во де ћи 
ра чу на и о ва жној дру штве ној функ ци ји ко је оно вр ши у по гле ду 
со цио-еко ном ског раз во ја дру штва и ин те ре са гра ђа на као но си ла-
ца лич них пра ва.

По себ на те ма је су ме ха ни зми укљу чи ва ња мла дих на тр жи-
ште ра да. Ком плек сност овог про бле ма огле да се у још не до вољ но 
за сту пље ним ак тив но сти ко је би се усмје ра ва ле у сле де ћим прав-
ци ма: 

а) Ар ти ку ла ци ја же ља и ин те ре са по пу ла ци је мла дих у од-
но су на ре ал не рад не про сто ре на тр жи шту ра да;

б) Уна пре ђе ње про фе си о нал них осо би на, струч не ком пе-
тен ци је и прак тич них вје шти на по пу ла ци је мла дих;

в) По бољ ша ње по тен ци ја ла за до но ше ње ин ди ви ду ал них 
од лу ка ко је се ти чу да љег обра зо ва ња, оспо со бља ва ња и 
уса вр ша ва ња;

г) Ства ра ње усло ва за фор ми ра ње осје ћа ја си гур но сти код 
мла дих за са мо стал но упра вља ње ка ри је ром;

д) Ја ча ње спо соб но сти мла дих за флек си бил ни ја при ла го ђа-
ва ња про мје на ма у сфе ри тр жи шта ра да. 

Про мо ви са њем иде је са мо стал ног рад ног ан га жма на и пред-
у зет нич ке дје лат но сти је сте је дан од на чи на за рје ша ва ње про бле-
ма ли ми ти ра них ка ри јер них ори јен та ци ја мла дих. У том сми слу 
тре ба ин си сти ра ти на афир ма ци ји дје лат но сти усмје ре них на по-
кре та ње, ор га ни зо ва ње и ино ви ра ње у обла сти ма по сло ва ња или 
би зни са са основ ним ци љем да оства ре до бит на тр жи шту, ко-
је обич но но се епи тет пред у зет нич ких. Пред у зет нич ке по ли ти ке 
обез бје ђу је ко рист ве ли ком бро ју ко ри сни ка тј. дру штву у цје ли ни 
док тро шко ве сно си уска гру па. Успјех ове по ли ти ке у ве ли кој мје-
ри за ви си од спо соб но сти кре а то ра и ре а ли за то ра јав них по ли ти ка 
да ис так ну јав ну ко рист, до бро и јав ни ин те рес, ко је ова по ли ти ка 
обез бје ђу је као и пра вед ност пред ло же не ди стри бу ци је тро шко ва. 
До бри при мје ри су: за шти та жи вот не сре ди не, за шти та по тро ша ча, 
ре гу ла ци ја хра не и ли је ко ва, итд.11)

По тре бе гра ђа на у сфе ра ма про из вод ње, по тро шње, за шти-
те жи вот не сре ди не, здра вља, обра зо ва ња, зах ти је ва ју по сто ја ње 

11)  Сне жа на Ђор ђе вић, Анализејавнихполитика, Чи го ја штамп ма, Бе о град, 2009, стр. 30.
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стра те ги ја и мо де ла за њи хо ву им пле мен та ци ју. Про гра ми ра ње си-
сте ма ви со ког обра зо ва ња не ми нов но тре ба да са др жи ме ха ни зме 
и сер ви се пре ко ко јих сту ден ти ефи ка сни је гра де обра зов ни про-
фил, де фи ни шу вла сти те скло но сти и тар ге ти ра ју по тен ци јал на 
рад на мје ста на тр жи шту ра да.

На при мјер, сер ви си за под сти ца ње ка ри јер них ори јен та ци ја 
мла дих мо гу сти му ли са ти раз мје ну људ ског и со ци јал ног ка пи та ла 
са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја кроз фор ми ра ње алум ни мре жа 
као ви да по др шке мла дим ко ји су тре нут но ак те ри про це са ви со ког 
обра зо ва ња.

Та квим сер ви си ма у ви со ком обра зо ва њу по тен ци јал но су 
из во дљи ви сље де ћи ис хо ди:

а) Мла ди ће се упо зна ти са про це ду ра ма и нео п ход ним до-
ку мен та ци ја ма за отва ра ње start-up ком па ни ја, пред у зе ћа, 
аген ци ја, на чи на упла ћи ва ња по ре за, до при но са, здрав-
стве ног и со ци јал ног оси гу ра ња, итд. 

б) Мла ди ће ак тив но мо ћи да при ку пља ју ин фор ма ци је о 
ста њу на тр жи шту, по сто је ћим пред у зе ћи ма, ак тив но сти-
ма, по ну ди, тра жњи, по тен ци јал ној кон ку рен ци ји, итд.

в) Мла ди ће сте ћи спо соб ност пра вље ња би знис пла на, као 
до ку мен та ви зи ји сво је са мо стал не дје лат но сти. Кроз 
сте че ну спо соб ност мла ди ће има ти ка па ци те те за; по ста-
вља ње би знис ци ље ва, ана ли зи ра ње сла бо сти и пред но-
сти пла ни ра них ак тив но сти, а у скла ду са тим и по ста-
вља ње би знис стра те ги је.
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HIGHEREDUCATIONPOLICYASAPROTECTIVE
FACTORFROMENTERINGTHERISKOFPOWERTY

ANDSUPPORTTOCARRIERORIENTATIONOF
YOUNGPEOPLEINMONTENEGRO

Resume
Ac ti vi ti es re gar ding edu ca tion re qu i re ad di ti o nal fi nan cial bur-

de ning of the sta te bud get. Ho we ver, in ve sting in long-term edu ca tion 
po li ci es is very cost-ef fec ti ve in terms of so cio-de mo grap hic de ve lop-
ment of the po pu la tion, sin ce it in cre a ses the po ten tial of the “know-
led ge eco nomy” and pre vents cul tu ral re pro duc tion of po verty and 
unem ployment. Such in vest ment in re so ur ces that are aimed pri ma rily 
at edu ca tion of chil dren ha ve a mo re ge ne ro us out co me la ter on in li fe, 
sin ce such chil dren show in cre a sed and li fe long abi lity to adapt. In si-
sting on the ab so lu te par ti ci pa tion in for mal edu ca tion, thro ugh edu ca-
ti o nal con tent im pro ve ment is but one part of the ove rall pro cess of re-
du cing po verty. Re forms in edu ca tion ine vi tably fol low de ve lop ments 
in the sphe res of so cial pro tec tion and em ployment po li ci es. Ho we ver, 
of fi cial po licy in the fi eld of edu ca tion sho uld be cre a ted ta king in to 
ac co unt the im por tant so cial fun ction that it per forms in terms of so cio-
eco no mic de ve lop ment of so ci ety and the in te rest of ci ti zens as in di vi-
dual rights be a rers.The po int is that every li mi ting of chan ces for par ti-
ci pa tion in edu ca tion (espe ci ally at ter ti ary le vel) li mits the li fe chan ces 
of in di vi du als the ir car ri er ways and le ads to the se lec ti ve ap pli ca tion 
of the prin ci ple of so li da rity. In stead of the in sti tu ti o na li zed me a su res 
and ac ti vi ti es aimed to war dsre du cing the Uni ver sity ad mis si on sin or der 
to sta bi li ze la bor mar ket, it wo uld be pre fe ra ble to start from the as-
sump tion that the edu ca ted in di vi dual is fun cti o nally ca pa ble to ma na ge 
mar ket com pe ti tion. It is well-known that the events on the mar ket are 
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* Овај рад је примљен 1. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.

by no me ans af fec ted by the in ter nal fac tors ari sing wit hint he "do me stic 
mar ket" it self, but the se rat her de pend on a lar ge num ber of ex ter nal 
fac tors be lon ging to glo bal so ci ety. In an era of fle xi ble bor ders, not 
only in Euro pe but thro ug ho ut the world as well, it is best to cre a te a 
re form which wo uld be di rec ted at em po we ring the highly edu ca ted 
em ployeeswho wo uld al so be com pe ti ti ve on in ter na ti o nal mar ket.
Keywords: po verty, hu man ca pi tal, ca re er ori en ta tion, pu blic po licy.
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Сажетак
Рад се ба ви ана ли зом при ме не при сту па и прин ци па мул ти-

си стем ске те ра пи је (МСТ) у окви ру про гра ма ОП ТИ МУС за по ро
ди це. Уоби ча јен циљ трет ма на мла дих са ан ти со ци јал ним по на ша-
њем је сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња. Спе ци фич ни иза зо ви у 
ње го вом по сти за њу су про бле ми ових мла дих у не ко ли ко си сте ма 
(по ро ди ци, вр шњач кој гру пи, шко ли/рад ном ме сту), као и ве ли ко 
оси па ње по ро ди ца ко је до ла зе на трет ман у уста но ву, и то нај пре 
оних ко ји има ју нај и зра же ни је про бле ме. МСТ Хен гле ра и са рад-
ни ка на ве де не иза зо ве је пре мо сти ла трет ма ном у при род ној сре-

* Ван ред ни про фе сор
** Ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник
*** Овај рад је ре зул тат ра да на про јек ту Кри ми нал у Ср би ји: фе но ме но ло ги ја, ри зи ци и мо

гућ но сти со ци јал не ин тер вен ци је ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, број 47011. Рад је из ла ган на 64. на уч но-струч ном 
ску пу Дру штва пси хо ло га Ср би је Ре ла ци је и гра ни це – пси хо ло ги ја и ин тер пер со нал ни 
од но си, Зла ти бор, Ср би ја, 25–28. мај 2016.
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ди ни мла де осо бе и осна жи ва њем ро ди те ља/ро ди тељ ских фи гу ра 
и мла де осо бе за пре ва зи ла же ње про бле ма ка ко у по ро ди ци, та ко 
и у дру гим си сте ми ма. За сно ва на је на со цио-еко ло шком мо де лу 
и си стем ској по ро дич ној те ра пи ји. МСТ је ева лу и ра на као јед на 
од нај е фи ка сни јих у овој обла сти, али су ин тен зив но ан га жо ва-
ње те ра пе у та уз ма ли број слу ча је ва ко је исто вре ме но во ди, као 
и еко ном ски ве о ма зах тев на еду ка ци ја учи ни ли овај про грам не-
при сту пач ним за при ме ну у на шој сре ди ни. Про грам ОП ТИ МУС 
за по ро ди це на сто ји да у ра ду са мла ди ма са ан ти со ци јал ним по-
на ша њем при ме ни прин ци пе МСТ, ин те гри ше их са до при но си ма 
крат ке те ра пи је усме ре не на ре ше ње, ког ни тив но-би хеј ви о рал них 
при сту па и мо де ла ста ди ју ма со ци јал не ин тер ак ци је и да их при ла-
го ди при ли ка ма у Ср би ји. Про грам об у хва та 12 не дељ них по се та 
по ро ди ци од стра не ре а ли за то ра про гра ма, од ко јих су пр ве три и 
по след ња по лу струк ту ри са не, а у оста ли ма се им пле мен ти ра не ки 
од 15 мо ду ла у скла ду са по тре ба ма по ро ди це. У ра ду се ана ли-
зи ра ју спе ци фич на ре ше ња ко ја про грам ну ди у све тлу при сту па 
и прин ци па МСТ, као и њи хо ве пред но сти и иза зо ви у при ме ни у 
ра ду са мла ди ма са ан ти со ци јал ним по на ша њем у на шој сре ди ни. 
Кључнеречи: мла ди у су ко бу са за ко ном, по ре ме ћа ји по на ша ња, де лин-

квен ци ја, пси хо те ра пи ја, трет ма ни. 

1.УВОД

Пр ви при сту пи трет ма ну мла дих са ан ти со ци јал ним по на-
ша њем су ста вља ли ак це нат на од вра ћа ње кроз ка жња ва ње (ли-
ша ва ње сло бо де, фи зич ко зло ста вља ње, изо ла ци ја) и за стра ши ва-
ње ка зном ни су сма њи ва ли ве ро ват но ћу ре ци ди ва. Ни при сту пи 
фо ку си ра ни са мо на ин ди ви дуу и ње не уну тра шње про це се (нпр. 
пси хо ди нам ски при ступ) ни су да ли ре зул та те. Тек су ког ни тив-
но-би хеј ви о рал ни при сту пи, фо ку си ра ни на на ла же ње ве зе из-
ме ђу спољ них ути ца ја и по на ша ња осо бе, до ве ли до по зи тив них 
про ме на, али се оне че сто ни су одр жа ва ле. До пре крет ни це до ла-
зи ка да се мла ди по чи њу са гле да ва ти као ин те грал ни део си сте ма 
ко ји ма при па да ју, пр во у окви ру по ро ди це (си стем ска по ро дич на 
те ра пи ја), а за тим у окви ру мре же ме ђу соб но ис пре пле та них си-
сте ма - по ро ди це, шко ле, вр шњач ке гру пе, ло кал не за јед ни це (пер-
спек ти ва со ци јал не еко ло ги је или еко-си стем ска пер спек ти ва). Од 
еко-си стем ских при сту па се по сво јој успе шно сти из два ја мул ти-
си стем ска те ра пи ја. 
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2.МУЛТИСИСТЕМСКАТЕРАПИЈА

Мул ти си стем ска те ра пи ја (МТС) Хен гле ра и сарадникa1) пр-
вен стве но је на ме ње на мла ди ма уз ра ста од 12 до 17 го ди на у ви-
со ком ри зи ку за сме штај ван по ро ди це због озбиљ ног, хро нич ног 
или на сил ног ан ти со ци јал ног по на ша ња или због ње го вог ко мор-
би ди те та са бо ле сти ма за ви сно сти. Насталa је као од го вор на огра-
ни че ња до ступ них ин ди ви ду ал них, груп них и ин сти ту ци о нал них 
трет ма на: ни ску ефи ка сност, ни ску од го вор ност пру жа о ца услу га 
за по стиг ну те ре зул та те и ви со ке тро шко ве трет ма на. За сно ва на 
је на те о ри ји ге не рал них си сте ма и те о ри ји со ци јал не еко ло ги је. 
Свр ха трет ма на је: (а) сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња мла дих, 
(б) сма ње ње дру гих ти по ва про бле ма тич ног по на ша ња, као што је 
зло у по тре ба дро ге, и (ц) сма ње ње тро шко ва за јед ни це кроз ин тер-
вен ци је у при род ној сре ди ни уме сто сме шта ја мла дих ван по ро ди-
це и за тва ра ња. 

2.1. Мо дел трет ма на МСТ

МСТ је кра так ин тен зи ван трет ман фо ку си ран на по ро ди цу 
и ло кал ну за јед ни цу, у тра ја њу од три до пет ме се ци. На гла сак је 
на осна жи ва њу по ро ди це, та ко да је у ста њу да ство ри окру же ње 
ко је про мо ви ше здра вље кроз мо би ли за ци ју не по сред них сна га де-
те та, по ро ди це и за јед ни це (шко ле, су сед ства, при ја те ља и оста лих 
кључ них ак те ра). Од те ра пе у та се тра жи да су те мељ но об у че ни 
за при ме ну овог при сту па, ин те ли ген ти, отво ре ног ума, флек си-
бил ни, кре а тив ни, и етич ни у свом по слу. Мо гу би ти по по чет ној 
еду ка ци ји пси хо ло зи, по ро дич ни те ра пе у ти, ис ку сни ји со ци јал ни 
рад ни ци. Је дан те ра пе ут нај че шће ра ди са 3-6 по ро ди ца, а мла дој 
осо би пру жа услу ге та мо где се на ла зи, би ло да се ра ди о сва ко-
днев ним кон так ти ма (ли цем у ли це или пре ко те ле фо на), о до го во-
ре ним по се та ма, нај че шће по ро ди ци (че шће од јед ном не дељ но), 
или о хит ним ин тер вен ци ја ма у кри зи, за ко је је те ра пе ут или члан 
ње го вог ти ма до сту пан сва ки пут ка да му за тра же по моћ, 24 ча са 
днев но се дам да на у не де љи. Те ра пе ут функ ци о ни ше у окви ру ти-
ма од 3-4 те ра пе у та, ко ји се ме ђу соб но по др жа ва ју. Тим има ре дов-
ну су пер ви зи ју ра ди пре ва зи ла же ња те шко ћа у ра ду, про на ла же ња 
по год них ин тер вен ци ја и праг ма тич них ре ше ња и по сти за ња по-
вољ ног ис хо да у по ро ди ци. 

1) Scott W. Henggeler,    Sonja K. Schoenwald,   Charles M. Borduin,    Melisa D. Rowland, 
                 Phillippe B. Cunningham,  Multisystemic  T reatment of Antisocial Behaviour in Children and 
Adolescents, The Guilford Press, New York, 1998, р. 287.
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Спе ци фич не тех ни ке трет ма на ин те гри са не су у со цио-еко-
ло шки кон текст и укљу чу ју те ра пиј ске при сту пе ко ји су по ка за ли 
нај бо ље ем пи риј ске ре зул та те за циљ ну гру пу, укљу чу ју ћи ког ни-
тив но-би хеј ви о рал не ин тер вен ци је, би хеј ви о рал ну обу ку ро ди те ља 
и по ро дич ну те ра пи ју. Ра ди се пре све га са ро ди те љи ма и ста ра те-
љи ма на по бољ ша њу њи хо вих ро ди тељ ских ве шти на, укљу чу ју ћи 
уна пре ђе ње ква ли те та ко му ни ка ци је и по ро дич них од но са, де фи-
ни са ње и спро во ђе ње ја сних по ро дич них пра ви ла у ко ји ма се сва ко 
ри зич но по на ша ње санк ци о ни ше, а сва ко про со ци јал но на гра ђу је 
и сти му ли ше, по др шку у раз ви ја њу со ци јал них ве шти на, у по сти-
за њу бо љег школ ског успе ха мла де осо бе и у де фи ни са њу и оства-
ре њу лич них про со ци јал них пла но ва, у укљу чи ва ње де те та у про-
со ци јал не ак тив но сти, по ве зи ва ње са про со ци јал ним вр шња ци ма, 
про ши ри ва ње спек тра ње го вих ин те ре со ва ња и раз ви ја ње ре ле-
вант них од но са са оста лим си сте ми ма ко ји ма при па да. Та ко ђе, ро-
ди те љи се по др жа ва ју да раз ви ју гру пу по др шке од чла но ва ши ре 
по ро ди це, при ја те ља, су се да, и сл. План трет ма на осми шља ва се и 
са ста вља у ак тив ној са рад њи те ра пе у та и чла но ва по ро ди це, та ко 
да се од по чет ка гра ди од го вор ност по ро ди це за спро во ђе ње трет-
ма на. По ро ди ца је та ко ја во ди ка оства ре њу ци ља трет ма на, док је 
те ра пе ут усме ра ва и по ма же. Те ра пе ут по шту је од лу ке по ро ди це о 
ци љу трет ма на чак и ка да се са њи ма са свим не сла же.

2.2. Де вет прин ци па МСТ

Ди зајн и им пле мен та ци ја ин тер вен ци ја МСТ ба зи ра ни су 
на де вет цен трал них прин ци па, ко ји опе ра ци о на ли зу ју МСТ. Ева-
лу а ци ја сте пе на у ко ме се не ки про грам при ме не МСТ при др жа-
ва су шти не трет ма на је за сно ва на на про це ни од стра не уче сни ка 
(ро ди те ља, мла дих, те ра пе у та) ко ли ко је те ра пе ут при вр жен овим 
прин ци пи ма ко ји ма се де фи ни ше спе ци фич ност овог при сту па у 
од но су на оста ле.

Пр ви прин цип, „при мар на свр ха про це не је да се раз у ме ме-
ђу соб но укла па ње иден ти фи ко ва ног про бле ма и ње го вог ши рег 
си стем ског кон тек ста“2), на гла ша ва да је при мар на свр ха про це не 
да се раз у ме ка ко иден ти фи ко ва ни про бле ми „има ју сми сла“ у со-
цио-еко ло шком кон тек сту адо ле сцен та. Те ра пе ут си сте мат ски при-
ку пља ин фор ма ци је од чла но ва по ро ди ца, на став ни ка, оних ко ји 
су упу ти ли слу чај и дру гих из во ра и ин те гри ше их да би од ре дио 
фак то ре ри зи ка и њи хо ве ме ђу од но се. На осно ву ове про це не, те-
ра пе ут у са рад њи са ти мом и су пер ви зо ром фор ми ра хи по те зу ге-
не рал не фор ме: „Еле мент А до при но си еле мен ту Б за осо бу Ц под 
2) Исто, стр. 24.
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X окол но сти ма.“3) На осно ву ове хи по те зе се од ре ђу је ин тер вен-
ци ја, ба зи ра на на сна га ма и по тре ба ма си сте ма ко јем при па да адо-
ле сцент. Успе шност ин тер вен ци је по ка зу је да ли је хи по те за тач на 
или не. На осно ву ово га и оста лих про це са у по ро ди ци, фор му ли-
ше се сле де ћа хи по те за, и про цес се по на вља све док се ци ље ви 
трет ма на не оства ре. 

Дру ги прин цип је да „те ра пе ут ски кон так ти на гла ша ва ју по-
зи тив но и да ко ри сте сна ге си сте ма као по лу ге про ме не.“4) Фо ку-
си ра ње на по ро дич не сна ге има мно го пред но сти: сма ње ње не га-
тив ног афе ка та, ства ра ње осе ћа ња на де и по зи тив них оче ки ва ња, 
иден ти фи ко ва ње фак то ра за шти те, сма ње ње фру стра ци ја кроз на-
гла ша ва ње да је про блем ре шив, по ве ћа ње са мо по у зда ња чла но ва 
по ро ди це. При ме на овог прин ци па да је сна жан основ за раз вој са-
рад ње са по ро ди цом у трет ма ну. 

Тре ћи прин цип је да „ин тер вен ци је су ди зај ни ра не та ко да 
про мо ви шу од го вор но по на ша ње и сма њу ју нео д го вор но по на ша-
ње ме ђу чла но ви ма по ро ди це.“5) Свр ха МСТ се мо же де фи ни са ти 
и као по ве ћа ње од го вор ног по на ша ња, пре све га ро ди те ља, а за тим 
и де це у по ро ди ци. Пре у зи ма њем од го вор но сти за се бе, свој жи вот 
и по сле ди це сво јих од лу ка и по на ша ња вра ћа до сто јан ство чла но-
ви ма по ро ди це и по ве ћа ва њи хо ву са мо е фи ка сност. 

Че твр ти прин цип гла си: „ин тер вен ци је су усред сре ђе не на 
са да шњост и ори јен ти са не на ак ци ју, ци ља ју ћи на спе ци фич не и 
до бро де фи ни са не про бле ме.“6) Са да шњост се ви ди као је ди но мо-
гу ће по ла зи ште про ме не, а ак ци ја као је ди ни на чин да се про ме на 
оства ри. Спе ци фич ни и до бро де фи ни са ни про бле ми омо гу ћа ва 
ја сну ак ци ју и јед но став ну про це ну ње них ефе ка та. Та ко сва ки по-
зи тив ни по мак мо же да се уви ди и и ис так не, и ти ме по ве ћа на да и 
са мо е фи ка сност чла но ва по ро ди це. 

Пе ти прин цип се од но си на то да су „ин тер вен ци је усме ре-
не на се квен це по на ша ња уну тар и из ме ђу ви ше стру ких си сте ма 
ко је одр жа ва ју иден ти фи ко ва не про бле ме.“7) Овај прин цип ука зу-
је на ви со ку ин ди ви ду а ли за ци ју трет ма на. Фо кус на спе ци фич не 
се квен це ко је у кон крет ној си ту а ци ји одр жа ва ју про блем по ка зу је 
ка ко се про блем по но во ства ра из по кре та/ре чи/ак ци је у сле де ћи 
по крет/реч/ак ци ју. Ова ко ја сно са гле да ва ње омо гу ћу је уво ђе ње ја-
3) Исто, стр. 26.

4) Исто, стр. 28.

5) Исто, стр. 32.

6) Исто, стр. 34.

7) Исто, стр. 36.
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сне и ја сно ци ља не спе ци фич не про ме не ко ја рас ки да па то ло шке 
обра сце и ства ра кон струк тив ну раз ме ну. Узи ма ју се у об зир сви 
си сте ми ко ји ма адо ле сцент при па да. Кон струк тив на про ме на ин-
тер пер со нал них тран сак ци ја из ме ђу си сте ма омо гу ћу је по ро ди ци 
да раз ви је ло кал ну про со ци јал ну мре жу по др шке и по стиг не циљ 
трет ма на. 

Ше сти прин цип трет ма на је да је „ин тер вен ци ја раз вој но 
при ме ре на и у скла ду са раз вој ним по тре ба ма мла де осо бе.“8) При-
ро да и на чин ин тер вен ци је тре ба да се при ла го ђа ва ког ни тив ним 
и со ци јал ним раз вој ним мо гућ но сти ма и мла де осо бе и ро ди те ља/
ста ра те ља. 

„Ин тер вен ци је су ди зај ни ра не та ко да укљу чу је днев ни или 
не дељ ни на пор чла но ва по ро ди це“9), гла си сед ми прин цип. Прет-
по став ка на по чет ку трет ма на је да по ро ди це у трет ма ну има ју 
исто ри ју обим них про бле ма, те да је ну жан ин тен зив ни на пор свих 
чла но ва на њи хо вом пре ва зи ла же њу. Осми шље ном ин тер вен ци јом 
ко ја пред ви ђа днев не и не дељ не на по ре чла но ва под сти че се од-
го вор но по на ша ње свих чла но ва по ро ди це, њи хо во ује ди ња ва ње 
и из јед на ча ва ње у за јед нич кој од го вор но сти за про бле ми ње го во 
ре ше ње, бр же ре ша ва ње про бле ма и кон ти ну и ра но пра ће ње ре-
зул та та. Успе шна ре а ли за ци ја се уви ђа и на гла ша ва, што до во ди 
до по ве ћа ње са мо е фи ка сно сти и на де. Не у спе шна ре а ли за ци ја је 
основ за уви ђа ње пре пре ка, раз ви ја ње ал тер на тив них ре ше ња и во-
ђе ње по ро ди це да се но си са не у спе си ма кре и ра ју ћи но ва ре ше ња 
и одр жа ва ју ћи на ду и фо кус на про ме ни. 

Осми прин цип је да се „ефи ка сност ин тер вен ци је кон ти ну-
и ра но про це њу је из ви ше пер спек ти ва, под ра зу ме ва ју ћи од го вор-
ност оних ко ји су укљу че ни у трет ман да ће пре ва зи ћи ба ри је ре за 
по сти за ње до брих ре зул та та.“10) Ако те ра пе ут ре дов но и тач но пра-
ти про грес у трет ма ну, мо же да бр зо уви ди ефе кат ин тер вен ци је и 
да бла го вре ме но раз мо три ал тер на тив на ре ше ња. Ра ди об у хват но-
сти и тач но сти про це не, те ра пе ут ко ри сти раз ли чи те ме то де (са-
мо про це на, до ку мен та ци ја, ме ди цин ско и пси хо ло шко те сти ра ње 
итд.) и раз ли чи те из во ре. Ин фор ман ти ма га ран ту је по вер љи вост 
по да та ка и све стан је њи хо ве по у зда но сти, тач но сти и мо гу ћих 
пред ра су да. 

8) Исто, стр.  37 . 

9) Исто, стр. 38.

10) Исто, стр. 40. 
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Де ве ти прин цип се од но си на то да „ин тер вен ци ја тре ба да 
бу де ди зај ни ра на та ко да про мо ви ше ге не ра ли за ци ју трет ма на и 
ду го роч но одр жа ње по стиг ну те те ра пе ут ске про ме не кроз осна жи-
ва ње ста ра те ље да се ба ве по тре ба ма чла но ва по ро ди це у кон тек-
сту раз ли чи тих си сте ма.“11) Ге не ра ли за ци ја и одр жи вост по стиг ну-
тих про ме на су кључ ни за про це ну вред но сти МСТ ин тер вен ци ја, 
што је на ве де но у са мом ци љу трет ма на и на че му се ра ди од пр вог 
ус по ста вља ња кон так та те ра пе у та са по ро ди цом. Кон ти ну и ра но 
се про мо ви ше од го вор ност мла де осо бе и чла но ва ње не по ро ди-
це, раз вој ве шти на и со ци јал не мре же по др шке у при род ној сре-
ди ни. Те ра пе у ти од би ја ју да се бри ну о кли јен ти ма ка да они то 
мо гу са ми, не спро во де са ми ин тер вен ци је кад год је то мо гу ће, 
из бе га ва ју ћи „рад за“ по ро ди цу. Они пре по зна ју ка па ци те те кли-
је на та, пот кре пљу ју њи хо во адап тив но по на ша ње и са мо кон тро лу 
и олак ша ва ју да дру ги из при род не сре ди не адо ле сцен та ре а ли зу ју 
ин тер вен ци је. 

МСТ има број не слич но сти са при сту пом си стем ске по ро-
дич не те ра пи је, али се ов де знат но ве ћа па жња по кла ња адо ле сцен-
то вој и по ро дич ној со ци јал ној мре жи и на чи ном на ко ји она ути че 
на ан ти со ци јал но по на ша ње. Пру жа ње услу га у при род ној сре ди-
ни омо гу ћа ва при сту пач не услу ге. Тра ди ци о нал не по ро дич не те-
ра пи је по пра ви лу има ју ма ње ин тен зив не и фо ку си ра не услу ге, 
те рет ко се при ме њу ју ви ше стру ки кон так ти из ме ђу те ра пе у та и 
по ро ди це не ко ли ко са ти не дељ но.

2.3. Ефек ти МСТ

МСТ спа да у је дан од нај е фи ка сни јих и нај до ку мен то ва ни-
јих про гра ма за мла де са озбиљ ним ан ти со ци јал ним по на ша њем, 
укљу чу ју ћи хро нич не, на сил не и сек су ал не де лик те, као и мла де 
пре ступ ни ке ко ји зло у по тре бља ва ју суп стан це или су од њих за-
ви сни. При ме на про гра ма се про ши ри ла и на рад са омла ди ном 
са озбиљ ним емо тив ним про бле ми ма и на рад са по ро ди ца ма ко је 
зло ста вља ју или за не ма ру ју сво ју де цу (MST-CAN).12),13),14) Об ја-
11) Исто, стр. 40.

12) Scott W. Henggeler,    Sonja K. Schoenwald,    Melisa D. Rowland, and                  Phillippe B. Cunning-
ham , Serio us Emotional  D isturbance in Children and Adolescent. Multisys temic T herapy,  
The Gu ilford P re ss, New York , 2002 , pр . 260.

13) M ST  Group , M ult is ystemic Therapy,  Research  a t Glance. P ublished MS T  Outcome , 
 Implementatio n a nd Benchmarking St ud ies, MST G roup, M ST  S erv ic es, January 20016. In-
ternet, http://mstse rv ices.com/files/out co mestudies .pdf, 0 5/04/20 16, р. 1.

14)  Scott W.  H enggele r,  Cindy M. S cha eff er , „Mult is ystemic Therapy®: Clinical Overview, Out-
comes, and Implementation Research“,       Family Process, Wiley-Blackwell, Hoboken, New 
Jersey, Vol. 55, No. 3/2016, pр. 514–528.
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вље но је ви ше од 100 ре цен зи ра них ра до ва о ис хо ди ма и при ме ни 
овог про гра ма, ко је су об у хва та ле ви ше од 43000 по ро ди ца15),16). 
Пре глед 55 сту ди ја ис хо да овог про гра ма, од ко јих је 34 спро ве де но 
од стра не не за ви сних ис тра жи ва ча, по ка зу је да се ду го роч не сто пе 
по нов ног хап ше ња озбиљ них ма ло лет них де лин кве на та сма њу ју 
за Mdn=42%, a сме штај ван по ро ди це се сма њу је за Mdn=54%.17) 
У јед ној сту ди ји је при ка за но пра ће ње 176 су бје ка та 21,9 го ди на 
по сле за вр шет ка про гра ма, ко је је по ка за ло пет пу та ма ње пре кр-
ша ја, ду пло ма ње ци вил них ту жби и зна чај но ни жи ре ци ди ви зам 
кри ми на ла код уче сни ка МСТ (укљу чу ју ћи и оне ко ји су од у ста-
ли од трет ма на), не го код ко ри сни ка ин ди ви ду ал ног трет ма на.18) 
Хап ше ња због кри ми на ла је би ло зна чај но ма ње код уче сни ка 
МСТ не го код ко ри сни ка ин ди ви ду ал ног трет ма на (34.8% на спрам 
54.8%), при че му је нај ве ћа раз ли ка би ла код на сил них де ла, ко јих 
је би ло ско ро че ти ри пу та ма ње код ко ри сни ка МСТ (4,3% на спрам 
15,5%). Дру га ис тра жи ва ња по ка зу ју да се зна чај но се сма њу је и 
зло у по тре ба суп стан ци.19) До ла зи и до знат не уште де тро шко ва у 
од но су на стан дард не про гра ме уста но ва за ко рек ци ју и уста но ва 
за мен тал но здра вље.20) Та ко ђе се по ка зу је уна пре ђе но по ро дич но 
функ ци о ни са ње, ма ње мен тал них про бле ма и ве ће за до вољ ство 
кли је на та услу гом у од но су на кла сич не трет ма не. Ефек ти МСТ 
трет ма на су зна чај но по ве за ни са сте пе ном у ко ме се ре а ли за то-
ри при др жа ва ју трет ма на, па се при ли ком про це не ефе ка та обра-
ћа по себ на па жња на ову ди мен зи ју.21) Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
је уна пре ђе ње ро ди тељ ства нај и зра же ни ји ме ди ја тор при др жа ва ња 

15) Исто, стр. 514–528.

16) MST Gro up, Mul tisyste mic The rapy, Re se arch at Glan ce. Pu blis hed MST Out co me, Im ple
men ta tion and Benchmar king Stu di es, нав. де ло, стр. 1.

17) Исто, стр. 1.

18) Aaron M. Sawyer and Char les M. Bor duin, „Ef fects of Mul tisyste mic The rapy Thro ugh Mi-
dli fe: A 21.9-Year Fol low-Up to a Ran do mi zed Cli ni cal Trial With Se ri o us and Vi o lent Ju-
ve ni le Of fen ders“, Jo ur nal of Con sul ting and Cli ni cal Psycho logy, Ame ri can Psycho lo gi cal 
As so ci a tion, Was hing ton, D.C., Vol. 79, No. 5/2011, pр. 643–652.

19) Scott W. Heng ge ler, W. Glenn Clin gem peel, Mic hael J. Bron di no, Su san G. Pic krel, „Fo ur-
year fol low-up of Mul tisyste mic The rapy with sub stan ce-abu sing and sub stan ce-de pen dent 
ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child and Ado le scent Psychi a try, 
El se vi er on be half of the                      American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Amsterd-
am ,  Vol. 41,   No. 7/2 00 2,  pр.  868 –874.

20) S te phanie J.  Klietz, Ch arles M.Borduin, Cindy M. Schaeffer, „Cost–benefit analysis of multi-
systemic therapy with serious and violent juvenile offenders“, Journal of Family Psychology, 
American Psychological Association, Was hing ton, D.C., Vol. 24, No. 5/2010, pр. 657–666.

21) Scott W. Heng ge ler, Cindy M. Scha ef fer, „Mul tisyste mic The rapy®: Cli ni cal Over vi ew, Out-
co mes, and Im ple men ta tion Re se arch“, нав. де ло, pр. 14–28.
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трет ма ну и успе ха трет ма на, а за тим и сма ње ње дру же ња са ан ти-
со ци јал ним вр шња ци ма.22)

До са да је МСТ при ме њен ши ром САД, Ка на де, у Чи леу23) 
и у де се так зе ма ља Евро пе, од ко јих је пи о нир би ла Нор ве шка.24) 
Нор ве жа ни су у пр вој сту ди ји ефи ка сно сти про гра ма ван САД на-
шли да је МСТ зна чај но ефи ка сни ји од кла сич них при сту па не са-
мо у сма ње њу про бле ма по на ша ња и сме шта ја ван по ро ди це, већ и 
ин тер на ли зо ва них про бле ма, као и у по ве ћа њу со ци јал них ве шти-
на и за до вољ ства по ро ди це трет ма ном, без об зи ра на пол. Ауто ри 
за кљу чу ју да је МСТ при мен љи ва и ван гра ни ца САД.25) Ре зул та ти 
се одр жа ва ју и по сле две го ди не.26) МСТ се успе шно при ме њу је у 
Нор ве шкој и 10 го ди на ка сни је, за хва љу ју ћи по ли тич кој по др шци 
и ста бил ном фи нан си ра њу.27) 

2.4. Огра ни че ња МСТ

Мул ти си стем ска те ра пи ја зах те ва ви со ку од го вор ност и по-
све ће ност по ро ди це за по сти за ње ис хо да. По сто ји ри зик од од у ста-
ја ња не ког од чла но ва по ро ди це то ком трет ма на, што мо же де ло ва-
ти кон тра про дук тив но и ти ме угро зи ти про цес.28) Мо гу по сто ја ти 
те шко ће у про на ла же њу осо ба у ши рем окру же њу адо ле сцен та ко-
је су спрем не да уче ству ју у трет ма ну ко ји тра жи за ла га ње са њи-
хо ве стра не. По сто ја ње пси хич ких обо ље ња, зло ста вља ња и за не-
ма ри ва ња, зло у по тре ба ПАС у по ро ди ци, огра ни че не спо соб но сти 
уче ња ро ди те ља фак то ри су ри зи ка за ан ти со ци јал но по на ша ње, 
али су и пре пре ке у при ме ни МСТ-а. Не ка да се те шко ће са ко ји-
ма се су о ча ва по ро ди ца не мо гу пре ва зи ћи, док чла но ви по ро ди це 

22) Исто, pр. 514–528.

23) Ro dri go Pan to ja, „Mul tisyste mic the rapy in Chi le: A pu blic sec tor in no va tion ca se study“, 
Psycho so cial In ter ven tion, El se vi er, Am ster dam, No. 24/2015, pр. 97–103.

24) Ope ning Ple nary, “Pre sen ta ti ons from ac ross Euro pe”, MST Euro pean Con fe ren ce, 12-13 
May 2014, UK, Lon don.

25) Ter je Og den, Col leen A. Hal li day-Boykins, „Mul tisyste mic Tre at ment of An ti so cial Ado le-
scents in Nor way: Re pli ca tion of Cli ni cal Out co mes Out si de of the US“, Child and Ado le
scent Men tal He alth,    Wiley-Blackwell on behalf of the           Association for Child and Adolescent 
Mental Health, Hoboken, New Jersey, Vol. 9, No. 2/2004, pр. 77–83.

26) Terje Ogden, Kristine Amlund Hagen and Oddbjørn Andersen, „Sustainability of the effec-
tiveness of a pro gram me of mul tisyste mic tre at ment (MST) ac ross par ti ci pant gro ups in the 
se cond year of ope ra tion“, Jo ur nal of Chil dren’s Ser vi ces, Pa vi lion Jo ur nals Ltd., Brig hton, 
Vol. 2, Nо. 3 / 2007, pр. 4–14.

27) Ope ning Ple nary, „Pre sen ta ti ons from ac ross Euro pe“, нав. де ло, р. 21.

28) Scott W. Heng ge ler, „Advan ta ges and di sa dvan ta ges of Mul tisyste mic The rapy and ot her 
evi den ce-ba sed prac ti ces for tre a ting ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of Fo ren sic Psycho logy 
Prac ti ce, Taylor & Fran cis, Phi la delp hia, Vol. 3, Nо. 4/ 2003, pp. 53–59.
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мо гу има ти огра ни че не ка па ци те те у пре у зи ма њу од го вор но сти за 
ис ход. 

МСТ се фо ку си ра на „сад и ов де“ при ли ком трет ма на, што 
по ве ћа ва ефи ка сност овог крат ко трај ног трет ма на. Ети о ло шки 
фак то ри мо гу би ти кључ ни за при хва та ње кон струк тив ни јег на-
чи на ко му ни ка ци је и жи во та, па њи хо во за не ма ри ва ње по ве ћа ва 
ри зик за ре ци див на кон трет ма на. О мо гу ћим пре пре ка ма у по сти-
за њу ци ље ва трет ма на го во ри и сто па од у ста ја ња од трет ма на, ко ја 
је у пре гле ду 16 сту ди ја би ла из ме ђу 4% и 21.5%.29) Овај трет ман 
зах те ва до бро еду ко ва не струч ња ке, ко ји су спрем ни за за ве ли ку 
по све ће ност ра ду, кон стант ну до ступ ност и рас по ло жи вост за кли-
јен те, те се у но ви јим ис тра жи ва њи ма го во ри и о оси па њу бро ја 
те ра пе у та ко ји спро во де МСТ.

Иако је озна чен и пре по знат као еко ном ски ис пла тив про-
грам за мла де ко ји су у ви со ком ри зи ку за сме штај у ин сти ту ци је, 
про грам на и ла зи на ве ли ке те шко ће фи нан си ра ња. Он је у ду го роч-
ном ис хо ду ис пла тив, тј. ште ди ре сур се, али на по чет ку при ме не 
зах те ва знат на ула га ња у еду ка ци јус струч ња ка. Со ци јал ни, здрав-
стве ни и пра во суд ни си сте ми по пра ви лу не пред ви ђа ју тро шко ве 
за при ме ну овог про гра ма, већ фи нан си ра ње за ви си од дру гих из-
во ра. И ако се из два ја ју сред ства за при ме ну МСТ, на ме ње на су за 
де цу код ко је је АСП већ еска ли ра ло, иако, као и дру ги те ра пиј ски 
при сту пи, и МСТ да је нај бо ље ре зул та те ка да не при ла го ђе но по на-
ша ње ни је до ве ло до ве ћих и че шћих пре кр ша ја и кри ми на ла.30) На 
овај на чин про грам оста је ре зер ви сан за ма њи број оних по ро ди ца 
ко је има ју аде кват не и пот пу не мо гућ но сти ко ри шће ња овог ре сур-
са у за јед ни ци. 

Из не та огра ни че ња и сла бо сти Мул ти си стем ске те ра пи-
је ипак не до во де у пи та ње ње ну ефи ка сност, ко ја је по твр ђе на у 
број ним ис тра жи ва њи ма. Мо дел овог трет ма на да је из у зет но ја сне 
и ко ри сне смер ни це за ефи ка сно по сту па ње у ра ду са мла ди ма са 
ан ти со ци јал ним по на ша њем. Ипак, ин тен зив но ан га жо ва ње те ра-
пе у та уз ма ли број слу ча је ва ко је исто вре ме но во ди, као и еко ном-
ски ве о ма зах тев на еду ка ци ја, учи ни ли овај про грам не при сту пач-
ним за при ме ну у на шој сре ди ни.

29)  Mul tisyste mic the rapy. Blu e prints Pro grams. In ter net, http://www.blu e print spro grams.com/
eva lu a tion-ab stract/mul tisyste mic-the rapy-mst, 20/04/2016, p. 1.

30) Scott W. Heng ge ler, Phil lip pe B. Cun ning ham, Su san G. Pic krel, So nja K. Scho en wald and 
Mic hael J. Bron di no, „Mul tisyste mic the rapy: an ef fec ti ve vi o len ce pre ven tion ap pro ach for 
se ri o us ju ve ni le of fen ders“, Jo ur nal of Ado le scen ce, El se vi er, Am ster dam, No 19/1996, pp. 
47–61.
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3.ПРОГРАМОПТИМУС

ОП ТИ МУС ауто ра Ја сне Хрн чић, Та ма ре Џа мо ња Иг ња то-
вић и Ве ре Де спо то вић Ста на ре вић пред ста вља па кет про гра ма 
обу ке и трет ма на у ко ме се при ме њу је со ци јал но-еко ло шки при-
ступу ра ду са мла ди ма у су ко бу са за ко ном и са про бле ми ма у по-
на ша њу. Ње гов оп шти циљ јеоства ри ва ње ефи ка сне за шти те де це 
и мла дих у су ко бу са за ко ном и/или са про бле ми ма у по на ша њу у 
ло кал ној за јед ни ци. Спе ци фич ни ци ље ви су сма ње ње ре ци ди ви-
зма ан ти со ци јал ног по на ша ња, ефи ка сни ја пре вен ци ја су ко ба са 
за ко ном, уна пре ђе ње лич них ка па ци те та и со ци јал них ком пе тен-
ци за про дук ти ван жи вот у за јед ни ци, по бољ ша ње ме ђу људ ских 
од но са у по ро ди ци, са вр шња ци ма и са на став ни ци ма, оста нак у 
при род ном окру же њу и бо ља ин те гра ци ја у ло кал ну за јед ни цу.31) 
Па кет ОП ТИ МУС об у хва та три про гра ма ра да са ко ри сни ци ма и 
пра те ће обу ке.32) ОП ТИ МУС за по ро ди це об у хва та 12 по лу струк ту-
ри са них по се та по ро ди ца ма,ОП ТИ МУС за мла де се са сто ји од 12 
ра ди о ни ца са мла ди ма, ОП ТИ МУС за ро ди те ље - од 12 ра ди о ни ца 
са ро ди те љи ма. Фор ме се мо гу ко ри сти ти са мо стал но и ком би но-
ва но. 

3.1 ОП ТИ МУС за по ро ди це

У овом ра ду ће мо се по себ но ба ви ти ОП ТИ МУСом за по ро
ди це, бу ду ћи да је на стао ин спи ри сан на чи ном ра да и прин ци пи ма 
МСТ, да би се по сти гао ба рем део успе ха МСТ, а сма њи ла ње на 
огра ни че ња. У про гра му се на сто ји да се прин ци пи МСТ ин те гри-
шу са до при но си ма крат ке те ра пи је усме ре не на ре ше ње,33) ког-
ни тив но-би хеј ви о рал них при сту па и мо де ла ста ди ју ма со ци јал не 
ин тер ак ци је.34) Основ на фор ма при ме не об у хва та 12 по се та по ро-
ди ца ма у њи хо вом до му. По се те има ју раз ли чит сте пен струк ту-
ри са но сти. Нај струк ту ри са ни је су пр ва, дру га и тре ћа по се та, ко-
је има ју за циљ мо ти ви са ње по ро ди це, ус по ста вља ње са рад ње и 
31) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „По ла зне 

осно ве про гра ма ОП ТИ МУС“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша
ња: услу ге и трет ма ни у за јед ни ци (приредилe Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то-
вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 
2010, стр. 47–64.

32) Све три фор ме про гра ма обу ке су акре ди тов не од стра не Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је.

33) Ste ve De Sha zer, Clu es: Keys to So lu ti ons in Bri ef The rapy, Nor ton, New York, 1985.

34) Ge rald R. Pat ter son, John R. Reid, Tho mas J. Dis hion, A So cial In ter ac ti o nal Ap pro ach. Vol. 
4, An ti so cial Boys, Ca sta lia Pu blis hing Com pany, Euge ne, 1992, р.193. 
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прин ци па трет ма на и де фи ни са ње пла на трет ма на. Сле де ће по се те 
су ви ше ин ди ви ду а ли зо ва не, кроз упо тре бу не ких од 15 мо ду ла, у 
скла ду са спе ци фич ним по тре ба ма по ро ди це. Мо ду ли су: Ус по ста-
вља ње са рад ње са по ро ди цом, По ро дич не сна ге и вред но сти, Оја-
ча ва ње ауто ри те та ро ди тељ ских фи гу ра, Про мо ви са ње од го вор ног 
по на ша ња, Про ме на ро ди тељ ских ди сци плин ских прак си, Ро ди-
те љи као кључ за вр шњач ку ин тер вен ци ју, Са рад ња по ро ди це са 
шко лом, Укљу чи ва ње ши ре со ци јал не по др шке, Укљу чи ва ње ши ре 
со ци јал не по др шке, Бес и ње го ва кон тро ла, Ве шти не ко му ни ка ци-
је, Пре по зна ва ње и иза зи ва ње нео сно ва них уве ре ња, Пре кид при-
нуд не (ко ер сив не) раз ме не, Раз вој ве шти на ре ша ва ња про бле ма, 
На си ље у по ро ди ци и Мо ти ва ци ја за ле че ње бо ле сти за ви сно сти. 
Је да на е ста по се та се ба ви и под сти ца њем одр жи во сти по стиг ну-
тог, док је по след ња, два на е ста, по се та струк ту ри са ни ја, са ци љем 
и ева лу а ци је, учвр шћи ва ња и ге не ра ли за ци је ефе ка та трет ма на.35) 

При ли ком при ме не ОП ТИ МУС-а за по ро ди це, пре по ру чу је 
се па ра ле лан ра ди о ни чар ски рад са мла ди ма у су ко бу са за ко ном/
са про бле ми ма у по на ша њу ко ји су са сво јим по ро ди ца ма укљу че-
ни у про грам ОП ТИ МУС за по ро ди це. У окви ру ра ди о ни ца ОП ТИ
МУСа за мла де се у вр шњач кој гру пи, под вођ ством ра ди о ни ча ра, 
уче со ци јал не ве шти не, раз ви ја по зи ти ван по глед на свет, по ве-
ћа ва ју ка па ци те ти за кон струк тив но за до во ље ње сво јих по тре ба, 
под сти чу по зи тив не вред но сти и при хва та ње од го вор но сти за ште-
ту по чи ње ну у пре сту пи ма ко је су уче сни ци вр ши ли.36)

Про грам ОП ТИ МУС за по ро ди це је нај при ме ре ни ји за мла-
де ко ји има ју уме ре но из ра же не про бле ме у по на ша њу, ко ји тра ју 
6 ме се ци и ду же, али ко ји не ма ју исто ри ју те шких кри вич них де-
ла ни ти ин ди ци ја за бо ле сти за ви сно сти, пси хо тич не по ре ме ћа је и 
ин те лек ту ал ну ин су фи ци јен ци ју. У оп ти мал ној фор ми, при ме њу је 
се па ра лел но са ОП ТИ МУС-ом за мла де. По се те се при ме њу ју јед-
ном не дељ но у тра ја њу 90 до 120 ми ну та, у за ви сно сти од ди на ми-
ке и по тре ба по ро ди це. Укуп но тра ја ње про гра ма је око че ти ри ме-
се ца. Ре а ли за то ри про гра ма су до ступ ни те ле фо ном у рад но вре ме. 
Пре по ру чу је се да се тим ски са стан ци са су пер ви зи јом, ко ји об у-
хва та ју од 3 до 10 осо ба, одр жа ва ју на сва ке 3-4 по се те по ро ди ци и 

35) Ја сна Хрн чић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, „ОП ТИ МУС 
за по ро ди це“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша ња: услу ге и трет
ма ни у за јед ни ци (приредилe Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то-
вић Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 93–133.

36) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „ОП ТИ МУС 
за мла де“, у мо но гра фи ји: Де ца и мла ди са про бле ми ма по на ша ња: услу ге и трет ма ни 
у за јед ни ци (при ре ди ле Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић 
Ста на ре вић), Ре пу блич ки за вод са со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 65–91.
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да се по по тре би при ме ни и ин ди ви ду ал на су пер ви зи ја. Еду ка ци ја 
за ОП ТИ МУС за по ро ди це тра је 5 да на, по 8 ча со ва днев но, а за 
ОП ТИ МУС за мла де 4 да на. Да кле, овај про грам је, ма да ин спи ри-
сан МСТ, зна чај но ма ње ин тен зи ван и по фре квен ци ји и тра ја њу 
по се та по ро ди ци, и по фре квен ци ји су пер ви зиј ских са ста на ка (ко-
ји ни су ни оба ве зни) и по до ступ но сти ре а ли за то ра по ро ди ци, ма да 
па ра лел на при ме на са ра ди о ни ца ма за мла де по ве ћа ва ин тен зи тет 
ра да са ко ри сни ци ма. Са дру ге стра не, еду ка ци ја је зна чај но кра ћа 
и са мим тим еко ном ски при хва тљи ви ја. Ути цај МСТ на про грам 
се нај ви ше ви ди у на сто ја њу да при ме не де вет прин ци па МСТ-а. 

3.2. При ме на де вет прин ци па МСТ

Пр ви прин цип „на ла же ња укла па ња про бле ма у кон текст“ се 
при ме њу је кроз об у хват ну про це ну по ро дич ног и дру гих си сте ма 
ко ји ма мла да осо ба при па да, то ком пр ве две по се те по ро ди ци. На 
осно ву ове про це не, ре а ли за то ри про гра ма фор ми ра ју хи по те зе ко-
је се за тим те сти ра ју кроз ин тер вен ци је. Ин тер вен ци је су де фи ни-
са не у окви ру мо ду ла, ко ји омо гу ћа ва ју зна чај но скра ће ње вре ме на 
обу ке, али по ве ћа ва ју струк ту ри са ност про гра ма. Ипак, флек си-
бил ност у из бо ру и при ме ни мо ду ла омо гу ћа ва ин ди ви ду а ли зо ван 
при ступ. 

Дру ги прин цип на гла ска на по зи тив но и ко ри шће ња сна га 
си сте ма као по лу ге се до след но при ме њу је од по чет не про це не, 
ко ја оба ве зно укљу чу је про це ну сна га, и од пр вих раз го во ра са по-
ро ди цом, у ко ји ма се ис тра жу ју по ро дич ни обра сци успе шних ре-
ше ња и из у зе та ка у од но су на про блем, по узо ру на трет ман фо
ку си ран на ре ше ње.37) Је дан мо дул „По ро дич не сна ге и вред но сти” 
је по се ћен при ме ни овог прин ци па. 

Тре ћи прин цип МСТ, ко ји се од но си на про мо ци ју од го вор-
ног по на ша ња, до во ди се у фо кус ра да од дру ге по се те по ро ди ци, 
и за тим под сти че у свим оста лим се ан са ма, та ко ђе и кроз уво ђе-
ње за да та ка за по ро ди цу до сле де ће се ан се. Струк ту ри са на ин тер-
вен ци ја је спе ци фи ко ва на у мо ду лу: „Про мо ви са ње од го вор ног 
по на ша ња“. Та ко ђе, од ове по се те по ро ди це се за по чи ње из ра да 
ин ди ви ду ал ног пла на за шти те, ко ји под ра зу ме ва кон ти ну и ра ну ак-
тив ност и укљу чи ва ње по ро ди це и ти ме по ве ћа ње од го вор но сти 
чла но ва по ро ди це за ре ше ње про бле ма. То ком из ра де овог пла на 
фо кус је на са да шњо сти, ци ље ви по ве за ни за спе ци фич не и до-
бро де фи ни са не про бле ме, чи ме се при ме њу је че твр ти прин цип 

37) Ste ve De Sha zer, Clu es: Keys to So lu ti ons in Bri ef The rapy, нав. де ло, стр. 208.
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МСТ-а. Ин те грал ни део про гра ма је до го вор са по ро ди цом око за-
да та ка чла но ва по ро ди це ко ји се спро во ди на кра ју сва ке по се те, 
та ко да сва ки члан уло жи на пор да се оства ри до го во ре но до сле-
де ће по се те по ро ди ци, ко ја је по пра ви лу по сле не де љу да на, по 
угле ду на трет ман фо ку си ран на ре ше ње. На тај на чин су ин тер-
вен ци је ори јен ти са не на ак ци ју, у скла ду са че твр тим прин ци пом, 
и укљу чу ју днев ни или не дељ ни на пор чла но ва по ро ди це, чи ме се 
по шту је сед ми прин цип МСТ. 

Пе ти прин цип се у ОП ТИ МУСу за по ро ди це при ме њу је 
кроз мо ду ле. Пре по зна ва њем и про ме ном се квен ци по на ша ња уну-
тар си сте ма се ба ве го то во сви мо ду ли, а на ро чи то мо ду ли: „Оја-
ча ва ње ауто ри те та ро ди тељ ских фи гу ра“, „Про ме на ро ди тељ ских 
ди сци плин ских прак си“, „Бес и ње го ва кон тро ла“, „Ве шти не ко-
му ни ка ци је“, „Пре по зна ва ње и иза зи ва ње нео сно ва них уве ре ња“, 
„Пре кид ко ер сив не раз ме не“, „Раз вој ве шти на ре ша ва ња про бле-
ма“, „На си ље у по ро ди ци“. Пре по зна ва њем и про ме ном се квен ци 
по на ша ња из ме ђу си сте ма се ба ве мо ду ли: „Ро ди те љи као кључ за 
вр шњач ку ин тер вен ци ју“, „Са рад ња по ро ди це са шко лом“, „Укљу-
чи ва ње ши ре со ци јал не по др шке“, „Мо ти ва ци ја за ле че ње бо ле сти 
за ви сно сти“. 

Ше сти прин цип се при ме њу је то ком це лог трет ма на, од про-
це на ри зи ка, сна га и раз вој них по тре ба на по чет ку трет ма на, до 
пла ни ра ња раз вој но при ме ре них ин тер вен ци ја. Ин тер вен ци је се 
кон ти ну и ра но про це њу ју по чев од тре ће по се те, од ко је сва ка по се-
та по чи ње са про це ном сте пе на ре а ли за ци је за да та ка за све чла но-
ве по ро ди це, ко ји су за јед но са по ро ди цом у прет ход ној по се ти. Ре-
а ли за тор про гра ма ис ти че и по хва љу је успе шно ис пу ње не за дат ке, 
а за јед но са по ро ди цом ана ли зи ра ба ри је ре ко је су се по ка за ла код 
не у спе шне ре а ли за ци је. На кра ју трет ма на се пре по ру чу је ева лу а-
ци ја ње го вих ефе ка та на не ко ли ко ни воа и од ви ше ин фор ма на та: 
кван ти та тив на про це на од стра не ро ди те ља и адо ле сцен та (тест-
ре тест), ква ли та тив на про це на од стра не ро ди те ља, адо ле сцен та и 
ре а ли за то ра про гра ма (ева лу а тив ни упит ни ци). Ипак, не укљу чу ју 
се ин фор ман ти ван по ро ди це, осим из у зет но. 

То ком це лог трет ма на се чла но ви по ро ди це под сти чу на од-
го вор ност пре ма ре а ли за ци ји трет ма на, а ро ди те љи осна жу ју за 
ефи ка сни је ро ди тељ ство, док су по след ње по се те по себ но по све-
ће не одр жи во сти и ге не ра ли за ци ји по стиг ну тих про ме на кроз де-
фи ни са ње да љих пла но ва и њи хо во по ве зи ва ње са сна га ма и ве-
шти на ма по ро ди це. Ти ме се по шту је де ве ти прин цип МСТ. 
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3.3. По стиг ну ћа и иза зо ви у при ме ни ОП ТИ МУСа  

за по ро ди це

Ева лу а ци ја па ра лел не при ме не ОП ТИ МУСа за по ро ди це и 
ОП ПТИ МУСа за мла де тест-ре тест ме то дом и ева лу а тив ним упит-
ни ци ма по ка за ла је зна чај но сма ње ње ан ти со ци јал ног по на ша ња, 
по ве ћа ње са мо кон тро ле агре сив но сти, по бољ ша ње про со ци јал них 
ве шти на код мла дих и ве шти на ре ша ва ња про бле ма у по ро ди ци, 
по ве ћа ње од го вор ног по на ша ња мла дих и њи хо вих ро ди те ља, уна-
пре ђе ње ква ли те та ко му ни ка ци је и сма ње ње не га тив не раз ме не у 
по ро ди ци, као и уна пре ђе ње ин те гра ци је мла дих у за јед ни цу, кроз 
бо ље шко ло ва ње и укљу че ње у про со ци јал не вр шњач ке гру пе и 
про со ци јал не ак тив но сти.38)

Ана ли за про це са им пле мен та ци је је по ка за ла да мно ги ре-
а ли за то ри ни су при ме ни ли све ко ра ке, пред ви ђе не про гра мом. 
Нај пре дик тив ни ји за успех про гра ма је био ква ли тет кон крет ног 
ре а ли за то ра, ко ји је до ста ва ри рао, што по ка зу је да еду ка ци је за 
при ме ну про гра ма и су пер ви зи ја ње го ве им пле мен та ци је ни је би ла 
до вољ на да се ујед на чи ква ли тет услу ге. Уна пре ђе ње ефи ка сно сти 
про гра ма и при др жа ва ња ре а ли за то ра про гра му би зах те ва ло ду-
жу еду ка ци ју и ин тен зив ни ју су пер ви зи ју у ма лим ти мо ви ма, што 
под ра зу ме ва до дат не ре сур се, ко ји у овом тре нут ку ни су та ко до-
ступ ни.

4.ЗАКЉУЧАК

Мул ти си стем ске те ра пи је (МСТ) Хен гле ра и са рад ни ка је 
је дан од нај е фи ка сни јих и нај до ку мен то ва ни јих трет ма на мла дих 
са озбиљ ним ан ти со ци јал ним по на ша њем ко ји се спро во де у при-
род ној сре ди ни мла де осо бе. Ра ди се о ин тен зив ном трет ма ну уз 
ин тен зив ну су пер ви зиј ску по др шку, ко ји је фо ку си ран на осна жи-
ва ње свих чла но ва по ро ди це за од го вор но по на ша ње и оспо со бља-
ва ње ро ди те ља/ста ра те ља за успе шно ро ди тељ ство. Ин тер вен ци је 
у окви ру ове те ра пи је су ба зи ра не на де вет прин ци па, по ко ји ма је 
овај при ступ пре по зна тљив. Ипак, МСТ, иако ду го роч но еко ном-
ски ис пла ти ва, на по чет ку тра жи знат на ула га ња у еду ка ци ју ре а-
ли за то ра трет ма на и у фи нан си ра ње и ор га ни за ци ју услу га. МСТ 
је ин спи ри са ла раз вој про гра ма ОП ТИ МУС за по ро ди це, ко ји на-
38) Ја сна Хрн чић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, „Ева лу а ци ја 

ефе ка та про гра ма ин те гра ци је мла дих у су ко бу са за ко ном“,Го ди шњак Фа кул те та по
ли тич ких на у ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, вол. 5, бр. 5/2011, стр. 437–451.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2016, година 51.

86

стр. 71-89.

сто ји да при ме ни прин ци пе МСТ у ра ду са мла ди ма са ан ти со ци-
јал ним по на ша њем, ин те гри ше их са до при но си ма крат ке те ра пи је 
усме ре не на ре ше ње, ког ни тив но-би хеј ви о рал них при сту па и мо-
де ла ста ди ју ма со ци јал не ин тер ак ци је и да их при ла го ди мо гућ-
но сти ма струч ног ра да у Ср би ји. Иако ни је би ло мо гу ће у на шим 
окол но сти ма по сти ћи ква ли тет обу ке ни ти ин тен зив ност ра да са 
по ро ди цом ко ју обез бе ђу је МСТ, ОП ТИ МУС за по ро ди це је, уз па-
ра лел ну при ме ну ОП ТИ МУСа за мла де, по сти гао зна чај не по ма ке 
код мла дих са ан ти со ци јал ним по на ша њем и њи хо вих по ро ди ца 
у прав цу сма ње ња ан ти со ци јал ног по на ша ња и бо ље ин те гра ци је 
мла дих у за јед ни цу. Ипак при др жа ва ње про гра му ни је би ло пот пу-
но и успе шност ин тер вен ци ја је зна чај но ва ри ра ла ме ђу ре а ли за то-
ри ма. Успех про гра ма упр кос овим не до ста ци ма ука зу је на ње го ву 
при ме ре ност и на ефи ка сност при ме не прин ци па МСТ и у на шим 
окол но сти ма. Ду жа еду ка ци ја и ин тен зив ни ја им пле мен та ци ја и 
су пер ви зи ја до ве ле су до бо љих и ста бил ни јих ре зул та та. По треб-
на су ве ћа и си сте мат ска ула га ња да би се по сти гао ви сок ква ли тет 
услу ге у окви ру им пле мен та ци је про гра ма ОП ТИ МУС за по ро ди-
це. 
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JasnaHrncic,AndrijanaRadoicic

USINGMULTISYSTEMICAPPROACH
FORTREATINGJUVENILESWITHANTISOCIAL

BEHAVIOURINSERBIA

Resume
The pa per analyzes the use of the ap pro ach and prin ci ples of 

Mul tisyste mic The rapy (MST) in the pro gram “OP TI MUS for fa mi-
li es”. The tre at ment of ju ve ni les with an ti so cial be ha vi o ur is usu ally 
con duc ted with the aim of re du cing an ti so cial be ha vi o ur. Ho we ver, 
the re are so me spe ci fic chal len ges to this aim, such as the pro blems 
the se ju ve ni les fa ce wit hin se ve ral systems (the ir fa mily, pe er gro up, 
school/ wor kpla ce), and a high dro po ut ra te in the fa mi li es who co me 
to an in sti tu tion for a tre at ment, espe ci ally tho se with the most se ri o us 
pro blems. The MST mo del de ve lo ped by Hen gel ler and his as so ci a tes 
has over co me the li sted chal len ges by tre a ting ju ve ni les in the ir na tu ral 
en vi ron ment and em po we ring the ir pa rents/ pa ren tal fi gu res to re sol ve 
pro blems both wit hin the fa mily and in ot her systems. It is ba sed on 
a so cio-eco lo gi cal mo del and a syste ma tic fa mily the rapy. MST has 
been as ses sed as one of the most ef fi ci ent the ra pi es in this fi eld, and yet 
this pro gram is lar gely inac ces si ble in prac ti ce in our en vi ron ment as it 
in vol ves a the ra pist’s in ten si ve en ga ge ment and a small num ber of si-
mul ta ne o usly con duc ted ca ses, as well as the eco no mi cally-de man ding 
edu ca ti o nal tra i ning. The pro gram “OP TI MUS for fa mi li es” stri ves to 
apply the prin ci ples of MST in the tre at ment of the ju ve ni les with an-
ti so cial be ha vi o ur, in an at tempt to in te gra te the se prin ci ples with the 
con tri bu ti ons from the so lu tion fo cu sed bri ef the rapy, cog ni ti ve-be ha vi-
o ral ap pro ac hes and so cial in ter ac ti o nal sta ge mo del, and to adapt them 
to the op por tu ni ti es in Ser bia. The pro gram in clu des 12 we ekly vi sits 
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to a fa mily ma de by pro vi ders, the first three and the last of which are 
se mi-struc tu red, whe re as the rest im ple ment one of the 15 mo du les ac-
cor ding to the fa mily ne eds. The pa per analyzes the spe ci fic pro gram 
so lu ti ons in the light of the MST ap pro ach and prin ci ples, as well as 
the ir advan ta ges and chal len ges re flec ted in wor king prac ti ce with the 
ju ve ni les with an ti so cial be ha vi o ur in our en vi ron ment.
Key words: ju ve ni les in con flict with law, con duct di sor ders, de lin qu ency, 

psychot he rapy, tre at ments.

* Овај рад је примљен 23. но вем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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Сажетак
Ева лу а ци ја вред но сти не ког сту диј ског про гра ма пред ста вља 

про це ну за до вољ ства раз ли чи тим аспек ти ма ње го вих не по сред них 
ко ри сни ка – у овом слу ча ју сту де на та со ци јал не по ли ти ке и со ци-
јал ног ра да. Овај рад има за циљ да при ка же ре зул та те ева лу а ци је 
сту диј ских про гра ма основ них и ма стер ака дем ских сту ди ја Со ци-
јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ева лу а ци ја је усме ре на на ор га ни за ци ју 
и са др жај сту диј ских про гра ма, на од нос сту де на та и на став ни ка 
пре ма њи ма, као и на пред но сти и сла бо сти ових про гра ма и на чин 
њи хо вог уна пре ђе ња. У пе ри о ду од ја ну а ра до ју на 2016. го ди не 
спро ве де не су ан ке те, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин ди ви ду ал ни 
ин тер вјуи са на став ни ци ма у ци љу при ку пља ња нео п ход них по да-
та ка. Ре зул та ти су ука за ли да су сту ден ти и на став ни ци за до вољ ни 
уве де ним ино ва ци ја ма, пре све га са др жа јем ових кур се ва и ква ли-

* Ре дов ни про фе сор
** Аси стент
*** Аси стент
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те том на ста ве ко ја им омо гу ћа ва да ље уса вр ша ва ње зна ња и прак-
тич них ве шти на ре ле вант них за бу ду ћу прак су. Ис так ну та је ве ћа 
по тре ба за прак сом, као и за дру га чи јом ор га ни за ци јом на ста ве, 
што је у од но су на ре ал не мо гућ но сти сту де на та за по ха ђа ње на-
ста ве, тре нут но те же ре а ли зо ва ти. Пре по ру ке по ла зни ка кур се ва 
ука зу ју на то да би би ло ве о ма ко ри сно у бу дућ но сти сма њи ти број 
те о риј ских, по ли ти ко ло шких пред ме та и про ши ри ти фонд ча со ва 
по сто је ћих кур се ва или обо га ти ти са др жа је про гра ма још не ким 
кур се ви ма ре ле вант ним за со ци јал ну за шти ту, а ко ји тре нут но не-
до ста ју. 
Кључнеречи: ева лу а ци ја, сту диј ски про грам, со ци јал ни рад, со ци јал на 

по ли ти ка.

1.ПОЈАМЕВАЛУАЦИЈЕ
ИЦИЉЕВИИСТРАЖИВАЊА

Ева лу а ци ја је си сте ма тич на и објек тив на про це на про јек та 
ко ји је у то ку или за вр шен, про гра ма или по ли ти ке, ње ног ди зај на, 
им пле мен та ци је и ре зул та та.1) У нај ши рем сми слу, ева лу а ци ја се 
ба ви ефи ка сно шћу, од но сно про ве ра ва да ли је све што је пред ви-
ђе но и ура ђе но и до ка квих је то ефе ка та до ве ло.2) Ре зул та ти ева лу-
а ци је до при но се одр жа њу или уна пре ђе њу ка ва ли те та не ког про-
гра ма, а та ко ђе, омо гу ћа ва ју да бу ду ће пла ни ра ње бу де за сно ва но 
на до ка зи ма. Дру гим ре чи ма, ева лу а ци ја пред ста вља са став ни део 
ак ту ел ног ци клу са пла ни ра ња про гра ма, ње го ве им пле мен та ци је и 
уна пре ђе ња.3)

Ева лу а ци ја вас пит но-обра зов ног про це са под ра зу ме ва при-
ку пља ње по да та ка и ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма, у свр ху до но-
ше ња од лу ка у вас пи та њу и обра зо ва њу.4) На став ни про цес мо же 
се ева лу и ра ти то ком ње го ва тра ја ња (фор ма тив на ева лу а ци ја), ка да 
пред ста вља ко ри сно упут ство ка ко нај бо ље оства ри ти по ста ље не 
ци ље ве, или на кра ју од ре ђе ног кур са, се ме стра или го ди не (су ма-
тив на ева лу а ци ја), ка да се утвр ђу је у ко јој ме ри је про грам оства-

1) Ро за ли ја Ба ко, РазвојневјештинеНВО-а–Евалуацијаимониторинг, Ре ги о нал ни цен-
тар за око лиш за цен трал ну и ис точ ну Евро пу, 2002, стр. 7.

2) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Та ма ра Џа мо ња-Иг ња то вић, Оперативноплани-
рањеуцентримазасоцијалнирад,Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 
2010, стр. 120.

3) Mic hael Qu inn Pat ton, QualitativeResearchandEvaluationMethods, (3ed Ed.), Sa ge Pu bli-
ca ti ons, Inc., Tho u sand Oaks, Lon don, New Del hi, 2002.

4) Исто
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рио по ста ље не ци ље ве.5) При ли ком ева лу а ци је на став ног про це са 
мо гу ће је ко ри сти ти раз ли чи те ева лу а циј ске по ступ ке као што су 
ан ке ти ра ње, ин тер вју и са ње, пра ће ње и по сма тра ње на став ног про-
це са, про це њи ва ње и про су ђи ва ње и сл.

Зна ча јан аспект про це не вред но сти не ког сту диј ског про-
гра ма је про це на за до вољ ства ње го вих не по сред них ко ри сни ка – 
у овом слу ча ју сту де на та со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. 
Ева лу а ци ја сту диј ског про гра ма Со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног 
ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, чи-
ји ће ре зул та ти би ти украт ко пред ста вље ни, део је ра да на Тем пус 
про јек ту (Strengthe ning Hig her Edu ca tion for So cial Po licy ma king 
and So cial Ser vi ces de li very – SHESPSS).6) Про је кат је имао за циљ
раз вој и уна пре ђе ње по сто је ћих обра зов них про гра ма у обла сти 
со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да, ка ко би обра зов ни си стем 
по ну дио ква ли фи ко ва не про фе си о нал це у овој обла сти по треб не 
на тр жи шту рад не сна ге у Ре пу бли ци Ср би ји.

Кон крет но, ева лу а ци ја је усме ре на на ор га ни за ци ју и са др-
жај сту диј ских про гра ма, на од нос сту де на та и на став ни ка пре ма 
њи ма, као и на сна ге и сла бо сти ових про гра ма и на чин њи хо вог 
уна пре ђе ња. У пе ри о ду од ја ну а ра до ју на 2016. го ди не спро ве де не 
су ан ке те, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин ди ви ду ал ни ин тер вјуи 
са на став ни ци ма у ци љу при ку пља ња нео п ход них по да та ка. Ка ко 
про гра ми основ них и ма стер ака дем ских сту ди ја со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка ни су уве-
де ни Тем пус про јек том, већ је са мо реч о им пле мен та ци ји че ти ри 
кур са на ма стер (Мултикултуралнисоцијалнирадиантидискри-
минативнеполитикеипраксе,Групнадинамикаипроцеси,Анти-
социјално понашање и Анализе социјалних политика),7) од но сно 

5) Bora Simmons, Designing Evaluation for Education Projects, Office of Education and 
Sustainable Development, NOAA, USA, 2005.

6)  Пројект је настао сарадњи шест универзитета и четири професионалне организације: 
Универзитета у Нишу, Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, 
Универзитетског колеџа Зеланд из Данске, Катанијског универзитета из Италије, 
Института за образовање Лондонског универзитета из Енглеске, Републичког завод за 
социјалну заштиту, Центра за самостални живот особа са инвалидитетом, Удружења 
стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијације центара за социјални рад 
Србије.

7) Мултикултурални социјални рад и антидискриминативне политике и праксе – циљ 
овог курса  је анализа специфичности различитих врста дискриминације, затим 
мера социјалне политике усмерених ка њеном сузбијању у различитим друштвеним 
подручјима, као и стицање знања и вештина о концептима, политикама, програмима 
и методама мултикултуралне, антидискриминативне и антипотчињавајуће праксе. 
Групнадинамикаипроцеси – циљ курса је стицање знања о  групним процесима који се 
одвијају у социјалном раду у различитим групама. На овом предмету, осим теоријских 
и методолошких знања, студенти кроз едукативно-искуствени рад стичу прилику да 
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два кур са на основ ним ака дем ским сту ди ја ма (Системскиприступ
усоцијалномрадуиКомуникацијскевештине),8) фо кус ева лу а ци је 
је упра во на но вим кур се ви ма, пра ћен по је ди ним про це на ма и ко-
мен та ри ма це ло куп них про гра ма, док jе са ма ева лу а ци ја усме ре на 
ка оства ре њу сле де ћих спе ци фич них ци ље ва:

1. Уста но ви ти ре дов ност сту де на та у по ха ђа њу на ста ве, као 
и ко ри шће ње кон сул та ци ја у окви ру ева лу и ра них кур се ва 
и сту диј ских про гра ма;

2. Ис пи та ти ни во за до вољ ства са др жа јем и ква ли те том на-
ста ве код сту де на та;

3. Утвр ди ти ни во за до вољ ства ко ри сно шћу и ор га ни за ци јом 
на ста ве кур се ва и про гра ма у це ли ни;

4. Ис пи та ти ни во за до вољ ства ра дом на став ни ка и са рад ни-
ка ан га жо ва них на кур се ви ма и про гра му у це ли ни, као и

5. Уста но ви ти ка ко на став ни ци оце њу ју ре ле вант ност са др-
жа ја и ор га ни за ци ју сту диј ских про гра ма спрам оче ки ва-
них ис хо да тих про гра ма.

2.МЕТОДЕИСТРАЖИВАЊА

Ева лу а ци ја кур се ва је спро ве де на при ме ном ме шо ви тог ме-
то да, као и тех ни ка за при ку пља ње кван ти та тив них и ква ли та тив-
них по да та ка. Ко ри шће не су сле де ће тех ни ке при ку пља ња по да та-
ка: упит ник за ева лу а ци ју са др жа ја сту диј ског про гра ма, упит ник 

доживе, разумеју и разрешавају различите врсте интрапсихичких и интерперсоналних 
конфликта.

 Антисоцијалнопонашање – циљ курса је оспособљавање студената за рад са особама 
са антисоцијалним понашањем и њиховим жртавама на основу сазнања  о терисјким 
концептима, факторима ризика и факторима заштите, успешним интервенцијама и 
техникама рада са особама са антисоцијаним понашањем и њиховим жртвама.

 Анализесоцијалнихполитика – циљ курса је стицање аналитичких знања и вештина из 
области социјалних политика, развијање критичке анализе постојећих и предложених 
програма и мера социјалне политике, увиђање начина на који политика утиче на праксу 
и на доношење одлука, као и анализирање и конципирање извештаја о социјалној 
политици.

8)  Системски приступ у социјалном раду – курс има за циљ да студенте уведе у системски 
начин размишљања и омогући  развој вештина системског рада са појединцем, 
породицом и другим еко-системима којима припада, оспособљавајући студенте за 
ефикасно коришћење  ресурса корисника и његове непосредне околине у решењу 
социјалних проблема, превазилажењу застоја и развијању капацитета за ефикасно 
решавање проблема и успешно задовољење потреба.

 Комуникацијске вештине – циљ курса је стицање основних вредности, нових знања и 
вештина комуникације неопходних за свакодневни рад социјалних радника усвајањем 
концепата, развијањем интересовања и рефлективне праксе  у контексту социјалног 
рада.
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за ева лу а ци ју кур се ва, фо кус гру пе са сту ден ти ма и ин тер вју са 
на став ни ци ма.

Кван ти та тив ни део ме то до ло ги је об у хва та два упит ни ка ко ја 
су на ме ње на сту ден ти ма, а ева лу и ра ју сту дент ски про грам и но во-
у ве де не кур се ве. Упит ни ци по ред оп штих де мо граф ских по да та ка, 
укљу чу ју про сеч ну оце ну то ком сту ди ра ња и ста тус сту ден та (бу-
џет, са мо фи нан си ра ње). 

Оце на сту диј ског про гра ма се утвр ђу је ше сто сте пе ном ска-
лом Ли кер то вог ти па ко ја се од но си на са др жај про гра ма, ор га ни-
за ци ју про гра ма и про це ну ква ли те та про гра ма. По ред ових пи та-
ња сту ден ти ма је оста вље на мо гућ ност да да ју ко мен тар о сна га ма 
и сла бо сти ма про гра ма, као и пред ло ге за уна пре ђе ње на ста ве.

Упит ник за ева лу а ци ју по је ди нач них кур се ва та ко ђе об у хва-
та оп шти део ко ји се од но си на ста тус сту ден та и де мо граф ске по-
дат ке, а по ред то га укљу чу је пе то сте пе не ска ле про це не ко је се од-
но се на сту дент ске про це не о из во ђе њу на ста ве и кон сул та ци ја ма, 
оце ни са др жа ја кур са, оце ни ква ли те та на ста ве, оце ни ко ри сно сти 
кур са, ор га ни за ци је и ра да на став ни ка и аси стен та на да том кур су. 
И овај упит ник укљу чу је ко мен тар сту ден та о пред но сти ма, сла бо-
сти ма и пред ло зи ма за уна пре ђе ње кур са.

Ква ли та тив не ме то де укљу чи ва ле су фо кус гру пе са сту ден-
ти ма ко ји су по ха ђа ли но ве кур се ве, као и ин тер вјуе са на став ни-
ци ма ко ји су уче ство ва ли у из во ђе њу истих.

Фо кус гру пе са сту ден ти ма су ор га ни зо ва не та ко да се кроз 
пи та ња ди ску ту ју те мат ске це ли не ве за не за са др жај кур са и про-
гра ма, ор га ни за ци ју сту дент ског про гра ма и кур са, ко ри сност сту-
диј ског про гра ма и кур са и ква ли тет на ста ве на кур су. Ор га ни зо-
ва не су две фо кус гру пе. Пр ва је во ђе на са шест сту де на та ма стер 
ака дем ских сту ди ја со ци јал ног ра да (5) и со ци јал не по ли ти ке (1), 
а дру га фо кус гру па укљу чи ва ла је се дам сту де на та основ них ака-
дем ских сту ди ја. 

Оба вље ни су и ин тер вјуи са че ти ри на став ни ка но вих кур-
се ва на ма стер ака дем ским сту ди ја ма со ци јал ног ра да и со ци јал не 
по ли ти ке. На осно ву њи хо вих од го во ра, ура ђе на је ква ли та тив на 
ана ли за про гра ма. 

Ин тер вјуи са на став ни ци ма су укљу чи ва ли те ме ре ле вант но-
сти и ја сно ће са др жа ја сту диј ског про гра ма спрам уло ге со ци јал-
ног рад ни ка, про це ну по ве за но сти ци ље ва пред ме та са ис хо ди ма 
про гра ма ма стер сту ди ја, у ко јој ме ри са др жај пред ме та при пре ма 
сту ден те за уло гу со ци јал ног рад ни ка, ка ко на став ни ци про це њу ју 
ор га ни за ци ју сту дент ског про гра ма, ка ко би уна пре ди ли сту дент-
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ски про грам и шта још сма тра ју ва жним за ре а ли за ци ју сту диј ског 
про гра ма.

3.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Ре зул та ти ана ли зе по да та ка би ће из ло же ни у од но су на по-
ста вље не ци ље ве ева лу а ци је и то у де ло ви ма ко ји се од но се на про-
цес и на ис ход сту диј ског про гра ма. 

Ка ко су сви ева лу и ра ни кур се ви из бор ни, у ева лу а ци ји сва-
ког кур са уче ство вао је раз ли чит број сту де на та. Бу ду ћи да се два 
но ва кур са на основ ним сту ди ја ма из во де на ви шим го ди на ма сту-
ди ја, а но вим про гра мом акре ди та ци је је об у хва ће на ак ту ел но са мо 
са да шња пр ва го ди на сту де на та (школ ска 2015/2016), ова два кур са 
ре а ли зо ва на су као до дат ни про гра ми чи је је по ха ђа ње би ло во лон-
тер ско, а вред но ва ни су као до да так ди пло ма за сту ден те ко ји су их 
по ха ђа ли и успе шно за вр ши ли. Од укуп но 38 упи са них сту де на та 
на ма стер ака дем ским сту ди ја ма со ци јал ног ра да, у ева лу а ци ји је 
уче ство ва ло 26, а од упи са них 22 сту ден та на ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма со ци јал не по ли ти ке, ева лу а ци ја је об у хва ти ла 7 сту де-
на та ко ји су слу ша ли но ви из бор ни пред мет. У пи ло ти ра ње но вих 
кур се ва на основ ним сту ди ја ма, би ло је во лон тер ски укљу че но по 
15 сту де на та III и IV го ди не (Та бе ла 1). 

Табела1. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли  
у ева лу а ци ји про гра ма

Про гра ми Број  
ис пи та ни ка Про це нат

Основ не сту ди је со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да 30 47.6

Ма стер ака дем ске сту ди је со ци-
јал не по ли ти ке 7 11.1

Ма стер ака дем ске сту ди је со ци-
јал ног ра да 26 41.3

Укуп но 63 100.0

Од укуп ног бро ја сту де на та ко ји су уче ство ва ли у ева лу а ци ји 
(N=63), у ева лу а ци ју по је ди них кур се ва би ли су укљу че ни го то во 
сви ко ји су их по ха ђа ли. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли у ева-
лу а ци ји по кур се ви ма је сле де ћи (Та бе ла 2). 
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Табела2. Број сту де на та ко ји су уче ство ва ли  

у ева лу а ци ји по кур се ви ма

Кур се ви Број  
ис пи та ни ка Про це нат

Ана ли за со ци јал них по ли ти ка 7 11.1
Ан ти со ци јал но по на ша ње 12 19.0
Груп на ди на ми ка и груп ни про це си 11 17.5
Мул ти кул ту рал ни со ци јал ни рад и ан ти ди-
скри ми на тив не и ан ти о пре сив не прак се 3 4.8

Си стем ски при ступ у со ци јал ном ра ду 15 23.8
Ко му ни ка циј ске ве шти не 15 23.8
Укуп но 63 100.0

Нај ма ње сту де на та је уче ство ва ло у ева лу а ци ји кур са Мул-
тикултурални социјални рад и антидискриминативне и антио-
пресивне праксе (све га три), за тим Анализе социјалних политика 
(7 сту де на та), док је оста ле кур се ве про це ни ло из ме ђу 10 и 15 сту-
де на та.

Ева лу а ци ја про гра ма спро ве де на је и на кра ју зим ског и 
лет њег се ме стра, по за вр шет ку кур се ва. У зим ском се ме стру об-
у хва ће но је 33 сту ден та ма стер ака дем ских сту ди ја, а у лет њем 30 
сту де на та основ них ака дем ских сту ди ја. У узор ку је би ло 53 сту-
дент ки ње (84%) и 10 сту де на та (16%). С об зи ром да се ра ди о ма-
стер про гра ми ма, ме ђу сту ден ти ма је че тво ро за по сле но, а 20 њих 
во лон ти ра, док је 32 не за по сле но (од то га 30 сту де на та основ них 
сту ди ја), а се дам њих ни је од го во ри ло на ово пи та ње. Про сеч на 
оце на сту де на та из узор ка је ви со ка, пре ко осам, с об зи ром да се 
ра ди о ма стер сту диј ском про гра му или до дат ној на ста ви на основ-
ним сту ди ја ма на до бро вољ ној ба зи.

3.1.Проценаорганизације,садржаја,
квалитетаикорисностикурсева

При су ство пре да ва њи ма је би ло ре дов но у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва (80%) или углав ном ре дов но, а све га дво је сту ден та је 
до ла зи ло не ре дов но. Про фе со ри су ре дов но одр жа ва ли на ста ву 
пре ма ми шље њу 90% сту де на та.

Ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја на ста ве, с об зи ром да се кур-
се ви ор га ни зу ју пр ви пут, оце не су ве о ма ви со ке (Гра фи кон 1). 
Укуп но 73% сту де на та је про це ни ло ор га ни за ци ју као од лич ну, 
17.5% као вр ло до бру, а све га њих не ко ли ко да ло ни же оце не.
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Про сеч ном оце ном ско ро 5 оце ње но је ажур но ин фор ми са-
ње сту де на та и до ста вља ње рас по ре да на ста ве на вре ме, а оце ном 
из над 4 оце ње ни су број и рас по ред ча со ва, као и про стор за одр-
жа ва ње на ста ве, за тим рад ко ор ди на то ра, по др шка струч не слу жбе 
и ин фор ма тив ност веб сај та. Сла би је су про це ње ни (од 3 до 3.5) 
би бли о теч ки фонд и ко ри шће ње са вре ме них сред ста ва на ста ве.

Графикон1. Про це на раз ли чи тих аспе ка та ор га ни за ци је на ста ве

На пи та ња о ор га ни за ци ји сту диј ског про гра ма, ис пи та ни ци 
су по хва ли ли рад сту дент ске слу жбе и web-сер ви са. Та ко ђе, би ли 
су јед но гла сни у оце ни до ступ но сти ли те ра ту ре и аде кват но сти 
про сто ри ја у ко ји ма се на ста ва из во ди ла, ис ти чу ћи да је ли те ра ту-
ра до ступ на (на мо ду лу Со ци јал на по ли ти ка и бес плат на), а про-
сто ри је аде кват не. За мер ки ни је би ло ни на рас по ред и број ча со ва. 

Ис пи та ни ци су се углав ном сло жи ли да су ча со ви прак тич-
но ор га ни зо ва ни и да их има до вољ но. С јед не стра не, због рад-
ног вре ме на и пу то ва ња оних ко ји до ла зе из ме ста ван Бе о гра да, 
сту ден ти сма тра ју да је бо ље што се на ста ва од ви ја су бо том. Ме-
ђу тим, ка ко је то он да це ло днев на на ста ва (по че ти ри ча са из два 
пред ме та), а исти пред ме ти се слу ша ју сва ке дру ге не де ље, до ла зи 
до за мо ра сту де на та и гу бит ка кон ти ну и те та. С дру ге стра не, ча со-
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ви ко ји би се од ви ја ли че ти ри да на у не де љи, ско ро сва ко по под не 
по два ча са из че ти ри кур са, би ли би ве ли ко оп те ре ће ње за сту ден-
те, а нео др жи ва ор га ни за ци ја за оне ко ји пу ту ју из уну тра шњо сти. 
То илу стру ју и са ми од го во ри ко ји ис ти чу и пред но сти и не до стат-
ке ова кве ор га ни за ци је:

Другачија динамика организовањапредавањаби била ко-
риснија.
Мислим да имамо довољан број часова, само је питање
продуктивностизбогначинанакојисучасовиорганизова-
ни(блокнастваодтрисата).
Што се предавања из једног курса одвијају две недеље и
штонисуправилнораспоређена,пасенатајначин губи
континуитет. Превелики је интервал између предавања
(двенедеље),павећинанасзаборавиочемујебилоречина
претходномпредавању.Такође,радисе3сатауконтину-
итету,пареткокооднасимаконцентрацијутрисата.
Менисечинидајепрактичноорганизованпрограмзбогљу-
дикојираде.
ЗбогљудикојинеживеуБеоградуизбогонихкојираде,
мислимда је у реду да часови буду викендом у виду блок
наставе,такодамислимдајераспоредусуштинидобар.

Ка да су у пи та њу пред но сти и не до ста ци/огра ни че ња у по-
гле ду ор га ни за ци је на ста ве, на став ни ци су ис та кли да им је од го-
ва ра ла блок на ста ва, бу ду ћи да су гру пе ма ње не го на основ ним 
сту ди ја ма успе ва ли да об ра де те му у це ло сти. Као не до ста так ве-
ћи на је на по ми ња ла не а де ква тан про стор за одр жа ва ње пре да ва ња, 
јер ве жба ње зах те ва отво рен про стор, а не кла сич не слу ша о ни це, 
али и у том по гле ду им је углав ном сту дент ска слу жба из ла зи ла у 
су срет. Пред ло зи за уна пре ђе ње пред ме та су се углав ном кре та ли 
у по гле ду оства ри ва ња ви ше прак тич ног ра да и ве жби, што је од 
стра не на став ни ка про це ње но као из у зет но зна чај но (Апсолутно
недостаје пракса, нема је намастеру, амислимда је преко по-
требна).

3.2.Степензадовољствасадржајем
иквалитетомнаставекодстудената

Про це на са др жа јапо ну ђе них кур се ва оце ње на је ве о ма ви-
со ко (Гра фи кон 2). Ско ро 70% сту де на та да ло је са др жа ју на ста ве 
нај ви шу оце ну, а њих 25% оце ни ло је кур се ве као вр ло до бре. Све-
га 5 сту де на та да ло је са др жа ју про гра ма оце ну ис под 4.

По сма тра но пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма са др жа ја кур-
се ва, све про сеч не оце не кре ћу се у ра спо ну из ме ђу 4 и 5, од но сно 
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нај ве ћи број аспе ка та са др жа ја про гра ма има од лич ну оце ну пре ко 
4.5, а по себ но ја сно ћа и за ни мљи вост на ста ве, при пре мље ност пре-
да ва ча и њи хо во раз у ме ва ње уло ге, као и за сту пље ност те о ри је, док 
су ускла ђе ност са оче ки ва њи ма и ис хо ди ма про гра ма, као и за сту-
пље ност ве жби оце ње ни ма ло ни же, али та ко ђе оце на ма пре ко 4. 

Графикон2. Сте пен за до вољ ства сту де на та са др жа јем на ста ве

Ма њи број сту де на та, све га пе то ро, про це ни ло је и ма стер 
про грам у це ли ни. Из та бе ле се уоча ва да су сту ден ти ве о ма за до-
вољ ни и про гра мом у це ли ни, ко ји сво јим аспек ти ма са др жа ја не 
од сту па бит но од ква ли те та са др жа ја но вих кур се ва. 

На пи та ња ко ја се од но се на са др жај сту диј ског про гра ма/
кур се ва ве ћи на сту де на та у обе фо кус гру пе се са гла си ла да је сам 
про грам/курс за ни мљив. Ис пи та ни ци су про грам/кур се ве опи си ва-
ли при де ви ма за ни мљив, ко ри стан, прак ти чан, ак ту е лан. Оно што 
је по ре чи ма ис пи та ни ка до при не ло да сам про грам/кур се ви бу-
ду за ни мљи ви је сти ца ње кон крет них зна ња и њи хо ва прак тич на 
при ме на, као и под сти ца ње кри тич ког ми шље ња. Ис пи та ни ци су 
би ли по де ље ни ка да је реч о за сту пље но сти те о риј ских/прак тич-
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них пи та ња. Ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да до ми ни ра ју прак тич на 
пи та ња, тро је ис пи та ни ка сма тра да су и те о риј ска и прак тич на 
пи та ња под јед на ко за сту пље на, док са мо јед на ис пи та ни ца сма тра 
да је те о ри ја та ко ја до ми ни ра. На пи та ње о ја сно ћи и ре ле вант но-
сти из у ча ва них са др жа ја го то во сви ис пи та ни ци су се сло жи ли да 
су из у ча ва ни са др жа ји би ли ја сни, ре ле вант ни и кон крет ни, осим 
јед не ис пи та ни це ко ја је ис та кла да су јој не ки са др жа ји би ли кон-
фу зни. Од го во ри сту де на та то илу стру ју:

Више се потенцира креативнирад, који није пукарепро-
дукцијалитературе,већсезахтевакритичкомишљењеи
изношењеставаивиђењакојеимамоунекимобластима.
Допадамисетоштосумањегрупе,паможебољедасе
ради.
Отворенајеновасфераинформација.
Предавањасувишеструктуирананегоштојетослучајна
основнимстудијама.
Одговорностувезисапредавањима,предиспитнимобаве-
замајепребаченавишенастуденте.

Ка да је у пи та њу до при нос са др жа ја сту диј ског про гра ма у 
од но су на рад ну уло гу со ци јал ног рад ни ка на став ни ци су об ја сни-
ли ка ко је на чин ра да са ко ри сни ци ма ве о ма по ве зан са со ци јал ним 
ра дом и у ве зи са со ци јал ним ра дом. Упу ћи ва ње на слу жбе, рад са 
ко ри сни ци ма је у скла ду са уни вер зал ним при сту пом у со ци јал-
ном ра ду. На став ни ци су на сто ја ли да кре и ра ју пред мет у скла ду са 
са вре ме ним зах те ви ма со ци јал ног ра да Те о риј ски са др жа ји пред-
ме та има ју фо кус на зна чај не обла сти у со ци јал ном ра ду и со ци-
јал ној за шти ти. Са ма те о ри ја је ре ле вант на за раз у ме ва ње су шти не 
пред ме та. Ре ле вант на је за раз вој кри тич ког ми шље ња, ве шти на и 
етич ке све сти у ра ду са ко ри сни ци ма.

Ква ли тет на ста ве је та ко ђе оце њен нај ви шом оце ном од ве-
ћи не сту де на та (68.3%), док оста ли оце њу ју ква ли тет на ста ве као 
вр ло до бар (Гра фи кон 3). Све га су по три сту ден та да ла оце не 2 
или 3. Сви аспек ти ква ли те та на ста ве су про це ње ни од стра не сту-
де на та ви со ким оце на ма, у про се ку око 4.5, а нај ви ше су про це-
ње ни ра зно вр сност ме то да и ре дов ност одр жа ва ња на ста ве. Од нос 
про фе со ра пре ма сту ден ти ма и аде кват ност ли те ра ту ре су та ко ђе 
про це ње ни оце на ма пре ко 4.5.
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Графикон3. Сте пен за до вољ ства сту де на та ква ли те том на ста ве

На пи та ња о ква ли те ту на ста ве сви ис пи та ни цу су се сло жи-
ли да је ли те ра ту ра би ла аде кват на и ко ри сна. Сви ис пи та ни ци су 
оце ни ли као ко рек тан од нос на став ни ка пре ма сту ден ти ма:

Однос је бољи него на основним студијама. Због мањих
група,бољајекомуникацијаизмеђупрофесораистудена-
таиодносисукоректни.
Нијепримећенапристрасностпрофесора,коректнисуу
односусастудентима.

Сви про фе со ри су нам би ли до ступ ни. Мо гли смо да их кон-
так ти ра мо пу тем ма ил-а по пи та њу свих ди ле ма ко је смо има ли у 
ве зи са пред ме том. Од нос је за до во ља ва ју ћи.

На кра ју, сви ис пи та ни ци су из ра зи ли за до вољ ство због упи-
са на овај сту диј ски про грам. Као нај че шће раз ло ге за та кав свој 
став ис ти ца ли су сти ца ње но вих и про ду бљи ва ње по сто је ћих зна-
ња.
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Ка да је у пи та њу ко ри сност пред ме та у по гле ду раз во ја ком-
пе тен ци ја и ве шти на као и це ло жи вот ног уче ња, сви на став ни ци 
су ис та кли да су пред ме ти фор му ли са ни та ко да укљу чу ју са вла-
да ва ње по треб них ве шти на, а оста вља ју про стор за кон ти ну и ра но 
уса вр ша ва ње. 

Ко ри сност про гра ма од стра не сту де на та вред но ва на је у 
65.1% слу ча је ва као од лич на, а у 28.6% као ве о ма до бра (Гра фи кон 
4). Све га пе то ро сту де на та је ко ри сност про гра ма оце ни ло оце на ма 
ис под 4. Све про сеч не оце не раз ли чи тих аспе ка та ко ри сно сти про-
гра ма су та ко ђе око 4.5, а нај ви ше се по ка за ло ко ри сним сти ца ње 
ве шти на и ка па ци те та за це ло жи вот но уче ње, ма да су, по ред сти-
ца ња зна ња, и раз вој кри тич ког ми шље ња и спо соб ност фор ми ра-
ња про фе си о нал них ста во ва, као ве о ма ва жних аспе ка та про гра ма, 
про це ње ни ве о ма ви со ко.

Графикон4. Сте пен за до вољ ства сту де на та ко ри сно шћу на ста ве

При ступ про фе со ра, рад у ма лој гру пи, прак тич ни за да ци и 
кон крет ни при ме ри су ства ри ко је су ис пи та ни ци у ве ћи слу ча је-
ва на во ди ли као оно што им је нај ви ше по мо гло у усва ја њу но вих 
зна ња.
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Свакако,тоштојебиламалагрупа,блискостпрофесора
кадајеупитањурадумањојгрупи.Мисмобилиопуште-
нијизарадикомуникацију,каоипрактичневежбе.
Менисунајвишепомогликонкретнипримериивежбеси-
мулацијеукојимасмоучествовали,каоитоштосунас
осталенашеколегеипрофесоркеисправљалиаконегдепо-
грешимо,помагалиаконамјебиланеопходнапомоћ.

Ис пи та ни ци су нај че шће ис ти ца ли игру уло га (role-play), ве-
шти ну слу ша ња, ре флек сив ни днев ник, др во про бле ма и ци ље ва 
као кон крет не ве шти не/зна ња ко ја су усво ји ли. Та ко ђе, ис пи та ни-
ци су би ли јед но гла сни у оце ни да су сте че на зна ња/ве шти не под-
ста кли њи хо во кри тич ко ми шље ње.

Ис пи та ни ци су по тврд но и го то во јед но гла сно од го во ри ли 
и на пи та ње ко је се ти че спрем но сти за рад у си сте му со ци јал не 
за шти те. Сви су се сло жи ли да су на кон за вр ше ног сту диј ског про-
гра ма/од слу ша них кур се ва спрем ни ји за рад у си сте му со ци јал не 
за шти те, на рав но уз аде кват но мен тор ство.

Мислимдаузадекватноменторствојесамспреманзарад
усистемусоцијалнезаштите.
Јасеосећамспремнијеусмислудајеовајкурсменинанеки
начинподигаосамопоуздање.Садаимамјаснијуструктуру
штатребадарадим,штасмем,аштанесмемдапитам,
штатребадакажем,какотребадасепонашам–томи
једалонекесмерницеималомијеподиглосамопоуздање.
Јасеосећамспремнијимзарадјерсамстекаонекевешти-
некојемогудаприменимнесамоупрофесионалномраду,
већиусвакодневномживоту.

Сви ис пи та ни ци су ис та кли да је овај сту диј ски про грам/курс 
под ста као у њи ма же љу да се да ље уса вр ша ва ју у овој обла сти.

Да,свакакодасуподстакли.Јасамгенералноуписаласо-
цијалнирадзатоштосамтозаистаижелела,аовоми
јесамојошвишепродубиложељуданаставимдастичем
новазнања,какотеоријскатакоипрактична,изовеобла-
сти.Додалабихдасунамдалидобруосновузадаљеуса-
вршавање.

Ква ли тет про фе со ра је про це њен нај ви шим оце на ма. Укуп но 
82.5 сту де на та сма тра да су про фе со ри од лич ни, док је по но во са-
мо пе то ро сту де на та да ло про фе со ри ма оце ну ис под 4. Аси стен ти 
ни су уче ство ва ли у из во ђе њу на ста ве, сем у слу ча ју јед ног кур са 
на основ ним сту ди ја ма, а њен рад је про це њен нај ви шом про сеч-
ном оце ном 5.
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Ева лу а ци ја про гра ма у це ли ни је ура ђе на са мо као до пу на 
ева лу а ци је но вих кур се ва и ура ђе на је на ма лом бро ју сту де на та 
(N=5). Ов де ће би ти при ка за не са мо про сеч не оце не свих до са да 
опи са них еле ме на та ева лу а ци је, ко је по ка зу ју ве о ма ви сок сте пен 
за до вољ ства сту де на та ма стер про гра мом со ци јал ног ра да у це ли-
ни.

Табела3. Про це на сту де на та о са др жа ју,  
ква ли те ту и ко ри сно сти кур се ва

N Min. Max. M SD
Ја сно ћа 5 5 5 5.00 .000
Ускла ђе ност са оче ки ва њи ма 5 3 5 4.20 .837
Ускла ђе ност са ис хо ди ма 5 3 5 4.20 .837
За ни мљи вост 5 4 5 4.80 .447
За сту пље ност те о ри је 5 3 5 4.60 .894
За сту пље ност ве жби 5 2 5 4.00 1.225
Раз у ме ва ње проф. уло ге 5 4 5 4.80 .447
При пре ма за про фе си ју 5 4 5 4.80 .447
Са др жај – укуп на оце на 5 4 5 4.80 .447
Број ча со ва 5 4 5 4.60 .548
Рас по ред ча со ва 5 3 5 4.20 .837
Ме сто и про стор 4 3 5 4.25 .957
Опре мље ност 4 3 5 4.00 1.155
Бла го вре мен рас по ред 5 5 5 5.00 .000
Са вре ме на сред ства 5 3 5 4.00 1.000
Рад ко ор ди на то ра 5 4 5 4.60 .548
Рад би бли о те ке 5 4 5 4.60 .548
Би бли о теч ки фонд 5 2 5 3.60 1.517
По др шка сту дент ске слу жбе 5 3 5 4.40 .894
Студентt web ser vis 5 3 5 4.20 1.095
Ин фор ма тив ност web сај та 5 2 5 3.80 1.304
Ор га ни за ци ја – укуп на оце на 5 3 5 4.00 .707
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Усва ја ње зна ња 5 3 5 4.40 .894
Сти ца ње ве шти на 5 4 5 4.80 .447
Раз вој рад не спо соб но сти 5 4 5 4.60 .548
Кри тич ко ми шље ње 5 3 5 4.40 .894
Про фе си о нал ни став 5 4 5 4.40 .548
Ка па ци тет за LLL 5 4 5 4.80 .447
Ко ри сност – укуп на оце на 4 4 5 4.75 .500
Ре дов ност одр жа ва ња 5 5 5 5.00 .000
Ра зно вр сност ме то да 5 4 5 4.80 .447
При ме на ИКТ 5 3 5 4.40 .894
До ступ ност fe ed back-a 5 3 5 4.40 .894
Аде кват ност ли те ра ту ре 5 4 5 4.40 .548
До ступ ност ли те ра ту ре 4 4 5 4.25 .500
Зах те ви у скал ду са кре ди ти ма 5 4 5 4.20 .447
Број ча со ва у скла ду са зах те ви ма 5 3 5 4.40 .894
Од нос на став ни ка пре ма сту ден ти ма 5 4 5 4.40 .548
Ква ли тет на ста ве – укуп на оце на 5 4 5 4.40 .548

Нај бо ље је про це њен са др жај про гра ма (4.80) и ње го ва ко ри-
сност (4.75), док је ор га ни за ци ја на ста ве не што сла би ја, али и да-
ље ве о ма до бро оце ње на (4.0). Кон крет ни про блем у ор га ни за ци ји 
мо гу се са гле да ти из на ред не ква ли та тив не ева лу а ци је кур се ва и 
про гра ма.

Сту дент ске про це не су до пу ње не и отво ре ним пи та њи ма о 
сна га ма и сла бо сти ма про гра ма. Ква ли та тив на ана ли за од го во ра 
на осно ву по је ди нач них од го во ра ис ти че да су сна ге про гра ма у 
одр жа ва њу прак тич них ве жби и ра ду на кон крет ним слу ча је ви ма 
кроз сту ди је слу ча ја кроз ко је се раз ви ја ју ве шти не и про ду бљу је 
сте че но зна ње са основ них сту ди ја и под сти че кри тич ко ми шље ње, 
као по све ће ност про фе со ра на ста ви и сту ден ти ма.

Што се сла бо сти про гра ма ти че, пре ма ми шље њу све га не ко-
ли ко сту де на та, оне се од но се на не до вољ ну ор га ни за ци ју пред ис-
пит них оба ве за и ка сну ор га ни зу ју пре да ва ња, за тим не бла го вре-
ме но ис ти ца ње рас по ре да ис пи та, да се пре да ва ња не одр жа ва ју 
у кон ти ну и те ту, та ко да је тре нут ни рас по ред густ и на по ран, а 
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сту дент пре оп те ре ће ни ду жи ном бло ка пре да ва ња, чи ме се гу би се 
про дук тив ност у ра ду.

Пред ло зи не ко ли ко сту де на та се од но се на бо љу ин фор ми са-
ност сту де на та о оба ве за ма, бо ља ор га ни за ци ју пре да ва ња у сми-
слу кон ти ну и те та пре да ва ња и скра ћи ва ње вре ме на тра ја ња бло ко-
ва на ста ве, од но сно про ме ну ди на ми ке рас по ре да пре да ва ња.
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STUDENTEVALUATIONOFCURRICULUMSOCIAL
POLICYANDSOCIALWORK

Resume
Eva lu a tion of the va lue of this study pro gram is to as sess the sa-

tis fac tion of its di rect be ne fi ci a ri es - in this ca se the stu dents of so cial 
po licy and so cial work. The aim of this pa per is to pre sent the eva lu a-
tion re sults of the study pro grams of bac he lor and ma ster aca de mic stu-
di es of So cial po licy and So cial Work at The Fa culty of Po li ti cal Sci en-
ces Uni ver sity of Bel gra de. The eva lu a tion fo cu ses on the or ga ni za tion 
and con tent of the study pro grams, re la ti on ship bet we en stu dents and 
te ac hers, , as well as the strengths and we ak nes ses of the se pro grams 
and the man ner of the ir im pro ve ment. Re a serch is con duc ted in the pe-
riod from Ja nu ary to Ju ne 2016, and it con si sted of fo cus gro ups with 
stu dents and in di vi dual in ter vi ews with te ac hers in or der to col lect the 
ne ces sary da ta. Re sults sho wed that stu dents and te ac hers are sa tis fied 
with in tro du ced in no va ti ons, espe ci ally the con tent of the se co ur ses and 
the qu a lity of te ac hing that al lows them to furt her de ve lop the ir know-
led ge and prac ti cal skills re le vant for fu tu re prac ti ce. They emp ha si zed 
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the gro wing need to im pro ve prac ti ce, as well as dif fe rent te ac hing ar-
ran ge ments, in re la tion to the real pos si bi li ti es of stu dents for at ten dan-
ce, pre sent so lu ti ons are most su i ta ble, de spi te the dif fi cul ti es. It wo uld 
be very use ful in the fu tu re to re du ce both the num ber of the o re ti cal and 
po li ti co logy su bjects and ex pand the num ber of clas ses of exi sting co-
ur ses or to en rich the con tent of the pro gram with so me co ur ses re le vant 
to so cial pro tec tion, alt ho ugh at this ti me it is not re a li stic. 
Keywords: eva lu a tion, study pro gram, so cial wor kers, po licy.

* Овај рад је примљен 1. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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Сажетак
Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди све о бу хват не ре фор ме пра во су-

ђа и си сте ма социjaлне за шти те, а њи хов рад ускла ђен је са ме ђу-
на род ним и европ ским стан дар ди ма. Ср би ја је отво ри ла по гла вље 
23, што пред ста вља пра ви тре ну так за све ини ци ја ти ве ко је се ти чу 
уна пре ђе ња основ них људ ских пра ва и убр за ва ња про це са ре фор-
ме пра во су ђа. Област ре фор ме де чи је за шти те и пра во су ђа по ме ри 
де те та обез бе ђу је по што ва ње нај бо љег ин те ре са де те та, он да ка да 
де те до ђе у кон такт са си сте мом со ци јал не за шти те и пра во суд ним 
си сте мом. Де ца су зна ча јан и ва жан део суд ског про це са и мо гу 
би ти по у зда ни све до ци. Пре по зна ва ња зна ча ја уче шћа и за шти те 
де це у суд ским по ступ ци ма до ве ло је до фор ми ра ња Је ди ни це за 
по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма у кри вич ном по ступ ку на ста ле 
су у окви ру про јек та Унапређењеправадететакроз јачање си
стемаправосуђаисоцијалнезаштитеуСрбији, ко ји фи нан си ра 
ЕУ, а спро во ди УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством прав де 
и Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња. Про је кат је по чео у ав гу сту 2014. и тра је до мар та 2017. го ди не. 
Је ди ни це су фор ми ра не у че ти ри гра да: Бе о град, Ниш, Но ви Сад и 

* Док тор по ли тич ких на у ка
** Ма стер пси хо ло ги је
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Кра гу је вац и функ ци о ни шу на ре ги о нал ном ни воу. По др шка де ци 
у кри вич ном по ступ ку под ра зу ме ва: за шти ту де те та од се кун дар-
не вик ти ми за ци је то ком суд ског по ступ ка, упо зна ва ње де те та са 
суд ским по ступ ком, раз ја шња ва ње уло га свих уче сни ка, по ве ћа ње 
спо соб но сти де те та да спрем ни је и ква ли тет ни је да ис каз и по ве-
ћа ње по ве ре ња де те та и по ро ди це у суд ски по сту пак. У скла ду са 
тим у ра ду ће би ти пред ста вље не број не уло ге Је ди ни ца за за шти ту 
де це жр та ва или све до ка у кри вич ном по ступ ку, као и њи хов зна чај 
не са мо за де те већ и за пра во суд ни си стем ко ји у скла ду са Кон-
вен ци јом о пра ви ма де те та, број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
и до ма ћим за ко ни ма, кре ће пу тем ре фор ми и кро ји „пра во су ђе по 
ме ри де те та“. 
Кључнеречи: по др шка де ци у суд ском по ступ ку, жр тве/све до ци, се кун-

дар на вик ти ми за ци ја. 

1.МАЛОЛЕТНИЧКОПРАВОСУЂЕ
ИЗАШТИТАДЕЦЕЖРТАВАСВЕДОКА

УКРИВИЧНОМПОСТУПКУ

У осно ви кон цепт „пра во су ђе по ме ри де те та“1) озна ча ва 
пра во суд ни си стем, ко ји јам чи по што ва ње свих пра ва де те та на 
нај ви шем мо гу ћем ни воу.2) Пра во су ђе по ме ри де те та под ра зу ме-
ва при ме ну ефи ка сних по сту па ка до ступ не де ци да на аде ква тан 
на чин за шти те сво ја пра ва и ин те ре се уз обез бе ђи ва ње не за ви сне 
прав не ре пре зен та ци је. По што ва ње овог прин ци па је у скла ду са 
Кон вен ци јом о пра ви ма де те та, као и број ним ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма и до ма ћим за ко ни ма. До ма ће за ко но дав ство, зна чај но је 
ускла ђе но са ме ђу на род ним стан дар ди ма ка да је у пи та њу за шти та 
де це жр та ва и све до ка по себ но има ју ћи у ви ду За кон о ма ло лет ним 
учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет-
них лицa3) (у да љем тек сту: За кон о ма ло лет ни ци ма) ко ји са др жи 

1) Ми ле на Ба нић, Ива на Сте ва но вић, Какодоправосуђапомеридетета:Заштитаде
цежртаваукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублициСрбији,Цен тар за 
пра ва де те та, Бе о град, 2015, стр. 5–6.

2) Ми ле на Ба нић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Ин тер нет, 
http://www.za stit nik.gov.rs/at tac hments/ar tic le/4540/Mi le na%20Ba nic%20Ma lo let-
ni%C4%8Dko%20pra vo su%C4%91e%20i%20za%C5%A1ti ta%20de ce%20%C5%BEr-
ta va%20kri vi%C4%8Dnih%20de la,%20de ce%20%C5%BEr ta va%20sek su al nog%20is-
ko ri%C5%A1%C4%87ava nja%20i%20sek su al nog%20zlo sta vlja nja%20i%20de ce%20
sve do ka.doc., 17/8/2016.

3) За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет-
них ли ца, СлужбениГласникРС, бр. 85/2005.
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по се бан део ко ји се од но си на за шти ту де це жр та ва и све до ка кри-
вич них де ла. Но ви За кон о кри вич ном по ступ ку4)са др жи низ од-
ред би о са слу ша њу по себ но осе тљи вих све до ка. За кон o по себ ним 
ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла про тив пол не сло-
бо де пре ма ма ло лет ни ци ма5) про пи су је за бра ну убла жа ва ња ка зне 
и услов ног от пу ста и не за ста ре ва ње кри вич ног го ње ња. 

Вла да Ср би је је 2005. го ди не усво ји ла Оп шти про то кол за за-
шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, а по себ ни про то ко ли 
до не ти су у обла сти ма обра зо ва ња, со ци јал не за шти те, здрав стве не 
за шти те, пра во су ђа и по ли ци је ко ји ма су де фи ни са не над ле жно сти 
и по сту па ња свих ак те ра у мул ти сек тор ској за шти ти де це у слу ча-
је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це.6)

За шти та де це жр та ва и све до ка обез бе ђу је се и кроз гра ђан-
ско прав ну за шти ту или управ но-прав ну за шти ту при ме ном од-
ред би дру гих за ко на и то По ро дич ног за ко на, За ко на о со ци јал ној 
за шти ти, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о по ли ци ји, За кон о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За кон о пар нич ном по-
ступ куи дру ги за ко ни. 

За кон о ма ло лет ни ци маса др жи по себ на пра ви ла по ступ ка о 
за шти ти ма ло лет них ли ца као оште ће них у кри вич ном по ступ ку. 
По себ на пра ви ла по ступ ка од но се се на оба ве зну спе ци ја ли за ци ју 
у обла сти пра ва де те та и кри вич но прав не за шти те ма ло лет них ли-
ца свих про фе си о на ла ца ко ји уче ству ју у овим по ступ ци ма, по себ-
но су ди ја, ту жи ла ца, адво ка та и по ли ци је. Чла но ви ма 152 и 153 тог 
за ко напро пи са но је низ ме ра чи ји је циљ да се спре чи се кун дар на 
вик ти ми за ци ја и тра у ма ти за ци ја ма ло лет них оште ће них ли ца у по-
ступ ку, као што је са слу ша ње ма ло лет них ли ца уз по моћ пси хо-
ло га, пе да го га или дру гог струч ног ли ца. Ис тра жи ва ња Цен тра за 

4) За ко ник о кри вич ном по ступ ку, СлужбенигласникРС, бр. 72/2011, 101/2012, 121/2012, 
32/2013 и 45/2013.

5) За ко на о по себ ним ме ра ма за спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла про тив пол не сло бо-
де пре ма ма ло лет ни ци ма, СлужбенигласникРС,бр. 32/13.

6) Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколзазаштитудецеиуче
никаоднасиља, злостављањаи занемаривањауобразовноваспитнимустановама, 
Бе о град, 2007.; Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, По
себнипротоколуустановамасоцијалнезаштитеодзлостављањаизанемаривања, 
Бе о град, 2008.; Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколопосту
пањуправосуднихорганаузаштитидецеодзлостављањаизанемаривања, Бе о град, 
2009.; Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Посебни протокол система здрав
ственезаштитезазаштитудецеодзлостављањаизанемаривања, Бе о град, 2009.; 
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Посебнипротоколопоступа
њуполицијскихслужбеникаузаштитималолетнихлицаодзлостављањаизанемари
вања, Бе о град, 2006.
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пра ва де те та Какодоправосуђапомеридетета–Заштитадеце
жртаваукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублици
Србији по ка за ло је да се при ли ком са слу ша ња обез бе ђу је при су-
ство пе да го га, пси хо ло га или дру гог струч ног ли ца што до при но си 
осе ћа њу си гур но сти и за шти ће но сти де те та али се овим струч ња-
ци ма не да је ак тив на уло га у по ступ ку (фо рен зич ки ин тер вју) ко-
ја би до при не ла у до би ја њу што ква ли тет ни јег ис ка за.7) Упо тре ба 
сред ства за пре нос сли ке и зву ка то ком са слу ша ња, оба вља ње са-
слу ша ња ван про сто ри ја су да, та ко ђе је пред ви ђе на За ко ном о ма-
ло лет ни ци ма. Исто ис тра жи ва ње Цен тра за пра ва де те та по ка за ло 
је да се у 88,3% слу ча је ва са слу ша ње де те та оба вља у суд ни ци, у 
22,8% у ка би не ту су ди је, а са мо 4,7% де це жр та ва се са слу ша ва у 
по себ но опре мље ним про сто ри ја ма при ла го ђе ним по тре ба ма де-
те та, ње го вим го ди на ма и зре ло сти, или у не ким дру гим сре ди на ма 
при ла го ђе ним де те ту.8) За кон ка же да се са слу ша ње мо же спро ве-
сти нај ви ше два пу та, а из у зет но и ви ше пу та ако је то нео п ход но 
за оства ри ва ње свр хе кри вич ног по ступ ка ка да је су ди ја по себ но 
ду жан да во ди ра чу на о за шти ти лич но сти и раз во ја ма ло лет ног 
ли ца. Ис тра жи ва ње Функционисањездравственог,правосудноги
системасоцијалнезаштитеузаштитидецеодзлостављањаи
занемаривања9) по ка за ло је да ма ло лет ни ци да ју ис каз че ти ри до 
пет пу та, што по ка зу је да др жа ва не обез бе ђу је по сту пак ко ји је 
у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. По на вља ње исте при че, 
не ка да у јед ном да ну и ви ше пу та, па са мим тим и по нов но пре жи-
вља ва ње тра у ма тич них до га ђа ја, пред ста вља ве ли ку не при јат ност 
и стрес за ма ло лет ни ка. Пра во суд ни си стем рет ко се ба ви пи та њем 
на ко ји на чин ће обез бе ди ти спре ча ва ње се кун дар не вик ти ми за-
ци је то ком да ва ња ис ка за. За шти та ин те ре са де те та од се кун дар не 
вик ти ми за ци је у суд ским по ступ ци ма уско је схва ће на и углав ном 
се од но си на пре ци зно утвр ђи ва ње да ли је де те у ста њу да све до чи 
и да ис каз пред су дом или не.

За ко номје обез бе ђе на бес плат на прав на по моћ ма ло лет ним 
оште ће ним у по ступ ци ма ко ји се од но се на 27 кри вич них де ла на-
бро је на у чла ну 150 За ко на од стра не спе ци ја ли зо ва них адво ка та. 

7) Ми лан Ба нић, Ива на Сте ва но вић, Какодоправосуђапомеридетета:Заштитадеце
жртаваилисведокаукривичнимпоступцимаистањеупраксиуРепублициСрбији,
Цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 2015, стр. 14–16 .

8) Исто, стр. 22.

9) Ива на Ми ло са вље вић-Ђу кић, Функционисање здравственог, правосудног и система
социјалнезаштитеузаштитидецеодзлостављањаизанемаривања, док тор ска ди-
сер та ци ја, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 2015, стр. 167.
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Ме ђу тим, прав на по моћ је обез бе ђе на са мо то ком кри вич ног по-
ступ ка што у прак си пред ста вља про блем има ју ћи у ви ду да је за 
за шти ту пра ва де те та че сто нео п ход но да се по ред кри вич ног по-
ступ ка пре ду зме и гра ђан ско прав на за шти та (по ступ ци ли ше ња 
ро ди тељ ског пра ва, вр ше ња ро ди тељ ског пра ва и одр жа ва ња лич-
них од но са де те та и ро ди те ља, ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци 
и др.) као и да се по ста вље ни имо вин ско прав ни зах тев оства ри у 
гра ђан ском по ступ ку.10)

2.ПСИХОЛОШКИАСПЕКТИУЧЕШЋАДЕЦЕ
УСУДСКИМПОСТУПЦИМАКАОЖРТВЕ

ИЛИСВЕДОЦИ

Де чи ја по пу ла ци ја по себ но је угро же на због сво је за ви сно-
сти од од ра слих. С де цом ра де, ба ве се, под у ча ва ју их, чу ва ју, о 
њи ма пи шу и ле че их струч ња ци раз ли чи тих про фи ла. Вр ло је ши-
рок ди ја па зон осо ба ко је би ло по вре ме но би ло ис кљу чи во до ла зе у 
кон такт с де цом, те мо гу да по вре де њи хо ва пра ва или пак тре ба ју 
до дат на зна ња ка ко би пра ва де це по што ва ли. Де ца ко ја су пре тр-
пе ла зло ста вља ње или при су ство ва ла по ро дич ном на си љу не ка да 
се не усу ђу ју да при ја ве и раз от кри ју на си ље. Раз ло зи због ко јих 
де ца ћу те о на си љу мо гу би ти раз ли чи ти: страх да им се не ће ве ро-
ва ти, емо ци о нал на бли скост и по ве за ност са зло ста вља чем, бри га 
за одр жа њем по ро дич не ко хе зи је, страх од прет њи, страх од со ци-
јал не ис кљу че но сти и суд ске ка зне, пи та ње по вер љи во сти и ано-
ним но сти, стид, кри ви ца, осе ћај од го вор но сти, страх од гу бит ка 
кон тро ле над про це сом.

Ме ђу тим, ка да се на си ље/зло ста вља ње раз от кри је, де ца мо-
гу би ти по у зда ни све до ци у суд ском по ступ ку. Да би де ца би ла ве-
ро до стој ни све до ци, по треб но је да их од ра сли ис пи ту ју на на чин 
при ме рен њи хо вом уз ра сту, раз во ју, од но сно да раз у ме ју и ува жа-
ва ју де те то ве спо соб но сти и огра ни че ња. Де ца су у ста њу да се до-
се те ствар них до га ђа ја са пу но ве ћом по у зда но шћу, не го што се то 
ду го сма тра ло: де ца од че ти ри го ди не мо гу се се ти ти ис ку ства од 

10) Ми ле на Ба нић, Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривич
них дела, деце жртава и сексуалног злостављања и деце сведока, Ин тер нет, 
http://www.za stit nik.gov.rs/at tac hments/ar tic le/4540/Mi le na%20Ba nic%20Ma lo let-
ni%C4%8Dko%20pra vo su%C4%91e%20i%20za%C5%A1ti ta%20de ce%20%C5%BEr-
ta va%20kri vi%C4%8Dnih%20de la,%20de ce%20%C5%BEr ta va%20sek su al nog%20is-
ko ri%C5%A1%C4%87ava nja%20i%20sek su al nog%20zlo sta vlja nja%20i%20de ce%20
sve do ka.doc., 17/8/2016.
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2,5 го ди не па на да ље са ве ли ком по у зда но шћу, иако се раз ли чи та 
де ца усре сре де на раз ли чи те де та ље. По др шка од ра слих ве о ма је 
зна чај на ка да се де ца по ја вљу ју у суд ском по ступ ку, по себ но ка да 
све до че о на си љу у по ро ди ци или о не ко ме ко га по зна ју или му је 
по вре ду на не ла бли ска осо ба. Ис ку ства у суд ском по ступ ку за де-
цу мо гу би ти уз не ми ру ју ћа и за стар шу ју ћа, де ца има ју страх да им 
од ра сли не ће ве ро ва ти, страх да ће не ко ви ка ти на њих, при сут на 
је анк си о зност услед не ра зу ме ва ња је зич ких тер ми на и кон це па та 
ко ји се ко ри сте на су ду, при су тан је страх од су о ча ва ња са окри-
вље ним. Као и од ра сли, и де ца до жи вља ва ју мно ге аспек те суд ског 
про це са као стре сне: од ла га ње ро чи шта, јав на све до че ња и др.11)

Као нај че шћи из во ри ре тра у ма ти за ци је у си сте му за шти те 
де це на во де се по но вље ни ин тер вју с де те том од стра не раз ли чи-
тих струч ња ка у раз ли чи тим уста но ва ма, нео се тљив на чин ис пи-
ти ва ња и тра ја ње суд ског по ступ ка.12) То зна чи да де ца ка да го во ре 
о до га ђа ји ма ко ји су им се де си ли, по но во про жи вља ва ју и по кре ћу 
не при јат на и уз не ми ру ју ћа осе ћа ња, као у вре ме ка да се тра у мат-
ски до га ђај де сио. Ка да је де те ко је је до жи ве ло тра у му у ста њу 
„уз бу не“, оно је у том тре нут ку ма ње спо соб но да се кон цен три-
ше и да ми сли, мо же би ти на пе то и обра ћа ви ше па жње на не вер-
бал не зна ке, као што су тон, глас, став те ла или из раз ли ца. Ка да 
тра у ма ти зо ва но де те осе ћа да не ма кон тро лу над си ту а ци јом, оно 
мо же до жи ве ти ве ли ки страх, па ће се, ако му пру жи мо бар де лић 
кон тро ле над си ту а ци јом или над ак тив но шћу ко ју оба вља са од ра-
слом осо бом, осе ћа ти мно го си гур ни је, при јат ни је и би ће у ста њу 
да ми сли и осе ћа на зре ли ји и ефи ка сни ји на чин.13)

Узи ма ју ћи у об зир спе ци фич но сти раз во ја де це, др жа ва Ср-
би ја кроз про јект Унапређењеправадететакрозјачањесистема
правосуђаисоцијалнезаштите раз ви ја стра те ги ју за пре ва зи ла же-
ње стре са иза зва ног уче шћем де це у суд ским про це си ма, кроз фор-
ми ра ње Је ди ни ца за по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма кри вич них 
де ла.

11) Ми ли ца Пе јо вић-Ми ло ван че вић, „За шти та де це жр та ва и све до ка кри вич них де ла – 
пси хо ло шки аспект“ у:Заштитадецежртаваисведокакривичнихдела, Ми ни стар-
ство прав де, In ter na ti o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2014, стр. 71–91.

12) Исто

13) Исто
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3.ЈЕДИНИЦЕЗАПОДРШКУДЕЦИ

ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМАКРИВИЧНИХДЕЛА

Је ди ни це су на ста ле у окви ру про це са тран сфор ма ци је до мо-
ва за де цу у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и Кра гу јев цу и функ ци-
о ни шу на ре ги о нал ном ни воу, од но сно до ступ не су на те ри то ри ји 
че ти ри апе ла ци о на су да. У окви ру Је ди ни ца ан га жо ва ни су пе да-
го зи, спе ци јал ни пе да го зи, со ци јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, ко ји су 
по себ но об у че ни за пру жа ње по др шке и узи ма ње ис ка за, тј. они 
струч ња ци ко је за кон пре по зна је као осо бе ко је мо гу да пру жа ју 
по др шку де ци жр та ва ма/све до ци ма у суд ском по ступ ку. Ови про-
фе си о нал ци за по сле ни су у си сте му со ци јал не за шти те и има ју ис-
ку ства у ра ду са де цом жр тва ма/све до ци ма. Еду ко ва ни су за по моћ 
су ди ји и ту жи о цу при узи ма њу ис ка за, за при ступ де те ту у скла ду 
са уз ра стом и вр стом тра у ме, спе ци фич ним на чи ни ма раз го во ра са 
ма лим де те том и адо ле сцен том, при пре му де те та за суд и по др шку 
на кон суд ског по ступ ка. По се ду ју мо бил ну опре му за узи ма ње ис-
ка за од де те та. По др шка под ра зу ме ва за шти ту де те та од се кун дар-
не вик ти ми за ци је то ком суд ског по ступ ка, упо зна ва ње де те та са 
суд ским по ступ ком, раз ја шња ва ње уло ге свих уче сни ка, по ве ћа ње 
спо соб но сти де те та да спрем ни је и ква ли тет ни је да ис каз и по ве ћа-
ње по ве ре ња де те та и по ро ди це у суд ски по сту пак. Је ди ни це има-
ју уло гу да ин фор ми шу и при пре ме де те и по ро ди цу за суд, бу ду 
по др шка ту жи о ци ма и су ду при ли ком узи ма ња ис ка за од де те та, 
спро ве ду фо рен зич ки ин тер вју са де те том и пру жа ју са ве то дав ну 
и те ра пиј ску по др шку. Је ди ни це мо же ан га жо ва ти ор ган по ступ ка 
пи сме ним зах те вом и у по је ди ним слу ча је ви ма ор ган ста ра тељ ства 
ка да је кри вич ни по сту пак већ по кре нут. 

Од по чет ка про јек та кроз по сту пак пси хо е ду ка ци је, од но сно 
ин фор ми са ња о суд ском по ступ ку, пре не го што се по ја ве на су ду, 
про шло је 54 де це. Струч ни рад ни ци у окви ру Је ди ни це су пру жи-
ли по др шку при ли ком са слу ша ња за 21 де те. Фо рен зич ки ин тер вју 
је оба вљен са 26 де це, док је по др шку у ви ду са ве то дав ног раз го-
во ра, на кон што су да ли ис каз, до би ло 20 де це.

3.1Припремадететазасуд

Де ца и од ра сли мо гу би ти ја ко за бри ну ти ка да су по зва ни 
на суд да све до че. Де ца ко ја су до жи ве ла зло ста вља ње че сто су 
је ди ни и глав ни све док до га ђа ја, што пред ста вља до дат ни стрес, 
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а су о ча ва ње са фи гу ра ма ауто ри те та – су ди ја ма, адво ка ти ма и ту-
жи о ци ма мо же да до ве де до не си гур но сти и сма ње ња са мо по у зда-
ња.14) Ин фор ми са ње о суд ском по ступ ку и при пре ма за све до че ње, 
до при но се сма ње њу стре са и не при јат но сти за де те, де те je че сто 
спрем ни је и опу ште ни је из но си ис каз, чи ме се сма њу је тра у ма ти-
за ци ја де те та.

При пре ма де те та за суд је об лик пси хо е ду ка ци је у ко ме де те 
учи о про це су су ђе ња, ка ко да пре по зна и упра вља сво јим емо ци-
ја ма и нор ма ли зу је емо ци је ко је би се мо гле ја ви ти то ком су ђе ња. 
Ва жно је ис та ћи да то ком при пре ме де те та за суд уло га пру жа о ца 
по др шке ни је да ис пи та (го во ри) о слу ча ју и не ути че или ме ња ис-
каз де те та. При пре ма има сво је ци ље ве и пра ви ла на осно ву ко јих 
је пру жа лац по др шке спро во ди. Ци ље ви при пре ме де те та за суд 
су: упо зна ва ње са де те том, ње го вим оче ки ва њи ма и евен ту ал ним 
бри га ма око од ла ска на суд, об ја шња ва ње суд ског про це са, раз ја-
шња ва ње уло га и об ја шње ње по ступ ка у суд ни ци, уче ње и при ме-
на тех ни ке опу шта ња, упо зна ва ње де те та са пра ви ли ма по на ша ња 
за вре ме ис пи ти ва ња.15)

При пре ма де те та за суд по чи ње ин фор ми са њем ро ди те ља 
о при пре ми њи хо вог де те та. Овај раз го вор тра је ми ни мал но сат 
вре ме на и ин ди ви ду а лан је. Ро ди те љи ма се об ја шња ва шта је пси-
хо е ду ка ци ја и ка ко она мо же да по мог не њи хо вом де те ту на су ду, 
за тим се ро ди те љи ма об ја шња ва суд ски про цес и уло га де те та у 
ње му, као и на чин на ко ји да се по на ша ју пре ма де те ту пре, то ком 
и по сле су ђе ња.

За при пре му де те та за суд, Је ди ни це мо же ан га жо ва ти ор ган 
по ступ ка или ор ган ста ра тељ ства, пи сме ним зах те вом за укљу чи-
ва њем. 

Пру жа о ци по др шке де те ту у Је ди ни ца ма об у че ни су за спро-
во ђе ње при пре ме де те та за суд на осно ву сле де ће струк ту ре. 

 –  Упо зна ва ње, пру жа лац по др шке об ја шња ва де те ту о че му 
ће раз го ва ра ти и да не ће го во ри ти о слу ча ју, да ће да нас 
на у чи ти шта све љу ди ра де у суд ни ци и про ба ће да са зна 
де те то ва оче ки ва ња од су ђе ња.

14) In grid M. Cor don, Gail S. Go od man, Sta cey J. An der son, „Chil dren in co urt“, In: P. J. van 
Kop pen, & S. D. Pen rod (Ur), Adversarialversusinquisitorialjustice:Psychologicalper
spectivesoncriminaljusticesystems (eds. P. J. van Kop pen, S. D. Pen rod), Klu wer Aca de-
mic/Ple num Pu blis hers, New York, 2003, pp. 167–189.

15) Gor da na Bu ljan Flan der, Priprema deteta za sud, Ured UNI CEF-a za Hr vat sku, Za greb, 
2016, str. 2–12.
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 –  Раз го вор о стра хо ви ма о су ду, раз го ва ра ти са де те том шта 
га бри не у ве зи са од ла ском на суд и ка ко се осе ћа у ве зи 
то га.

 –  Тех ни ке ре лак са ци је, упо зна ва ње са тех ни ка ма ре лак са-
ци је и ка ко мо же да их ко ри сти у ста њу по ви ше не уз не-
ми ре но сти, стре са.

 –  По ве ре ње у суд ски про цес и ва жност де те та као све до ка, 
под се ти ти де те да чак и ако се љу ди у су ду бу ду по на ша ли 
пре ма ње му на на чин ко ји му ни је при ја тан, оно је нај-
ва жни ји све док, а не ка да и је ди ни све док. Раз го ва ра ти о 
зна чај но сти ње го ве уло ге на су ду.

 –  Упо зна ва ње са суд ским про це сом, раз го ва ра се о суд ском 
про це су и ње го вим де ло ви ма по пут све до че ња, го во ре ња 
исти не, пра ви ма де те та на су ду, из гле ду суд ни це и уло га-
ма љу ди у суд ни ци и мо гу ћим пре су да ма. 

 –  За вр ша ва ње раз го во ра, раз ја сни ти до дат на пи та ња и не ја-
сно ће ко је де те има, оста ви ти мо гућ ност на кнад них кон-
та ка та са пру жа о цем по др шке уко ли ко де те има још не ка 
пи та ња.

3.2Помоћсудијиитужиоцуприликомузимањаисказа

Је ди ни це за по др шку де ци жр тва ма/све до ци ма кри вич них 
де ла мо же ан га жо ва ти ор ган по ступ ка (ту жи ла штво и суд) као по-
др шку де ци при ли ком узи ма ња ис ка за. Је ди ни це се ан га жу ју пи-
сме ним зах те вом од стра не ор га на по ступ ка. У слу ча је ви ма по-
кре та ња по ступ ка, ка да се од ор га на ста ра тељ ства тра жи да оба ви 
раз го вор са де те том, исти мо же ан га жо ва ти Је ди ни це као по себ но 
об у че не пру жа о це по др шке де те ту. По др шка при ли ком узи ма ња 
ис ка за у су ду, мо же би ти ди рект на ка да ту жи лац или су ди ја ис-
пи ту ју де те, а пру жа лац по др шке де те ту из Је ди ни ца је при су тан 
и има уло гу да пре фор му ли ше по ста вље на пи та ња ко је де те ни је 
раз у ме ло. Уко ли ко се де те уз не ми ри пру жа лац по др шке мо же да 
га под се ти на ве жбе ре лак са ци је и ка ко да са вла да уз ме ни ру ју ће 
емо ци је. 

Је ди ни це по се ду ју мо бил ну опре му за пре нос сли ке и зву-
ка то ком са слу ша ња, ко је се мо же оба ви ти ван про сто ри ја су да. 
Ор ган по ступ ка по сред но са слу ша ва де те, јер се све док са слу ша-
ва ван про сто ри ја у ко јој се од ви ја су ђе ње, а сви ак те ри по ступ ка 
ко ји ина че има ју то пра во мо гу да му по ста вља ју пи та ња пре ко 
пру жа о ца по др шке Је ди ни ца. На тај на чин из бе га ва се се кун дар на 
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вик ти ми за ци ја де те та, с об зи ром да оно ни је из ло же но ве ћем бро ју 
љу ди у суд ни ци, де те је са мо са јед ном осо бом у по себ ној про сто-
ри ји. Пру жа лац по др шке је за ду жен да пре не се де те ту по ста вље-
на пи та ња, пре фор му ли ше уко ли ко их де те ни је раз у ме ло а пре ко 
аудио-ви део опре ме сви ак те ри у по ступ ку чу ју од го вор де те та и 
мо гу да по ста вља ју пи та ња. Ова кав на чин ис пи ти ва ња, по твр дио 
је да де ца опу ште ни је и лак ше из но се де та ље до га ђа ја. У бе о град-
ским је ди ни ца ма пру жа на је по др шка ОЈТ-у и су ду на апе ла ци ји 
(Бе о град, Сме де ре во, Вр шац). Раз го во ри са де цом оба вља ни су од 
стра не об у че ног пси хо ло га и пе да го га, док су оста ли ак те ри би ли у 
дру гој про сто ри ји са мо гућ но шћу по ста вља ња пи та ња. 

3.3Форензичкиинтервју

Фо рен зич ки ин тер вју је са мо јед на ком по нен та за по моћ у 
раз у ме ва њу ис тра жи ва ња зло ста вља ња де це, а ко ји укљу чу је раз-
ли чи те ди сци пли не: при ме ње но пра во, ту жи о це, адво ка те жр та ва, 
прак ти ча ре из обла сти мен тал ног здра вља. Иако на ве де ни ак те ри 
мо жда не уче ству ју ди рект но то ком спро во ђе ња фо рен зич ког ин-
тер вјуа, сва ки од њих про фи ти ра од ин фор ма ци ја до би је них то ком 
ње го вог спро во ђе ња.16)

Фо рен зич ки ин тер вју са де те том је раз вој но осе тљив ме тод 
при ку пља ња чи ње ни ца ко је се ти чу на вод ног зло ста вља ња. Овај 
ин тер вју се спро во ди од стра не ком пе тент них, утре ни ра них ин тер-
вју е ра ко ји до бро по зна ју де чи ји раст и раз вој. Ламб и ко ле ге17) твр-
де да је „уз раст нај ва жни ја де тер ми нан та ме мо риј ског ка па ци те та 
де те та“. 

У скал ду са тим, струч ни рад ни ци у окви ру Је ди ни це за за-
шти ту де це жр та ва или све до ка кри вич них де ла, об у че ни су за 
спро во ђе ње фо рен зич ког ин тер вјуа, пре ма про то ко лу На ци о нал-
ног ин сти ту та за де чи је здра вље и људ ски раз вој (TheNationalIn
stituteofChildHealthandHumanDevelopment).

Про то кол На ци о нал ног ин сти ту та за де чи је здра вље и људ-
ски раз вој нај по зна ти ји је и нај ви ше ис тра жи ван про то кол, раз-
ви јен од стра не ти ма ис тра жи ва ча, ис пи ти ва ча, по ли ца ја ца и пра-
16) New lin Chris, Ste e le Lin da Cor di so, Cham ber lin An dra, An der son Jen ni fer, Ken ni ston Ju lie, 

Rus sell Amy, He at her Ste wart, Va ug han Va ug han-Eden, „Child fo ren sic in ter vi e wing: Best 
prac ti ces“,Juvenile justicebulletin, US De part ment of Ju sti ce, Of fi ce of Ju sti ce Pro gram, 
Of fi ce of Ju ve ni le Ju sti ce and De lin qu ency Pre ven tion,Was hing ton, 2015, p. 3.

17) Mic hael E. Lamb, Lind say C. Mal loy, Irit Her shko witz, D. La Rooy, „Chil dren and the low“, 
In:HandbookofChildPsychologyandDevelopmentalScience, 7th ed., vol. 3: So ci o e mo ti o-
nal Pro ces ses (edi ted by R.M. Ler ner and M.E. Lamb), Ho bo ken, Wi ley, 2015, pp. 464–512.
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во суд них струч ња ка, а на те ме љу по зна ва ња де чи јих раз вој них 
спо соб но сти, од но сно ње го вих је зич ких спо соб но сти, спо соб но-
сти пам ће ња, су ге сти бил но сти, стре са и тра у ме.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, овај про то кол ко ри сти три 
пу та ви ше отво ре на пи та ња, два пу та ма ње за тво ре на или су ге-
стив на пи та ња и укљу чу је по др жа ва ју ће ко мен та ре ко ји под сти чу 
на са рад њу и при се ћа ње. Вр сту пи та ња у окви ру фо рен зич ког ин-
тер вјуа по треб но је при ла го ди ти об ли ку зло ста вља ња или за не ма-
ри ва ња. 

Про то кол се са сто ји из 11 фа за. По чет на фа за је фа за ко ја 
укљу чу је пред ста вља ње уло ге оно га ко во ди ине тр ви ју и упо зна-
ва ње са осо бом ко ја ће би ти ин тер вју и са на – де те том. Раз го вор 
се за по чи ње пи та њи ма ко ја за циљ има ју да опу сте са го вор ни ка и 
учи не да се осе ћа при јат но. Ис пи ту ју се спо соб но сти раз ли ко ва ња 
исти не и ла жи као и мо рал них по сле ди ца ла жи, би ло пу тем Lyon/
Saywitz кар ти ца, би ло пу тем кон крет не про ве ре раз у ме ва ња кон-
цеп та исти не и ла жи по ста вља њем пи та ња: „Ка ко се зо ве мој пас?“ 
или „Шта се де си не ком ко сла же свог учи те ља?“ У овој фа зи се 
де те под се ћа да је ње го ва оба ве за да го во ри исти ну. До го ва ра ју се 
и оста ла пра ви ла ра да. Де те ту се об ја шња ва да има пра во да не зна 
од го вор на пи та ње, да мо же да ис пра ви ис пи ти ва ча уко ли ко ка же 
не што по гре шно, за тим, да ће му не ка пи та ња би ти по ста вље на 
ви ше пу та, али да то не зна чи да је не што по гре шно ре кло или да 
му се не ве ру је, већ да би дру ги ко ји ни су при су ство ва ли до га ђа ју 
бо ље раз ме ли шта се до го ди ло. 

У дру гој фа зи се ус по ста вља од нос по ве ре ња ко ји је кљу чан 
за да ва ње ис ка за. У скал ду са тим де те се под сти че да при ча не што 
ви ше о се би и о ства ри ма ко је во ли да ра ди. 

У тре ћој фа зиис пи ти вач под сти че де те да при ча о не у трал-
ном до га ђа ју од по чет ка до кра ја, што за циљ има да про ве ри епи зо-
дич но пам ће ње, од но сно пам ће ње по је ди нач них до га ђа ја. Уко ли ко 
се ра ди о сек су ал ном зло ста вља њу, на гла сак је на епи зо дич кој ме-
мо ри ји, док је код за не ма ри ва ња ак це нат на ше мат ском пам ће њу.

Че твр та фа за под ра зу ме ва пре ла зак на пи та ња ко ја су ре ле-
вант на за до га ђај. Обич но се за по чи ње пи та њем: „Да ли знаш за-
што си да нас до шао да раз го ва раш са мном?“, па се по сте пе но по-
ста вља ју све усме ре ни ја, али и да ље отво ре на пи та ња. Ме ђу тим, 
ако је реч о хро нич ном ста њу по пут ду го трај ног зло ста вља ња, ова-
кав тип пи та ња ни је при кла дан. По не кад је по треб но раз ја сни ти да 
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ли је био је дан или ви ше до га ђа ја. Уко ли ко се не што де си ло ви ше 
пу та, по треб но је под ста ћи де те да при ча о нај но ви јем до га ђа ју.

Пе та фа за је фа за ис тра жи ва ња до га ђа ја, где је по треб но раз-
ја сни ти сва ки до га ђај по на о соб, од но сно при ку пи ти што ви ше ин-
фор ма ци ја и де та ља. Ако се ра ди о зло ста вља њу де те та, ва жно је 
во ди ти ра чу на на ко ји на чин ће се по ста вља ти пи та ња о ва жним 
љу ди ма у де те то вом жи во ту. Пре по ру ка је да се кре не са при чом 
о осо би о ко јој је де те ту нај лак ше да го во ри (нпр. „Ре ци ми не што 
ви ше о свом бра ту. Шта во лиш да ра диш с њим у сло бод но вре ме? 
Шта не во лиш да ра диш с њим?“) и то од уоп ште них ка спе ци фич-
ним пи та њи ма. Ако се ра ди о фи зич ком зло ста вља њу, по треб но је 
по ста ви ти пи та ња ко ја се од но се на по што ва ње пра ви ла и ди сци-
пли ну (нпр. „Шта се де ша ва ка да пре кр шиш не ко пра ви ло у ку ћи? 
Ис при чај ми ви ше о пра ви ли ма код ку ће.“) По не кад су при хва тљи-
ва и ДА/НЕ пи та ња уко ли ко су упа ре на са отво ре ним (нпр. „Да ли 
си не ка да због ба ти на мо рао ићи код ле ка ра?“ Ако је од го вор „Да“, 
од мах сле ди и „Ре ци ми не што ви ше о то ме.“).

По том је мо гу ће на пра ви ти па у зу и ис пла ни ра ти да љи ток 
ин тер вјуа.

Сед ма фа за под ра зу ме ва до би ја ње ин фор ма ци ја ко је де те 
ни је спо ме ну ло, уко ли ко по сто је са зна ња да је не где већ от кри ло 
од ре ђе не ин фор ма ци је. Пре по ру ка је да се у овој фа зи по ста вља ју 
усме ре на пи та ња упа ре на са отво ре ним (нпр. Ка да си ми го во ри ла 
о … ре кла си ми... Ре ци ми ви ше о то ме“.)

У осмој фа зи се и да ље по ста вља ју упа ре на пи та ња, уко ли ко 
же ли мо да до би је мо ин фор ма ци је о ко ји ма по сто је са зна ња али их 
де те ни је спо ме ну ло (нпр. „Чуо/ла сам да си при чао/ла са..... (ме сто/
вре ме). Ре ци ми о че му сте причaли?“)

Де ве та фа за је фа за у ко јој ис пи ти вач по ку ша ва да до би је ин-
фор ма ци је о то ме да ли не ко дру ги зна шта се до го ди ло и ка ко је на 
са зна ње о до га ђа ју та осо ба ре а го ва ла.

Де се та фа заје ујед но и за вр шна фа за то ком ко је се ис пи ти-
вач за хва љу је на до би је ним ин фор ма ци ја ма, али ујед но и оста вља 
про стор де те ту да по ста ви пи та ња ис пи ти ва чу или му ка же не што 
до дат но што же ли, а ис пи ти вач га то ком ин тер вјуа ни је о то ме пи-
тао.

У је да на е стој фа зисе ис пи ти вач за хва љу је де те ту на уче шћу 
у раз го во ру, а по том пре ла зи на не у трал ну те му, од но сно при чу о 
то ме ка ко де те пла ни ра да про ве де оста так да на.18)

18) УНИ ЦЕФ, Смернице за припрему за суд ифорензичко испитивање децежртава и
сведокакривичнихдела, из да те у окви ру про јек та Унапређењеправадететакрозјача
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Од по чет ка фор ми ра ња Је ди ни це за за шти ту де це жр та ва 
или све до ка кри вич них де лафо рен зич ки ин тер вју је спро ве ден са 
укуп но 26 де це из раз ли чи тих гра до ва ши ром Ср би је, на те ри то ри-
ји но во сад ске, ни шке, бе о град ске и кра гу је вач ке апе ла ци је. 

3.4Саветодавнаитерапијскаподршка

У окви ру Је ди ни ца, пред ви ђе на је по др шка де те ту и по ро-
ди ци, на кон да ва ња ис ка за, има ју ћи у ви ду те жи ну си ту а ци је кроз 
ко ју су жр тве про шле, а у ци љу ја ча ња њи хо вих ка па ци те та и пре-
ва зи ла же ња пост тра у мат ског стре са. По др шка под ра зу ме ва јед ну 
вр сту пси хо е ду ка ци је де те та и ро ди те ља о мо гу ћим симп то ми ма 
(уз не ми ре ност, страх, ту га, љут ња) ко ји мо гу да се ја ве на кон пре-
тр пље ног зло ста вља ња. Ка ко је пред ви ђе на са мо јед на се ан са, де те 
и ро ди те љи до би ја ју ин фор ма ци је, где мо гу у сво јој сре ди ни да 
до би ју аде кват ну пси хо ло шку по моћ и по др шку. По др жа ва ју се да 
по тра же по моћ ка ко би се де те ту, а и ро ди те љи ма, омо гу ћи ло да 
из ра зи, раз у ме и осми сли осе ћа ња ве за на за зло ста вља ње и зло ста-
вља ча, као и да на у че да иза ђу на крај са број ним ре ак ци ја ма ко је 
мо гу би ти ве за не за зло ста вља ње. Има ју ћи у ви ду ве ли ки зна чај 
пси хо ло шке по др шке де те ту и по ро ди ци у Цен тру за за шти ту одој-
ча ди, де це и омла ди не, у скло пу истог про јек та по че ло је да ра ди 
Са ве то ва ли ште за де те и по ро ди цу. У овом Са ве то ва ли шту упу ћу ју 
се де ца и ро ди те љи из Је ди ни ца ко ји су тра жи ли по моћ и по др шку. 
У Са ве то ва ли шту су ан га жо ва ни ли цен ци ра ни те ра пе у ти за по сле-
ни у Цен тру за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не. Је ди ни це на 
дру гим апе ла ци ја ма по ро ди це и де цу упу ћу ју у ло кал ну сре ди ну за 
пру жа ње пси хо ло шке по др шке де те ту и по ро ди ци.

До са да шња ис ку ства и ре зул та ти ра да у прак си по ка зу ју да 
при пре мом де те та за са слу ша ње ис ку ство све до че ња по ста је ма-
ње стре сно и не при јат но, јер пред ви ди вост да је осе ћај си гур но-
сти и сма њу је осе ћај на пе то сти. Струч ња ци ра де на ус по ста вља њу 
до брог од но са са де те том, што до при но си из град њи по ве ре ња у 
суд ски по сту пак. Оства ри ва ње за шти те за сно ва не на нај бо љем ин-
те ре су де те та и спре ча ва ње се кун дар не вик ти ми за ци је, до при но си 
да де ца спрем ни је го во ре о до га ђа ју, јер су де таљ но упо зна та са 
сво јим пра ви ма и оба ве за ма, а по ред то га су си гур на да по ред се бе 
има ју од ра слу осо бу од по ве ре ња. О то ме ко ли ко су ва жне услу ге 
ко је Је ди ни ца има да по ну ди пре све га го во ре по зи тив на ис ку ства 
де це, али и њи хо вих бли жњих (не зло ста вља ју ћи ро ди тељ, хра ни-

њесистемаправосуђаисоцијалнезаштитеуСрбији ко ји фи нан си ра ЕУ, а спро во ди 
УНИ ЦЕФ у парт нер ству са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и Ми ни стар ство прав де, Бе о град, 2016, стр. 13–15.
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тељ, струч њак из ин сти ту ци ја) као и све ве ће ан га жо ва ње Је ди ни ца 
од стра не над ле жних ин сти ту ци ја ши ром Ре пу бли ке Ср би је, пре 
све га ту жи ла штва.
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THEROLEOFUNITFORSUPPORT
TOCHILDREN/WITNESSES
INCRIMINALPROCEDINGS

Resume
The sta te of Ser bia has ma de a ma jor ef fort to har mo ni ze the 

do me stic le gal fra me work with in ter na ti o nal, as well as to im ple ment 
the ta ken com mit ments in prac ti ce. The com mit ments are re la ted to the 
area of   the re form of child pro tec tion and child-fri endly ju sti ce, which 
en su res re spect for the best in te rests of the child, when the child co mes 
in to con tact with the so cial pro tec tion system and the ju di cial system. 
In this way, the sta te pre vents se con dary vic ti mi za tion of chil dren and 
ma kes re com men da ti ons as to cre a te stra te gi es for over co ming stress 
in con nec tion with the par ti ci pa tion of chil dren in co urt pro ce e dings. 
For this re a son the re is a need for for ming a Unit to sup port child vic-
tims-wit nes ses in cri mi nal pro ce e dings. They are for med in fo ur ci ti es: 
Bel gra de, Niš, No vi Sad, Kra gu je vac and they ope ra te at the re gi o nal 
le vel. The ex pe ri en ce of a year’s work of the Unit has shown that when 
the child is well pre pa red, they mo re re a dily and bet ter te stify to the 
Body of the pro cess as well as in cre a ses the con fi den ce of the child and 
fa mily in the co urt pro ce e dings. It is im por tant to ac hi e ve ef fi ci ency 
of the ju di cial system and en su re the ac cess to ju sti ce for all ci ti zens. 
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Pro fes si o nals en ga ged wit hin the Unit be long to the system of so cial 
pro tec tion, the very pro fes si o nal staff who Ju ve ni le Ju sti ce re cog ni zes 
as pro vi ders of sup port to vic tims / wit nes ses. They are spe ci ally tra i-
ned to in form the child and fa mily on the co urt pro ce e dings, to sup port 
the Body du ring the pro cess of ta king te sti mony, to con duct fo ren sic 
in ter vi ews and pro vi de co un sel ling and the ra pe u tic sup port. Ho we ver, 
the sta te ne eds to ma ke ad di ti o nal ef forts al so with pro ject ac ti vi ti es, to 
syste ma ti cally sol ve the pro blem by for ming ser vi ces of tra i ned pro-
fes si o nals who pro vi de as si stan ce and sup port to chil dren-vic tims / 
wit nes ses of cri mes. This is a good mo ment for the for ma tion of such 
ser vi ces, gi ven that the sec tion 23 has been ope ned, which is the right 
mo ment for all ini ti a ti ves re la ting to the im pro ve ment of ba sic hu man 
rights and ex pe di ti on of the ju di cial re form re la ted to chil dren. 
Keywords: chil dren’s sup port in cri mi nal pro ce e ding, vic ti mes/wit nes ses, se-

con dary vic ti mi za tion

* Овај рад је примљен 3. де цем бра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. децембра 2016. године.
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радом који треба да рецензира, потребно је да о томе што пре обавести 
редакцију. Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни 
рецензентски лист у прилогу.Име, презиме и звање аутора текста:

Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ 

раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посебно 

у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у часописима 
и зборницима (посебно часописи и зборници из политикологије).

Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно:
Молимо Вас да одаберете једну од препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика, осврт
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, 

превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи 
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада                   Име, презиме и научно звање рецензента:
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